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ΝΠ ΠΝ ΑΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡῸΣ ἩΝΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟῚ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ͂ ΚΑΙΣΆΑΡΒΕΙΑΣ 

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, 

ΤΠ ΕΥΡΙΣΚΌΜΕΝΑ ἹΓΑΝΈΤΑ: 

ΒΑΝΟΤῚΙ ΡΑΤᾺΙΒ ΝΟΌΒΤΕΙ 

ΠΑ5114} 
ΟΡΒΑΒΕΙ ΟΛΡΡΛΑΌΟΘΟΙΜ 

ΛΕΟΘΠΙΕΡΙΒΟΟΡῚ 

ΟΡΕΒΑ ΟΜΝΙΑ. 



ἐξ ποτ συν ΌθΘΘ.. 

ΨΎΡΙ5 ΜΟΟΌῚ ΕῚῪ 5ΟΟΘΙΟΆΤ, 

ΥἹᾺ ΠΑ ΠΆΒΡΕ, Νὸ 90. 
-π 



ἥν. ς, 
ἀν δ Α͂ 

γΓῚ 

ΕὝΎΥΣΑ 

ΤΟΥ ΕΝ ΔΓΙ͂ΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ, 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

ΤΑ ΕΥ̓ΡΙΣΚΟΜΕΈΝΑ ΠΑΝΤΑ. 

ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΆΪΒ5 ΝΟΒΤᾺῚ 

ΒΆΘΙ141 
ΟΑΑΒΆΒΑ ΟΛΡΡΑΠΟΘΟΙ4 

ΑΒΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡῚΙ 

ΟΡΡΒΚΑ ΟΥΝΙᾺ οὐ ΕΧΒΘΤΑΝΤ, 

ΨΕΙ, Οοὐὐ Εὐ5 ΝΟΜΙΝῈ ΟἸΚΟΥΜΕΕΒΌΝΤΟΝ.,, 

ΑΡ Μ55. ΘΟΟΡΙΘΟΕΒ ΟΑΕΓΙΘΆΝΟΒ, ΥΑΤΙΟΑΝΟΒ, ΕΠΟΒΕΝΤΙΝΟΒ ΕΤ ΑΝΟΙΙΟΟΒ, ΝΕΟΝῸΝ ΑΒ ΑΝΤΙΟΌΓΟΜΝΕΒ ἘΡΙΤΙΟΝΙ5 

ΘΟΑΘΤΙΘΑΤΑ, ΜΟΌΙΤΙΒ ΑΟΟΤᾺ : ΝΟΥᾺ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝΕ,, ΟΒΙΤΙΟΙΒ ΡΗΞΕΑΤΙΟΝΙΒΌΒ, ΝΟΤΙΒ, ΥΑΒΠΘ ΓΨΕΟΘΤΙΟΝΙ5 

ΠΠΌΒΤΥΠΑΤΑ,, ΝΟΥᾺ ΒΘΑΝΟΤῚ ΒΟΟΤΟΝΙΒ ΥΙἹΤᾺ ἘΤ ΟΟΡΙΟΒΊΒΒΙΜΙΒ ἹΝΠΙΟΙΒΌΒ ΤΟΟΌΡΙΕΤΑΤΑ, 

ΟΡΕΒᾺ ΕΤ 5τύριο Πομνὶ ΠΠΠΠΙΑΝΙ ΑΛΆΝΙΕΒ, 
Ῥυοθθ ον οἱ ΜΟπΔΟΝὶ Βοπϑαϊοιϊηὶ, 6 (οπργορσαῖοπο 5. Μαιμΐ. 

ο ----π"---͵ 

ΕΒΙΤΙΟ ΡΑΠΙΒΙΝᾺ ΑΥΤΕΙΙΑ. ΕΜΕΝΘΑΤΑ ΤΤ ΑΤΟΤΛ. 
προ το 

ΤΟΝ ΡΕΙΜῦῸ5. αὐ δῇς 
(χω αἰίοκα. Ἵ 

ΡΑΒΙ5Π5, 
ΑΡῸΡ ΟΛΔΌΜΝΜΕ ἘΠΑΤΒΕΒ, ΒΙΒΙΠΙΟΡΟΙ ΑΞ, 

ΥἹΑ ΡΟΤΟΡΠΕ-ΕΕΠ-ΒΑΙΝΤΟΒΌΠΡΙΟΕ, νῇ ὃ, 

Μ. 00. ΧΧΧΙΧ 



ἘΡῪΣ “ Ξὸν τον το ὐν ᾿ ᾿ ̓ δ εὐ, » Ξ 

ΕΝ ᾿ ενὔἶντ Ἐ ̓ ες ον 

᾿ υ “τῇ Η Ε " ᾿ 3. 4; ᾿ Ἵ Ἠΐ ᾿ ν 

μὲ ἘΠΗῊ ΘΥ ΓΚ ἢ. ὝΟΙΣ 

δ ; 

"ἃ ΕΝ .- ἔς, Ὑ ὸ 
Η τ Ξ τ 

ὃν μ ἀὲ ὐλδη Ἢ ἜΣ ΠΓ ΩΝ Ε ΠΟΥ - 

Ν ἀ ΠῚ ἡ 

αὐανι Ἂν, ̓ Ὑἀ ΗΝ π᾿ 

ἤδηνουν οὐ ΩΝ τ ς " τ: τς 
ΓῚ 

ἢ, ΤῊ 8 π᾿ 
οταῦς λα. ἀπηλδὰ 

ι ν ΠΡ ΠΟΤ. 

Ε ἩΔΩΝ αὐ ὺ πόκον 
ΚΣ ΑΚον εάν τἀ πα κι ψγγθμει ἀὐνξ σμ ἄγ. 

υ' ἝΝ ὰ ὀαθουῦν πο νά γὠφβενάδι ἡ εὐ ᾿ 

ὐγὲς ἀνα ειε ρόξ μάνν ον ΥΥΦΜΝΒΥΨΑΙ ;... - 

εν ῳ δ) ένα ΠῚ ΝῊ Ἐπ Δεν Ὡρδοσι φ« ἘΝ ἀν 

οἀρηγλο πλιαμεειαμοι αὐμϑ μα ὕσον, ὩΣ 
Ἰοπδ, ιϑ ΠΤ ΤῊΣ ὐαμωνάμηνϑι Ἰβνφιυδδ,» Ἀν ἐπ 1 

ι ΠῚ τδὴ ὡ ΔΑ 

τ: ὧν» τὐ μαι με δέρνει. δ Ὰ 

: τ᾿  ΠΝΤΗΝ ἽΝ "} γ 
. ορεγδενν μϑδὶ 

Ἰ᾿ ἌΝ. 8 πνν ΝΣ] ΕΥ 

ΗΝ 

ΚΣΤ 7... 

ὠὐλδν"  ΑΠΦΩΥ 
πὰ δ. ἥν ἢ ἘΡ 

ῳ - νὴ ἐν ταν 



ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ 

ΤΟΜΙ ΡΆΙΜΙ 

ΟΡΕΠΌΜ ΒΑΘ ΜΛΕΑΎΙ, 
ἙσΟΥΡΙΕΟΤΕΝΕ 

ΟΡΕΒᾺ ΟΥΈΈΡΑΝ ΕἸ ΕΑΛΙΒῸ ΑΠΒΟΒΙ͂ΡΤΑ : ΟΥἸἹΒΙΒ. ΟΡΤΙΒ. ἘΠΝΟΜΠ ΑΤΙΌΝΟΙΤΙΓΆ. 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

Ηδ5 ἴγθ5 που} 185, {1186 18} ΟἸἸπὶ Θά 26. ἔπϑγαπὶ, υἹάἀθ]ῖσθῖ ἄτι ᾿υΊογο5 πη θάϊπομθ ΒΑϑι]θοπϑὶ, 
του α ἴπ οἀϊοπο Ῥαυ ϑιθπϑὶ , ΓΕ σι5 δἀθπααβ σγαν νἷν ἀοοἰσϑίτητι5 (Ομ ΒΘ σπι5 ἴπ σὺ ΒΔ51Π1|0 γο-- 

Θθηβῖίο : πη ἀδ ἴα πη γόθοα “τιδ πὶ ΤΑ ΠΠἃ Τηἔπι8 ] 5ιιΠλῖ15. (τι ἀπ τθ μὴ 1 σΘΡΘΥῚ ΘΟΠ51}Π11., ᾿ρ56 ἀοοεῖ 

ἴομηο ΡΥΐπο μᾶς. 58. Ὁ, ᾿παιῖε, ας ποπιϊϊίας δα ἱπιίοστο ἄαγόπι, γεσογιιπξ τἰπιις δὲ αἰίεν ἤεᾳ. 

Οοά. 7απι ααδογίριϊ, {πιπὶ τὶ δα ἐἰίογιιπι ἤά6 Βαςιϊο ἀρροπάϊοος πὰς ἱπιοιεϑταιζοτιθς ἀσθΓΌΓ τιν, 

ἔμεν φιιοί ργιοίριιο ἄπ ργΐοτ 5 ροϑδῖπιθ δας παντί δι, ρἐπιτὶπιὶς ἰοσι ἀεγαιῖς., ἀ ργογσις αἰΐα 

εοπιροοίίίοτιο, ἡ τιαπιὶ -ς. (οαά. πανεαπῆ; ργιϑογίϊηι ὕϑτο ἐ{16 ἤεπτ. 1. ἐποίαπίντις τιοί αἰτι5 τι. 1413 

[ποάϊθ 5037 ", ἐα ψιο οἰΐαπι στεβογὶὶ δ᾽) 55θτιῖ ἐστ 6 ἐαοεγρίμπι αὐ ἀε[επισίοπεπι Βασι ρτο- 
ἄπο. Τεπδὶ 671ι5 τι ιαγίτι5. 5 τες θη τη, τι πιεο βαδἰζϊο ἀϑϑογαΐ, τιθὸ αὐ ͵ μάϊοεξ, ςϑ σϑπα ἐπὶ ἐἴι- 

ῥῖο, ἀϊνοτσοτιεπι σϑτεθτι τς ριισπαπίϊθιις, τεἰπιψιιαί. δῆίγιιπι σάπι οἷο ευρίϊοαία Βαςίϊο σοπτιοαίοτα 

μόγιπι ἱταοίαίτιπι, α( ποτιατα ἔἰαπι εἰς τὴν Ἑξαήμερον, σἷο αἷία 6 {ἰ]15 απεϑίιηι ἱπιοαϊςσθ, ψιοά 

φοΐογος πόνοηι ἐἰϊαγιιπι ἐπιπιίαχαξ πιδπιϊπεγίτεῖ; σπίτι ῥγοοϊϊνὶς ταῖϊο αἱξ ἰξα πιεπιϊτιῖς56., φιοά {ἰώ 

δίοτιο ψιιαδὶ σοπαίι αϊοία», τπαβποηιε ρίαιισιι αἀσοερία, πιοα ἐπὶ ρεδίϊοτιπι υτισαία σἰπιῖ ; Βακιϊο 

ἐπίογίπι ρει οατάπι ν αἰδίμεϊτιθηη αι 5οοτιῖθ, ἀα ΡΤ Οἰΐιπι, οἱ πὶ [ἰοεναὶ ἰδία σιρρίεπίο. ες αἰϊίετ' 

Βεϊϊαν. Βιιάκιις φιιοχιι ᾿ἶπο ραςϑῖπι ἰοθος Βασι ποπιῖπε ἐαροπῖξ. Ομοά στεροτγίπις ΝΥ 5ςεπιις Βα- 

οἰ {ταιγὶς ἱομϑναιίοποπι τῆς ᾿Εξαημέρου ἐπ Ποπαῖπο σιιρρίονοτίξ, οατοσία ργιϑϑίζεῖε, ἐπὶ ορεγε ρόπὸ 

ἐἰ1ὶ «πιτεῖο,, ἔπι ψιιο 6715 ρἐπιτίππτιτη ὁρόγα αἰδσιιανῖξ, πιαβίσημθ ἐπὶ μοι ἐπε ἰ5οῖπιο {ἰὗτο [)6 ορὶ οἷο 
ποπιεϊπῖς, σιίοπι Ἀεἰγὶ [τ αἰτὶς ἐπ ἐπι ἴρδαπι τόπι Ποτίαίι σοπϑογίροῖί, οπιτιοπιη τ Ρ].γ 5ἰοἰσρίαπι ἰιοπιῖ- 

χιὶς ταϊσανεϊϊ ατίο αο οοπαῖτι οαϊπιῖθ δα ργεϑϑεῖῖ; ἰρεαχιιθ πο Βαϊ ἐἡιδάοπι υοία [εἰοίίεν ππρίονιϊ. 

Ῥαιιοα «πποίο; τι ργιδειἰοτῖπι πιαρὶς ἀοοονιιτιῖ,, τι τεργιθϑθπῖο οππι δα ϊ{ἰ5, τὶ ἱμεὐ φαΐ, οοἰϊαία. 

Ἡδοίδπιιβ 15. {π|6 μὰ ΕἶΧῚ . γὴν ἀθ ΒΆ51Π10 ΜΆσπο Ορεμηθ πη ἔπι5. 

ΤΠ0] ΡΥ πητ πὶ Πἃ5 {γ65 ΠΟΠΊ]185 [6 οὶ ̓ π γα] 115, Θὰ5 ΒΆ511 ΠΟΠ 6556 ἡπά Πσαν] «Πα άθπι : 5σϑ ροϑί- 

ἢ ΓΟοάεχ ΒΡ οίμεος Βερῖα οπι ΟἸΌΘΟΘΟΧΙΓΧ, ἐεπηρουῖθιις Ηδητῖοὶ Π, 1412, Ροβίεα 2280, πὰπο ἀὰ- 

ἴετη δ03 ποίας, ποῖ ἐδ 15 ἐσ {πὸ (οι εῇβίιιβ ΠουηΠΠ1α5 Ἰσΐας ἀπὰ5 μυίοτοβ δα τ 41ι. ΟἸοα ἐσ 115 {πᾶ5 ρα] σα 

πος αἴστιαβ. οὐ Πα ἴπηῖι5 γαῖα Ἰδο Το πίθιι5. ρα θῖῖ. Τ)ο]επάτιπη ἐ5ὲ Φοάππεπι [τ]ασία πὸπ ΘΟ 1556. ΘΠ 

(οπιρεῆκιο Οοαΐοεπι Βος. Μαιτιίθπβοπι 123', 48 {πὸ τ. 6715 (ὐαία!οβιιπι, Ρ. 01. Δα Ἠοτμηπαπε 6 Ῥαγαάῖσο 

Οὐοάϊοοπι Ἀδρίιπι Ῥαγῖβ. 803 ρουψααπι ἀσουταΐς ἤθη σομ ] πηῖι5. ϑ'σαίοι οηΐπι ἘγΤΟσΊ 5 110 (ἸΟΤΩ ΒΡ Η͂Κι], 

4υαπὶ (ἀαγπῖοτ. βου ἐγδί. 

ΤΟΥ. 1, 5] 



λ0ὺ0 ΜΟΝΙΤΌΜΝ. 

«πᾶηὶ Θαβ θην ΓΟΡΘΥῚ ΟΠ 65. ἴῃ ΒΑΒΙΠ10 γϑοθηβίτο (Ομ ΘΠ511, Ἰῃ πὰς πλθὰ 56 ῃ θη ἃ ΟΠ 56. Ἰπὰρ]5 

ΘΟΠΠ πηαίιι5 511. ΕἾ ψΘΙῸ αι ἃ“ Ποῖα βιιηῖ, οἱ αι Ομ ἤβιτιβ ρατα θαι ἴπ να] σα 15 ἀθϑιἀθυανῖ, θὰ 
Ἰιασιιτὴ ΟΥΑΙ τιμὴ [Ἀ]51 {16} ΠῚ ]5 ἃ0 πὰ σἷ5 οδίοππηϊ. Νδο ἈΠΠ1ΟῚ ΘΧ ἸβΕϊ πη α γι πὶ ριιτ0... 4] πϊγὰ-- 

{{π| πον 56 σοι ρα ΆνΟΥΙΓ. Το ΡυΘ ἈΠΟ ποι, τ] 46 τπἰπαυιασιιο γ6 510 ἴσθο οἵ ουάϊπο ἀἰβραζαζαν. 

ΠΟ ο5ι, 4185 ῬΥΪΠηΟ ἰοοο ἴῃ ΑΡΡοπάϊοθ ροβιία 5ιπῃ, (6 115 ρυΐμηο ΙοοΟ ἀἰδοθρίαμαιν ἴῃ ῬυρίΠοηῸ : 

1461, 4115 5Θοα Π40 Ἰοο0 ἴῃ ΑΡΡΘπάϊοθ Θοσαγγιηΐ, δὰ βθοιηάο ἰοοὸ Θχοιπαηζιν ἴῃ Ργφίαοπο: 
4] οὐάο δά ἤπθμὶ τ5 6116 5ΘΥ ν᾽ Γαν.. ᾿ 

ΓΝ ππὰγοῖ πα] 65 διιπὶ (ΟΠ 511. Τὴ 5. αὐ ρου Ν 556 ηϊ ορϑυῖθιιβ τἰγατηηπο ἀθ ΟΊ Ποῖο Ππομηπῖ5 

ΠΟ 181} ᾿Θ οὶ ΘΧΟυΙΒᾺ ΠῚ ἅτ ΠΠΟΠ τ (ΑΓ ΠΙΘυ. βαργα Ρυτοίας. π. τ. Ῥυῖον Ἰθϑίτιν ἴοπι. 1,0. 139544: 

ΑἸτογα, ἴοι. οοή., Ρ. 153 544. δα. Ῥανγίβ. ἀππὶ 1038, {πῶ ποθ ὶ5 ἀα τπᾶπιιβ ογαΐ.] 



ΤΟΥ͂ ΕΝ ΑΤΊΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ἩΜΩ͂Ν 

ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ 

᾿Ἀρχιεπισχόπου Καισαρείας Καππαδοχίας 

ΛΟΙῸΣ Α΄ Ε 

περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου χατασχευῆς. 

ΠΠαλαιοῦ χρέους ἔχτισιν ἀποπληρώσων ἥχω,, οὗ 

τὴν ἀπόδοσιν ἀνεδαλόμην, οὐκ ἀγνωμοσύνῃ προαι- 
ρέσεως, ἀλλ᾽ ἀσθενεία σώματος" χρέος ἀναγχαιό-- 

τατον, χαὶ ὀφειλόμενον ὑμῶν τῇ ἀχροάσει. Καὶ 
γὰρ ἂν εἴη ἄδικον, τὰ περὶ θηρίων χαὶ νηχτῶν χαὶ 

χτηνῶν καὶ πτηνῶν, οὐρανοῦ τε καὶ τῶν χατ᾽ οὐρα- 
νὸν , περί τε γῆς χαὶ τῶν ἐν τῇ γῇ φυτῶν διδαχθέν- 
τας ἡμᾶς, μὴ καὶ τὰ περὶ τῆς ἡμετέρας γενέσεως 

ἐκ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς φωτισθῆναι. Ὥσπερ 

γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν, τὰ ἔξω βλέποντες, ἑαυτοὺς 
οὐχ δρῶσιν, ἐὰν μή που λείου τινὸς ἅψωνται στε- 

ρεοῦ, χἀχεῖθεν ἀναχλασθεῖσα ἣ ὄψις, ὥσπερ ἀπὸ 

παλιῤῥοίας, δρᾶν αὐτοὺς ποιήσῃ τὰ ἑαυτῶν χατό- 

πιν" οὕτω χαὶ ὃ νοῦς ὁ ἡμέτερος ἄλλα δρῶν, ἄλλως 

ἑαυτὸν οὐ βλέπει, ἐὰν μὴ ταῖς Γραφαῖς ἐγχύψη. 

Τὸ γὰρ ἐνταῦθα φῶς ἀναχλώμενον τοῦ χαθορᾶσθαι 

ἕχαστον αἴτιον ἡμῶν γίνεται. ᾿Επεὶ ἀσύνετοί ἐσμεν 

ἑαυτῶν ἀπερίοπτοι τῆς ἑαυτῶν χατασχευῆς ᾿ ὅπερ 

ἐσμὲν, καὶ τί ἐσμὲν, ἀγνοοῦμεν. ᾿Αμελέστατα γὰρ 

ἑαυτῶν διαχείμεθα, τῶν προχείρων τῆς γνώσεως καὶ 

τῶν μιχροτάτων τῶν ἐν ἡμῖν γνῶσιν οὐκ ἔχοντες. 

Πολλαὶ πραγματεῖαι περὶ τὸ σῶμα τὸ ἡμέτερον τὸ 
ἀνθρώπινον, καὶ οὐχ ὀλίγοι τῶν πρὸ ἡμῶν τὴν πᾶ- 

σὰν ἑαυτῶν σπουδὴν χατανάλωσαν. Κἂν ἰατριχὴν 

ἐπέλθης,, εὑρήσεις πόσα περὶ τῆς χρείας τῶν ἧμε- 

τέρων ἥμῖν διηγεῖται" “πόσας περὶ τῆς ἔνδοθεν ἡμῖν 

χατασχευΐῆς, ἐν ταῖς ἀνατομιχαῖς ἐγχειρήσεσιν, 

ἐξεῦρε χεχρυμμένας ὁδούς - συντρήσεις ἐν τῷ ἀφανεῖ, 

μίαν σύμπνοιαν ἀπὸ τοῦ σώματος, ὀχετοὺς πνεύ- 

ματος, ὑδραγωγίας αἵματος, ἀναπνοῆς δλκὴν, οἴχη- 

σιν ἑστίας τοῦ θερμοῦ ἐπὶ τῆς χαρδίας, χίνησιν 

διαρχῇ τοῦ περιχαρδίου πνεύματος. Μυρία παρ᾽ 

ἐχείνοις πεφιλοσόφηται, χαὶ οὐδεὶς ἡμῶν ἐστιν ἔμ.- 

πειρος, τῷ μηδεμίαν σχολὴν ἀπονεῖμαι τῷ μέρει 
τούτῳ τῆς ἐξετάσεως, μηδὲ γνῶναι ἑαυτὸν ἕχαστος 

ὅστις ἐστίν. Εὔχολοί ἐσμεν γνῶναι οὐρανὸν μᾶλλον 
ἢ ἑαυτούς. Ὥστε μὴ καταφρόνει τοῦ ἐν σοὶ θαύμα- 
τος. Μικρὸς γὰρ εἶ, ὡς νομίζεις " μέγαν δὲ ἐπερχό- 

τ 82ή 

Δ 

ε 

ΒΑΝΟΤῚ ΡΑΤΕΙΒ ΝΟΩ͂ΤᾺΆΙ 

ΒΑΘΙΠΙ1, 

ΟἈΈΒΛΑΒΆΕΚ ΘΟΑΛΡΡΑΒΠΟΟΙῈ ΛἈΒΟΗΙΕΡΙΒΟΟΡΙῚ, 

ΟΒΑΤΙΟῚῚ 

126 ποπιϊτιῖς εἰν οπι γα, 

τ. ϑιιι5 ἐδ ταιμ ΡΘΥβΟ ιαγτι5 Δάν θηΐο ; ουἾι5 ἈφΕ. 
τ Π 4116 50] ΠΟ ΠΘΠῚ 5, ΠΟΤ. ΠῚ ΡΟ ΔΠΙμηὶ ψ 10 41|- 
[ὉυΘΡα πὶ, 564 πῆγμα ΘΟΡΡΟΥῚ5 να] ἀπ : 1ἢ 115, 

{πᾶ 5:1Π}Π|6 ΠΘΟΘβϑαυνὰ βιιη1, Πα Θ πάπιπι 6 ει}, 

πο γον αι ταπη δι Ἰθπτ10. ἀθποραπάπιη. 

Ταϊ αι. ἀπ ρρ6. ΓἀθυϊῈ, αὶ 46 Ἰ δε 115, ἀθάιιο 
πα ΑΓ] ΠΡῖι5. δὲ {πη θ 115. ἃ6 γΟΙπΟΥΊτι5; 46 οδ6 10 

ἴτ6 1}, οἱ 115 {τὲ Δ ἴρϑίιπὴ βρθοίδηϊ ; ΠΘΟΠΟῊ (6 

ἴδυΓὰ, ἰἰ541ι6 δ ΠΡ ΡΊθι15., {τ|85 πὶ [ΘΥΓὰ διιηΐ., 61- 

ἀἰσθυϊ πητι5.5 ὉΠ ΠΟΙ Οἴϊα πὶ ΠΟϑΕΓΠ ΟΥ̓ ΠῚ Θχ 41- 

νἶπα ϑουῖρίινα ᾿πιοίβαιιθ 65. γαάϊο ἀοοθαπηι". 
Οὐιοπιδ πηοάτιηι Θηΐ πὰ ΟΟΥ]} ΠΟΘΙ 5. Οἵ1Π] Θὰ τι85 

Θχίγα 56 διπΐ ν᾽ ἀθαπῖ, 56 ῖρ505. παι ΠΕ ΘΠ 1)", 

πἰδὶ [ον ᾿νε αἰϊιιοά 5] ἀτιπητι6. ΑΕ Π Πρ ἢ, 
ππᾶδ γοίναοίις οθτατα5. νϑῖ αι πο θχιι πος ργοϑίοι 

αὖ 485 56 ΓΟΙῸ 510} ΘΟΠΒΡΊΟΙ ΠΣ : 510 δὲ ΔΠΪΠητ5 

ποίου, 4π|| }1ὰ ν᾽ άθαι, μαι ἈΠ16Ὶ ΒΘ 511} γνάθοι, 

«τη 51 ἀἸνπὶβ Θου ρει 15 Ἱπουι πη] . 1)ι1ΠῈ ΘΠ] ΠῚ 

404 ἴῃ εἶδ θδὲ Ππιμηθη. ΤΟ ΡΑΠΘΊτ)", 1ἃ [Δ01Ὲ πὶ 
ἀυίδηϊιθ ποβίγιιηι 5θί ρϑαπὶ ροΡνἸἀθαι. Τ051] πᾶπη- 

41π|ὸ ΠῸ5 ἴρδοθ ποῦ [π|6 ΠΡ Ἴπητι5. : ἱΠΟΟΠΘρ οιια 
ποῖα ποϑίγα σοπϑι {10 δἱ (ΡΥ οὰ 65. : «ποἀ 51ι- 
ΠΤ15., {πεν 8 51 Π1115., ΠΟβΟΙ Πλτ15. ΝΟΒΕ15. ἴΠ ΤΌ ΡΡιι5 

511Π1Π1ἃ ΒΟΟΟΥἸὰ γΟΡΘΆΤΉ τ, πὶ ΠΟῸ ΘΟΙῚΙΠῚ ({π|88 

ἦπ ῬΥΟΠΉρ ται σιιη 0 τιξ 50 ἈΠΕ, δὲ {1188 ἴῃς ΠΟΙ 5 
ΤῊ] ἰ πλὰ διιπι, ΠΟΙ Δ ΠῚ Πα δα ητ15. Δ υ] τ ἃν Ὲ 5 

Οἱ βοίεπ δ οἶτοα ΘΟΥΡ15. ΠΟδίνιιΠι Πιι Π] ΠῚ} ΠῚ νῸΓ-- 

ϑα το 560 ; Π6Ὸ ῬᾶτοΙ ΠΟῚ5. 51:06} 1 ΟΥ 1} ΟΠΊΠΘΙῚ 
518 Π| ΟΡΟΥΔ ΠῚ ἃ 0 5 Ππιπὶ π᾿ 60 ΥἹΠΊ Δ Π40 Ππηρ6η-- 

ἀουιηῖ. Αὐΐθη πιθ σὰ πη 51 ΡῬΘΓΟΙΘΡ5., Πιι8 ΠῚ 
μα ἀθ τιϑὶι ΘΟΡΠῚ {{π|ὲ8 1πΠ ΠΟΡΪ5. διιηΐ 85- 

ϑογαϊ, (116. ᾿πν ΠΟΥ : {81 ΠλΠ1ὰ5 Ὧ6. ἱπίθ- 

γον ποϑίγα δίγιιοπιγα,, ἀἸβϑθουοπιι ΠῚ} ΠΙΟΙΠΠῸΠΘ ; 

Δα τ5. οσου]ζαβαιιθ νἱὰ5 ἀθρυ ΘΠ. ; ΟΡ ΘΟυΓῸ5 

πηθαῖτι5. ἃς [ὈΥ Δ ΠΙΪ Πᾶν, ΠΠΠῚ1 ΠῚ ΟΟΥ̓ΡΟΙῚ5 γΔΓΠΟΠΘ 60η-- 
οοπίτπι ἃς ΠΟ ΠοοΡἀἸπι, 501 ΓἸ{π|5 Υ͵νῸ5, 5 ΠΡ] ΠΪ5 

ἀπιοῖιιθ, ἀπ πγδ αἰ ἐγ ΠΟ Π6 ΠῚ, [ὉΟἱ ΘΔ] ΟΥ 5 ἴπ σον ὁ 

βοἄθη) , βδυ δἰυια τη. 5ΡΊΡῚ[π|5 1πς ῬΓΘΘΟΟΡ 115 ἀρῖ[ἃ- 
90, 

ι673 

Οοὰ. 



Ῥεαΐϊπι.- 
138,6. 

102 

τἰοη θη). Οὐ ΠΙΠΠΘΡΙ ΠῚ Θχοοδηι ἃ} 1Π15 ἀἸ5)ῖι-- 

τατὰ ϑ1η1 ; δὲ ΤᾺ ΠῚ. ΠΟΘ ΟΠ] ΠΛ) ᾿ΘΠΑΤῚ 51ΠΠ|118.» 

ἀυῖρρο φαΐ ἵπ' 6) δυο! δεινά τιιπι. Ὠ1}}} ἱποιιηλθα-- 
Π15 : ΠΟ οδ[ (1 ΘΙ ΟΓ 5006. {15 51} 1ρ56. Ῥγὸ- 

Εἶἶνο πο]ῖβ δῖ, αὶ σοι ρΟΥ 15, 418 ΠΔ ΠῸΒ 0505 

σορποβοδηλι5. Ὁτδι Ογ πὶ ἀπι0 4 1π [6 ΠΪγ ΟΠ] 

δῖ Π6 φοπίθιηβουῖβ. ΕΤΘΠΙη ΡῈ 5.115. 65... Ὁ ἀν }}}-- 

{ΓᾺ}}5 9 ΔΓ ΤΠ στη} ἴ6. ΟΡΆΠΟῸ ΘΧΟΙΓΘῊ5. ΘΟΙηρο- 

τοι. ινανὶς, ᾿παιπῖ, γποία 65, σοϊοπέϊα {πα ἐα 

πιο. Ἧος δϑῖ, Οὐα [6 τὸ 65: δοϊθῃ τη ΠλΪ Π}]} 

γα το πὸ ἀθργοποπα . ΓΓπἀοπαμ ρον ἢ λα πὸ. 21- 

ταὶς {αοία ει βοϊοπίία (μα θὰ Π16: ΘΆΨΩ. 

41 ἴῃ Π1Ὸ 6515. ἈΡΙΘΠῚ., “πᾶ Π}ἃ Βα ΡΊ ΘΠ ἃ ΠΊΘΊΠΙ 

511 σΟΠΒΓ ΟΠ ΘΟΓΡῚ5., ΘΟΠΒΙ ἀοΓΆἢΠ5... ΘΧ. θᾶν νὰ 

ἀυϊάθηι., θα μη ΐ ρα }}}}} πὰς [ἈΠ νῖσα, 1Π ΠΊά ΣΙ 56Π- 

5117} ΟΡ Π οἷ5 ν θη]. 

“. ἰαοϊαπιις Ἰιοπιΐπιοτη κεἰ ἱηιασίπθηι τι 5 ΓΓα1π 

δἱ εἴπη ἐπι ἴτιθηι. Οϑἴθηβιιμι ὁδὶ ρυ 46}, ἃς, 4 η- 

{1 δα Θυ ἃ ϊ, ΟΝ ΘΠΘ111}. αι Π5ΠᾺ 1} 511 4] Ἰοαιιαῖα"", 

δὰ οἱ {τιθη βθῦιηο ἀἰγίσατιν. ΠΆΡοὲ Ἐσοϊοβία (6 

1υῖϑοο τ θα ἀΘ ΟΠ 5 ΡΠ ΟΠ 65 ; Ζα]πῖπηο [θη Πὰ] οὶ 
Ομ ηΙ ἀδιηοπδίνα!οπο ἢν! ογοι. δμοίαπιις ἰιο- 

τιΐπθηι. Ὀῖδο 6 το  ρϑῖι, Π]ΠῸ ἀτιδρίοατιβ. ΝΟΠά ΠῚ 
ἴπ ἀ10 ΟΥΘΔΓΙΟἢἶ5. ρου νὸχ 114 ΘΟΠβοΟυ μία 6βι. 

Ταῖχ οὐθαῖα οϑῖ; 5ΠῈ 0] Χ 4116 }πι55ῖο. 71) .υτ 7) ει, 

Δῖαι ἴμ:. Οἰὐἰκίι; τὰ] τι ὀρ τι ΘΟ Π Βα] ΓαΠ]0Π6. 

Ζιαππαϊπαγία ; πα Πτιπηατι6 1115. Ῥ ΘΙ γῚΣ ΠΟΙ 5. 1 Π. 

Ἥϊατο, οἵ ἥτις παππηθυιι Θχοθά τη! ὡαπονὰ ; [{|5-- 

ΒΕ 4π ρνοίιοῖα 511, 11 6556} 1Π ΤΟΙ ΙΠΠῚ Πα πρὰ. 

Ῥιβοῖιη ΟΠ Πίσοπα σΟρῖὰ ; ΠΟ 5 ΕΠ: οἵ ρθοονα,, πὰ- 

ἘΔ Ὲ}1ὰ οὲ ν λα} . 7211, οἱ {αοία σαστι. Ἠϊς, 

ΠΟΙ Π 65 ποιηο , οἱ δ πομῖπο Πα] οί" οοπ-- 

5 Πππὴ. ΝῸΠ αἰχιῖ, Φαδηδ  γοά ι} 1π ΟΠ ΠἾΠ 115 
Δ ΠΠ41ι|5.. Εἴατ Ποιὸ. ΤΠ ΊδοΘ τππι} θ᾿ ΘΕ ἂς α1- 

δηϊτατοη). ΝΌΠ ρΡΟ]ΘΟΙ  ΟΥταμ ἢ}. {{π|π} παι θΓω-- 

σορίο αἴαιιθ πιαπάαῖο : 5ο τη 60 εἶδ ἴδ σοποι] 

οοσίταν, {πιὰ γΔΓΠΟΠΘ Ρ δοϑία Π5. ΠΙᾺ] αἴ π6 πὸ-- 

θ116 ἴῃ νἸΐατη δἱὲ ρυοαποοπάπιη. δἰ αοίαπιις ΘΗΪ πὴ 

1πΖι. ΒΆΡΙΘἢ 5. ΘΟΠΒΙΠΠ τι} ἱπ|Ὸ τ: ΑΥΠΓΟΧ, 5δοιτη] 

οορίται, Εγσο ἸΆΠ οναΐ ἃν 5 ἀοἴδοπι, ΟἹ (16 50}}1- 

οἷϊα ποὺ ἀρὶῖ. πὶ ΡΠ ΠΠΟΙΟβιι ἢ 50] 5116 Ορτιβ 

5110} ἈΠ 5Ο]ττιιιηι ἃ 116 μΘΡ Γθοῖι πὶ Θχδοίθηιιθ οχ- 

οαϊίαην οὐαϊ : Δ ἢ πα ΕΠ} το πΠ 11, ο556 τὸ Ρονίο- 

οἴππη. ἀρι Ποῖ ἢ ΝΟΒΙΙ ᾿ὰατι6 ἀτιὰ5. 6556 Ρευ- 

50Π15 ἴῃ [)60, ΔΙ ΓΘ ν ἈΠ ατις0 ἸΟ ιια τι", ἀΙΓΘΓα πὰ αὐ] 
4ιια πὴ 65. βθῦπιο. (πν πῸη αἰχὶῖ, Εδοῖτο, 56, 2 α- 

οἰαηιιις ἰιοηυΐπιθηι ἢ ΝἸΠΪ Γι} τι [Π 16] σὰς. ἀ- 
ΠλΪ Πα τα ΠῚ; Π6, {|| ῬΑΓΓΟΠῚ ἈΠ ΠΟΒΟΟΓΟ5, ΕΠ Ἰσπο- 

ΤΔΠα [ΘΠΘΡΘΙΪΒ : τὶ 50] "65. Ραΐρθη) [δοῖς56 ΡΟ 

ΕἸΠΠαπι, οἱ ΕἸ] πτὴ Ραθυ πὰ ΟΥ̓ Θα556 γοϊιηίαίος; ἰατι- 

ἀανόβαιιθ Ῥαίνθμι ἴπ ΕἸΠΟ, δὲ ΕἸΠΙτιι ἵπ ΒΡ γε τι 

ϑᾷποῖο. [π᾿ ππης ΠΙΟά τ} ΟΠ. 1ΠῸ ὃχ ἰϑιἰς Ορυ!ς, 

ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 8. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΆΟΝΙ- 

μένος ὃ λόγος εὑρήσει. Διὰ τοῦτο ὃ σοφὸς Δαδὶδ, 
Ἃ τ ΩΣ 

εἰδὼς ἀκριθῶς ἑαυτὸν ἐξετάσαι, πρθαυμασεοθην; 

φησὶν, ἣ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ. Τουτέστι, τὴν γνῶσιν 
᾿ “3 

Ε τὴν περὶ σοῦ θαυμαστῶς ἐξεῦρον. Πόθεν; ᾽ξ ἐμοῦ. 
Ἔ0 ΣΥΝ ΈΞΕΣ ““,"ὕ 3} ὑ5. Ἐϑίου οὐδ όταν ΑΝΤΥ ον 
ἡθαυμαστώθη ἣ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ " χαὶ τὴν τέ- 

χνὴν τὴν ἐν ἐμοὶ, ὅσῃ σοφίᾳ χατεσχευάσθη μου τὸ 

σῶμα, κατανοήσσς, ἐχ τοῦ μιχροῦ μὲν, θαυμαστοῦ 
δὲ 

ἔνεν 

τούτου χατασχευάσματος τὸν μέγαν δηιουργὸν 
, 

νόησα. 

Π τῇ ἢ Ἀ 4 δεν Ὑν ς ΚΞ, ᾿ 
οὐήσοωμεν ἀνύρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν χαὶ 

4. δ᾿ 7 3» αι ) , - Γ - εἶ 

χαῦ ὑποίοσυν Εδείχθη περί ἐν παραθροίκη; χαὶ 

ἀρχούντως ἐ δείχθη, τίς ὃ λέγων, χαὶ πρὸς τίνα ὃ 
λ , ΕΝ Ἂ " " 
λόγος. Ἴχει ἢ ̓Εχχλησία τὰς περὶ τούτων ἀποδεί-- 

825 κα ον. δὲ Εν στρ γο Ὁ δε τὰ ἮΝ ΞΞ3 
Ἃ ἕξεις - μᾶλλον δὲ ἔχει πίστιν, ἀποδείξεως βεόαιο- 

7 
τέραν. Ποιήσωμεν ἄνθρωπον. Κατάμαθε σεαυτὸν, 

τω Ψ' “ "-ὋὉ-ὔῬ 

ἐντεῦθεν ἀρξάμενος. Οὔπω περὶ ἄλλου τῶν κατα- 
Ὥ 

σχευασμάτων αὕτη ἢ φωνὴ ἀνάγραπτος. Φῶς ἐγέ- 

νετο, χαὶ ἁπλοῦν πρόσταγια, Εἶπεν ὁ Θεὸς, γενη- 

θήτω φῶς. Οὐρανὸς, χαὶ ἄνευ βουλῆς ὃ οὐρανός. 

Φωστῆρες, καὶ οὐδὲν προεδουλεύσατο περὶ τῶν φω - 

στήρων. Θάλασσα. καὶ πελάγη ἄπειρα, χαὶ προσ-- 

ταγὴ παρήχθη εἰς τὸ εἶναι. Ἰχθύων γένη παντό-- 

δαπα χελευθέντα ἐγένετο" θηρία, χαὶ χτήνη, νηχτὰ 

χαὶ πτηνά: Εἶπε, χαὶ ἐγένετο. ᾿Ενταῦθα οὕπω ὃ 

Β ἄνθρωπος, χαὶ βουλὴ περὶ ἀνθρώπου. Οὐχ εἶπεν, 

ὡς περὶ τῶν ἄλλων πάντων, γενηθήτω ἄνθρωπος. 

Κατάμαθε ἑαυτοῦ τὸ τίμιον. Οὐ προοέῤῥυψέ σου 
τὴν γένεσιν προστάγματι": ἀλλὰ βουλ ευτήριον συν- 
ἔστη τῷ Θεῷ περὶ σοῦ, πῶς μέλλει τὸ τίμιον ζῶον 

εἰς τὸν βίον πα ὑπ Πριήτώνεν γάρ φησιν. 

Ὃ σοφὸς βουλεύεται, ὃ ΓΈ νυ τῊς ἐνθυμεῖται. Ἄρα 

λείπει αὐτοῦ τῇ τέχνῃ». χαὶ ἐχ τῆς με τρίμνης βού- 

λεται ἀπηρτισμένον χαὶ τέλειον χαὶ ἠκριθωμένον 
αὐτοῦ φιλοτέχνημα, 

Θεῷ; 

ὃ 
ἢ 

Γη 

πονῆσαι τὸ , ἵνα σοι δείξῃ 
᾿ τ τ 

ὅτι τέλειος εἶ π ταρὰ ἼἜἜμαθες μὲν οὖν, ὅτι δύο 
Α “ "7 ᾿ ν᾿ Δ δ Ψ, 

πρόσωπα ἐπὶ πὶ Θεοῖ οὔ; ὃ λέγων, χαὶ πρὸς ὃν ὃ λόγος: 

α Διὰ τί οὐχ εἰπε, π᾿ Ἰσο ἀλλὰ, Ποιήσωμεν ἂἄν- 

θρωπον : Ἵνα νοήσης τὴν δεσποτείαν " ἵνα μὴ τὸν 
᾽ὔ Σ ͵ ΑΥ ει τ , , 

Πατέρα ἐπιγινώσχων, τὸν Υἱὸν ἀπογνοίης " ἵνα 
ψσω «“ 5 , Ἂ᾿ ΩΣ 

εἰδῇς, ὅτι Πατὴρ ἐποίησε δι Υ Ὅ6) χαὶ Υἱὸς" ἐχτί- 

σατο 

γιίῷ, χαὶ Υἱὸν ἐν Πνεύματι 

γόνασι ἔργον 
Ἁ 

ρῶν ἧς, μὴ σχίζων τὴν 

π' τρῴῳ θελήματι χαὶ δοξάσης Πατέρα ἐν 

ἁγίῳ. Οὕτω χοινὸν γέ- 

. ἵνα καὶ χοινὸς προσχυνητὴς ἀμφοτέ- 

προσχύνησιν, ἀλλ᾽ ἑνῶν 
σ ΄ - 

τὴν θεότητα. Ὅρα ἱστορίαν ἁπλὴν μὲν τῷ σχή- να 

ΕΟ ὟΝ 

Η. ἔχτισ 



ΒΞ ΗΟΜΙΝΙΒ ΘΤΆΠΟΤΟΠΑ. 

ΝΘ 
ματι, θεολογίαν δὲ ἀκραιφνὴ τῷ νοήματι. Καὶ ἐποί- 

᾿ Ξ 
σεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. Ποιήσωμεν. Καὶ οὐχ 

εἶπε, χαὶ ἐποίησαν, ἵνα μὴ πολυθεΐας λάδης ἀφορ- 

μᾶς. Εἰ γὰρ πληθυντικῶς " παρεισήχθη καὶ ἥ ποί- 
. ὮΝ - μὴ 5» , « μ ξ ' 

σις, ἀφειδεῖς ἂν ἐγένοντο οἱ ἄνθρωποι, πολλὰ 

πλήθη θεῶν ἑαυτοῖς ἐπισωρεύοντες. Νῦν μέντοι, 

Ποιήσωμεν, ἵνα γνωρίσης Πατέρα καὶ ΥἹὸν χαὶ 
Πνεῦμα ἅγιον. 

Ἔπειτα δὲ, Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. 

ἵνα Θεὸν ἕνα τὰ τρία νοήσῃης πρόσωπα οὐ τὰς 
- , “- - ν Ἂ , σις. Κ᾽ οὶ 
ἀποστάσεις ἑνοποιῶν, ἀλλὰ τὴν μίαν οὐσίαν χαὶ 
ἢ , Ξ λ , .,»Ἑ ΕῚ δύναμιν λογιζόμενος χαὶ μίαν δόξαν ἔχης, μὴ με- 

ριζόμενος περὶ τὴν προσχύνησιν, μηδὲ εἰς πολυθεΐαν 
ῃ - τ 

ἐυπίπτων. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐποίησαν οἵ θεοὶ τὸν ἄν- 

θρωπον " ἀλλ᾽, ᾿ΠΥὗὲ οίησεν ὁ Θεός. 11 γὰρ χαὶ ἰδία 

μὲν ὑπόστασις Πατρὸς, ἰδία δὲ Υἱοῦ, καὶ ἰδία 
ἢ Ὁ 

ΤΠΙνεύματος ἁγίου, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τρεῖς θεοὶ, ὅτι μία 
- ὶ ὅ ΓῚ ὴ 3 - ΓΞ ν᾿ ΡΣ ΕῚ , Ρ᾿ ῃς ᾿ π 

καὶ ἣ αὐτὴ ἐν τοῖς τρισὶ νοουμένη οὐσιώδης θεότης. 
Ξ ἀν" δὴ " Ἶ 
ἫΝ γὰρ βλέπω ἐν Πατρὶ θεότητα, ταύτην χαὶ ἐν 

Υἱῷ - καὶ ἣν ἐν ΥἹῷ, ταύτην χαὶ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. 
͵ 

, ΄ . ΄ 

Διότι καὶ μία ἢ ἐν τούτοις θεωρουμένη μορφὴ, καὶ 
΄ ΠΣ ᾿Ὶ "- 

ἀρχὴ ἣ αὐτή. Διὰ τοῦτο χαὶ παρ᾽ ἡμῖν μία προσχύ- 
" τ - ἐξ Ξ 

νησις χαὶ δοξολογία τοῖς τρισὶν ὡς ἑνὶ Θεῷ. Τὸ ᾿ τ ἢ ἐϑ ; 
γοῦν προοίμιον τῆς ἡμετέρας γενέσεως, θεολογία 
χατανενόηται ἀληθινή. 

Ποιήσωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰκόνα χαὶ χαθ᾽ ὁμοίω- 

σιν. ΚΚατ᾽ εἰκόνα μὲν Θεοῦ γεγενῆσθαι ἡμᾶς, εὔδη- 

λον ἀπὸ τῆς Γραφῆς. Πῶς δὲ τὸ, Κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ, 

νοητέον ; Οὐδέν τι σωματιχὸν χαὶ γήϊνον ἐννοήτα- 
0 ὃ Ψ᾿ Ἂ ῃ Τὰ ξ Ὁ ΝΜ "Ν 

σϑαι χρη. ποχα ἄρῶμεν εαυτῶν χαροιαν ιοιωτι- 

᾽ " - " : - ᾿ - 
χήν" πρόληψιν ἀπαίδευτον, ἀμαθεῖς περὶ Θεοῦ ὑπο- 

λήψεις" ὁποῖά τινές φασιν. Εἰ χατ᾽ εἰχόνα γὰρ Θεοῦ 
’, ,ὔ ᾿ - 

γεγόναμεν, σύμμορφος πάντως ἡμῖν ἐστιν ὃ Θεός: 
Ἢ» ᾿ ΝΝ 22.) τ 

ΚΚαὶ ὀφθαλμοὶ τά α περὶ Θεὸν, καὶ ὦτα, χεφαλὴ, 
".- » ες ΘῈΣ Ξ υν Ἀ : Η͂ . χεῖρες, ἰσχίον ἐφ᾽ οὗ ἵδρυται; Λέγεται γὰρ ὃ Θεὸς 
Ὁ ὉΠ - ρέζ θαι: ᾿ Ὑ ΠΡ το ,. τ ἐν τῇ Τραφῇ χαθέζεσθαι΄ χαὶ πόδες αὐτῷ, δι᾽ ὧν 
πε εἴ. Οὐ τοιοῦ ἜΝ ΕΞ ἐριπατεῖ. Οὔχουν τοιοῦτος ὃ Θεός. ᾿ΑἈποσχεύασον 
““ , τ τῆς χαρδίας φαντάσματα ἀπρεπῆ. "Εχόαλε ἀπὸ σοὺ 
διάνοιαν ἀφαρμόζουσαν τῷ μεγέθει τοῦ Θεοῦ. Ἂσχη- 

δ τ Ὗ 

μάτιστος ὃ ()εὸς, ἁπλοῦς, ἀμεγέθης, ἄποσος. Μὴ 
τ ᾿ νὸν Ὁ 

φαντασθῇῆς μηρφὴν ἐπὶ Θεοῦ. Μὴ χατασμιχρύνης 
ΕΑ ν τ 

ἰουδαϊκῶς τὸν μέγαν. Μὴ περιλάδης τὸν Θεὸν σω- 
-ϑ , ἐκ ζαὶ ΑΕ με ἐξ 

ματιχαῖς ἐννοίαις " μὴ περιγράψης αὐτὸν τῷ σῷ νῷ. 

᾿Ἀπερίληπτός ἐστι τῷ μεγέθει. Κατανόησον τὸν 
Ψ' , “ , - “- 

μέγαν ) χαὶ τῷ μεγάλῳ πρόσθες πλεῖον τοῦ νενοη- 

μένου, καὶ τὸ πλείονι τὸ πλεῖον᾽ χαὶ τὸν σεαυτοῦ 
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λθὸ 

αὐ οἱ ΘΟμΜμλἾ5. {υἸπππ} ΟΠ ΟΥ 5ἷ5. οἱ ἀάἠοναϊοι : 

ποπ ἈΦΟν ΠΟ ΠῚ. 50 Π 65. 5641 σοριαη5 ἀοἰτα- 
ἴθ. Ὑ 6 5᾽μηρ]1οὶ αυϊθι 5ρ 6016 Θὰ ροϑί απ σο- 

δἴδο "οὶ ΠΑΡ ΔΓ ΟΠΘΠῚ ; 56 Π81ι1 γΘΙῸ ἃς 1Π 165  ητὰ, 

5 ΠΟΘΡᾺ ΠῚ (ἰδ [15 ΡΟ ΘΟ Π γα π ἀΘΟΓ Πα πὶ. δὲ {6- 

οἱἐ 1) εις Ἰιοπιίπιοπι. ἤαοίαπιιίς. Ἐὺπιοη ἀἰχὶς, Βὶ 

[δοθυτξ.,. πὸ ΒΡ] αν τι. ΠΘΟΓΙΓ ἢ. ΘΥΓΟΥ 5. ΔΠΒ5ΔΠ) 

ΟΝΑΤ. 1. 

᾿πά6 ἃ ΡΟ Γο5. 81 Θηΐμ ΠΡ }] μΠΠ]Θ.Ὸ ᾿ρ5ὰ ἡτιο- 

{πὸ ἱπάπιοια {5501 οὐθατ0. 5, Ομ πὶ ΠΟΘ η τὰ ΠΟΙ ]- 

Ππο5.. εἰδουτὴ 51:01 {|| πὶ ΔΟΘν ἃ550Ππ|. Νιπὸ 

ΘΠΪΠῚ γοῸ, Ζαοίαπεις, αἰ ῬαΓ ΠῚ ΠΟνΟΙ5., οἱ 

ΕἸΠαπ,. οἱ ΒΡ τ ΘΔ ΠΟΙΈ1Π]. 

3. Τὰ γοιὸ, ΜἰῚ {δεῖς 71) 6ιι5 Πιοιιίη θη; αἰ 

ἀπ παι} ΤΠ) αι} ἃ ἔγ6 5 ῬΘΙΒΟΠἃ5 [ΓΟ Πρ 5 2 ΠῸῚ ΠΗ 

5105 156 Π 1185. τη τατ6. ΘΟ ΡΟ 5.7. 5661 {{| τ|Π|8}}} 
Θ556 ῃ ΕἸ} ΤΘΡτ 65. ἃς ῬΟΙΘΠΓΔΠῚ Σ ππαη 6 Πὰ-- 
Ἰνοὰ5. τη δία θη, [νὰ 50 55115 ἀατιο ἀἸν διι5 Δ640- 

ΓΑΠΟΠΪ5. οὐ]... ΠῚ 1! 4τι6. Τ᾿} 1 ΠΟΘ Π5. 1Π ΘΡΓΟΥ ΘΠ 
ῬΙασίιιαι. ἀθόσιιπν. ΝΟ Θηη αἶχῖς, Εδοθυιηι ΕΠ] 

ποι ηθηι ; 504, Ζἴθοίς 12 6ῖι5. Ῥανηθῖϑι πὶ πὶ Ρ]Ὸ- 

ΡΥΐα ὁ5ι ρϑύβοηα ῬαΓ 55 ΡΡΟ θυ πιο ΕἾ], ἀὸ Ρ᾽Ὸ- 
ΡΥΐα ΒΡ᾿ΡΊττι5 δα ποῖ, αν τη ὴ θυ ρ οΡδὰ δα ϊλ πὶ 

{γ65 αΠἰ ; Ἰἀοῖροο «αἰ ἴῃ {1} 0115 ΘΔ 611 5115 Π|18}}5 

1π|6ΠΠρῖταιν ἀοτὰ5.. Οὐαπι Θηΐηι ἵπ ῬαΐΡΟ. ΘΟ ΠῸ 

ἀοἰταίθη., πᾶπο οἵ ἴῃ ΕΠ, οὐ {ιαμ ἴῃ ΕἼΠΟ., 

δὰπη οἱ ἴπ ϑρίντι βαποῖο. Οτιοΐ πἰμλίνιιι ἰπὶ Πεἷ5 

4ποάῖθ τπὰ ᾿Π|6}]Π1σ τι" ΓΟ μὰ, Ἰ θη 16 υν]Ποῖ- 

Ρίτιαι : ἰἀπιιθ π᾿ οαιιδὰ δϑῖ 5 ὉΠ ΘΕ ἃ ΠΟΡ5 τπὰ {τἰ- 

Ῥ»115 δἰονατο ἃ ἰατιάα το, “451 τπιπὶ Π)6Ὸ Δ Π1}0ὸ- 

αἴπιν, Οὐἴτ5 ἸΓα τι πΟϑι"] ΘΧΟΙ Πτ1Π}., γ ΟΡ ΕἼ πδ» 

ἀἰοἰτα 15 ῬΡΟ Θσϑίο 116} 1 {π|)". 

ἡ. Ῥαοϊαηιις Ἰιοπείσιοτπ αὶ ἱηιαρσίπιθηι οἱ οἰμεῖ- 

{ἰιαϊτιοπι. Ἐτιϊδθθ ΠῸ5 ΘΟ 105 ἀ( 1)6] ᾿πηὰσ  ΠΘῊῚ; 

ῬΘυβρί αι πὶ ΘΧ Βου]ρτνὰ Θδῖ. ΑἹ ἀποπᾶπι προ 

ἐπι ΠΠ θητιπὶ., «πιο [τὰ ἀϊοίε πὶ οϑί, «716 ἑηιασὶ- 

πόηὶ ἢ ΝΊΒΙΗΙ ΠῚ σον ον ιι ΠῚ ἃ ΤΟΥ ΘΠΉΤΠῊ [ἢ Π]6Π-- 
ἴθι νοηϊαῖ. Ἀπιὰθ ΘΟ ΠΟΒί ΠῚ ἃἴτι6 ᾿ΠΘΟΙ ΤΠ} 

ἀἰδρυ Θμτι5 ; ᾿ΠΟ ΡΠ ΓΠ| ΘΟοιραταπη ΘΧ ἰϑι πα 110- 

ποι ; ἱποοῖα5. (6 1)60 δο {ΠΠΠ| 06 ἃ] 65. ορ᾽ πἰοποβ; 

Οὐ] ϑιη οἱ αυ!άδμῃ ἀἴοιιη!. ἘΓΘΠΙΠῚ 5] ἃ4 Π)6] ἰμιὰ- 
δίπϑηιν ΘΟ ΠΕ ϑιμηλι5.. Π)6ι15. ΠΟΡῚ5. ῬΓΌΥΘιι5. Θ0Π-- 

[Ὁ Π15 ΟΧ ϑιϑῈ Ῥ Νος [ονίο ἀθϑιιπε 1)6 0 Θοι]1 οἵ ἀτι- 

65: Οαρυ7,. ΤΠ Δ ΠΙΙΒ616 Θὲ ΟΟΧὰΒ 5 “1 Π}0115. {πΠοἴα-- 

ἔτι... μα θ6 ἢ Ε ΘΠ πὶ ἴῃ Β γι ρίιγα ἀἸο [αν οιι5 50- 
ἀογος ρ άΠθιι5 ργ8 ἀΠ{πι5 6556. 4 {1|0115 Δ.) 161. Η αι 
ΘΗΪ μη ΘΙῸ 1)θῖι5 [8}15 65[. ΑἸ θβιιν 5 ἀπίπιο ἃ ]ορὰ 
Θορ ΔΈ] 0 Π65. 56 Πϑιμη 4} 166. ἃ ΤῈ ΡΥ Πίθηι 
τηὰσηϊ πιά 1η6. Τλθῖι5. Ομ νάοας Πριιγὰ ; 5᾽ ΠΡ ]ῸΧ 

ὁ5 5. ΠΙΟ]6. σαΡο οἱ “ιιαπείαίθ. ΝΟΙῚ τπιὸ ἴρ56 ἃηϊ- 

Π10 [ΟγηΔη} ἴῃ ΠθῸ σορίίανο. ΝΟΙῚ }ιἀαῖοθ διιηι 

411 πλϑϑητι5 ὁ5} 5» πὶ Πρ τϑ τη οΟσθνΘ. ΝῸΪῚ οον- 

ΟΡ 5. Τλθιμ. ΘΟΘ ΑΓ] 115. ΘΟ ΡΙΘΟΕΪ : Π6 {85 
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16 ΠΕ5. ΔΗ ΘΊΙ5 [115 ΘῈΠῚ ΟἸΓΟΙΠ]ΒΟΥ 45. ΤΠΟΟΠΊρΙ6- 
ἨΘηϑι15 δϑὲ τῃδσηϊ τι 41π6. Οὐσία ΜΙάσηιι,, δά 46- 
4116 Ια ΠΟ ΔΠΉθ]1π|5 πὰπὶ ΠΟΘΙ Γαγ ΘΚ 5 ; ΔΠΊρ 1πι5- 

46 δάδμιο ρον 85, σθυἐπβ 116 ἈΠ ΠΟ 515. 

ΠΟῚ ΡΟ556 ἢθυῖ 5 τιῖ {186 διιηΐ ᾿πἢΠηϊΐα., πη τὰ ηὶ 
ἈΒΘΘΟ ΠΑΡ Ι5. 

5. ΝΟΙῚ ᾿ΐαχιιθ σορίτανο ἤσιγαπι : ἃ Ροίθμ Πα 

Ἰπ 16 115 1 τιν Τλοιι5. ΝῸΠ Φι δ Πα θη : δεθηΐπὴ πθ]- Ὁ 

4116 θὲ, δ ϑ:0ΓὙὰ ΓΘΓΙΙΠ ΟΠ ΠΘΠΙ ἘΠΊ ΘΙ Γα 6 πὶ 
ΠΙΟ( 5. Π]Δ] ΟΣ] 115. ΧΟ ΘΙ : {πὶ πθὸ αἰ γθοιὶ 

4ιθαΐ, Π60 ν᾽ 601, ἀπὲ πηθηῖθ ᾿π|6 ΠΠ1σ], 4] πὸ 

ἔξιιγα σοθγοθαῖαγ, πδῸ τη σι 1 π 6 ΟἰΓΟυ Π]5ου]-- 
Ἰνατι, πὸ Ροίθ πα ΤΠΘΠΒΙΓᾺ ΠῚ Παρθδαΐ, ΠΟῚ 

ΤΟΠῚΡΟΥ5. ΘΟΠΟἸ ἔπι ἈΠ ΙΒ ΕΠ 5, ΠΟῸῚ {ΓΙ τ5. [ογ΄ 

ΠΝ ηἾ5 Πηϊατιιν. ΝΊΒῚΙ Θηΐπ ΡγΌΥβι5 ἴῃ Π6Ὸ., οἷι- 

Ζαβπηοα! ἴῃ ΠΟ Ϊ5, ἅτ δεϊαμι ἴῃ [15 {τις 5018 πηθη- 
16 Ροβϑιιηΐ 1π|6}}15|. Οὐοπᾶπε ἰσίταν τηθο 8οτῖ- 

Ῥίπγα δ Τ)6] πῸ5 ἱπηαρίηθηι αοῖοϑ 6556 εἶχὶ 9 

6. Αβποβοδηλ5. 41 Τ)οὶ ργορυίππη. ΠαΡρθα- 
Π}115, ἀἔ τ 14 «ο 65: δ4 πη σῖποπὶ Βαϊ ργον- ἢ 
5115 ἴπ' [ὈΥΠιὰ σΟΡΡΟΡ Θὰ ἃςοὶρὶ ρο556. Ηξὸ αυΐρρε 
1ῃ ΘΟΥΡΟΓῸ 6ϑ θο}]}15 σοπδρίοιιο : ΠΕΒΉΠΙΔ ΠῚ γΟΙῸ 
ἀν αξ πιο α ̓παβρθοίιη οϑῖ, ἴπ ΓΘ ΘΟ] 15 ΘΟΠΒρὶ- 

οτια Πραγ δια; ἃΓ ΠΟ Ζι16, τς ααοα σοΡΡ ΡΠ ΟΠ 0}»- 
ΠΟΧ πὴ Θϑ, 615 ἐπα Ὁ 511, {πιο (1 410 ΟΠ πὶ οϑῖ οοτ-- 
ΤΡ ΈΟΠΘ. ἸπηληιιΠ6. ἘΤΘΠΙΠῚ ΘΟΙΡῚΙ5. ΔΙΙΡΤΠΘΠ ΠῚ 

[οἱ τ, αἰ πα! παι ΕἸ ΟΠ ρ ΕΓ, ΠΟ Πβο ποϑοῖξ,, δῖα δχ 

Α}1ὰ «πα] τα 6 ἀθίθγθηίθ πηπϊαταν: Π 1 ἴπ {πνὲπ- 

τὰ 651, δίαιιθ αἰπια 1π βθπθοῖαίθ : ΑἸ Ἰπι οὐτπὶ ρτὸ- 
ΒΡΘγὰ τι ετι" γα]διπαἴπθ, αἴαιιθ ἈΠ 1 οἰπὶ ΠἸ ΟΣ 5 

Ταοίαταγ : ΑἸ 1 οἵπὶ ᾿εοταταν,, ἀἸ τι εἴτα ἴῃ ἀοϊονῖ- 

"15 γϑυβαπιν : ΑἸ ρυθ ἤθη, ἀἰππι οἰιπὰ πηδίμ: 

ἅΠΠπιἃ ἴπ ρϑπιινῖα , ἀἴσαθ ἁἰλια ἰπ τοδιιπάαπεϊα ἃς 
βαΓαγΊαῖθ : ΔἸ τιἀ πὶ Ρᾶσθ, αἴσιθ αἰϊαὰ ἴῃ Ρ6]1ο. 
ΑἸ 5. νἸΒΊ] απ 15. Θϑὲ ΘΟ] ον, ἀἴητι6 ἅ]1π|5 ἀου πη πεῖς. 
ὙΊΒΊΙα π5. πιαρ 5 οἰ Πονθὲ, αι γα ογο ρου αἴας, 
Ἰάἀοῖνοο 4υῖα οαϊον δχίνα ΡΓΟσγθάϊεαν : ἀογπ ΘΠ εἰς 
Δ ΓΘ ΠῚ ΘΟῊ Γ] ΕΞ Θ5οῖ Ὁ σα]ον δὲ ἴῃ Ργο[ιπάτι σοη-- 
ἀυπιἀϊτατ ς ἀῦιι 14 οαιιδδδ. ΘσΓ Οἵ} 51} ρ.]Π]Θβοαπς, 
411 5ΟΠῚΠῸ 5001" σιπῖ. ΟἸΟΠΆΤη σῖτα" πιοο, 
«04 5ἴο ΘΧ 110 ΠΠπ|6] πλααι, διιπὶ γοίογαϊ 4] ἃ Ε 
ὉΠΊΠῚ ἹΠΊ 11 Π15 ΠλΓΔΕΟΠΘ 6519 14 πο πιιπ πᾶ πὶ 
ΘΟΠΒΙ5Ε, ΠΘῸ ἴῃ Θοάθπι βἔδτιι τηᾶποι, δἰιπὶ {αὶ 
Θοάεμπι 56 Πρ6 πιοίίο μοιθίιιδ 56 μάθοι 9 ΠΙ]ΔΡὶ- 
π|ν ΠΟΡΪ5, γθ τε γ85 ἤτιχὰ : ρυπβαπαπι οοπβροχο- 
ΥἼ ΠΉΤΙ5 556 γ ]οἶπι5 5 πιο : ΑἸ δχ ἀ]1ὸ ἈΡΡᾶγϑὲ 
ἸναΠΠΔΠιιΠῚ ΘΟΡΡΙΙ5. 44 ἐπι ασίνετη τιοσίτατη. Οἰἱι]-- 
Πᾶτη ἢ αΐ. τα πη λα 0 }}1}5 πατῶ ἤτιχα οἱ Ἱπηᾶσο,, 
ἈΠ ΔΙ ]τι6. ΘΧ ἃ]1ὰ αι] αΐθ μι. πλτιτὰ η5. ὃ ἦτι5. {αὶ 
ΟΠΊΠΪ5 [ΟΥ̓ ΠῚ: ΘΧΡΟΓΙΒ ΘΧβιϑε , ας Γονηνα ἔπη θυ ἃ 

651 ἢ ΤΙ ΠΔ ΠῚ Ἰαῖταγ ( πο θηηι5., {πος 65: αὐ ἱπιὰ- 
δίποηι } Τη 15. ΠΙμλϊγαμη, ἴπ' {αῖθιι5 ᾿ρ56 Τοῖς ΡΓῸ- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΚΌΝ 58. 
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ΒΑΒῚΙ ΜΆΑΟΝΙ. 

Ξ - τ 
λογισμὸν πεῖσον, ὅτι τῶν ἀπεράντων οὐχ ἐφίξεται. ᾿ ᾽ Ἢ 

Νὴ οὖν σχῆμα νοήσης᾽" ἀπὸ δυνάμεως Θεὸς νοεῖ- 
ΑἿ ,΄, σ΄. , 32 Ἂ «4 ΑἿ } ται. Μὴ υέγεθος πανταχοῦ γάρ ἐστι, καὶ ὑπὲρ τὸ 

πᾶν περισσεύει, ἀνέπαφον, ἀόρατον, ἀκατανόητον “ 

μήτε σχήματι περιλαμθανόμενον, μήτε μεγέθει 

περιγραφόμενον᾽ μὴ δυνάμει ἐχμετρούμενον, μὴ 

χρόνῳ περιχλειόμενον, μὴ πέρασι τρισὶν δριζόμε- 

νον. Οὐδὲν γάρ ἐστιν ὅλως περὶ Θεὸν, ὅποῖον περὶ 

ἡμᾶς, ἢ καὶ τὰ μόνως νοητά. Πῶς οὖν ἣ Γραφὴ 

εἶπεν ἡμᾶς κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ γεγενῆσθαι: 

ἜΝ - ΞὼΣ 
κατ᾽ εἰχόνα πάντως οὐχ ἐν τῇ σωματιχῇ μορφῇ ἐχ- 

᾿ -Ὁ- ΄ , 

ληφθῆναι δυνατόν. Ἡ μὲν γὰρ, ἐπὶ δρωμένου σώμα-- 
-,"» ΄᾿ 3 ᾿ 

τος " ἐν ὁρατῷ δὲ τὸ ἀόρατον οὗ σχηματίζεται" ἀλλ 
"5. ᾿ " - - , ΟΣ οὐδὲ μὴν τὸ φθαρτὸν εἴη ἂν τοῦ ἀφθάρτου ἣ εἰχών. 
"νῷ ὦ " Η “ Ἐν ΤΑ ΚΩΥ Το. 

Τὸ σωμα μὲν γὰρ αὐξεται, μειουται, γηρα, ἀλλοι- 

5: ᾿ ἘΠ ΟΣ ἣ βνξρεοΣ 
οὔται. Ἄλλο ἐστὶν ἐν τῇ νεότητι, χαὶ ἄλλο ἐν γήρα 

- ἐς Ἐ Α ἘΞ ΕΟ ἘΣ 
ἄλλο ὅταν εὐεχτῇ, καὶ ἄλλο ν ἐν πάθεσιν ἡ " ἄλλο 

» " λα ΚΟΤΕΣ τ ἜΝ 3 
εὐφραινόμενον, χαὶ ἄλλο λυπούμενον - ἄλλο θαῤ- 

“γ᾽ τὰ ὃ Ὰ δοῦν, καὶ ἄλλο φοδούμενον - ἄλλο ἐν ἐνδεία, καὶ 
Ξ Ξ ἜΣ ͵ ι 

Ἑ ἀλλο ἐν πλησμονῇ " ἄλλο ἐν εἰρήνη, καὶ ἄλλο ἐν 

μάχη. Ἄλλο χρῶμα ἐγρηγορότος, χαὶ ἄλλο χκαθεύ- 
3» πη - τ λ δὶ ἐξανθεῖ πρὸς τὸ 

- , ᾿Ξ 
ἐρυθρότερον, τοῦ 

ἊΝ » - ξι -Ὁ- Ὶ ᾽ὔ 

ἔξω χωροῦντος᾽" τοῦ δὲ χατέψυ- 
. , ἄτας γεκαν πονν, τάνδ; Ξ 

χται χαὶ συνέσταλται, διὰ τὸ ἐπὶ τὸ βάθος τὴν 

τῶν χοι- 

τὸ ἄλλοι- 

δέποτ μηδέποτε 

᾿ [ 

θερμότητα εἰσδύεσθαι- διὸ καὶ ὕπωχρα 
΄ Η , “ δ κὩῸν 

μωμένων τὰ σώματα. Πῶς οὖν δύναται 
- ἘΝ ΕΟ ΓΣ εφ, Ν 

ούμενον τῷ ἀναλλοιώτῳ ἐοικέναι; τὸ 
ἘΣ ὦ ας ΄ 

ταὐτοῦ μένον, τῷ ἀεὶ ὡσαύτως 
3 , - 1 

χαὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἔχοντι: Ἐχφεύγει ἡμᾶς ὡς τὰ 
ἘΣ ἜΝ ΤῸ 

ῥευστά - πρὶν θεαθῆναι, ὑπέδραμεν" ἄλλο ἐξ ἄλλου 
᾿ εξ πς τς 

φαίνεται τὸ ἀνθρώπινον σῶμα. Κατ᾽ εἰχόνα ἡμετέ- 
ἔς Σκε τος Ὁ, ες υθα τ γα ᾿ 

ραν. Πῶς σῶσαι δύναται τῆς ἀκινήτου φύσεως ἣ 
ΡΨ τα ; 

ῥευστὴ χαὶ ἀλλοιουμένη εἰκών; τῆς ἀμόρφου, ἣ 
᾽ὔ - Φ ΄ δῚ πεν μεμορφωμένη; Πῶς οὖν ζητήσωμεν τὸ χατ᾽ εἰχόνα: 

τῇ το ᾿ ,᾿» 
Ἔν οἷς αὐτὸς εἶπεν ἐξ ὁπογύου ὃ Θεός. ᾿Εὰν ἐμόν τι 

λὰ 

εἴπω, μὴ προσδέξησθε - ἐὰν δὲ δεσποτιχὸν, χαταδέ-- 
Ξ ; - “Ὁ θλ. φοφοόι. 
ξασθε. Ποιήσωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν 

καὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν" χαὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχϑύων. 



ΡῈ ΠΟΜΙΝΙΒ ΒΤΆΓΠΟΤΟΝΑ, 

Γ ἊἌ Ὑίνι ἄρχεις τῶν ἰχθύων; εἰπέ μοι᾽ σώματι, ἢ λο- 
γισμῷ; ἐν Ψυχῇ τὸ ἄρχον, ἢ ἐν σαρχί; 

Τὸ μὲν γὰρ ἀνθρώπινον σῶμα, πολλῶν ζώων 

ἀλόγων καθέστηχεν ἀσθενέστερον" χαὶ οὐχ ἄν ποτε 

συγκχριθείη πρὸς δύναμιν σὰρξ ἡμετέρα τῇ τοῦ χα- 

μήλου, ἢ ἐλέφαντος, ἢ τοῦ ἵππου, ἢ τοῦ βοὸς, ἢ 

ἑχάστου ὧν ἂν εἴποις μεγίστων θηρίων. Ἰεύάλωτος 

ἣ σὰρξ ἣ ἀνθρωπίνη, σαρχὶ θηρίου παραλαμόανο- 

μένη. ᾿Αλλ᾽ ἐν τίνι τὸ ἀρχιχόν; Ἔν τῇ τοῦ λογι- Β 

σμοῦ περιουσίᾳ. “Ὅσον λείπει τῇ δυνάμει τοῦ σώμα-- 

τος, τοσοῦτον περίεστι τῇ τοῦ λογισμοῦ χατασχευῇ. 

Καὶ γὰρ ἣ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ ὃ ἐν αὐτῇ νοῦς, ἅπαντα 

ταῦτα ῥαδίως δποτάττειν δεδύνηται. Πόθεν τὰ με- 

γάλα βάρη μετατίθησιν ἄνθρωπος; ἐπινοίᾳ, ἢ τό- 

νοις σωματικοῖς; “Ὥστε τὸ ἀρχικὸν ἡμῖν, καὶ χατ᾽ 

εἰκόνα χαὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ, ἐν τῇ τοῦ λογισμοῦ 

χατασχευῇ θεωρητέον, οὐχ ἐν τῇ τοῦ σώματος μορ- 

φῇ. Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν. 

ἹῬὸν ἔσω ἄνθρωπον λέγει, Ποιήσωμεν ἄνθρωπον. 

Ἄλλ᾽ ἐρεῖς σὺ, διὰ τί οὐ λέγει ἡμῖν περὶ λογισμοῦ; 
, 

Ῥὸν ἄνθρωπον εἶπε χατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ. Ὃ δὲ λογι- 

συὸς, ἄνθρωπος ; Ἄχουξ τοῦ ἀποστόλου λέγοντο μος. 3 Υ ς, 

Εἰ καὶ ὃ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος φθείρεται, ἀλλ᾽ ὃ ἔσω 
- 7 ΔΥ , -" ἐν 

ἀναχαινοῦται ἡμέρα καὶ ἡμέρᾳ. Πῶς οὖν δύω γνω- 
τ . ἡι ὦ "͵ 0 .Ν Ν τ ἔν ῳ ᾿ 
ρίσω τὸν αὐτὸν ἂν ρώπον: αι, φήσιν, ἕνα τὸν 

φαινόμενον, χαὶ ἕνα τὸν ὑπὸ τῷ φαινομένῳ χε- 
χρυμμένον, ἀόρατον τὸν ἔσω ἄνθρωπον, τὸν χαὶ χυ- 
ριώτερον χαὶ ἀληθέστερον ἄνθρωπον. Ἴσω τοίνυν 
ἔχομεν ἄνθρωπον, καὶ διπλοῖ τινές ἐσμεν" χαὶ τό γε 
ἀληθὲς λεγόμενον, ὅτι ἔνδον ἐσμέν" ἐγὼ γὰρ κατὰ 
τὸν ἔσω ἄνθρωπον. Τὰ ἔξω οὐκ ἐγὼ, ἀλλὰ ἐ μά: ἐγὼ 
δὲ τὸ λογικὸν τῆς ψυχῆς. “Ὥστε τὸ τέλειον ἐν τῷ 
λογικῷ τῆς ψυχῆς ἔχομεν. Τὸ οὖν σῶμα, ἐμά. Τὸ 
οὖν σῶμα, ὄργανον τοῦ ἀνθρώπου Ψυχῆς ὄργανον " 
ἄνθρωπος δὲ χυρίως, τὸ χατ᾽ αὐτὴν τὴν ψυχήν. 
Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν " του- 
τέστι, δώσωμεν αὐτῷ λόγου περιουσίαν, χαὶ οὕτως 
᾿Αρχέτωσαν τῶν ἰχθύων χαὶ τῶν θηρίων χαὶ πάν- 
των. Οὐχ εἶπε δὲ, ὅτι Ποιήσωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ 
εἰκόνα ἡμετέραν, καὶ θυμούσθωσαν, χαὶ ἐπιθυμεί- 
τωσαν, καὶ λυπείσθωσαν. Οὐ γὰρ τὰ πάθη εἰς τὴν 
τοῦ Θεοῦ εἰχόνα παρελήφθη, ἀλλ᾽ ὃ λογισμὸς τῶν 
παθῶν δεσπότης, ὃ ἄρχων πάντων τῶν σωματι- 
κῶν, χαὶ ὑπερανεστηχὼς τῶν φαινομένων χαὶ Ψευ- 
δομένων. Σὺ δέ μοι θαύμασον τὴν περὶ σὲ τοῦ Θεοῦ 

λθῦ 

χίπηδ αἰχὶς. 51 χα πηθιιαὶ αἰ χουν Ὸ, 6 γϑοϊ ἰδ ϊϑὶς 

51Π δυο αιοί Τ)ΟΠλΐΠ] οϑὲ., 4 νοι γϑοῖρίτο, 
Τ᾽ αοϊαπεις. Ἰιοπεΐτιθπι αεἰ ἱπιασίπθηι ποδία, οἱ 

δὐηυϊἐἀϊποπι ; εἰ ργωϑίνιε ρμίδοϊνιις.. ΟἸοπδηι , 

4118550 16, ῬΙ5ΟΙ 115. ῬΓΌΘΟ5 5. ΠΙ56|0 ἱπΠ ΡΟ ἃ 5 ἢ οοΥ-- 

ΡΟΡΘ, ἃΠ γα ΟΠ ὃ ἴῃ ΔΠΪΠ1Ο μΟϑὶἴα ᾿Π ΡΟ. ΥἹ8 . 
81} 1Π σα} η6 ὃ 

ΟἈΚΛΤ. 1. 

7. Νὰμη. αιιοὰ αἰίποι ἃ ΘΟ ῖι5. Πα ΠιΙΠῚ , 

Δ} ὉΠ} 11} Υ ΓᾺΡ ῚΠ} ἈΠ] ΠῚ Δ ΠΤΠπιπ 1] ΘΟ ]ΠΠ}1πι5 δὲ: 

Π60 Πἰὰξ τΠ τ} 5. τ ΠΟβίνα ΟαῸ “αδηζιηῖ δα 

ὙΠ] Ὸ5... ΘΟΠΙ Ραμ ΟΠ] ΘΔΠΊΟΙΪ σαγπ6 ἀπ 616- 

Ῥ]απε5., ν 6] δαὶ πὲ ον 5, 56. οα] βου 116 
Π]Δ Πα Γἰ5. ΤΠ] ]ΟΥ 1 ΠῚ ἸγΟϑι]ντιπ). ΕΔ ΘῚΠ15. οϑὲ Ππιιηὰ- 
Πὰ ΘΔΙῸ 5 51] ΟἸμ Θ5Ε186. σαῦπΠ 6 σΟΠἐα]οΥ15. Π ἢ 11-- 

γΟΙῸ, [ἢ “ΠΟ ΠΔ ΠῚ ΡΟΒἴα Υἱβ 11 πη ρου] } 1 γὰ- 

ΠΟ ΠΪ5. οορία ἃς ργρϑίαπεϊα. Οὐαηίιηιν (6 οἷ: οον- 

ῬΟΥ 5 νἱνΊθτι5., Τὰ πῖο γ Δ ΠΟ Πἶβ ἀρράᾶγαίαι Β ρ ΣΟΥ 
ΘΧΒΙ5ΕΠ6. ΑΠἰπλὰ απ Ρ 06 ΠΟΡΪ5..,. 6 ατιὰ πο η16 ᾿Γο- 
αἰ οδῖ, Ἰϑίμοθο. ομμ πα. [Δ0}]6 ᾿οτα βι ῖσονο. 

ΤΠ οπαπι ΠΟ π]Ὸ ἰπΘΘ ἢ 15. Π10]15. ΓΡ Πϑίου! ΡΟ ὴ- 
ἄθγὰ ὃ τη Θ ἢ 15. ΟΠ ΪΠ6 5 ἃΠ ΘΟΥΡΟΥ 5 ΤΌ ἢ Πὰ- 

41|6 νὶβ ἃ 1ῃ ΠΟ]}15 ᾿πηρ6 11, δὲ πο δ Πεὶ 
᾿πηαΡΊ ΠΘ ἢ ἃ. 51Π}}}Π{π|{Π|Π 6} 1115... ἴπς ῬΆΓΟΠΪ5 
ἈΠ] 116. σοῦ Γὰ ΘΟΠΒΙ ΟΡ ἀθθοι, ποὴ ἰπ 

[ον πὰ ΘΟΥ ΟΣ 5. Αἰ αοίαπιῖις ἰιογεϊσιθηι αὐ ἱπιαρί- 

πόπὶ πιοσίγαηι. 1)6 ἱπίθυ ον οι Ἶ 6 Ἰοσιυίι", 

σα ἃ], Κ᾽ ολατηι5 ἰιοηυίτεθηα.. Αἰθηΐμ ἀἴς65, {ΠῚ 

Ο 41 πο 15. ἀθ γαιοπμθ ποῖ Ιο αι" 9 ΠΟΙ] ΠΟΙ 

αἰχῖι δὰ Το 6556. ᾿υαρίπθηι. Νυμπ ἰ γαῖ 
ἸΙομ0 651 Ααϊ Δ ροβίο!ιμπ ἀϊσθηΐοιη : Ζίοεί ἐς γιιὶ ἘῈ Ὅον.. ἡ. 

«]οτγὶς ὁοῖ, Ἰπάαῖε, ποσίθι ἰοηι 0 ΘΟΡῚ ΜΠ ρα 11), 

ἐαηιθηὶ ἐδ σι ἐπί 65: τόπον αίττ" εἶθ εἶδ ἐν ἄΐοηι. 

Ενρο ἀπ} 1σθ πὰ ἈΡΠΟΒοΔ ΠῚ τἰπτιπ] ΟΠ ΘΠ 116 
᾿ιουιΐηθιι ἢ Τὰ ΡΙαπθς: τῆι ΘΟΠδ οι, εἰ 
ἀπΠι1Π} 5110 1110 σοηϑρίοιιο Θσοι ται, ἐπ Θυ] ΡΟ 
ΠΟ] ΠΘ 1 ΘΟ} 15 ΠΟ ἢ ΘΟΠΒρ᾽ΟὐΠι1Ὲ ; 4 δὲ ρυορυῖα 

Ὁ [8615 γΘυ τιβήτι6 ᾿θ 10 65. ἔπει ᾿[ὰ 416 μὰ θΘμλιι5 
ΠΟ ΠΙ ΠΘ ΠῚ 5, ἀΓ 16 ἀπ ΡΠ 1665 «ιιο ἀπηπ 0 (10 5ιμηηιι5 ; 
γΘΡΙΠΊ]τιΘ οϑὲ {πιο ἐϊοί τι", 6556 ΠῸ5. ἱπίουτι ; 
Θ6Ὸ Παιηάιιθ. ΠΟμλ0. 1116 ᾿πίθυ ον 5ι1π}. Οὐιο [Ον 5 
511Π}.) ΠΟῚ Θ6Ὸ, 564] Πηθὰ 511Π| ; 650 ΔιΓῈΟ ΠῚ ΔΠΪΗΙα 
ΘΟΙΉΡῸ5. ΛΔ ]ΟΠἶ5.. ΟἸΔρΡΙΌΡΙΟΡ. απιοά Ῥουθο τι η] 
οϑῖ, ἴπ ἁΠΙΠ10 γοϑιθὲ γα ΟΠ 5 ΘΟΠΙροΙΘ. ΟοΡΡιι5 
ἰδίαν 1Π. 115. “188 πιθὰ βιιηΐ. ΕΥΡῸ ΘΟΥΡι5. ΠΟΠΔΪ Πἶ5 
ΤΠ ΓΡΕΠΠΘΏ ΓΙ) 6567. ἈΠ] Π86 1Π5[ἹΠΠΊΘῺ [11] ; ΠΟΙΠΟ 
πΠ ΓΘ} ῬΥΟΡΙΪΘ, 1056 ἃ πΐηηιι5. Κἰαοίαπιις Ποηιϊσιοπι 
αὐ ἵπιασίμθηι τος ταηι; θυ 65, Ἐδοϊηλιι5 11 νὰ- 

᾿ ΓΟ ΠΪ5 σΟρίδ πὶ; ᾿πάτ16. οὐτι πιοάτιπι δ γιδοῖπί Ρῖ- 
δοἰδιι5 οἱ ὑδειϊς αἰ οπινίθιι5. οι αἰχῖι, 2 α- 
οἱαπιμς [ποτ ΐσιοι. αὐ ἰπιασίμθηι ποσίγαηι., οἱ 
τρδοιιη 18 Γδραταιν", οὐ ρ  ἀἸταῖο, οἱ. πα βιὰ ἀσὰ- 
{πν. ΝΟῸΠ ΘΠΪΠῚ ῬΘΥ α θ 1] 0 65 ἀΒΒΤΠ)}} 18 511η| 11 



λ00 

Ῥοοὶ ᾿ππαρίποηι; 56 γα 10. {1185 ῬΘΓ ΠΡ Δ Π ΟΠ Πλιι5 

ΠΘ.]} ροτοϑίαιθ ἀομλ δ απ": Τά 10. ΠΪΠΪ ΠῚ 1ῃ 

σον Ροῦδὰ οπη πα ΡΥ ποτα ΡΟ ]]61}5.7 Θὲ ατια5 Θοῖι- 

115 δι] 6οῖα βιιηξ Πιἀ πη! τι6. 5ρ6 016 Θχοθάθηβ. Τιι 
νοΙῸ., {{|550, ΠΗ] αγο Π6ὶ ἔῃ ἴ6. ἐκ ἴρ5ο. θχονϊο 

σαγαηι ἃο γον] ἀθηταπη, {πο δία μη ἁΐαπθ οθη- 

ἀἴτιι5. 65... ῬΥΪΠΟΘΡ5. οἴ! ᾿ΠΊρΟΓΙΟ ΘΟΠΑΠΕι5. 65. 

Ταροάιθ ἐμ υ 1, ἃ6. «πο πᾺΠ10 διιοοθβδοῦθ 
ΔΡΟΪοπ άπ δἰ, παοῖτθ. 65. ΠΌΙΟ. ΠΑΠΊΖι6. ἃ 

πομιΐπο ροϊοϑίαϊθηι. Ἰ᾿4τὰ τι, απιαδὶ πη  Ὰ}15. ἃ 
χη} 14}},. οἵ 4παθὶ πὸπ ΠΆΡΘΠ5. ἃ ΠΟ ΠΙᾺ ΘΠ 

ΔοοΙρΊθη5.5, ( {ἀπ} ΘΠ). ΠΟΙΟ ἴῃ ΔΠΙΠΔ ΠῚ Ροίο- 

οἵαίθιιν πᾶ 6. 3} του] 4πιαηι. ΟἷτΟ ΘΔ ΠῚ ἉΠΉΜ ς 
τὰ αὐΐοπι ἃ}0 ἰρ50 60 ΘΠ] ΔΟΟΘΡΙδϑ[1.. οἱ 4πῷ 
ΟΠ] ΠΟΛ αγὶ ΠῸΠ ροϑϑὶς Πα }065, ΠῚ ἴῃ [115 ΠΡ ΠΘῚ5 

ΒΡ απ. 7. ἅπ| ἰὼ ΘΟ ΠΟ 15. ρου τα}}5.,. {π|8 ἃ 

τἰπ6 15 ὀχθάαμπίαιν,, 566] [ἢ ᾿ρϑὰ παίτνὰ αἸν πο νὸ- 

εἶθ τη ποῖ ᾿Π5Οα] ρα η}) ἃς Οςο]αἴαπι : ΠΟΙΏΡΘ . 

Ῥνωϑίπί. Ἐκ ἴὰπο ΠαΠΊΖ6. οἱ 1Π {ΠΠῸ ΠῚ] τιϑῆτιδ 

οὐποία πο Πιιπηᾶ πὸ 5οῦνὰ [χοῖα δι πὶ ἃ Ἰη Δ Ποὶ- 

Ραΐα πη ρουῖο. ΑἸξ παιηιθ, Ῥγωοίσιὶ ρίδοίδιις,., 

ὑοοιὶὶς ἰ Γι, υοἰαι νι εἰοἰϊ. ροοογίδϑιις ἀκα }ι-- 

πιθτιίϊς., γορι ϑιι5 “τ τοριίαηΐ 5ρῸ {ΘΓΓαΠι. 

Νοη ἀϊχῖι, Τἰαοίαπιις ἰιοπιίπιοτη, απ ἱπιαβίτιθηι 

οἱ οἰπαϊ ιἀζιοιη τιοοίταπι., οἵ νϑϑοαῖαν 46 ΟἸΠΠὶ 

ΤΠρηο ῬΟμ ΓΟ ΡῸ , ἀτιο Πὰ 6 ἔγιιοίτπι ἴῃ βϑιηθῖ- 

ἴρ8ο. δθο θη) Ροβίθα,, ροϑὲ Ῥαν  ΠἸ5Ὶ ΘΟ Π]ΠΟΟῚ 
ΡΙαπτΠ πθ ἢ : {πὸ τὰ αἸδοὰβ., ἴῃ 5θο 15. Πα Ρ6- 

ΓΘ 4185 δῖ ΠΘΟΘΒΒαΡ ἃ ΟΔΡΠ5., Ὀ δ 115. τι δὰ 

ἈΠΙΠλτ1ΠῚ 5ροοίαηῇ, ϑιιπ αι ΡΙ ΠΟΙ ρἉΠῈΟγὰ ἃς θ.]-- 

1ὴ0 ἀδϑειπαῖα. 
8. Ῥυΐμηα Παηλπ6 ΠΟΙΡΙ5. πΠδίτι6 σΟΙπ65 ο0η- 

δε τπτὰ 651 ᾿μη ρΟν 4] ΡΟ θϑιαβ : ἔπ} 6Γ ΡαΡΔἸϑὶ 
ἸΠΘυ Πα. οὐσι]ο Δ ]θοίο ἐδ] ]οἷαο. ΑΠ] μη] 65. 
Τότ, ἱμλρ  υ 10 «ἰΘβεἸ πατιηὴ: τα ἀπ} ρον αι ] να το - 

Πΐθτι5 αἰ {16 1115 ΒΟΥ 5 ὃ τ ΧΕ] τὰὰπ αἰ ηἰτὰ-- 
το] (6]}1οἰ5.,. ἂς ῬΘΟΘΔΠ ΒΟΥ 115. ΟΠ 5 πὰ 14 
16 ἀἸάθο!ο οαρτίνιιαι. ἃ 115 ἢ Οὐθαταο θυ Ἰ ΠΟΘ Ρ5 
ΟΥΘαἴαι5 65... [πο τι ΒΥ Υ [ΘΠ ῬΓΟΊ]ΘΟΙ51 Πδᾶ[-- 

Ῥε. Τῇ σύασιι φαοάαῃιν ἂς ΠΡ Ίβίγαται Β6θ οι} Πα} τ|5 
ΘΟΠΒΓ ΕΓΒ. 65: ΠΟ Ὶ5 [Θ ΠΟΡῚ5. ἀ6 ἀΘΌΙΓΟΥ 65. τ οἱ 

ἀπ πλιιη}. ἃ ΓᾺΠΟΠΘΠΙ ῬΑΡΊ ΓΟ. ΠΡΟ]. ΡΟ] ΠΟ ΠῚ 

Πα] δὰ5.5, αἰ ατ16 Ὑ1 1115. ἃ Δ ΓΡΟΌ]τι5. μι Πα ΠΙΘΠῚ : 

πὸ υἶδιιβ ἂς Πα υτι 51} 1115 Οχϑ βίαβ, 411 Ρ)Ὸ ὁ0 

0 βυδθ515 ἀἴιιθ θυ 6115... [6 5] τι}... ἐς ἀαὶ 

ἀϑαν 5.5 ρου Π 0 ἃ 5ΟΡν τι5 ΥἸΠΟτ5. Θὲ ᾿πι{1Π15, νὸ- 

Ῥαΐθηι ἂς Ἰπι6}Π|σαη1. ϑδόνρες υοσαίιις 65 ἢ Οὐ] 

{01 τη] ϑϑίϊα ἔλοιε βοῦν ἴι5. ΟΡ ΡΟΣ 52 Οὐ ηἰ ππὰ- 

δἷ5. ΑἸ ταηὶ 5 015. 86 σ]Ον Ια 5. ἀμ πα ται ΠῚ ἃ ΠῸῸ 

ὁόηοθθδο, {π|04 ΚΠ ΟΠ 6. ῬΟΡ ΠΟ τι ([Ογ μὰ 

ΡΥ Τιπ5. 65 7 (ὐπηι ΠΟΥ ΠΗ] 5. Οὐ ΒΘ ΥἾ5,. ν ΟΠ ρα 5 

δοῦναι. γον 15. ἀς ΠΡ] 115... [6 γΟΥῸ ΓΘ ρονα 5 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΚΌΜ 58. 

3528 

ο 

ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ. 

ἐϑη Στ, εὐθὺς 
ν 
ἔχεις 

χαὶ ἀδιάδοχον τὴν ἀρχήν. Ἄνθρωπος γὰρ, παρὰ ἀν- 

ΤΥ ΤΣ τ Ἢ ΞῸ , ε 
ξ ἀρχῆς αὐτῆς χηδεμονίαν χαὶ πρόνοιαν » ὅτι 

: 
ί τυ (ἢν Ἑ 

ΤΥ Ν ΕΝ, ΠΝ ΕΞ 
τίσθης, χαὶ ἄρχων ἐχτίσθης, χαὶ διηνεχῇ 

, χ.:} Ἂ « ΝΥ 

θρώπου ἐξουσίαν τινὰ λαμδάνων, ὡς θνητὸς παρὰ 
-“ λν ὃ θνητοῦ, καὶ ὡς μὴ ἔχων παρὰ μὴ ἔχοντος, ( ποίαν 

ἈΕΞΕΑ ΤΠ τ ἕ 
γὰρ ἐξουσίαν ψυχῆς ἔχει ἄνθρωπος :) εἰκότως ταχὺ 

“ ΘΝ 3 ΘᾺ Ε ν δι ψν χα τ γὰξν 
μαλα αὐτὴν ἁπουεύλη σὺ ὁε παρ αὐτου ταυτὴν 

,ρ τω - δς ΨΩ 
ἔλαδες τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀνεξάλειπτον ἔχεις οὐχ ἐν 

2 ἕν 
ν᾿, ; 5 2 ε 
ξύλοις γεγραμμένην, οὐδὲ ἐν πλαξὶ φθαρταῖς χαὶ 

ξεν : ἐιξον 
σητῶν δαπανήμασιν, ἀλλ᾽ ἐν αὐτῇ τῇ φύσει ἐγχεκο- 
Ξ ; Ἀκολωλον, , ἢ Ἐν στα 
λαμμένην ἀπὸ τῆς πρώτης θείας φωνῆς, τῆς, Ἂρ- 

, Ὡ« Ἅ 
χέτωσαν. Δοῦλα γὰρ ἔχτοτε χαὶ ἄχρι τέλους τὰ 

; ἐὐες ΥΝ εὐ σεν 
σύμπαντα ταῦτα τῆς ἀνθρωπίνης ἀρχῆς. ᾿λρχέτω- 

ἢ νὴ, ΜΈΣ ͵ ἐξ ἀρ ὅς 
σαν γὰρ, φησὶ, τῶν ἰχθύων, τῶν θηρίων τῆς γῆς, 

τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, τῶν χτηνῶν,. τῶν ἕρ- 
-Ὁ- -Ὁ ,ὕ -Ὁ - -ν 

πετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. Οὐχ εἶπε, Ποιή- 
“ ΕῚ Ψ, ς 

σωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα χαὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν ἧμε- 
,ὔ ΝΥ ΌΣ , -᾿ γ Ἂ 

τέραν , χαὶ ἐσθιέτωσαν πᾶν ξύλον κάρπιμον, ὃ ἔχει 
Ὑγδ τον Ἐ “ σγ" Η -» Δ κὸν 

χαρπὸν ἐν ἑαυτῷ. Ὕστερον γὰρ ταῦτα μετὰ τὴν 
- Ἐν ᾿ - 

τοῦ παραδείσου φυτείαν " ἵνα σὺ διδαχθῇς, δεύτερα 
Εν  ΘΕ δ ΚΕΝ πὴ 9 Ὁ . πε ιέκης τα ἔχειν τὰ τῆς σαρχὸς ἀναγχαῖα παρὰ τὰ τῆς ψυχῆς 

" 
προηγούμενα. 

Ἐπειδὴ χαὶ πρῶτον ἡμῖν συνεχειροτονήθη ἣ τοῦ 

ἄρχειν δύναμις, ἔπειτα καὶ ἣ παραδείσου συνεπεδα- 

Ψιλεύθη ἀπόλαυσις. Ἀρχιχὸν εἶ ζῶον, ἄνθρωπε, καὶ 

τί δουλεύεις τοῖς πάθεσι : τί σεαυτοῦ τὸ ἀξίωμα χα- 

ταδάλλεις, χαὶ δοῦλος γίνη τῆς ἁμαρτίας; διὰ τί 

σεαυτὸν ποιεῖς αἰχμάλωτον τοῦ διαδόλου ; Ἄρχων 

χτίσεως ἐχειροτονήθης, χαὶ ἀπέῤῥιψας σεμνότητα 

τῆς σεαυτοῦ φύσεως. ᾿Εν ἀρχἣ τινι τέταξαιχοσμιχῇ " 

ἔστι σοι πλέον δι᾽ ὀφειλῆς, τὸ χαὶ τὸν λογισμὸν 

ὁμοίως ἔχειν συνάρχοντα, καὶ χρατοῦντα τῶν πα- 

θῶν: ἵνα μὴ γέλως εἴης τοῖς ἀρχομένοις, χαὶ ἐυ.- 

παιγμὸς, ἀντὶ ἄρχοντος χαὶ ὑπερέχοντος, ὑποχεί- 

μενον χαὶ ἀγόμενον ἴσα χαὶ δούλῳ δεσμίῳ χαὶ 

ἀχρήστῳ χατανοοῦαί σε. Δοῦλος ἐχλήθης; Τί σε 

λυπεῖ ἣ δουλεία τοῦ σώματος : Διὰ τί οὐ μέγα φρο- 
νεῖς τῇ δεσποτείᾳ τῇ παρὰ Θεοῦ σοι διδομένη, ὅτι 

λογισμὸν ἔχεις παθῶν δεσπότην. “Ὅταν ἴδῃς τὸν 

δεσπότην σου δοῦλον ὄντα τῆς ἡδονῆς, σεαυτὸν δὲ 

σώφρονα, γίνωσχε ὅτι σὺ μὲν εἶ δοῦλος ὀνόματι μό- 
" 

ἑ 
Εὐδν ετς ᾿ , ν " Υ 

νον ἐχεῖνος δὲ μόνον ἐχει τὴν δεσπο 
ι 

ΠΣ ᾿ 
ονοματι 

" ΄ ΕῚ Ὡ 

τείαν, ἔογῳ δὲ βεδαιουμένην ἐπεσπάσατο τὴν δου- 

΄ 

ΝΙ5, μνῶν ᾿ 
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θος τυχὸν ἕλκει χαταδουλῶσαν, σὺ δὲ τούτου διὰ τὴν 

τοῦ λογισμοῦ χυριότητα ὑπερανέστηχας, πῶς οὐχὶ 

δεσπότης μὲν χυρίως εἴης αὐτὸς, ὃ τῆς ἡδονῆς ὕπερ- 

χείμενος, ἐκεῖνος δὲ μᾶλλον δοῦλος, ὃ ὑποχείμενος 

τῷ ὑπὸ σοῦ πατουμένῳ πάθει; “Ὅπου γοῦν ἣ τοῦ 

ἄρχειν δύναμις, ἐχεῖ ἣ τοῦ Θεοῦ εἰκών " ὅπου δὲ ἣ 
τοῦ Θεοῦ εἰκὼν, ἐχεῖ ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ πεπλασμένος ἄν- 

θρωπος. 

᾿ἈΑρχέτωσαν τῶν ἰχθύων. Πρῶτον ἡμῖν τῶν ἀπῳ- 

χισμένων ἣ ἀρχὴ ἐδόθη. Οὐχ εἶπεν, καὶ ἀρχέτωσαν 

τῶν σὐντρόψον! ζῴων, ἀλλὰ (, Τῶν ἰχθύων: ἔνυδρος 

γὰρ αὐτῶν ἣ δίαιτα. ᾿Γῶν οὖν ἰχθύων ἐδόθη ἡ ἡμῖν ἣ 

ἀρχὴ πρῶτον, ἵνα διὰ τῶν ποῤῥοτέρω χαὶ ἐνύδρων 

πολλῷ μᾶλλον χαὶ τὰ τ) Ποϊαιτερα ὕστερον συμ.- 

περιλάθῃ: ἤγουν. τὰ χερσαῖα καὶ σύντροφα. Πῶς 

οὖν τῶν ἰχθύων ὃ δοχοῦμεν ἄρχειν, οἵ μιὴ διάγοντες 

σὺν αὐτοῖς: ΕΤ που ἔγνως σεαυτὸν ἐν λίμνη ποτὲ 

χαταφανέντα, ἔδλεψαάς τε, πῶς ἣ σχιά σου μόνη 

πάντα τὰ ἐνδιαιτώμενα ταύτη ἰχθύδια διεπτόησεν, 

“Ὑς γὰρ 

θορυθουμένου τοῦ οἴχου; 

ἐπέγνως ἂν πάντως ταχὺ τὸ τῆς ἀρχῆς. 

οὕτω δεσπότης οἰχίας, 

ἀθρόως ἐπιστὰς, ἡσυχίαν ἐποίησε, χαὶ πάντα με- 

τέδαλεν εἰς εὐχοσμίαν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κρατοῦντος, 

ὡς πᾶσα ἣ ἔνυδρος κτίσις, ἐπιφανέντος ἑνὸς ἀνθρώ- 

που, μεταδάλλει τὸ σχῆμα; Οὐχέτι τὴν ἐλευθέραν 

ἔχει διαγωγήν " οὐ τολμᾷ ἐπινήξασθαι τοῖς νώτοις 

τῆς θαλάσσης ἢ τῆς λίμνης. 

Ὁ δελφὶς, ὅταν που πλησίον ἄνθρωπον ὄντα θεά- 
΄ ὙΠ πξ μι , - ΕῚ ’ 

ται, καίτοι αὐτὸς ὧν ὃ βασιλικώτατος τῶν ἰχθύων, 

αἰδεῖται οἱονεὶ, χαὶ οὐκέτι χινεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἔθος 

ἅλλεται. Δελφὶς τῶν νηχτῶν ὃ βασιλικώτατος αἰ- 
ΡΞ [τ Ὁ ἢ - » , .« ᾿ὴ ἸῸΝ, 

δεῖται. Οὕτως ἐδόθη τῷ ἀνθρώπῳ ἣ χατὰ τῶν νη- 
“2 γαδς ΡΥ) Ὁ τ ἐν Φ κκ 

χτῶν ἀρχή. “Ὅταν δὲ ἴδῃς σεαυτοῦ τὸν λογισμὸν διὰ 

πάντων διήχοντα χαὶ πάντων ταῖς τέχναις χρατοῦν-- 

τα, πῶς οὐχὶ τῶν κητῶν τῶν μεγάλων ἄρχεις; 

Εἶδον ἐπίνοιαν ἀνθ:ωπίνην; ὅτι ποιοῦσιν ἀγχί- 

στρῶν τινῶν χατασχευὴν, χαὶ τούτοις ἐπιδάλλοντες 

δελεάσματα σύυῳ. ΒΕΙΣ τῷ με γεθει τῶν χαταπινόντων 

χητῶν " εἶτα τῶν ἄχρων ἐχείνων τῶν σχοινίων, ὧν 

ὃ ἔ πέρας, ἀπήρτηται τὰ τὸ ἕτερον 
ΕΙ ΑῚ , ὦ ΄ δ ΜῊ ΒΕΎ 

ἀσχοὺς ΘΝ ΤΩΣ διατείναντες χαὶ ἐχδήσαντες τῶν 

ἄγχιστρα χατὰ 

ΤῊ τ ἝΩ 
ἄχρων ἐχείνων μι ἐτεώρους α αφιᾶσιν ἐπὶ τοῦ πελάγους. 
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»" 

501 π|πὶ ΠΟΙΠΉΪΠ6 ἴθ Πιι5 ; {ΠΠπ|πὶ σοπίνα ποηλῖπο ἀ]- 
ἄθηι που ροϊοδίαιθ ρο!]ορο., ᾿ρϑὰ ἁπίθπι τὸ ΟΠ ν- 

τα ἔτι} 5110] ἀἀ5οῖν 1556 ΒΡ ν ἽΠ||15 ππσιπ). Θπαπηάο- 
«αϊάθιι δηΐπα. {Ππιπὶ ἀπ] 6 πὶ [ΟΣ Πἰ ΘΠ] ΟΠ5. θτιὰ 
σἰταιπι ππδ ποΙ ρα ΠῚ ἐγ ἢ], τὰ γΘΙῸ ΔΓ Οἢἶ5 (ὁ-- 

μΐπαῖαι {0 5 ρ ΟΣ Θν αβἰβ11 ) 411 δὲ ποῖ 056 

ΡΙΓΟρυῖθ νϑυθάιο ἀομπιι85. 515, 41] νοϊρίαιθ ἃς 

ΕΠ 1 ἴπ6 σι ιρουοΥ 515. ΠΠΘατι6 ῬΟΤτ5. 5ΘΥΝ ΤΙ5.5, 46] 
νἱο ἃ 16 ριοου]οαῖο 56} ] σθαι ἢ ΤΠ}01 ᾿τάτιθ ἱπηρ6- 
ΕἾ νἱβ ἂς ῬΥΪποί αξιι5.,. 101 Ῥ 61 ᾿πηάσο 1 100] ἀτι-- 

το δὶ ἰπιᾶρο , {Π1Ὸ οἵ ᾿ιοπο 4] ἃ} 10 [Ὀτιμὰ- 

ἴπ|5 6ϑί. 
9. Ῥγωοὶπι μίσοίνιι5. Ῥυϊηνιπι ἀδίτηι 65. ΠΟ] 15 

᾿πῈ ΡΟ Ρ τς ΘΟ ΠῚ {1180 ῬΙΌΘΠ] βϑπηοΐα διηΐ. ΝΟη 
ἀἰχῖε, Ἐπ ρυϑῖπε ἀῃἰμπ 0 }τ15. “τι85 5[η.1}} Θά ποὰπ- 

, 564, ῥίδοϊψιι5., α] νἱτᾶπι ἴπ ἃ Ή1ι15. ἀδριιηι. 

Ῥυΐμηο ἸρΊ ταν" ΠΟἾ5. ἴῃ Ῥἴδο 65. ΓΔ Πτιππ 651 1π]06-- 

ΑἾτι μη, τὰ Ρ 61 6, 4118 ἸΟ ΠΡ Ἶτι5 (5511 διιηξ ἃς ἀαιιὰ- 

{ΠΠ1ὰ., ροιίονὶ ἰοπσο γα ΠΟ Πη 6 μοβίμηοάιιη) ΘΕϊΔ 
{π|85 51π| νἱοϊπίονα σΟΠΙρ] θοἴαξι", 14 65} ἴουγο- 
ϑγα., οἵ 485 τιπὰ ΠΟ Ἰδοιι ΠῚ Πα πι ἀσιιπι οἱ ϑάπι- 

οαπίαν. Οὐ ἰτάατις τ ΠΟ Π6 ν] θη} ᾿Ι5ΟΊ 0115 1π|-- 

ΡΟΥΪΟ ρ δρ6558 5 {π| γ᾽ ΠΏ. Οἴμπὶ 615 ΠΟΙ ΘΔ Πλ115 9 
- 81 απο. τείρϑδιιπι. ἵπ Ῥαϊιὰθ Ἐπ πὸ 
ΘΟπϑρἰουμιη}., αἴ ατι6 νἹ Δ Ἰ511., αι πο τη 50[ἃ 

{πὰ ἀπ γα ῬἸβοί οι} 5. οι πο 5. ἴῃ δὰ ἀθροη |Ριι5 
ΤΟΥΓΟΙΌΙΙ 1π] 6 ἶτ 5. ΟἿΤῸ ῬΙΟΥ̓ 5115. 1Π} 06 }11 Ὑ]ΠῈ ἃση0 - 

υἱἶϑιῖ. Οὐἱ Θπΐπὴ ἰἴὰ ῬΑ θυ ΓΔ Π}11185.., τυ] θατα ἄόπιο, 
ἀδγορθηῖθ ἀὐβίαῃβ,, βθά δία {π}]γὰ 516 ΠΕ1π|πὶ [ΟΕ], 

οὐποίααιιο οι πα ΠΕ15 ροΐθη!ὰ ἴῃ ον ἀϊποπὶ γοίο- 

στ, φαοπιοίο παςδ ΕΠ. ΘΘΠτι5. ΟΠ1Π6 ΔΩ ἀππῖ{|5 

ΠΟ 5 Δ ϑρθοίιμπ, σοϑίμπι. πηπΐαι ἀἴάιιθ. σο- 
πΐπιηι ἢ ΝΟῸΠ ΙΗ ΡΠ π15. ἀθρῖς ΠΠΡ6ΙῸ ; ΠΟ βΡοΝ 1ΠΔ}}5 
Ἰδοῖισνὸ 51 Π|Π185 τπὰ5 ἀι 468 Παίαγο. 

το. ΠεΙρΡ μΠτι5.5.. ΠῚ ΠΟΙ ΠΘΠῚ 56 ΡΙΌΡΘ οοη- 

ΒΡΟΧΟΡΙ , Τὰ πποίϑὶ ᾿πίου. ΠΑΙΔΕ]Π1ἃ ἃ 0 Η͵δοθ5. ΓΘΡΆΠ 

τηαχίπηθ ΡΟ] θὲ σοπίο αἴθ ᾿πμ 4016, νϑἹτιε νδυθιτιν 
ἂς {πιθοῦ ; π6Ὸ τη ὰ ΠΟΥ ΘἔΠ... ΠΟΙ τι ἀ550 6... 

581 δὸ τὐἸ)ῥ}ρι1ατ. 516 ἀἀίτι5 ΠΟμΉ 1 ̓π Θὰ αι» ἴπ 

ἃ 6415 ἀδσιηῖ. ῬΥΪΠοΙραίιι5 6ϑ5[. (ἴηι τἀ 4τ|6 γατὸ- 

ΠῸΠῚ {πᾺ ΠῚ ἈΠ ΠΙΠΙΠΊΠ 16 ΟἸΠΠΪὰ Ρεῦν ἀρηίθηι., 

οὐ ποι 5416 ἀν ττπιπ ΥἹ Ομ Πα πίθηῚ νἱ θυ 5 : {πὸ- 
τοῖο ΠῸμ ΘΓ πῇ ἸΠΔΟΠΌΡΙΠ ΟΘίΟν ἢ ΠΡΟ Υ0 

ΡΟ 153 
τι. Ὑ ΑΙ ἐδ 5.106 ΠΟΙ Ϊ Πτιπὴ 1 ν ΘΠ ΕΠΠῚ 5, (ι 

πιατηῖ5 ἃ οοίο5. σα ρίοπάίοθ. σΟΠδο 5, ἀἴατιο ὁδοα 
ΡΓῸ γι πὸ τηΔ ΘΠ Γ  ΠΠ|5 ΘΟΡῚΠπῚ (1 «ἀοΡ]ΠΠὰ ΠΕ. 

Δα ἤδοία, δυμπ!}}}5. {πππΊ] 115. ἀπ] θτ15. ΠᾺ ΠῚ 5150 65] 
51π|ν ὈΠῸΝ ΟΧ ΔΙ ΓΟ Γὰ ρ4}16 γ6Π|Ὸ μΙο πο 5 ἉΠσαηΐ, 

ΘΟϑ10 ῬΘΠ51165 5106} 1 6 180 ἰΔηΐ1. ΠΕ ΤῊΝ 

π᾿ ὁϑοδπὶ [Ὁ] 6611, Ἔχ π|ὸ οἃ Πατι5[15 ΠᾺΠῚ155. {7 5 



λ0ὃ 

«υϊάδηι ἰμς ρνο μάτι ἐρα Πα] Π} : ψ ΘΙ οἴιη Θὰ 

ἘΠΙῸΝ Π 016 51πΠ| τι 5. 5111) [ΓΘ πάλη ΐ, δ} 511 Π1Δ}}} 

ΑἸΠ 5115. 5] 0» ΠΟΙ ΘΙ. ΤΟΙΓ Πα Π1 : σΟΠΠ ΧΊ Ζτι6. οὐμ 

δ11ἃ δϑοὰ δι, 5115. ἀθάιιθ ῬΟΡΟΪΙ τηοῖτι ΘΟΠοΙ ΓΔ η-- 
τι", Φο]Ορ ατι6. ἃ6 δϑϑίτι ΡΟ [ἃ 5ου Δ ἢ τ; ἃ}1ὰ 
ΘΧ Ἀ11Π|5 πη ἢ 65. ΦοΠΟΤ ἃ : [ΒΓ ΓΆΠ6 ΘΟ δία ἃς 

Ἰά] ον 6 ἱπΡΘΠ50., ἃ ΘΧΓΡΟΠλΙ ΠῚ ὈΡΘΥῚ Πᾶμη0 σγὰπ- 

415. δὸ ᾿πα4ομ] }}}}15 ᾿θοϑιϊα οαρία [ἢ ΠΊΔΠτι5. νΘηΪ ; 
ἸΆ ον δ ἀομητα. , Γἀπ16 σομ[δοΙα., δὲ {τ185 τιΠὰ ΟἸΠΠῚ 

αι 1] 115. ΤΡᾺ Π π) ΤΠ πιὰ... νΘΠΆΠΕ15. ργοα οἰ[6- 

εἴα 1 6}1|5 41 ΡΒ 1Π1π|5 511). ΡΥ ΘΙ Πὰς; 6]π5. 4] 
ΤΠ} 060 }}}Π15.5 ἸΠΠΠΘ Π50 ΤΌΡΟΓ νἴαπ6 ρυφή τα, Οὐ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 

Ω 

1τὰ ὃ Οτιοι Π] ΗΓ Ἶ1η} ΛΓ ΠΪ5. θ᾽ ΘΒ Δ Π11ἃ ἀἴπι6 οο- 
Ρἷα, προ υ 10 ΡΟΘΘΠΕΙ [οι] 16 ἀσοδρία, ἀπ ]ΠΠΙΔ ΠῚ 
τ] ΠΟΙ ρα “απ ΡΟ ΘΑ 55:55 Πη05. ἃ ΟΡδάϊοη- 

{18} 61 νἱπ γονοσαί: τπἰ 48] ἸΘη τα Δ πιοὶ πὸ- 

“αϊνονδηΐ, 11 πϑοθϑϑιταῖθ ΒοΡν  Γα6. ῬΥΘΙΠ ΔῊ 1)". 

516 ΤΠ} }}} ν]5 ἃ ογθα του 6 ΠΟΙ] Πα ἴτὰ,. πθ΄ ατι6 

Οἱ σοι θε. ΗΪποάτι6 δθο ΠΠν τὶ οἱ χ  Πϊο 5εὶν 

5] Δ 11, οἱ χίβθηδο , δὲ να 6 πδο., δ βϑυγοο, δὲ νῖμι-- ἢ 

11 παν ]ηΐ,. δἵ γ ΟΠ] τια. ΤΟΥ 11 ΘΘΙΟ 1 σΘΠΟΡᾺ 
ΟΠ ΠῚ 5] 6 οἵα δἰ πε. 

τῷ. δι ργιςίηι ριον τι ανῖς, οἱ νοδιϊὶς ἔθ Το». 

Ναπα 1 ΠΟ σΡάν 6) ΘΟ ΘΠ, ΤΠ, ΘΠ ΘΠ] [ΓΔ ΠῚ 

ΘΟΠΒΡ ΙΒ... ΟἸ}115 δὲ. ΠΟΠΊΘἢ. Διι Π{π| πη ρον ΤΆ 116, 
ΔῈ Ἰ Πβτπι6 ῬάνΟΡΘ. [ΘΓ ΠῚ 5Π0ΟΙ 1 ὃ δοσιοῖ 

ἀπ 46} ὁ5Γ ΨΌΠ "2. 10 6715. 5051} 0 6. “ΠῚ 6 α1}} 

Ῥοβ51: ὃ Νυ]]ὰ ΠῚ ΠῚ. ΠΝ ἘΠ ΓΑΡῚ1} ἀΠΙ ΤΠ ΠΓΠ1}., οἵ 

ἀ{π|20 ΡΥ ΕΟσ ΠῚ Π10]6 ΘΟΡ ΟΣ 5 51η 1, Τὰ Πα ὙἹ ΠῚ 

ΘΟΡα σΟΠ 1, τ} ἸΘΟ ἶ5. Ο 5 ̓σίονο ἐπ 6 αὶ Ρο5- 

511 Ατταπιοπ 1ΠΠπ|π ἴῃ αν νἰνανῖο ἱπο]τιϑῖιην Εὶ 

ν᾽ 465. Οὐ} }} ΘΑΡΟΟΙ Ὁ ΘΟΠΒΓηΧῚ 9 {5 οχίσιις 

{ΠῚ ΘΑ ΟΘΡῸΠῚ ΘΡΆΠΙ Π)Θ51180 ΘΧοοσ] ταν! 9 15 νὰ-- 
ΤῸΒ σαν οδο ΠΙθ 685 ΘΔ ΠΟΘΕΙ]Ὸ5 ᾿ΠΟ]τι580 [Ὁ 85 ΘΧ ΘΓ ΧῚ!, 

4110 γ ΘΒ αν ΘΓ, ΠῸ. 5110 ᾿ρ5ὰ ΔΗ ΠΟΙ τι βυΠοανο- 

ἴα" 5. 5664 ΠΠ|06 6 ΔηΪ Δ ΠῚ ἀπο Θ᾿, ΘΟ ΓΟ 6 ἃσ6- 

νοὶ ἢ αι5" Ναηαι ἃ ποὴ Ποηῖο,, {τὶ ᾿ν 5] 1 
5:6 1551} 5. 5100} Πππά τι (μο 9 

τ. Ναπαυἃ πθπς ΡΑΠΙΠ ΠΟ 5. “Θ᾽ 1, οἴμη 
Οἰπαν τὰ Τὴ ΟΠ Π15. ΟΠ θη οἰ Ποα ὁ σι νου ον! 10- 
60 ΟἹ Ἴδοῖα., σαν. ρΔΠΠΠΟνὰ ἀἸβοουρῖε, αἴάιο 
Ἰοη]Ὸ ᾿Π ΠΡ μοὶ ττι5, ᾿6σ 165 θη] ΘΠ α ΠῚ ῬΙΌΠΟ υἱ- 
511. ΘΧΟΙΡΙ. ἢ Ναυη αι] 4 ποης Ποῖ γα] πῖς οορία 
ΟἸΠΠΟΤ5 5. ΠΡΟ. ]Ον ΘΧ ΘΙ 5119 Οπόπδηι 14 τηοάο 9 Ὀ1- 
σαπι {ΠῚ 46. ψο ιιου τις... παι 4αϊάδιη. ἴῃ δορὰ 
ΘΟΥ̓ΡΟΓΡ ΘΟΠΒΟΘ 6.6. ΠΙΟΠΊ ΠΟ ΠῚ : ΠΑΠῚ ΠΘΩΤΙΟ ἃ}15 

« [δέχ 808, ΟΠ 147 ὍΣ δυο οἸανίας, ποίαπίο 
Οοιη)οῆς,, οὗ τὴν ὁρμὴν ἘῸΝ: ἽΞ χαὶ δέει (ἰοὺ τι 
μεῖναι. Ἐ4ΖΟΙναταν ᾧ τίνι ἐστὶν οὕτως ᾧ ρορῆτον. ἘΩ͂, 1)α51]. 
ὦ τίνι ἐστὶν οὖ 

δὲ ὃὲν 

μένῳ λέοντι. Ἀλλ᾽ ὅμως ἐχεῖνον δρᾷ 

γρῷ χαταχεχὰλεξε εισμένον. Τίς ὃ χαθείρ 

ὃ τὸ μιυχρὸν ὃ δεσμὼτ 

σας: 

τῶν ξυλίνων τὴν ἀναπνοὴν 

ΕΞ 
ἄσθματι, ἀλλὰ χαὶ ἀναπνοὴν ἐλευθέ; 

οὐτπ.,. ΒαρΡΙ ναι 

πνιγῆνα!ί α. 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΆΑΟΝΙ, 

: , ἌΡ τς ἘΣ 
᾿Ενεχθέντα τοίνυν τὰ ἄγρια κήτη τοῖς δελεάσμασι, 

ἘΉΡΟῚ ΕῚ κὸ νος ΤΣ ΤΣ Η 
καὶ τὰ ἀἄγκιστρα ἔνδον ἑαυτῶν δεξάμενα, σύρει μὲν 

ἐς τὶ ΥΡΗΣ 
τοὺς ἀσχοὺς εἰς τὸ βάθος" ἢ δὲ τῶν ἀσκῶν φύσις 
" ΠΥ " “- »" » Α 3 , 
ἀνωφερὴς οὖσα, πάλιν ἀνθέλχει εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, 

: τς τ Τρ χαὶ ἐμπεπαρμένα τῇ ἰδίᾳ τροφῇ ἄνω καὶ χάτω μαι- 
Ν Ν ᾿Ν - 

μάσσεται, χαὶ ἀλύοντα τοὺς βυθοὺς διερευνᾶται, 
Ἐὶ , Ἁ ᾿ εσϑε; 

πελάγη πελαγῶν ἀμείόει, χαὶ τὸν πολὺν πόνον 
Ε' εἴς , ι 

ἄπραχτον ἔχον, τελευταῖον βραχεῖ τῷ ἀγχίστρῳ τὸ 
ἧ ἢ ἘΞ 

μέγα χαὶ ἄτρυτον θηρίον ἁλώσιμον γίνεται, τῷ 
ἘΣ αν ρα Η ἣ ᾿ 

πόνῳ δαμασθὲν, τῷ λιμῷ καταπονηϑὲν, χαὶ νεχρὸν 
- - ἢ ΄ ἌΝΆ μετὰ τῶν ἀσχῶν συρόμενον, θήραμα γίνεται τῷ 

δος εξ δι Ἐν το ον 
θηρατῇ " τῷ μικρῷ, τὸ μέγα" τῷ ἄσθενεϊ, τὸ ἀμα- 

περι- 

ουσίαᾳ δύναμιν τοῦ ἄρχειν λαδὼν ὃ ἄνθρωπος, ὡς 

γον τὴν ἰσχύν. Διὰ τί; Ὅτι τῇ τοῦ λογισμοῦ 

χκαχοὺς δραπέτας πρὸς εὐπείθειαν ἄγει τοὺς ἄπει-- 

θεστάτους, χαὶ τοὺς μὴ δυναμένους δι᾿ ἡμερότητος 

προσαχθῆναι, τούτους διὰ τῆς ἀνάγχης καταδουλοῦ- 

ται. Οὕτως πανταχοῦ ἣ τοῦ ἄρχειν δύναμις παρὰ 

τοῦ κτίσαντος ἐγγινομένη τῷ ἀνθρώπῳ ὑπάρχει. 

Ἐντεῦθεν ξιφίαι, καὶ ζύγεναι, καὶ φάλαιναι, καὶ 
πρίονες, καὶ βόες, καὶ πάντα ἐχεῖνα τὰ φοδερὰ τῶν 

κητῶν ὀνόματα ὑποχείρια γέγονε τῷ ἀνθρώπῳ. 

᾿Αρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης, καὶ τῶν θη- 

ρίων τῆς γῆς. Οὐχ δρᾷς τὸν λέοντα τὸν βαρὺν, τὸν 
γ Ἀ : ΚΡ Ἐν ΤῊΣ ΤΟ Ὁ 

βρυχητιχὸν, οὗ χαὶ τὸ ὄνομα ἀφόρητον τῇ ἀχοΐ, καὶ 
. ἢ τ - τ {2 

ὃ βρυγμὸς ὑπότρομον ποιεῖ τὴν γῆν, " ᾧτινί ἐστιν 
᾿ ω Πρ: Δα δ ἀα Ξε 

οὕτως φορητὸν, ὥστε δρυμὴν αὐτοῦ ὑπομεῖναι; Οὐ- 
ἄδοξος ἣ , ; , ἢ 

τῶν ἀλόγων χαὶ μεγίστων ζώων τοσαύτῃ πέ- 
ἘΣ Ξ 

ποιθε δυνάμεως περιουσίᾳ, ὥστε ἀντιστῆναι ὅρμω- 
Ξ ΕΣ 
ἐν μικρῷ ζώ-- 

᾿ 
τίς 

ξ 
Υ, 

μι ψ. 2 , ρξας αὐτόν: 
΄ 2 ΄ 

μωτήριον τῷ μεγάλῳ ζω ἐπινοή-- 
ε ᾿ 

τίς ὃ τὴ σρτ τ τι τῶν στημόνων ἐχείνων 

» τῷ ἐγχεχλεισμέν, ̓  θη- 
: ξῷ ας ουάμσε δ᾿ ὦ 

ρίῳ παρασχευάσας, ὡς μὴ ἀποπνῖξαι αὐτὸ τῷ τῷ ἰδίῳ τος 
ριον αὖ 

νι Α » χὰ ΡΥ , ΝΝ , ὍΝ ΕῚ 

χαὶ τὴν ἀσφάλειαν διοιχησάμενος ; τίς; "Οὐ ἄν- 
.} ὅν ΄ 

θρωπος παίγνια ποιεῖται τῶν θηρίων τὰ χαλεπώ- 

τατα; 
ΞΕ , - .᾿ ΠῚ ε , 

Οὐχ ἀποπαίζει τῶν παρδάλεων, ὅταν ὑπερτείνη 
᾽, Ν Ὑ 

“χάρτην εἰς ἄνθρωπον ἐσ ματι κενὴν: χαὶ ἢ μὲν 

ὃ δὲ ἄνθρωπος χάτω χεί- 

Οὐ 

πάντων χρατεῖ ὃ ἄνθρωπος ; ρ ᾽ 

, 3 ΠΡ 2 
τὴν ΧΟΘΕῊν Σουρ θεν 

πε- μενος τῆς ἀνοίας τοῦ θηρίου χατεγέλασεν. 

ριουσίᾳ τοῦ λογισμοῦ 

Πῶς; Εἴπω σοι περὶ τῶν πετομένων, ὅτι οὐχ ἀνα- 

δαίνει μὲν ὃ ἄνθρωπος εἰς τὸν ἀέρα σώματι " οὐ γὰρ 

ἔχει πτερά" συμπαρίπταται δὲ τοῖς πτηνοῖς τῇ τοῦ 

»ΓΗας, τῷ ἐγκ...... ἀναπνοήν, οτηΐϑδα ἴῃ (ἀατπΐον. 
15 ὁχ Οοπρείϑιο. Οοα. δ03 ἀπο- 

χαὶ διὰ τῆς ἐλευθερίου ἀναπνοῆς, τὴν 

ο προδιοιχησάμιενες.} 



ὈΕ ΗΠΟΜΙΝῚΒ5 ϑταῦυστπΑ. ΟΒΑΤ. 1. λὺ9 

νοῦ δυνάμει. Οὐδὲν κατέχει τὸν τοῦ ἀνθρῴπου λος ρυι Πἴι15. 6ϑῖ ; ΠΊΘΠ 15 [ηθη ΡΟ θη τα 5, τιΠἃ ΟἸΠΠῚ 
γισμόν. Τὰ ἐν βυθῷ διερευνᾶται, τὰ ὑπὲρ γῆς θη- Εἷ5. νο]αῖιπι σΟΠηΘΠ41:. ΝΙΜΒῚ δοὲ απο ΠομΝ]- 

ρᾶται, τὰ ἐν τῷ ἀέρι προχαταλαμθάνει, χαὶ εἰς γῆν “59 Πἰδ γΔΙΙΟΠ ΘΙ ἈΠ ΠλιΙΠΊτι6 ἀθεϊηθαΐ. Οὐδ ἴῃ ργὸ- 

χατασπάσας ἀποχομίζει. ἔπ διιηΐ, ΥἸΠΊ ΕΙΣ : {1185 ΘῈ ΘΙ ἰΘΡΓΆΤη., νὸ- 

ἡδίτι ΟΡ ΙΓ: 4126 ἰὴ ΔΘΙΘ., ᾿ΘΡ ποθ πηδ]ουὶ ἀπ- 

τονθγε τ, ἀδιναοία τι 5010 ἀθν θη]. 

Εἰδές ποτε ἐπ᾽ ἄκρου κλάδου χαθεζόμενον ὄρνεον τή. Ια Ιβιὶ Ια πο ἴῃ θυ Π10. ΔΡΠΟΥΙ5 ΓΆΠῚῸ 
ἐδ ΤῸ Στ ἐγ , 

χαταγελῶν τῶν χάτω περι τὴν γὴν στρεφομένων Ἰπ5᾽ ἀθη 6 γΟ ΟΡ ΘΠ. 5. 51} }0{π|5 1Π [Θὰ γουϑα πε 5 
[4 -Ὁ ἊΝ τ - - . 

ἀνθρώπων, ἐν τῷ πεποιθέναι τῇ χουφότητι τοῦ πτε-. ΠιοΙηἶπ65. (ον ἀθητο πη ; τι αιιδ6 ΔΙΆτ πὶ [Ροία ρον 

ροῦ ; Ἀλλ᾽ ὅμως ἔστιν πάλιν κἀνταῦθα ἰδεῖν παῖδαλα πϊοϊίαίο, 511} ὙΙάδα5. πΙΒΙ]ΟΠΐπιι5. Πἷς «ποηϊιθ 

ἀδολεσχοῦντα, καλάμους καλάμοις ὑποδάλλοντα, χαὶ ]ὰπς ἃ ΡΈΘΙῸ [π40 οαρῖ. (ΔΙ ΠΙΟ5. ΘΗΪΠῚ οΔ]ΔΠ}}5 
χατὰ τῶν ἄχρων τῶν χαλάμων ἰξὸν προσαρτήσαντα" 50 ]}1ο] Ὁ... ΘΠ ΠἸΟΘΈ 116. 605. ὙἼ560. {ΠΠ|Π|} : ἃ 6 {{|Π} 

εἶτα λανθανόντως διὰ τῶν χλάδων καὶ τῶν φύλλων μι ΓΆΠΙΟ5 ἃς [Ὁ] ἴτα [Ὡν πὶ ἀἸβροηῖε ἃς ἸΙοσαΐ, 

χλέψαντα τοῦ ἰξοῦ τὴν παρουσίαν, χαὶ ἀπομετεωρι- Β΄ πι νἰβοῖιη ΠΟ ἀρρᾶγθαϊ, νσιι πη 116 80 51 }}1ΠΠ6 1 

ζόμενον τὸ ὄμμα τοῦ ὀρνέου μικρᾷ προσψαύσει ἐχρά- νο]ιοΥ 5 [Ἀ}11 οἸδετιτπιπ. Τιον διταοίιι ΡῈ} ἃθνὰ γὸ- 
τῆσε τὸ ἀεροποροῦν " τὸ διὰ τοῦ αἰθέρος φερόμενον Ἰαηίθη ἃν ]οι] απ [ΘΠ ; {πι86 Ρ 6} ΦΊΠθνὰ ΓΘ υ δία", 

πτηνὸν δέσμιον ἰξῷ ἤγαγε. Κάτω μὲν γὰρ χεῖται νο]ιον θη υἶδοὺ ἀονίηχῖ!. Νά πππϊ αι! άθηι 7- 
ὃ ἄνθρωπος, χάτω δὲ χαὶ τὼ χεῖρε αὐτοῦ χαὶ τὸ οἴ Ποπιο ; Πα1Π}1 ΨΘΡῸ 6}115 δὲ ΠΊΔΠῚ5 δὲ ρϑε68 : 
πόδε - ἀλλ᾽ ἣ διάνοια τούτου συνανααίνει εἰς ὕψος 7115 ΘὨΪΠ νΘΙῸ ΤΏ6Π5 ἃἰ {116 ἃ ΠΙΠ}115. πη ἃ οἴη} νὸ- 

τοῖς πτηνοῖς, καὶ διὰ τῆς τέχνης ἐφικτὰ τούτῳ γίνε-. [που ]]λι15 1 5. ]1016 ΒΟ Πα}, ἃ {π|ι ΡΟ] ]δὲ ἃΡΕ15 

ται τὰ οὐράνια, καὶ τὰ πτερωτὰ, ἁλωτά. Δίχτυά τε ἱπαιιϑδινία,, ρουνῖα 11 πη: ορ]εβεα., οἱ {δ 511} 
γὰρ ἵσταται τοῖς πτηνοῖς, χαὶ τοξόται τῶν πετομέ-ὀ χηδητι νΘΠΪΔΠῚ ἃ0 ΟΡ ΙΔ ΠΕ)", 4π|80 δι ηΐ 415 ργῶ- 
νῶν χαταστοχάζονται, χαὶ δελεάσμασι βρωμάτων ἀϊία. Τιιη! ΘΠῚΠῚ γοιϊα το πα πιητι ψΟ] ΟΡ} 115... 
θηρῶνται τὰ λαιμαργότερα. {πη} ΘΔ ΙΕ} ψο]α ἢ 65. ἈΘΘΘΕ ΠῚ 17, 86. (188 

511 ΠῚ ΘΙ] 510 65, ΘΠ) 1ΠΘΟ θὰ Ρυθρά οο- 

ἀτιπηῖ. 
Οὐχ εἶδές ποτε χαὶ ἀετὸν λάδρως μὲν ἐμπεσόντα 0 τὔ. Ναπι δ Δ 41] πὶ πππ ᾶπὶ ν] 5:1} γε]ι- 

τῷ θηράματι, τάχος δὲ περιπαρέντα ταῖς χάτω πά- πηθπεϊ ᾿πηροῖιι ῬυΘΡ 46 {Πρ 5α πὶ Ρ]Δ 615. Πιιηιὶ ο0η-- 
γαις; Οὕτως τὸ ὑψηλὸν κάτω γίνεται τοῖς ἀνθρωπί- [ςΘ5{1π| ἰΡΡΘΕΡῚ ἢ Α΄ 485 γοϊατι ἃ] Ῥθίο θα: , ᾿ο-- 

νοις δελεάσμασιν χαθελκυσῦέν. Πάντα γὰρ ὑπὸ τὴν πιϊπῖ5 ἀϑῖπι ΟἸ]θοία οϑδα, ἴπ Του Άη} (θεν α1{π|ν ἃ 6 
χεῖρα ἤγαγε τοῦ ἀνθρώπου ὅ Θεὸς, χαὶ τὴν χτίσιν τς6ποῖτι". Οπληϊα ΠΡ06 511} ΠΟΙ] 15. πηᾶπιι ἃ Π)60 
ἐπλήρωσε, καὶ τὸν ἄνθρωπον ἄμοιρον τῆς δεσποτείας ροϑίία 511π|. ΕΓ ᾿πηρ] ον} ΟΥ̓ ΘΠῚ , οἱ ΠΟ ΠΟΙ] 

οὐκ ἐποίησε. Μὴ εἴποις, τὰ ἐν τῷ ἀέρι φερόμενα ριυϊποϊραίτι5. ΘΧρθυΐθη ΠῸη ἔδοϊς. Νὼ ἀἸχουῖβ : Αά 

πῶς ἐμοὶ διαφέρει; ᾿Επεὶ χἀχεῖνα διὰ τοῦ λογισμοῦ τηδ 4} 5ροοίαηι αι 1ης ἃθ6. ρθουν πε 9 ΝᾺΠῚ 
σοι ὑποχείρια γίνεται. οὐ Π|ὰ γαΠομΐθ Ορ6 ΠΕΡῚ δι )θοία ἃς ΟΡ ποχίὰᾳ 

{πιπι. 
ι “- - “ἰοὺς - -“ »-. 

Καὶ τῶν ἑρπετῶν, τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 16, Εἰ γογεἰιι5 . τ|(δ Τρ ατιί 5100 67 {ΘΥΤΑΠ. 

" Ὃ ρᾷς ποῦ ἔχεις τὸ κατ᾽ εἰκόνα γεγενῆσθαι Θεοῦ ; 0 δ᾽ίάος. πὶ οἰζπιπη δἱἵ7 {πο δ Τ)6ὶ ᾿πηΔΘΊ ΠΘἢῚ 

Κατὰ τὸ ἀρχικὸν δηλαδὴ, καὶ τὸ τῆς Ψυχῆς νοερόν ετρμηάϊίιι5. 659) [ἢ 60 πἰμηῖνγιιὴ. (πο ΡΥἸΠοΙραίιι 

τε χαὶ λογιχόν. Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. ΡῬΟΠΠΟ5., ἱπάτι ΔΠΙΠῚΪ ρᾶγίθ 116 ]Πσ θη τ. 6 τ π[6 

“ί οὖν ἐστιν ἄνθρωπος: ᾽Εξ ὧν ἀνέγνωμεν, χαὶ ἐξ γαήοπο. ΕῈ γδοῖς Τοῖς ποπιΐποπι. Οὐ] Ἰρίτιιν 

ὧν ἠχούσαμεν, δρισόμεθα. Οὐχ ἔτι γὰρ χρεία δα- 5: Πποιηο9 Εχ 115 (188 ἸΘΘΊ Πλι15.5) δὲ ΟΧ 115 4185 ἅτι- 
νείζεσθαι ὅρους ἀλλοτρίους, οὐδὲ τὰ ἐχ τὴς ματαιό- ἀϊνίπηιι5, ποιηΐηθηι ἀοΠΠΠίθηηιι5. ΝΊΠΙ] Θηἶμ. [ἃ Π} 
τῆτος ἐπεισάγειν τῷ λογισμῷ τῆς ἀληθείας. Ἄν- Ομ 651 τι [16 ηὰ5 «θ  Π] ΠΟ 65. Ὠλ1 116 Π}11}}5 Π6- 

θρωπός ἐστιν ποίημα Θεοῦ λογικὸν, κατ᾽ εἰχόνα 41|6 τιξὲ ἃ} δχίθυ πὰ νϑη!αῖθ ροιϊτα ἴῃ γΘυ ΓΔ 115 
γενόμενον τοῦ χτίσαντος αὐτόν. Εἴ τι λείπει τῷυ οὐορίταϊιιπι 5Θηϑιπιίιιθ. Πα ιιοαμι5. ΗΟΙηῸ 65. 
λόγῳ τούτῳ; οἵ πολλὰ προσαναλώπαντες τῇ ἀναλήψει Οριι5 ΠεΪ, ΤΑΠΟΠ6 ΡΥΕΡ Ππιπ, Δ ΟΥΘΆΠΕ5 1Πηαρῖ-- 

τῆς φθειρομένης “σοφίας ἐπισχεψάτωσαν " ἡμεῖς δὲ (. πΘι οΟΠαϊτιη}. 5] «αϊα ἴῃ Πὰς ἀοΠ ΠΟ πὸ ἀοβιῖ , 

- ΤΡ , ὃ 
4 Αἀατάϊπηνις Θεός ο Οοα, 503, Ῥτο 

Παρ ο.. ̓ ὸπὶ οἵ σογγοχουπηΐ Πεποάϊοι πὶ, (ὐοτη]οῆς. »Γ[(οά. 503 ὁρᾷς πῶς ὁφε 
νήρωσε {πο ἐχλήρωσε. ΑΔ Ξοχιποπίϊα νὴ 

ἔλεις νοεῖν τὸ χ.] 

αριες. ι. 

Τ]οπιΐπῖς 

ἀεδιατῖο, 



ὥξεπες. ι. 

“8. 

ὥξεπες. 

20. 

Ι, 

εἰ 21. 

ἀτὸ 

ΘΟΠβ᾽ ἀθυθηῦ ἰἰ 9 4] πλα] τιν ἴῃ 50{|1 115. Βα θ᾽ ΘΠ Π6 

οαάτιοδο ΟρογὰΣ ρΟΒιιΘυ ΠΕ : ΠῸΒ ΨΘΙΡῸ Ὁ] ΓΘ τ5 ΡΙῸ-- 

ΒΡ Ἰαπηιι.. Αἃ Ἰπλασίπϑιη Ποὶ [φοίτα οδὲ Ποηιο. 

17. Εἰ Ῥοπϑάϊσιε 71) 6ι5 Πποπιίτιοιπ ; οἱ αἰΐ., 

Οτγεβοῖέθ δὲ πιιῖρισαπιϊπὶ, οἰ τορι οι ἰθγγαπι. 
Ηδὸο δὲ ρίβοϊαπη θοπϑάϊοιῖο οϑὲ. Εὲ ἄϊσῖς οι. 
Ριοαιιοαπί ἡ τερεϊα ἀπιπιαγιιηι αὐἱνοτείζετη : 

εἰ [αοίμτη δδὶ ἴα, Εἰ αἷϊ ] εις, Οτοσοῖζθ δὲ τπιιί-- 

εἰρἰἰσαπεϊτιῖ,, οἱ τορίοίο αηπας. Οὐϊὰ Ἰσῖταν ᾿οἢ}}- 

Πὶ ΔΠΊΡ] 15 ἢ ΝΘοθϑβαῦῖο ἤθο πο τ6. σΟΙ τ ΠΪὰ 

ΠΡῚ τἸΡι τ ; ἸΘαπθ πα πθηΐ {Π85 51Ππ| ΡΙΌΡΙα. 
Οὐϑϑοῖβ θηΐηι τ δὲ ΓΘ {πιὰ ἀΠΙΠ Δ ]1ὰ, δὲ ρασ]αῖῖπι 
ῬΘΙ ἱπουθπηθηΐα οχ ρᾶνγα δά 75ῖαπι ρΘυ Γθοίαμη-- 

416 πηασπιΠι ἀπο πὶ ρθουν θηἶβ. 51. δ δαυϊ δὲ οᾶποος 
δῖ. δὲ ἀψί!α δὲ οὐ οηϊ, δὲ αιιοοιηααδ αἰ ΘυῚ5 γὸ- 
ἸΙαιια ΔΠΙΠ]α]Π1ὰ.. ἃ ῬΥΙπιΟ δαῖτ ῥάσα Ραμ] ΠῚ 
ῬΘῚ ἀϑβι ἀτιὰ5 ἀσΟ ββ ΟΠ 65 δ] ἃ 5 αττιπὶ ῬΘΥ ΘΗ ΗΓ 

Δυι ΠΊΘῊ [1 ΠῚ} ς ΤΙ ΘΕ ΠΊ 116. ΡαΔ] αΤ1Π} ΤΠ] ΠΟΥῚ π10] 6 

σΟΠ γα πῆι. Οἴῶ ἸσΊΓ ΠΑΓΙΤ8. ΘΟΠΙΠ Πα 

διηῖ. Πθοο δὲ ΠΟ] 5. δἰ αγσίτιι5. οϑὲ. Ογοροῖίθ : Ἰὰ 

65ῖ, ΘΠ ΥῚ ΠῚΙΠὶ ; ΘῈ ΟἸ ΡαΓΥῚ ΠΑΒΟΔΙΏΪΠΪ, Ππ|5ῖα 

βία τανα πη σηϊτι6 δυδάττο; τά τι0 τι ΠΘ ΠΕ 511 τον- 

γηϊητι5. ΝΘΖΙΘ. ΘΠ πὶ “ΟΠ ἴΔ1) ΡΥΪ ΠΟ, ΒΘΡΊΘΠἢἶο 

ἴα παι ἐγ  Πλ1}" ἀἴατι6 γ ΘΙ ΕΙΠΕ. τὰϊ ἀ] 6 γῸ βορίθη- 

ΠΙῸ π᾿ Δ]Ϊᾶ 1 ΦοίΘ) ΤΠ. ΘΠ" : 510 ᾿πς ΟΠΠΪ 

νἱϊα Ρεν βορίθπηϊα ἀ6 ἴα ἴῃ ἰαϊθην Ομ Ώλιι-- 

ΤΥ] ἀΘθθηιι. μ 

18. Ῥεΐπηπι σορίοππίιιπ. ἰπ ΠΕ Π6π τα πὶ 

σοητποι. ΤηΓ ΠΕ}}15 ἴπὸ5. τοἴδτῖβ ππδη] δαὶ ἄθη- 

αἴπιπ δ] θοῖῖο ; οὐπὶ ἴπ ἸΟΟΙΠ ΘΟγιμι 4] σθοῖο- 

γαηΐ, ΠῚ ΓΘ ΠῚ ΘΠ 1]. ΑἸ ΘΡΙΙ ΠῚ ΤᾺ 5115. τι σΠ6Ὴ- 

ἔχηι δια} 8 ῬΥΙΠΟΙρῖτι), ἃἀ ἤπθη τιβάιι6 ἈΠΏΪ 

4υανΠ  θοϊπϊ. Ηφρο αἰΐογα ἴὰπὶ δοΐαβ, ἥϊπο οϑὶ 
ῬΌΘΡΟυ ἢ. ΡΥ λα. ΘΗ} ᾿πία Π5 δῖ : [πππΔ ῬΊΙΟῚ, 

οχῖπδ μι 65, αἷν ἀηπὸ φααγιοάφοϊπιο. Ηΐὸ τον- 

ἘΠ ἀρ Ἰ ΘΗ {πὶ5 : ἀὸ ἀοἰμο νἱν. Ογεσοῖέθ οὐθο. 

ΝΟ 51] σθη τι ΔΠΠΟΙῚΠῚ ὙἸΧΘΙ5, ἃ ΡΥ πιο δα σθη- 

ΤΟΘῚ ΠΏ. ΤΠ} ἘΝ 116 ΔΠΠΙ1ΠῚ, ΕΠ ΠῚ ΕΠ} 5ΠΞΟΘΡΟΙΪΒ : 

56 τἰπὰ 1Π1ὰ νοχ, Ογεβοῖίε, βαρίθμι ἀϊοία. οοη- 

51Π0 . "5. Ῥγον  δηια αἰβροηϊτ. Δα σου τ πλ τι5- 

4116 ΤΟΥ ΠΔ 11 ΠῚ} ΟΓΘΘΟΙΓΘ. ῬΙῸ γϑτοπθ ΡΥ πο. ἢ] ϊπι5 

1π πιϊ61Ὸ σΟΠΒΕἰ 10 15, δοῖα Γππ ἀμ δῆτ βιιηϊ 
ΘΕ απ ΔΘ ΠΕ γα ΟΠ 65. ΝΟ Θπῖπῃ αι ροβίθα 

ἀΟΟΘαΙ ΓΘΟΘΠΓ115 65. ϑἕαταμαο ΠλτΙΠτι5 : 5ϑα πιαΐοι- 

πὰ [Ὀρπι5 0 αἰνο, πὰ Ζαοίι6. ἃ δι ΠἸ ἢ ται πὶ 

Ἰάοπθα, γαϊὰ βθηϊπὰ ἰπ|1ξ. Τδηῖο5 σθοϊάἀθγιηῖ: 

5ΟΙΠ,115 ΓΔ ΠῚ ΔΙ Σ ΠΠΘ ΠΕ ἀσοΟββίββθ. ΤΎΘΠ ΠΘὴῚ ἴπ-- 

[ἀπ θη ἈΠ ΘΠ5115 Θϑὲ ΡαΓΘΠΒ ; ΠΟΥ ἴΌγδ, αὐ ἐἰι- 

5. [Ἐ4.. Ῥθα5}}. εἰ Οοα, 803 ἀπὸ 
((οά. 

ὩΦΨ 5 
τεσσαρεσχαιδεχαΐέτο 

ταοχαξτοῦς), ἀπὸ ϑουΡο. [μὲρ. ἀπὸ τεσσάρεσκα:δε- 

κάτου ἔτους, 60}}, Τό) οοΚ. αα ῬΒνγηῖο. ». 109.} 

ἌΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝΜ 5. ΒΆΞΠΗΙ ΜΔΟΝΙ. 

τοῦ πρόσω ἐχώμεθα. Κατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ γέγονεν ἀν- 

θρωπος. 

Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χαὶ εἶπεν, αὖ- 

ξάνεσθε χαὶ πληθύνεσθε, χαὶ πληρώσατε τὴν γῆν. Φ ῃ Ε] τῇ 

Αὕτη χαὶ ἡ ἰχθύων εὐλογία. Καὶ εἶπεν ὃ Θεὸς, ἐξανα- Ἶ ΠᾺγ ἃ γεξαῚ 

γέτω τὰ ὕδατα ἑοπετὰ ψυχῶν ζωσῶν, χαὶ ἐγένετο οὔ- 

τως. Εἶτα, Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς, αὐξάνεσθε χαὶ πληθύνε- 
ΑΥ , ἣυ (ἢ 5. , 

σθε, χαὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα. Τί οὖν περισσόν: 
᾽ ; τὰν 
᾿Ἀναγχαίως χαὶ τὰ χοινά σοι ταῦτα Ἐχαρισατο; χαὶ τὰ 
γΝ » ΕΣ ΄ ΤΈΩΣ ν ἣ, 
ἰοιὰ σὲ ἀναμένει. Αὐξ αν γὰρ ὡς χαὶ τὰ λοῖπα 

ζῶα, χαὶ ἀπὸ μιχροῦ τοῦ πρώτου ταῖς χατ ᾿δλίγον Τ 
᾿ , τ 

Ε προσθήχαις ἐπὶ τελείωσιν ἐρχῇ: Οὕτω χαὶ ἵπποι 
[2 , ’ χαὶ χύνες, οὕτω χαὶ ἀετοὶ χαὶ χύ χνοι; χαὶ πᾶντα. 

οἱ “, δ. νὴ ΄σω - 

τὸ ἐπε περ ἂν εἴποις, διὰ ὑκόΣΣ τῆς πρώτης χυήσεως τῇ 

ὀλίγον ἜρΟΟθῚ Στ τὸ τ λεῖον τῆς αὐξήσεως ἀπο- 

ἔλαττον 
Δ 

Ἃ τοίνυν χοινὰ τῆς φύσεως ἦν, 

χα 
ΡΣ 

λα Θόντα, πάλιν διὰ τῆς μειώσεως πρὸ ς τὸ 

ὡρήσατο. Αὐξάνεσθε, τουτέστι, τ 

μικροὶ γεννώμενοι, βΈγελοῦ γίνεσθε, χαὶ πέρα 
- “7 νι ΄ 

τῆς αὐξήσεως. Οὐ γὰρ ἐ ἐπειδὴ ἐν τῇ πρώτη 

ὄμεθα, χαὶ λαμόδάνει ἡμᾶς μεθηλιχίωσις 

τέραν ἑόδομάδα 

τιὰ τρεέεφὸ ῃ τ 
Ξε δ 
ἐπὶ τὴν ὅδευ τῶν ἐτῶν, ἤδη, ὀφείλο 

ΡΞ ΎΕΘΡ Σ τα τας πν Ξ: 
μεν ὁμοίως ἐν παντὶ μέρει τῆς ζωῆς τῆς ἡμετέρας 

χαθ᾽ ξόδομάδας αεθηλιχιοῦσθαι. 

παιδιχὴν ἡλικίαν 
βενανν 
ἡλικίας φαν ΞΡ τῶν ὀδόντων 

σ Δευτέ- 
ἈΨῚ Ἐς οἵἱ ΓΝ 
ἔπεσον, οἱ ὃ ἀνεφύησαν. 

5" ; 

Ξ τ 
ραν ἔλαδε ἀρχὴν αὔξησις ἔως τέλους τῆς τεσσαρεσ- 

ταν πα σον; ὃ τις ΓΑ 
χαιδεχάτης. Ἣ δευτέρα λοιπὸν, ἣ τῶν παίδων. 

“, 
παιδίον - εἶτα παῖς - εἶτα ἔφηόος, 

Ε - 

Ἐνταῦθα οἱ ὅροι τῆς 

Οὺκ 

ἜΕΕΣ ἐτῶν, ἀπὸ Ἐπ ἢ μέχρι τοῦ ἔχα- 

5 . Αὐξάνεσθε οὖν 

ἘΞ Ξε: 
τοστοῦ αὔξησιν ἐπιδέχη, ἀλλὰ τοῦτο τὸ, Αὐξανε- 

σθε, ἕν δῆμα σοφῶς λεχθὲν, προνοητιχῶς οἰχονομεῖ- 
-ὰ «92 ΄ , » Ἁ οἷ ’ ,᾿ 

ται. Αὐξάνεσθε μέχρι τινός. Κατὰ τὴν πρώτην σύ- 

στασιν, τὴν χαταδληζεῖσαν ἐν τῇ μήτρᾳ, χατεδλήθη- 

σὰν χαὶ οἰλόγοι τῆς αὐξήσεως. Ἂλλ᾽ οὐ τὸ μετὰ ταῦτα 

νεώτερον τὸ τῆς ἡλικίας χάρισμα ἐπιγίνεται, ἀλλ᾽ 

αἵ μητρῷαι χαταξολαὶ συγχαταδεδλημένας ἔ ἔχουσι 

τὰς πρὸς τὸ αὐξάνεσθαι ἐπιτηδειότητας. "ἕπεσον οἱ 
“΄Ν ᾿᾽. [-} Γὰ εὖ) ᾿ , ΄ Α 

ὀδόντες, ἔγνωμεν ὅτι ηὐξήθη τόσον μέτρον. Τριετὲς 

τὸ παιδίον ἐμέτρησεν ὃ πατήρ" οἶδεν ὅτι τὸ διπλάσιον 

τούτου ΡΗ͂ΒΕ ἀπολήψεται ἐν τῇ τελειώσει. ὍὍσος 
ἐξ μέραις 

γὰρ ἐν τῇ τριετίᾳ τῷ μκάχει ὃ ἀνῆρωπος φαίνεται, 

»Γ Οὐά. οὐ γὰρ 

ς [Οὐά. ὡς νεὸὼ 

ΔΙΞ. ὅναῇ 



ΒΕ ΠΟΜΙΝΙΒ ΒΤΆΌσΤυΚΑ. 

᾿ τι ΡΞ : ἘΑΥῸ 
δὶς τοσοῦτον ἔσται ἐν τῇ συμπληρώσει τῆς αὐξήσεως. 

Ῥοῦτο τὸ μέτρον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, μέχρι πέ- 
΄ Γ .»Ν, τ ὦ 2» ἣν - , ρατος, μέχρι ὅρου. ᾿ἀπὸ τῆς ἑόδομάδος τῆς πρώτης 

Ξαν - ΨΟΕΎΝΗ ἐπὶ τὴν δευτέραν μεταδαίνει. Ἔχεϊ λοιπὸν ἡ θερμό- 
τῆς πλείων " ἣ ἽΞ πλασις τοῦ σώματος ἀραιοτέρα 

ἣ ὑγρότης ἐπιλείπει - χραταιοῦται τὰ μέλη" ἰσχυ- 

ροτέρων ἐφάπτεται ἔργων, οἷον οἵ τῶν ἐφηλίχων εἰσὶ, 
᾿ - 

Φρύπω μὲν τὸ τέλειον ἔχοντες" ἘΠΕ ΤΙ γὰρ αὐτῶν 
Δ ΚΕΣ το; 

ἣ σὰρξ ΞῈ χαὶ πρὸς πόνους χαρτεριχοὺς ἀνεπιτη- 
Ἔ 

δεία. Τὸ μὲν χοῦφον χαὶ εὐχίνητον ἀπέλαδε λοιπὸν 
᾿ 

τὸ ζῶον" ἐν δὲ τρίτη λοιπὸν ἑδδομάδι χαὶ τὸ τέλειον 

[ 

-- 5 Ἐ., 1 δ " Η τῆς αὐξήσεως συναπολαμθάνει. Ἔτι δὲ χαὶ εἰς 
μἶκος ἣ διανάστασις τοῦ σώματος οὐκ ἐπιγίνεται 

3. ἈΝ ΝῸ» , 

μετὰ τὴν τρίτην ἑδδομάδα. ᾿Ἐπειδὰν δὲ ἀναπνεύσῃ 
ἡ φύσις τῶν χαμάτων τῆς ἐπὶ τὸ ἄνω αὐξήσεως, ἄρ- 

χξται λοιπὸν εἰς τὰ πλάτη διαδιδάζειν τὴν αὔξησιν, 

χαὶ οἷονεὶ περιθεμελιοῦν τὰ ὑψωθέντα, χαὶ παχη 

αὐτοῖς πε πότος χαὶ οὕτω στερεοῦν χαὶ χρατύ- 

νειν τοῦ σώματος τὰ μέλη, καὶ εἰς τὸ δωμαλεώτερον 

ἀποχαθιστᾶν. Ταῦτα ποιεῖ μὲν ἑχάστοτε ἣ φύσις 

ἀπαραλείπτως χατὰ τὴν ἑαυτῆς ἀχολουθίαν" ἐγέ ἔγετο Ἑ 

δὲ ἐξ ἀρχῆς προστάγματι δεσποτιχῷ, καὶ τότε λα- 
λ ΟΣ ,“» , 3... - Ἐν ὟΞ τὰ Ἂ Υ̓͂ χῇ μ- 

ηθὲν, διὰ πάσης ἀεὶ τῆς χτίσεως μέχρι τέλους χω 
ρεῖ" Αὐξάνεσθε, καὶ πληθύνεσθε. Αὐξάνεσθε γὰρ, 

φησὶ, ἵνα μὴ ἀτελὲς διαμείνη τὸ ποίημα. Πληθύ- 
νεσθε, ἵνα μὴ εἰς ἕνα, ἀλλὰ χαὶ εἰς πολλοὺς δια- 
ὃ ; ν 4 Α .. ἮΝ - ᾿ Κκ ν λ. ’ ΕΝ 

ράμῃ τὸ γένος. Διὸ χαὶ ἐπήγαγε, Καὶ πληρώσατε 

γῆν: Πληρώσατε δὲ, οὐ τῇ χατοιχήσει - οὕτω γὰρ 

ἔστσι ὁ χόγας διεψευσμένος; ἐπειδὴ ἄχρι τοῦ νῦν 

ὅθεν πολλὴν ἴὰν ἀοίχητον" “ ἀλλὰ, Πληρώσατε- 

τὴν ἐξουσίαν, φησὶ, τοῦ χυριεύειν τὴν γὴν δέδωχεν 
- ΄-ὶ Ἁ λ ᾿ ἘΞ Δ τω ὍΝ -- Ε 

ἡμῖν. Τὸ γὰρ, Πληρώσατε τὴν γῆν, ἐπὶ τῆς κατοι- 

χήσεως χώραν οὐχ ἔχει: ἐπειδὴ οὐδὲ τὴν διαχεχαυ- 
- ν : 

μένην καὶ ἀγεώργητον, ἢ τὴν κατεψυγμένην καὶ 
Ε - ΜΕ" " ; ΓΞ! - 

ἄβατον. Οὐχὶ καὶ ταύτην οἱ ἄνθρωποι χατοιχοῦσι, 

χαὶ πεληροῦσε τὴν γῆν; Ἀλλὰ χυρίους ἡμᾶς ἐποίησε 

πληροῦν, καὶ πληροῦμεν ἐχείνην τῷ λογισμῷ, τῷ 
κι 5 ἢ ς,,»» , . , ΞΕ Ε , ᾿ 

εἰόξναι μᾶς ποσὸν τὸ μέτρον τῆς αοιχήτου χα! οιας- 
332 , -- σ, 5 Ὁ ΄ ν , ᾿ 

χεχαυμένης γῆς. Ὅταν εἰδῶμεν πόσον τὸ κλίμα τὸ 
ῖ 

βόρειον, ὃ διὰ τὴν ὑπερδάλλουσαν ψύξιν ἀγεώργη- 
» αν, -- 

τόν ἐστι χαὶ ἄγρηστον, οὐχὶ ἐπληρώσχμεν τὴν γῆν; 
. ς , »» 

οὐ τὸ χρήσιμον ἐχλεξάμενοι, τὸ, ὅσον ἄχρηστον εἰς 
Χ , 

διαγωγὴν ἀνθρώποις, ἀπεπεμψάμεθα ; Ὥστε τὸ, 
᾿ -- “-ψ 

Ἡληρώσατε τὴν γῆν, χυρίους ἡμᾶς ἐποίησεν. Οὐκ 

ἐπειδὴ πάσης οὐχ Ἔχομεν τὴν χρίσων οὐκ ἔχομεν 

Ες ὠνη- πάσης τὸ χυριεύειν. Οὐδὲ γὰρ αὺ, τὸν σῖτον “ΩΣ 

σάμενος. Ῥάσας, οὖχ εἶ διὰ τοῦτο τοῦ παντὸς χύριος, ἐπειδὴ 

ἐν τῷ σίτῳ τὸ μὲν ἐδώδιμον, τὸ δὲ ἄδρωτον εὑρί- 

ἃ ΓΟ(οά. εὔπω δὲ τ. τ. ἔσχηκε. 

«“ΤΟοά. ἀλλὰ πλ., τῷ λόγῳ τῆς ἐξουσίας. χατὰ τὸ 

χυριεύειν πάσης τῆς γῆς τὸ πληρώσατε λέγει. Οπιπῖπο 

ΟἸἾΑΤ. 1. ἀτὶι 

ΡῬΓῸ πια]ούθιι πὰς «απ εΓαΐθηι γθοῖρὶαῖ, οἰιπὶ ἔτι6- 

ΥἿ Ὁ δῖα ε5 ρου [θοῖθ. Οὐαπία Θπΐη {ΡΙΘ ἢ Π5 ἐοία 5 

βἴατινα ΠΟΠΊ 15. νἸβι ται", ἀπ 0}0 ἃ ον δῖ οὐαὶ 
7άπη ἁυισηηθπέθμ ὀχ ρ!θνουῖς. Ηἰς παμηᾶπεθ πιο- 
ἀτι5. παῖιτεο Θϑῖ, ἴπ ἤπθπὶ τιβάτιθ. Α ΡΥΪΠΙΟ βορίθη- 
Πῖο ἃς βϑοιπάμπιπι γα π511. 10] [απ ΧΡ υα σα ]ον : 
ΤΑΥΊΟΥ ΘΟΓΡΟΥῚΒ5 σΟΠδε το δϑὶ : ἀθῇοιε Πιυι πη! ἀ1 85 : 
ΤΟ ον ἀπ τι" πιθι νὰ : [Οὐ ΠΟΛ ἀπσν Ππππ ει Ορο- 
νὰν Θα ϑθ οἱ ΡαθΘυιιπ), ἀαὶ ποπάϊιηι μουίθοιϊ 
διιπῖ. Εἶδε ΘηΪ πὶ {ΠΠ15 γθοθ 5. σοπιρδοία σαρο, οἱ ἀκ 

ΤΟ τιβῖοσ [8] ον 65. πλΐητι5. Ἰάοηθα. Του ταΐθιη ἄπιη-- 
ἴαχαξ οἵ ἃσ] ΠΠταΐθ ἃ ΠἰπηᾺ] 78 πὶ γδοθρῖ τ. Τπ θυ τὸ 

ἀδῖποθρϑ βορίθη πο, τπὰ πο άτ6 μου [δοίαπη αιις-- 
ΠΟ Π ἔτι ΠᾺ ΠΟΙΒΟΙ ἔτ" : ΠΘῸ 78 Π| ἈΠῚΡ 1115, [ΘΡΕΟ Θχ-- 

ΡΙθῖο βορίθμπιο σου Ρὶι5. ΔΙ ΠΟΥ 5ἰαξιγα 5. ΓΓ σἹ τι)". 
Ῥοβίψαδηι γ6ΓῸ παίανὰ ἃ [ΟΊ 115. ἀπ σ ΘΠ 41] ἴῃ ἃ]- 
{πη ΤΟΘΡΙ ραν ου τ ; 1. πὶ ἴῃ Ἰλττιιη ἱποῖριῖ ἁπισιηθη- 
{πιηὶ {γα πσουο, ἘΠ Πα τ16 δι [ἀβ!σῖτιπ), [Δ Π-- 
{πδη {Ἐπ ἈΠ] 6 ΠΕΪ5 5.1 5. ατ15. Πα] οἶγθ, ΟΡ αββά ήτο 

π᾿ ΟΡ πὶ ΔἸ ϊσθυθ ρουσῖς., ἀἴατιιθ πὶ θαι ΤΠ τὶ 
ὨΙΘΗ ΡΡἃ ΘΟΥΡΟΥΡῚ5 ΓΟΒΟΓΆΡΘ ἃΈΠ|6 [ΟΡ 6, δὲ ἰπ 
ΤΟ ΙΒ ΠΟΘ πὶ βἔαϊιι μη ροΡ τπισονο. Ασὶὲ προς αοιῖ- 

ἀἴθ παῖαγα ἸΠ ΡΥ ΘΟ ΘΥ Π1556 5110 ρ5ὰ Οὐ Ϊπο, 566 
Οἴα]π|5. ΘΧ ῬΙΈθοΘΡίΟ Ομ πῖοο ΟΥ̓ΘῸ 65ῖ ; ἃ6 τη 
ῬΓΟΪα πιπι, ΡΘΙ ΟΠ ΠΟ 1Π {ἰπΠ6Π πιδήτι6 ρου ρθίτο 
ΟΓΘα ΓᾺ ΠῚ σΡαβϑαίι" : Ογοδοῖίο, δὲ πιετριϊοα- 

πεϊτεῖ, Οσϑσεῖίθ ᾿πυϊί, π ἴῃ ἀπὸ παίπνα ἀθἢπίδίιν. 

ΔΜμὶριἱοαπεῖτῖ, τινα δὰ ππτιμ ἀτπιπίαχαῖ, 564 οἱ δα 

Ῥ᾽ατο5. σθητι5 Θχοανγαῖ. {π66 δὲ δά Ἴθοῖι, Εἰ σορὶο- 
6 ἰδγτάπι. Περίειθ νετὸ, πὸπ Πα ΙΓ ΠῸΠΘ ; 516 

ΘΠΙπῚ [Ἀ]5ι15 Θϑϑοῖ 5 πη]. “πα π]οαιιάθιη θαϊδη- 

ΠΕΙΠῚ ΤΠ ΘΠ Δ ΠῚ [ΟΡΓῶ5 ῬΑΓΙΘΙη, ἢτι8 ποὺ πα το-- 
τὰν, νἀ Θπλτι5 : πόση ἤορίείε. Ῥοϊοβίαίθηι, 1ῃ- 

ἀαῖῖ, ἀοπιϊπαμαϊ ἔθυτῶρ ΠΟΡΪ5 ἐὐῖυῖε. Οὐοα Θηϊμὶ 
ἀϊσίιηι οβὲ, ἤερίοίο ἐοσγαπι, ἴθι μα τα τοπ ἸΟοιιμ 

ποῖ Βαροῖ: πᾶπι ΠΟΘ. 5015 ἃγάουῖθιι5. Θχιι- 
βἴδμη, αἴθ ᾿που] τ Π|, 5ῖνθ σόα τἱσι απ ἴπ-- 

νἰατηητι6 ἃς ᾿πασοθββᾶπι. ΝαΠ]αϊἀ Ππὰπο 4ποήτι6 
Πομιΐπθ5 μα ἰϊαπε,, δὲ Ἰπρ!θηὶ ἴθυγαηι 3 564 δὰ 
τα τ] ΟὯ6 ἔθυγῶ ΤΘΡΙΘ Πα. ἈΡΌΙΓΓῸ5. [δοῖζ, δὲ γθρ]ο- 
Πλ15. ῬΘΙ ΓΔΕΟΠΘΠῚ, 4 τ104] 5ο Δ Πηῖ15 “τα πὰ 51} 6115 
Ῥᾶγϑ. ᾿π|Πα }}} 18}0}}15. 50 ]54τι6 ἈΡ ον τι5. Θχιιϑίδ : 
4αοα πονθυῖπιι5. “ιια πἴα 6}115. ΠΟΓΘΆ]}15 ρ᾽ασα, ΘΧχ 
ΕΊσΟΥ 5. ΘΧβιρθι Πα ποιὰ δδὲ πα] Ππβιιθ ἔστι - 

οἰ5. Νυη ἃ ΠΟῚ ἴθυγδ ΠῚ ΓΘΡΙ Θν Ίπηι5 ἢ παπαῖ 

ποη, ἀοἸθοῖο «πιο τιδιι Θ556ι, «αὶ αι ῬάγτΙ ΠῚ 

σοπηηοάτ ἃ Πιπη Πα ΠῚ να πη ἐγ Π5Ι Ὁ ΠΔΠῚ 

γ ]θοῖπηιι5 9 ΟἸδιμΟ γοῖη. ἥιοά 1Γὰ ἀϊοίμπη οϑί, 

ῬΙαγοϑ βιπξ γαυϊοξατος (α1οῖ5 ᾿νπ]τι5 οἵ οἀἸἸοτιὶς ΒΑ]. 

4π|5 οπππο5. ἈΠΈΓ το πο] αἴπατις. ΡΤ αστίπια, ἀπΐοπι ΥἹιῖα 
ταοῖτο οπποη αν ῖπιιβ οχ 110 Οοαϊοο.1 
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Μορίοιθ., τοὶ πῸ5. ἃ} 05 ἴδοι, ΝῸπ αι τιηῖ- 

ψουϑα5 {511 ΠῚ ΠΟ ΠΙᾺ ΘΠ 1155) ΠῸΠ 6115. Πα λἢἴὰ 85}, 

ΠΟΤ ΘΟ ΒΕ ΓΙ 5ΠΉ115. Νϑήτι6 πη ἴτπι, ΘΟΘη- 

Ῥίο τὐἰτίοο, ἰἀοἰνοο ΠῚ 6715 ΟΠΊηΪδ5. ἀΟἸΉ Π1Ι5. 65, 

4πο6 ἴπ τὐϊτἶοο ἁἰππ ἃ Θά α]6, ἁἰτπια «πο ἴῃ Θϑοδ ΠῚ 

οράοτο πϑάιιθαΐ οἰ π 15, δὲ ἈΠ0]}1015 : ἂς 5ΟΡ ριι- 
105. σιάδι. ἃς Ἰαριθ5. ρ ΓΟ] 15. ἀξ ἱπι11165, 0 
51 4αϊἃ Αἢππιε ΘΟΙΉΤΗΙΧ [πΠΠ} 651 {π|ο4] δα τπιδῖιπι τηΪ-- 

πἰμηθ. Ἰἀοποιιηὶ δἰ, σ] πηι. ΘΧϑαΠαΐὰ δἰ τιθ 

Ῥαϊθα, ἃο δθούοίο [ο]10, φα! ἀα4 ἃ νἱτο βιιβδίθη- 

τἀ ΟΠ 6 ΠῚ Ῥ. ῚΙΠ οϑῖ, 14 (6]1615. 

19. 8ῖ. ᾿Ἰἴαψιιθ δεϊα ἢ. ἴουγὰ., ῬΆΡΕ πὶ ἃ ΠΑΡ]- 

ταπτιπι ΠΟ} 15 σοποοβϑὰ ΠΟ πθὰ ὁδί; θν τη δ οὐ- 

Ιθμος. ἀσ᾽Ὸ5. ΠΘοοββαυα ς ΡΆΓΠη δ “υδάτγιρε- 

ἄτιπι αἰ τ16 ῬΘΟΟυιι ἢ ̓άβοια αἸΠ}1558 ; ΔΙ Ι8 116 56- 

σα τιηὴ ἈΠ" (16 Π. ἈΠῈ τι511Π}, [ΠῚ ν 80 Ρ ΠΟ ὶΪ- 
Ῥι5 {πη 15 ΟΡ ρον τα ππιπὶ, θαι 11 {ππ ΠΡΘῚ, οἱ 

αἰ Ποῖ, αἰ ρΟΠΪ5 ; Ἰἀοῖροο, ΠΙμλ 11), {04 Π)ὸ- 

11 Πτ15. 51185 [6 ΟΥ̓Θα τ γ 85 ἀΟΙΙ ΠτΠ ΘΟΠΒΕΓΓ11:. ΤΆ - 

σοὲ Τα τι6 τ1Π}} {τ να] ἀἸΒρΟπθνθ, {ῸΡΡ6 

41 ἀΟμΉΪΠτι5. ΟΡ ΑΙΠ5. 511}, ἰρ 5115. (1 Π16 γᾶν] 

ΤθονἾ πὶ πη] Π6}6. ΕἸ ἐπιρί οἴ [ἐγ τάηι. Εἰ ργοί δὶς 

Ρἰδοῖϑιις τπατὶς, δὲ υοἱαἰϑτις οὐὐἰϊ, οἱ δ πεῖς (6γ- 

τίδ. το άπ 615 ., {πο 65ῖ, Περί θίθ ἰόγγάτα,, θο- 
πραϊοῖο ; πτρο ϑα ποῖα ’ὸχ : πο ΠΟΡῚ5 ἃ 60 οο] ]αἴὰ 

ἀἰρηῖταβ. 2: Πδοῖξ 165 ᾿ιοπιΐτιοτα. «1 ἱπιαρίηοιη 
7) οὶ (οοῖτ διίηι. ΝΠ αι ΠΟ Οὔ ΒΟΥ 511, ΤΠ ΠΟΙ. 

. 6556. ἃς αἸτηϊπτιιπι 1 απο γα ἀϊτιν 9" ἐἰαοίατηιις 

Πποπεῖτιοηι «ὦ ἱπιασίποπι τιοσίγαπι οἱ αὐ οἰπιτίίτι-- 

ἄίπθηι. ΟΠ Β,ΠΠ]Πιπι ἄτιο [μα] λυ}, 41 Ἰπιασίπθηη, οἱ 

(1 516} Ππ|64 ]Ππ θη : ΡΥ ΘΟ Θά [0 τη δηὴ ἀτπιπίαχαΐ Πὰ- 

Μ»εῖ, πθῃρ6 4ιοα 65ι δὰ ᾿πηϑσίποηι. ΝΠ 4016 4]1-- 
τ ἀδονονῖς,, ἴσιο Ποὺ πηι ο ΘΟ Π51110 [ΘΟ ἢ 

πὰ ΡΟ Ὠ ἢ Γι 10 ΔΙ᾿ ττὰ 1Π ΟΡΘ ΠΟΠΟ 5 56 τι 6519 
Ναμὴ [Ὀγῖθ [λοῖαο οΥθα ἢ 15. ὙἱΓῸ5. ἃ6 τηϊπιΐδθ, τα 

σὴ τηᾶσ ἃ ἀἰΘ5 ΕΠ Πα  ΘΥΙΓ, ΤῊ ΠΟΥὰ ΟΡΘΡΘ ΘΧβθ αι 

ἴὰ5 5113 Ατιτ, ππιπ απ ἴπ ΡΥΊΟΥτι5. ν Ρ Ἷ5 πυσα-- 
Οἰταβ. δ πη Π ἃ 511 σι ρου ἤδη 6}115, 4 π04 56- 
οαπάο Ἰοοο ροβίτπην οϑῖ, δά θοιῖο; {πρρ06 φαοά 

Δ. ἀϊοι]οπ 5 δα πη ἤθη Πα θα π 56 Π5111}, Πιι]-- 

Ἰοχιιθ ἀἰϊβουϊπηῖπθ ἰάθη 5 σηϊ Ποθη 9 Ἐπί ΙῸ 

«αι ΠουτιΠ] 5115 0 10 ατὶ ἀ0 ΘΟ τ 51 Π ΔΕ] [ἘΟΥῚ Πγῖι5, 

ἴῃ Βουρίανο παι ἰδνθ οὐἸ ποθὴ οθθι. 51ν 8 ΘΠΪΠῚ 

δὰ «αϊὰ γϑάιιηἰλη5 ἀϊοαΐ ἀ115, Ζιιοι ἴξὰ βου ρἴιιηι 
εϑι, “Ζ14 οἱπιὶϊϊποπι, αυιασὶ [15 Τά ἀϊοαίιν, 

οὔϊοϑιιηι νυ τι ἀΡσα  : σγαν βίο ᾿χθθο ἴῃ 56 υ1- 

Ῥὕπναμπη. Ὀ]ΘΡ ἢ Θὰ. ΟἸ} 115. ΠῚ Π Δ ΠῚ ΠΊΟΙῚ5. δϑί 
οὔἴοϑα ἰοαι]. Πα τι6. ΠΟ ββα ἃ ΔΠ10)0 51}, ἃ οἵι- 

Τάβάτιο ΡΓΟΡ τη} 515 ΠΠΠ [115 ἔπ 6] 115 {πο .Ζ7ὦ 
ἐπιαρίπιοηι,, τὰν αιιοά .7. οἰινιὶ ἰ{πιεἰϊτιθτι 5ου Πρ αι 

681. ΟὐΠπὰ Ἰρῖταιν οατιϑ8θ δίς Οἵμ" ΘΓ ΡΟΒι σοΠ  Ππη} 

ΠΟ] ΠΘ 1, ΠῚ ΡΑΥ ΤΟΥ «Ἰοίτ 651, Α ἃ ἸΠἸΔ ΟΊ ΠΘΠῚ 

ἌΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒΌΝ 

} 

Ὁ 

": 

5. ΒΆΒΙΗΙ ΜΑΆΟΣΝΙ. 

Α ,' , ξ 

σχεις καὶ ἀποδάλλῃ " χαὶ τὰ λιθίδιχ μὲν ὡς ἄχρηστα 
ἊΨ “} ᾿ ΕΙΣ ΜᾺ 32 , ᾿ Ν -Ὁ 

ἀποῤῥίπτεις, χαὶ εἴ τι ἄλλο ἐπιμέμικται πρὸς βρῶ-- 

σιν ἀνεπιτήδειον, τὸ δὲ ἄχυρον ἀποφυσήσας, καὶ τὸ 
ν᾽ “ 

ζιζάνιον ἀποχρίνας, τὸ ὅσον καθαρὸν πρὸς τὴν τοῦ 
- ΣΦ; 

βίου σύστασιν, τοῦτο ἐχλεξάμενος. 

ο᾿ ἐς ΔΓ Ὃ Ὁ . δὴ ᾿" ΕΣ 5 Οὕτω τοίνυν καὶ ἣ γῇ " ἣ μὲν πρὸς οἴχησιν ἐχα-- 
ῃ Ε φῇ Ὁ αὶ Ὁ χ ῃ - γδσς 

ρίσθη ἐπιτηδεία" ἣ δὲ ὡς πρὸς γεωργίαν ἀναγχαία 

ἄλλη ὡς πρὸς βοσχημάτων καὶ τετραπόδων ἀνεί- 
Ψ ν ῃ Η 

θη νομήν" καὶ ἄλλη κατ᾽ ἄλλην γρείαν τινὰ, 

τῶν σοὶ χατὰ τὸν βίον ἁρμοζουσῶν - καὶ διατάττη 
᾿ - ᾿ 
ἃ βούλει καὶ ὡς βούλει περὶ αὐτῆς, ἐπειδή σε χύ-- 

᾽ Ἂς τῆν ας ολοος ἢ 
ριον ὃ Δεσπότης τῆς ἑαυτοῦ κατέστησε χτίσεως. 

ΩΣ “".᾿ 4“. ἊΝ τ ὉΡΈΩΝ τὴ 

ὕξεστιν οὖν διατάξασθαι ἃ βούλομαι, ἐπειδὴ γέγονα 
ἐ , τὰς ἀπ ς 

χύριος, παρὰ τὴν τοῦ χτίσαντός με Δεσπότου δω- 
; Ξξς , δῷ πὐτη ἘΠΥΕΡΙ Ἐ 

ρεάν. Καὶ πληρώσατε τὴν γῆν. Καὶ ἄρχετε τῶν 
-Ὁ Ἅ .- “- “- 3 

ἰχθύων τῆς θαλάσσης, χαὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρα- 
τι Ε' ἐπ θα “ ΝΕ τες 

γοῦ, χαὶ τῶν θηρίων τῆς γῆς. Αὕτη λοιπὸν ἣ τοῦ, 
-μ Π , 

Πληρώσατε τὴν γῆν; εὐλογία, αὕτη ἣ νομοθεσία " 

τοῦτο τὸ ἀξίωμα τὸ δεδομένον ἣυῖν παρὰ Θεοῦ. 
Ε Ξ , 
Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον. Κατ᾽ εἰκόνα 

ἘΣ πεν, “Ξ- 2 Ν , Ἴ 
Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. Ἄρα οὐχ ἐπεσημήνω; ὅτι 

ἐλλιπὴς ἦν ἣ "ἀπόδειξις; Ποιήσωμεν ἄνθρωπον 
Ἂ- Σ Ε 

χατ᾽ εἰκόνα ἡμετέραν χαὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν. Ἢ βουλὴ 
“ ᾽, ᾿ 

δύο εἶχε, κατ᾽ εἰχόνα, καὶ χαθ᾽ δμοίωσιν " ἣ δημιουρ- 
, ἐν Δ “ ᾿ ΝΥ ἽΝ 5 , ΜΝ) χλλι 

γία τὸ ἕν ἔχει μόνον, τὸ χατ᾽ εἰκόνα. Μὴ ἄλλως 
»»9 Ἷ, δ᾽ 

ἐδουλήθη, καὶ ἄλλως μετεδουλεύσατο; μὴ μετα- 
- , ᾿ 

μέλειά τις ἐν τῇ χτίσει παρηχολούθησε; Μὴ ἀτο- 
αὐ Ἂν , 

νία τυχὸν χτίσαντος, μεγάλα μὲν προελομιένου, μι- 
- ’ὔ , ᾿» 

χρὰ δὲ ἀποτελέσαντος; Ἢ, μή που ἀδολεσχία ἐν 
Ξ Ν . 

τοῖς προτέροις λόγοις ὑποληφθείη, χαὶ περιττὴ ἣ 
ῳἰ 5» ΄ Ψ δ, -Ὁ " ῈἙ Α Φ 

τοῦ δευτέρου προσθήχη, ὡς τῶν δύο λέξεων τὴν αὖ- 

τὴν ἔννοιαν ἐχουσῶν, χαὶ τὸ αὐτὸ ἀπαραλλάχτως 
τι ΙΑ , ἜΗΝ 

σημαινουσῶν; Ἀλλ᾽ ὅπερ ἂν ἐχ τούτων ἁπάντων 
᾿ , 

ὑπονοήσωμεν χαὶ προφασισώμεθα, εἰς κατηγορίαν 
ἘΞ αν ἀτττθδον ἜΜ ΟΕ 7 ᾿ 

τοῦτο τῆς Γραφῆς οὐ μετρίαν ἀποτελευτήσει. Εἴ- 
Ἀ γ ͵ ν 

τε γὰρ, ὡς παρέλχον τι, τὸ, Καθ᾿ ὁμοίωσιν, εἴποι 
νας ἀτελο  τΥ οΕΦΟ ἐπ πεν ν᾿ 3ς,- δ 

τις, ὡς δὶς τὸ αὐτὸ λέγειν, ἀργὸν ἐλέγχει τὸ ῥῆμα 
εἰ ΡΤ ΝΝΡΑ 

χαὶ βλασφημία δεινὴ τοῦτο χατὰ τῆς Γραφῆς, ἥτις 
» - - - ΕΣ - ᾿ 

οὐχ οἷδε ποτὲ ἀργολογεῖν. Οὐχοῦν ἀναγχαῖα χαὶ 
Σ Ἐν ἘΡΡΕΝΗΝΣ ἯΝΝΑ 

ἄμφω, καὶ ἰδιοσήμαντρα, τό τε, Κατ᾽ εἰχόνα, χαὶ τὸ, 
- 3 »6' - Υ ὦν ἷ ᾿ Ἁ , 

Καθ᾿ ὁμοίωσιν. Πῶς οὖν οὐχὶ χαὶ μετὰ τὸ γενε- 
,ὔ 5 ΄, δὴ ᾿ : ᾿’ 

σθαι τὸν ἄνθρωπον, διλοίως ἐῤῥήθη τὸ, χατ᾽ εἴκόνα 
ἘΠ 

χαὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν ἐποίησεν αὐτὸν ὃ Θεὸς, ἀλλὰ 
ξυξν : π 

. μόνον, Κατ᾽ εἰκόνα; Εἱ μὲν ὅτι ἠτόνησεν ὃ ποιῶν, 

ἀσεδὴς ὃ λόγος χαὶ ἄτοπος" εἰ δὲ ὅτι μετεμελήθη ὃ 

προστάσσων, ἀσεθέστερον τὸ “ἐνθύμημα᾽ εἰ δὲ καὶ 

Ι,μεσ. ἀπ 
ο σις. 
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" ͵ ι » , ΡΝ ἐς τς δι 

ὅτι τὴν προτέραν βουλὴν; οὐ πάνυ ὀρθῶς ἔχουσαν, 
ε ΠΟ 

ὕστερον τάχα ἐν τῇ ποιήσει ἐπιδιωρθώσατο, χαὶ 

τοῦτο ὁμοίως ἀθεΐας τὸ ἐννόημα. ᾿Αλλ᾽ οὔτε ὃ δη- 
Ν ΕἸ - ν" ΕΣ ΟΣ " , ΝΑ 

μιουργὸς ἀτονεῖ, οὔτε ὃ ἀγαθὸς, τὰ πάντα εἰδὼς; 
» 

μεταμέλεται, καὶ περὶ τὰς ὑποσχέσεις ἀναθάλλεται, 
“ “ ,Ὃ ,ὔ “ Ν ς Γ Ἁ - , 

οὔτε ὃ σοφὸς μεταδουλεύεται" οὔτε ἣ ΤΓραφὴ τοιοῦτον 
΄, , κγ - ΄ 

τι λέγει. Τίς οὖν ὃ λόγος τοῦ τὸ, Κατ᾽ εἰκόνα, μόνον 

ἐν τῇ ποιήσει τοῦ ἀνθρώπου εἰπεῖν τὸν θεσπέσιον 
ἘΡΟΥΝ. κ τ Μωυῦσῆν, τὸ, [Καθ᾽ ὁμοίωσιν, ἀποσιωπήσαντα: χαίτοι 

τ: - ων Ὁ ἐν τῇ προτέρᾳ βουλῇ ἀμφοτέρων ὁμοίως συμπαρα- 
ἤ Ἂς 

ληφθέντων αὐτῷ : 

Ῥαδία τῷ προσέχοντι χαὶ συνιέναι βουλομένῳ 

ἣ ἐπίλυσις. Τὸ μὲν γὰρ κατ᾽ εἰκόνα φύσει δέδοται 

ἡμῖν καὶ ἀμετάῤλητον ἐξ ἀρχῆς καὶ εἰς τὸ τέλος 

συμπάρεστι" τὸ δὲ χαθ᾽ ὁμοίωσιν, ἐκ προαιρέ- 

σεως; χαὶ οἴχοθεν χατορθοῦμεν ὕστερον. Ἂν μὲν 
οὖν τῇ πρώτη βουλῇ λέγων ὃ Θεὸς, Ποιήσωμεν 

ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν, χαὶ τὸ, Καθ᾿ 
διιοίωσιν, προσέθηχεν δεικνὺς, ὅτι καὶ προαίρεσιν 

ἡμῖν αὐτεξουσίαν ἐμόαλεῖ, τὴν δυναμένην ποιῆσαι 

ἡμᾶς δμοιωθῆναι Θεῷ. Καὶ γοῦν καὶ τοιοῦτον ἀπε- 
τελέσθημεν, κατὰ τὴν πρόῤῥησιν τοῦ Θεοῦ. Πολλοὶ 

γὰρ οἱ δμοιωθέντες αὐτῷ, πάντως δὲ χαὶ δμοιωθη- 

σόμενοι, χἂν μὴ χαὶ πάντες εἰς τοῦτο ἐπισπεύδοι-- 

μεν, ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν μᾶλλον ὑπὸ ἐθελοχαχίας βα- 
δίζοιμεν. ᾿Εν δὲ τῇ χατασχευῇ ὕστερον μόνον εἶπε 

τὸ, Κατ᾽ εἰχόνα, ὡς χαὶ μόνον τοῦτο ἐντελὲς χαὶ 

ἀναλλοίωτον τῇ ἀνθρωπίνη φύσει ἐγκατασχευάσας. 

Τὸ δέ γε Καθ᾿ ὁμοίωσιν, ἐπειδὴ δυνάμει τέως μό- 
Ὁ ἐγκατέσπειρε τῷ ἀνθρώπῳ, οὕπω δὲ χαὶ εἰς τὸ 

ἀποτέλεσμα ἐμπεφάνιστο, ἀλλ᾽ ἐδεῖτο ἔτι πρὸς ἀπο- 

τέλεσμα τῆς πράξεως τοῦ λαδόντος τὴν προαίρεσιν, 

εἰκότως ἀπεσιώπησεν. Εἰ μὲν οὖν μηδὲ προλαδὼν 

ἐν τῇ βουλῇ ὃ Θεὸς εἶπε τὸ, Καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ διὰ 
τοῦ πρώτου λόγου ἐχείνου τὴν δύναμιν εὐθὺς ἐχα- 
ρίσατο τοῦ γενήσεσθαι ὅμοιοι Θεῷ, οὐχ ἂν ἀπὸ μό- 
νὴης τῆς ἑαυτῶν ἐξουσίας ἡμεῖς ὕστε ρον τὸ μέγα τοῦτο 

χάρισμα προσδέξασθαι ἠδυνάμεθα, χαὶ διὰ τοῦτο 
ἀναγχαίως τότε προσείληπται. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ εἰς τὸ 

κείζεσθαι ἤδη κατέστημεν, χαὶ τὸ εἶναι ἀπὸ τοῦ μὴ 

ὄντος προσελαμόάνομεν, ὃ μὲν παρὰ τοῦ κτίζοντος 
ἐδίδοτο τῇ φύσει ἡμῶν οἱονεὶ συνουσιωμένον, καὶ 
ἀζεεντεῖθεν ἀπηρτισμένον, τοῦτο εὐθὺς ἔχομεν, καὶ 
ἐξ αὐτοῦ ἐξολουμεθαν κατ᾽ εἰχόνα δηλαδὴ Θεοῦ " ὃ 

δὲ οὐκ εὐθὺς συναπετελέσθη ἡμῖν, οὐδὲ συμπαρω- 
, - 

μάρτησε φυσιχῶς ἐχ τῆς πλάσεως, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἐπι- 

ὙΠ ΟΤῦμΑ. πὸ 

δὲ δἰ πιο. ἔδοῖτ ουμαι Ποῖι5, 564 ἀϊππίαχαϊ, 

ΟΝΑΤ. 1. 

«14 ἱπιαρίμοηι 9 Ἀς αϊὰ 5ἱ 1460 αιιο οὐθὰπ5 ἢ ῖ-- 

παιίτι5 μοίθη τὰ οϑί, ΤΠΊΡἾτι5 ΘΘΓΠΊΟ δϑὲ οἵ ἀΡσα ρ΄ τι5. 

ϑἴη νοῦο, ἰΔοἶνοο «ἃ ΟΥἾτι5 ΘΟ 5111}; αοά Ππαιὰ 

ναϊάο γθοῖο πα θθνοῖ, ροϑιπιοάιϊιπι [Ὀγτ. ἴῃ οὐθὰ- 

885 ἰρπὸ ἄδηιο δμιθπαν, δὲ Πθο ρουϊπάθ ἐμ ρῖ6- 

ΠΑ Π Πῶυθη5. Θχἰβιπηαιο οϑῖ. ΑΔ πϑίμιθ Οὐθαίοῦ 

νἰνῖθιι5 ἀοἤοίτιν ; πΘάιι6 απ} Ἰοπιιβ Ἔδῖ, οὐποία- 

416 δχρίοναία παθοὲ, Ραπἰταάϊπο ἀπιοῖ τι", 80 

τπονὰ5 ΠΟΙ τις ῬΥΟΠἶδϑα 10] Θὰ : πόο 4{| 5ἃ- 

ΡῬίθηβ θϑῖ, σοηβηπιμὴ. μτιαϊ, ΠΘῸ ΒΟΡΙΡ πιρα 6}115-- 

τ 061] φυϊάρίαμι Ἰο αλιι}. Οὐιοοπᾶπι Ἰδίταιν σατο 

6517) οἵαν ἀἰνίμιιβ ΜΙΟ565 Πθ0; ἀποά εδὲ ἃ4 ἱμπηαρὶς- 

πθπῖ, ἴῃ ΠΟμΙΪ ἰδ. ΟΥ̓Δ ΠΠΟΠΘ 50 πο 40 ἐἶχο- 

εἶτ, φαοάφιιο δα 5}! 0 Πὴ 6ϑῖ; 5116 Π110 ΡΥ Ὁ 

ΘΟ. τ Ταυηοίϑὶ ἴῃ ΡΥ ΪΟΥῚ ΘΟΏ51110 τ 116 51 πὶ 

Ρουϊπάθ αἀϑιιπιβορδε ὃ 

40. ἘΔΟΙΠ5. δῖ, δὶ {115 ἀπ πητπὶ αἰτοη δῇ ἃο ἴπ σ 

(6 ]ΠἸσθο γ 611, 5ο 0. Ετοπίπι αιιοα 6ϑὶ δ] 1πΠ|ὰ-- 

δἴμοιι, Ππαίασα ΠΟῚ5 ΘΟ ΠΟΘΒβι1ΠῈ Θδῖ, ΓΘ ἃ Ρυὶη - 

οἴρῖο ἱπηηλᾺ Ὀ1}6 οἱ π΄ ΠΟΙ τι56116 ΘΟΠΊ65 Θδζ 

Οιιοά γοιὸ δα 5: πη}Πππ ἀἸπθῖ, ΠΠ]ο νὰ γοϊιπίαιο οἵ 

ἃ ποΡυῖ5 ροβιμπιοάτιπι. ργδοδίδτιμ'. Οὐιηὴ Ἰάατι6 ἴῃ 

Β ρυῖμηο ΘΟΠ51110 αἷϊ Ῥοιι5, Σ᾽ αοίαπιῖις Ἰιοτείπιθιν αεἶ 

ὑππαρίπθηι το 5.11 Δά]θοῖι οἱ, .71. οἱπεὶ ἱεἀπιοτι; 

αἰ οσἰοπάονοι ΠΠρονᾶπὶ 4ποήτ6 πο] 15 ν οἰ αῖ θην 

᾿πάονο, Ρου {πιᾶπη παποίβοὶ Πἰοθαῖ, τ 000 51}1-- 

16ς οἰποίδπμν. Ας 588Π6 [8165 διϊδηι οἰ ΓΘΟΙ βιαπηιι5; 

Ρ᾽Ὸ 60. ἃο ἀϊνῖπο ΡυφαἸσίιπι. ογᾶοι!ο. 651. Μα]Ι 

Θηΐμη 5ἰ ΠΉ 1165. οἱ ΘυΆβουθ, ῬΓΟΥΒΈ 5116 Θ 18} {Ὁ|||- 

γαιπὶ αὶ τὰ ὀναάδπι, ἰπηθίϑὶ ΠΟ ΟΠ Π65 «ἀ 

πος ῬΙΟΡΘΡΘΙΉΙΙ5, 564] φομ γαυ ἃ ΠῚ ῬΙΌΥ5115. ἸΔῈ 

ποϑίνα Βροπῖο βοοογάϊα ἱποθάαμηιβ. [πὶ ΠΟΠΊΠΙ5 

ἃ γοιὸ ροβηηοάιιηι 5ἔγποι ἃ 501Π1Ὶ Αἰχὶ αιοά 65. 

δὰ ᾿πιαρίποπι, {π]ρ}06. τ δείδια τιπτι 'οο ρΡοὺ- 

(δοίαπι οὐ ἱπιπηα τ 0116 ἴῃ μαπηᾶπα παΐιγα, [ἈΠ0]-- 

δάπι5. οδϑοῖ. Οὐοά γϑρὸ δ 51} ϊπ 6 πὶ οδί, 

«ποὰ μοιοπιϊα 50]π|π} Πιαοίθπιιθ. ΠΟΊΩΙ] 1Π5Θ.116-- 

γαϊ, αο προάπιπι ἴπ οἰθοιι δἰ πιχ θυ αῖ, 564 δἀ δοίτι5 

ἴδοιμι. ἀοοὶρ Θπ 5. Δα νι, ΔΏΪΠΊΜ]Ὶ γ ΘΠ ΘΠ. 

Θχίβοραῖ, πηθυῖτο 5116 Π|10 Ῥγθϑϑῖς. 5᾽ αα!ἀθ πὶ 1ρι- 

ταν πα}]0 ρυθθθιιηῖθ. οἱ ΘΟΠΆ51Π10. αἰχίθϑοι. οιι5, 

«πο4 εδι δὰ βἰ πα] ποι, Ῥυϊμῖψαο {Πππ|5 οἰ 

Ὁ ἴοποιο νἰγίπ οι βίδ τὴ ΘἰαυσΊτιι5 οϑϑοῖ, τὶ 6 51- 

1165 ἐπ θγοπλν, παι πὰ ιιαπι ΘΧ 5018 ΠΟΘ Γἃ 

Ροίεβίαιθ Ῥοϑιπηοάτιπι. ΠΙΔΘ ΠΛ ἰδ ἀοπιιηι 

Δἀβοίβοουθ ρΟ 55 ΘΠΉτ15., ἃ0 ΒΓ ΟΡ ΘυΘὰ ΠΘΟΟΒΘΑΙΟ 

ἴὰπο ἀδρεὶ Θββθηηι5. [0] [8π| Ὑ8Ὸ. 60 ἄδνθηῖ- 

5 αἰ Θοπἀουοπλ, ἀἴιι6 Θχ ΠΙΠ110. τι ΘΒΘΘΠΊΙ5 

ἴπ σόυῖιπι παΐατα Δα ΠρΙβοθγθυηι, 14. Ζυ!θηι «υοὰ 

ἃ οὐραπίθ παίαροθ ποϑβίροθ τ οἱ γο]αΐ 51 51 Π 18 

᾿πάττιιπι, αὐαιιδ απ απ ῬΘΥΓθοῖται πὶ τ τι ] να τα", 



λ͵αιην. 5. οαὉ ἴῃ Ἐνδηρο]ο : 

φοσίον οὐὐϊοςίϊς ρον θοίτι5 65 ; χιῖα σοἴθηι διεεηι ἠδ. η5. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΕΌΝ 

ΤΆ ΠῚ} ΠΔΟΤῚ δι ητι5, ἈΓ 10 ΟΧ 60 ΠΥΠΠΟΙ])8 11, ΠΘΠ1- 

ΡῸ ἃ Ἰπ] 5, ΠΘΗ]. Οὐοά νϑῦῸ ΠΟ δ[α τι τιηὰ ΠΟ- 

Ἰβοιιπι ἃ ϑο α ππὶ Θ5ῖ, ΠπθῸ ΠΡ ΘΟΠΊΘ5. [ὉΓ- 

γατοηὶ [π11, 561 οχ αἀνοπαινα ΠΡογὰ νο]πία- 

τὸ, ποβίρα ΖαΪΡ0 6. Ορογατοπθ, Ροβιπιοάτιπ πο- 

}»ἱα σοπογιονο ἄθροθαι, {85 ΠΟ]}15 1Π 6 πι8 1 ΟΠ] 
00. ᾿πἰτα" δἰ  Πιἀο, 1 πἰνηϊλὴ. ποο δάπις 

ΘΥΆμτι5, 60. ἴθ ροίθν μηιι5. ΠῚ Π21511 Θηϊηι πος 

ὧδ ᾿πάιβινία. οὐθαῖον πη ρ ΓΘ Ο τι 5 ἃ ΠΟΡῚ5 

ἸνοΪ τιβῖιγα ΡΟ Πού θῖτ", ΠΟβ ΡΠ] 16 ΠΟ Πιιμ νἹ- 
ἀογοπαν, τἰ οὐ ἀδθήταπι ἱπ 6 τηθροθάθιη. σοηβο- 

“ΙΘΓΘΠΙΠΣ : Π6. ΨΘΙτῈ 5] γα ἸΠΔΉΪΠ]ὰ 6556- 
1ητ|5, Ο᾽οἴοντιπη. αυϊάθη. ἃγῖθ οἰποτα τοιηθυθτι6 
Ἰασοητῖα, ὲ ατιδθ ἃ 56. ΠΠ] σΟΠΘρ πὶ «ὦ ἀδοο- 

γοπ; {πῶ Τα οοπτιθαία", οχδοίθιθ σορίοϊα 

οοηδίἀονοῦ, Ῥ᾽οιο πὶ υτθὴι πη θ. 110 οἱ Δ6ΠΉΓ - 

αι" οὐ Ἰατιοῦ ; ἸρϑΟυ 1} ΨΟΙῸ 511 σατιδα ΘΟΪΟΥ ΠῚ, 

ἃ ἴπ 4 Π] 15. ἀ θ᾽ ΟΕ 51η1 τὰ 6] ἀγαμι Πα]]ὰΠ} γὰ- 

πόποι Πα] θαι. {Π{ 1ταιιο Δ μη ρ 10. ΟἴἸα 1 Π]ΘᾺ 
[Ογοῖ .. ἃς οὐ ΠΟ Ομ ποθ δι 46} ΟΡΘΔΓ ΟΠ Ϊ5 

{πὰ ῬΑ ΕΠ ΓΟΥ,. ΤΉ} ΤΟΙ Πα πὶ δ Τ)6ὶ οἰ σορὸν 

5114] πη}. Τύϑι ᾿τά τι ἴπ τη6 Ῥο θεῖα ἀπ] θη 

γΆΠΟΠἾ5. νὶβ ἂς ᾿Π16]ΠΠἸ θη 60... ἀπο αι δά 

Τροὶ πὰ [ἀοιττὴλ πη σΊ ΠΟ ἢ ΟΝ ΘΠ : ἀοίτι ν6}Ὸ, 

αἰ οὐ νἱνταῖοηι ΔΙ] ΘοΙατ, 5ο α]αάιιο ΔΟΠῸΠῸ τά 

«ποα Ποποβίτιηι ἀο ΟἰΠΟΙΪ 65, ρ ἀθϑίο μη, αἴ ιιθ [[ὰ 
νἶτα Ορεπνῖδ5. γα ΟΠ] 115 1πϑυ{π|α, ὦ Τ)6ὶ 51}}1}1- 

τπάϊποιι ἀονοπίαμι. Οτᾶνο 14 χαϊάθηι, {το δὶ 

αὐ Ἰπιασίπθηι, θοΩΪ οὐἶρο γδ  χ {τι οδῖ,. απιΔ ΠῚ 
᾿ρϑὰ δίαιται. σοπ Ἰοη6. οὐπὶ παΐανα, [ἀπ απο πῖο 

Ἰαοίαμι Πα θυ : ἀπο γοιὸ δα Τ)6ὶ δ᾽ ΠΝ} π 16}, 
ΘΧ ΠΊΕΙ5. ΡΟ ΘΠλα. ΟΡΘΡΊιι5, ἴδάτιθ απ Ππὸ- 
ποϑία ἀο ΟἸΠΟΙ σιπι. ᾿πΠρΘ 515. Δ ΥΊ ιι5.,. ἴοτὰ 

ἀδηΐαιιο νἱΐα. Υἱρ 15. οὐ] τὰ ὀχαοία., τ] πὶ ἃςοο- 

αι. Οσπσνιο Ἰΐατιο. Παπια ἀιπὰ. ΟἸΙ ΠῚ ΟΥ̓ΘΑΙΠΟΠΟ., 

ἀπ τ] 1 δία πὶ ἀπο 4 ἃ 1)6ὶ 5141} 4] Π 6 Π} οϑῖ, 

Ρτονθηϊνοῖ,, Οὐθαῖον βαηχῖῖ. ΑἸΑῚ ϑηϊηι αι αἰ- 

ξιοῖο ρον [δοιὰ σἴοι! οἱ Ῥαῖον 

οΥἰνὶ [αοὶλ οιρον πιαῖος δἱ ἤοπος, δὲ ῥἐπεῖι 5ιιρ6}" 

Μιδίος εἰ ἰπϊηιιος. 
“α΄ ΙΔ ΙΞΕ αἰ πδηὶ οἵ πάπάο Πουηΐπιιβ ἰὰ αποΐ 

οϑὶ ἀὰ δια Πτἀϊπθυη ΠΟΡῚ5 το ἀἸ ον Ὁ Ομοσιίαηι 

φοἴοηι σιτίηι οὐἰτὶ [αοῖξ σι ροῖ πιαῖος εἰ ὕοτπος, εἰ 

Ρἐιῖι διιρον [ιδίος οἰ ἱπίψιιος. δὶ οἀουῖς 5οοονα, 

81 1Π] 1} ΥΠ1ΠῚ ΠΠἸΘΠΠΟΥ ἃ) ἀρ] ον ονὶς, ποβίθηῃ παιὰ 

ὉΪοϊβοανο, 51 Π σίου Πδ6 51 Π}}} {Δ 115 αἴ 116 ΟἿ] τ θοον- 

ἄδτιι5. πῸπ {0} 15. : 51 [ΓΑ ΓΘ ΠῚ ΠΟΘ ἃ 6 Π]ΒΘΡΑΙΟ- 

πὸ {πουῖβ ῬγΟβοππ{π|55. Π)6 0. 51Π}}}158. Θν ΒΙ511. 5] ΘΧ 

ἀπίπηο. αἰ πη] 5151} ΤΠ] Π}100., Τ)60 51}}}}15. ΘΧ βἰβ! 15. 51 

4{|Ά}15 οὐρὰ τὸ ρΘοολΕ15. ΟΡΠΟΧΊτ ΠῚ Τ)οῖι5 651, {] 
«πιουϊάϊο ΠῚ Ἀγ υβ 15, [8}15. ΘΕ ἴρ086 δυβὰ [ΓΑ 6 ΠῚ 

5. ΒΆΒΙΠΠ 

Ε 

ς- δή 

ω 

ΜΆΑΟΘΝΙ. 

γενησομένης προαιρέσεως, ἅτε ἐνεργείας ἡμετέρας, 
Ν ΄ - “Ὁ ἔμελλεν ἐσύστερον προσαρμόσαι ἡμῖν, τὸ τῆς δμοιώ- 

Ω - - -- “ ἘΥ “ 
σεώς φημι τοῦ Θεοῦ, τοῦτο οὕπω οὔτε ἦμεν, οὔτε 

τ ἧ τ 
λέγεσθαι ἠδυνάμεθα. ᾿Αφῆχε γὰρ τοῦτο ἀτελὲς ὃ 

Ὰ Ἔ -; ἘΦ ΤΗΣ: 
χτίσας ἐπίτηδες, ἵνα παρ᾽ ἡμῶν ἣ ἐργασία τοῦ χα- 

χοῦ ἀποτελεσθᾷ, καὶ ἡμέτερον δόξῃ τὸ ἀγαθὸν, ὥ οὗ ἀποτελεσθῇ, καὶ ἡμέτερον δόξη τὸ ἀγαθὸν, ὥστε 

χαὶ μισθὸν ἡμᾶς ἐντεῦθεν ὀφειλόμενον σχεῖν " ἵνα 
" ΑἿ 

μὴ ὥσπερ εἰκόνες ἄψυγοι, παρὰ ζωγράφοις μὲν ἀπο- 
- ΓΟ μ᾿ ,ὔ 4 δὰ ᾿ Χ 

τελεσθεῖσαι, εἰκῇ δὲ χείμεναι, χαὶ μηδὲν πρὸς τὸ 

χάλλος ἑαυταῖς συμθαλλόμεναι" ἃς ὃ θεώμενος, καὶ 
Ξ τὸ Ἂ 

πρὸς ἀχκρίδειαν γεγραμμένας κατανοῶν, τὸν μὲν ζω - 
, 5. ἢ ν θ "γ ᾧ 3 - 5... ἈΝ 

γράφον εἰχότως χαὶ θαυμάζει χαὶ ἐπαινεῖ, αὐτὰ δὲ 
»ν» ς ἣν ὙΌΣ ΝΣ ΤΑ ΚΡ ΓΝΡΗς ἜΣ τς , 
δι’ ἑαυτὰ τὰ χρώματα, ἢ τοὺς ἐφ᾽ ὧν γεγράφαται 

Ἐπὰν ον Ἐν σαν, ε Δ ΑΣΑ 
πίναχας οὐδενὸς ἀξιοῖ λόγου. “να τοίνυν τὸ θαῦμα 

Ν ῇ Ἡπ κα ρος Ὁὴν 
χαὶ ἐμὸν γένηται, καὶ συμμερίσωμαι τῷ Θεῷ τὸν 

“-- Ὁ » ΝΜ " ἣν 

ἐχ τῆς καλῆς δημιουργίας ἔπαινον, ἐμοὶ χατέλιπε τὸ 
4.6 , - - »Γ ἘῈ ᾿Ν ΄ 

χαθ᾽ ὁμοίωσιν γεγενῆσθαι Θεοῦ. ᾽στιν οὖν δυνά- 
ν ΝᾺ ἘΣ Ὁ ας ν ν Ἂν ἋᾺ ΝΑ Α ἘΞῚ) 

μει μὲν τὸ ἐν ἐμοὶ λογικὸν χαὶ νοερὸν; ὃ δὴ καὶ χατ 
Ἄρτι μι ἐὰοντν δες τ ᾿ ΣΙ ΔΑ 
εἰχόνα Θεοῦ πεποιῆσθαί με δείκνυσιν" ἐνεργείᾳ ὃέ, 

4 - -Ὁ - τ΄ Μ [4 

τὸ χαὶ ἀντιποιηθῆναι τῆς ἀρετῆς, καὶ πράξει κατορ- 

θῶσαι τὸ χαλὸν, καὶ οὕτως ἐλθεῖν διὰ τῆς ἀρίστης: 
ε ἀδι νν ᾿ 

πολιτείας εἰς τὸ καθ᾽ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ. “Ὥστε τὸ 
Α ΕἸ 3 , -Ὡ ΓΟ Αν ἐν Ὁ} 4 ἐν "», “ζ- 5 

μὲν χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ, ἀρχή ἐστι καὶ ῥιζα τοῦ ἀγα- 

θοῦ. ἣν εὐθὺς ἐν τῷ χτίζεσθαι συγχαταδεδλημέν: 4...) ΄ ; ϊ 
κεν δ ᾽ ΝΑνν ἘΧΥΕ ΠΥ, τς 
τῇ φύσει μου ἔσχηχα᾽ τὸ ὃς χαθ᾽ διοίωσιν Θεοῦ; 

πῇ Ἂ ΚΞ συ ξδν " 
ἐργῶν μου, χαι τῶν περι τὰ χαλὰ ἔσχατον ἐχ τῶν 

ἐπ δ τὸ νι τ᾿ ΨΙΑῦ Ὁ , . - 
πόνων, χαὶ τῆς πρὸς ὅλην ζωὴν ἐναρέτου διαγωγῆς, 

Ξ ᾿ ἢ - 
περιγίνεταί μοι. Εὐλόγως τοίνυν οὐχ ἅμα τῷ χτι- 
Ἂν ἘᾺΝ νὴ ᾽ 

σθῆναι χαὶ τὸ χαθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ εὐθὺς γενέσθαι 
Υ τ τ ᾿ 

μοι ὃ χτίσας ἀπεφήνατο. Ἄχουε γὰρ χαὶ τί φησιν 
Ξ τι ᾿ ᾿ 

ἐν εὐαγγελίῳ - Γίνεσθε τέλειοι, χαθὼς χαὶ ὃ Πατὴρ 
ς΄, ὦ 3. ἢ " ΤΟΝ « ΧΈΡΝ --» 
ὑμῶν ὃ οὐράνιος τέλειός ἐστιν" ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ 
τῚ »" ΕΥΞΑῚ Ν Α ἊΨ Ἂν δὴ ΓΑ 

ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς χαὶ ἀγαθοὺς, χαὶ βρέχει 
᾿ ΧΕ 

ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίχους. 

ν᾿ - , ΄ - 

Εἶδες ποῦ καὶ πότε ἀποδίδωσιν ἡμῖν ὁ Κύριος τὸ 

χαθ᾽ ὁμοίωσιν; Ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ 
εν κ ΕῚ Ἀ ᾿Ὶ ΄, ΦΥ͂ ν ἃς , ΑἹ 

πονηροὺς χαὶ ἀγαθοὺς, χαὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ 
μὰ " 

ἀδίχους. ᾿Ιὰν γένη μισοπόνηρος, ἀμνησίχαχος, μὴ 
᾿ Ν “, ἈΝ Ἃ ’, - Ν ΩΝ. 

ἀμυνόμιενος τὸν ἐχθρὸν, μὴ μεμνημένος τῆς χθιζῆς 
Ἂ , 

ἔχθρας" ἐὰν γένη φιλάδελφος, συμπαθὴς, ὡμοιώθης 
ΤΩΝ ΠΡ ΘΕΣ 5. ἘΜ τς αν ς ᾿ 

Θεῷ. Ἰὰν, οἷός ἐστιν ἐπὶ σὲ τὸν ἁμαρτωλὸν ὃ 
ἢ 

Ν "ἘΝ δα, φ' , - 

Θεὸς, τὸν ἐναντιούμενον αὐτῷ χαθ᾽ ἑχάστην, τοιοῦ-- 
΄ ΔῈ ἿΝ "» Η λ: πος κἷς ᾿ Η 

τος γένη ἐπὶ τὸν εἰς σὲ πεπλημμεληχότα ἄδελφον, 

τῇ τελεία ἀγάπῃ χαὶ τῇ πρὸς τὸν πλησίον εὐσπλαγ- 
- ὦ τ κ 31 το. ἢ Ἂν: -Ὡ 

χνία ὡμοιώθης Θεῷ. Ὥστε τὸ χατ᾽ εἰχόνα μὲν ἔχεις, 



1 

ἐχ τοῦ λογιχὸς εἶναι - χαθ᾽ ὁμοίωσιν δὲ γένη ἐκ τοῦ 
᾿ ͵ ΣΎΤΕ ΒΡ ΚΨῚ ῬΣΤΤΕ πον , 

χρηστότητα ἀναλαδεῖν. ᾿λνάλαδε τοιγαροῦν σπλάγ- 

χνα οἰχτιρμοῦ, χρηστότητα, ἵνα ἐνδύσῃ Χριστόν. Δι’ 

ὧν γὰρ ἀναλαμθάνεις τὴν χρηστότητα, διὰ τούτων 
, “- , ἐνδύη Χριστὸν, καὶ τῇ πρὸς αὐτὸν δἰχειώσει οἰχειού-- 

μενος Θεῷ. Οὕτως ἢ ἱστορία τῆς ἀνθρωπίνης πλά-- 
[δ ΝΣ “Ὁ ρ! “κ , ἔν, 

σεως παίδευσίς ἐστι τοῦ βίου τοῦ ἡμετέρου. Ποιή- 

σωμεν ἄνθρωπον χατ᾽ εἰχόνα ἡμετέραν χαὶ χαθ᾽ 
" 3 τ' .Ὑ, τ 

ὁμοίωσιν. ᾿Εχέτω ἐν αὐτὴ τῇ χτίσει τὸ κατ᾽ εἰκόνα" 
ΩΝ ΡΥ , Ἴ ΄, διΑΔ “Ὁ 5 Ἷ 

γενέσθω δὲ καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν διὰ τῆς οἰκείας σπου-- 
ἘΠ ἐσὰς ἜΤ ΠΣ τον ΟΡ ΟΕ κτησον 
δῆς". ἐπειδὴ τὴν δύναμιν τούτου ἔχει ἐν τῇ οἰχείᾳ 

, - ΠῚ -Ὡ - 

φύσει λαθών. Εἰ ἐποίησε καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ ἐξ ἀρ- 
χῆς, ποῦ σου ἣ χάρις; Πόθεν ἂν σὺ ἐστεφανοῦ; Εἰ 

Α, - "-Ὁ- 

γὰρ ὃ δημιουργὸς τὸ ὅλον τῇ φύσει ἀπέδωχε, πῶς 
“ ΄ ΄ Ὁ 2 - » ’, του “Ἢ 

ἂν σοι ἣ βασίλεια τῶν οὐρανῶν ἠνοίγετο; Νῦν δὲ 
᾿Ὶ ᾿ τὸ μὲν ἐδόθη τὸ δὲ ἀτελὲς κατελείφθη - ἵνα σεαυ- 
ΝΥ ΄ “ ᾽’ -ω , -Ὁ- τ 

τὸν τελειώσας, ἄξιος γένη τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ μισθα- 
’ - -Ν 

ποδοσίας. Πῶς οὖν " γινόμεθα καθ᾽ ὁμοίωσιν ; Διὰ 

τοῦ εὐαγγελίου. Τί γάρ ἐστι Χριστ ἧς; Θεοῦ γγελίου. Τί γάρ ἐστι Χριστιανισμός; Θεοῦ 
᾿ ὁμοίωσις κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἀνθρώπου φύσει. Εἰ 

Ἐν ες ας δὰ εὐννν ον ΠΕΣ : " 
ἄνεδεξω τὸ εἶναι Χριστιανὸς. ἐπείχθητι γενέσθαι 

᾿ - - ΡΝ 
ὅμοιος Θεῷ. ἕνδυσαι Χριστόν. Πῶς δὲ ἐνδύσῃ, 
ὃ υἱὴ σφραγισάμενος; πῶς ἐνδύσῃ, ὃ μήπω τὸ βά- 

, ε ΑΥ 5» -ἠ 

πτισμα εἰληφώς; Ὃ γὰρ τὸ ἔνδυμα τῆς ἀφθαρσίας 
᾿ ἢ δ 

μὴ δεξάμενος, πόῤῥω πάνυ χαθίσταται τῆς πρὸς 
ἢ ν ἘΞ τε 

Θεὸν ὁμοιώσεως. Εἰ ἔλεγόν σοι, δεῦρο, γενοῦ ὅμοιος 
- ᾿ μ - - 

βασιλεῖ, οὐχ ἂν εὐεργέτην με ἔχρινας, χαὶ πολλῷ τῷ 
΄ » Ν " Ὗ ",} 1 ν δι ᾿ 

τάχει ἔσπευδες πρὺς τὸ χαλούμενον : ̓[ἡπεὶ δὲ βού- 
, εἶ - 

λομαί σε δυιοιον Θεῷ ποιῆσαι, φεύγεις τὸν λόγον τὸν 

θεοποϊοῦντά σε, ἐπιφραξάμενος τὰ ὦτα, ἵνα μηδὲ 

ἀχούειν ἔχης τῶν σωτηρίων λόγων. 

καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἀνθρωπον " κατ᾽ εἰχόνα 

Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν. Εἴποι ἂν τάχα ἐνταῦθα ἣ 

γυνὴ, τί πρὸς ἐμὲ ὃ λόγος; Ὁ ἀνὴρ τηνικαῦτα ἐγέ- 

νετο. Οὐ γὰρ εἰπε τὴν ἄνθρωπον, φησὶν, ἢ ἁπλῶς 

ἄνθρωπον ᾿ ἀλλὰ τῇ τοῦ ἄρθρου προσθήκῃ τὸ ἀῤῥε- 
νιχὸν ἐνέφηνεν. ᾿Αλλ᾽ ἵνα μὴ ἀμαθῶς τις τῇ τοῦ ἀν- 

θρώπου προσηγορίᾳ ἐπὶ τοῦ ἀνδρὸς ἦ μόνον χεχρη- 
μένος" προσέθηχεν, Ἄρσεν χαὶ θῆλυ ἐποίησεν αὖ- 

τούς" ἵνα γνῷς, ὅτι χαὶ ἣ γυνὴ ἔχει τὸ κατ᾽ εἰχόνα 

Θεοῦ γεγενῆσθαι, καὶ ὃ ἀνήρ. Ὅμοιαι γὰρ αἱ φύ- 

4 Οὐῆ, γενώμεθα. 

ΤΟΝ. 1. 

ΠΟΔΝΙΒ ΒΤ ΤΈΚΝΑ. 

Ὠ 

Ὲ 

Δ 

ΟΠΑΤΟ - ἀχὸ 

ἴῃ ἴθ ἀοΠπαιοπίθηι δἰ Ποίαν, αἰθοιιι 110 πἰδθυδη- 
εἰς ἀπ ΠῚ οὐρα ῬΡΟΧΊΠΉΠΠ), Π)60 51Π|}}15 δ Γθοίιιθ 65. 

Οὐ πο Γ πὶ 40 ἐσὲ δ ᾿πιᾶσίηθηι ἰη46 ΠᾺΡ 65, 
«π|οὰ γατοπρ ρυορ  ετι5. 65 : ΘΠ Π ον ἰ5 γΘΡῸ δ 51Π}}}1- 

ἐπα ΐποπι, Θχ 60 «πα ΒΘησΠἰ τα ΘΠ ἀ55111}15. Α5- 
51Π|6 ᾿τα {116 νἰβοθνὰ Π]56}]Ο ΟΡ 185, ΡΘΗ ΘΠ ΓΑ ΓΘ ΠῚ; 
αἰ (νισίιπι ἱπάτια5. ΟἸ θτ15. Θμῖ πὶ ΘΠ ρα ΘΠ] 

55111})}5, [15 ΟΠ ϑέπηιν ᾿π 4 τῖϑ: 0 {πιὰ 11 ΠΘοΘϑϑὶ-- 

τἀπὸ σΟΠ] ΠΡ Υ5.,. οἵπὶ 60. ΠΘΟΘϑϑι ἐπ 6 

σοπ ρα ἶ5. [πὶ πῆς πηοάτιπι ΠΟΠλΪ 5. [ὈΡ ΔΠ Πϊ- 

ϑίουία, υἱΐῶ ποϑίγδο [Ὁ Πηα ΓΟ δϑὲ ἃ0 ἀἰβο ρ] πὰ. 

Ταοϊαπιιις Πιοπιϊνποπι-α( ἰπιαρσίτπιθπι ποϑίναπι οἱ ἀεὶ 

σἐηιὶ ἱπιΐποηι. Ἠα] δαὶ ποῖηο ἴῃ ἴρ5ᾶ ΘΡΘΔΓΟΠΘ, 

τ 4ιοα οϑὲ δὰ ἱπηαρίπθηι, ἤδὶ οἱ δὰ 51 Π}}Π| π|6 ]Π 6 

ΡτΟρυΐο βυιάϊο αἴαιιθ ορορὰ; αυΐρρ6 4π| νοὶ μπιι- 

{π|5 [ἀου]ταΐθιι ἴῃ ῬΓΟρΡΥΐα Πδοῖτ5. παῖιιγα 651. 5] 

Τλοῖιβ ἃ Ῥυἱποῖρῖο δὶ ϑ᾽ πα ΠἸπἀἸ ποῖ [δοῖβϑθῖ, 0 3-- 

πᾶπ ἔπα νοὶ γάτα} Οὐ] δϑβθὲ τιπἄθ ΠΟΙ ῸΠὰ 

ἀοπαγουῖθ 9 51 ΘΠ] ΠῚ ΟΥ̓ΘΑΓΟΥ ΓΘΠῚ. ΟΠΊΠΘΠῚ ΠΆΕΙ 86 

εἰ υιΐδϑθῖ, {πα τἀ πθιπὶ ΡᾺΓΟΠ 6 ΓΘΡΠΙΠῚ ΟΩΘΙΟΥ ΠῚ. 
ΕἸ] ραΐοροι ἢ Νιιπο νΕΓῸ Δ] ἔθυῖιη θα 1, αἰτουιιηι 

ἱπιρον δοιπιπι πο ἔα, ταὶ τὰ 8 ᾿ρ56. ρου Ποοπ5 ἐἰ- 
σῃτι5. οἰΠοῖανῖβ, 4] πηθροθ θη ἃ Π)60 σοηβθαιια- 
γἶ5. Οἵα Ἰρίτιμ" γα ΠΟ πο. αὶ 511 πια πο πὶ ΟΠ οἸ-- 

μλτ1" 3 ΡοΡ Ἐνδησοίπιμν. Οὐ] οπΐπι οϑὲ ΟΠ Ἰβεὰ - 
πᾶ ῬΙΟΓΟ5510 Ὁ ΤηΪτὰ οὐπὶ Τ)60. 5ἰ ΠΠτπ60., φιοαὰ 

6Ἶτι5. σαρὶς ππιπιᾶπα πδιανα. 51 1Π ΔΠΙΠΉΛΠῚ ᾿πάιι-- 

ΧΊσΕ τις 65565 ΟΠ 5 Π Δ Π1|5.. Ορουατη πᾶνὰ τι Π 60 
511}}}15 οἰΠοῖαν5. Τπάτπιὸ ΟΠ νἰβίτπιπα. Αὐ' Φπδηδηη 

ἱπάτιο5. γαῖοηθ, {αἰ ΠΟΙ 65 5151}}0 σοπϑ σπίτι 9 
«ποπιοᾶο ἰμάτιο5, {αὶ ποπάτημ Δ ΡΕΙ5ΠΠ0 65 ἰη]- 
εἴατι5 "Ὁ Οὐἱ οπΐμπη ᾿ποουΡ ρ ΓΟ 15. 1Π τ] Θ ἢ ΠῚ ΠῚ 

ΠῸΠ 5:56 ρὶῖ, να]άθ ργόοι]! ἃ Τ)6ὶ δἰ μα] 1π6 

δοπϑίϑεις. 851 ἀἴσογῦθι ΠΡ], Αρϑάτι, δϑίο 51Π}}}15 

ΤΠ ρον ΟΥΪ ἢ ΠΟΠΠΘ ΔΙΠΪΟΙΙΠ ΠῚ. ἃ 0 ῬΡοποίϊοιιμη 

Θχἰϑεϊπηᾶγθ5, ἃς {πᾶΠΊ ΘΟ]θυΡη]6. 410 ἰπγ 715 

ΡΙΟρΡεραν 5} Οὐ]ᾶ γϑῦοὸ 60 [8 51 Π|116 0 ̓  Ὅοβ αν 

δαίασο,, ΟΠΒΕΡΙΟΕΪ5. ἀιΙ ΡΠ] 1155) 56 ΠΠΘΠΘἢ ἔπι6 15. τ 

ἀοίτατο ἀοπαπίθμι, τ πο Δι Πτπι δα }π15. γ θυ} 

Ῥοϑϑὶβ ῬΘυΌΙΡοΡ. 

45. Εὶτ [δοῖξ Τοῖς ἰξοπιίτιοτ ς αἰ ἱππαρίτιοτι 

1) οὶ {δοὶξ διιι. Ὁϊοαξ Πϊο ἐουϑίταπ παπ]ον : Οὐ 

δ πη6 56 γΠ|Ὸ ϑρθοίδε ἢ Ὑ]Ρ ἔππὸ σοπα ἔτι5 Θϑι. ΝῸΠ 
δηΐπι, ἔπ ψαϊ, αἰχῖς ΠΟμλΪΠΘ ΠῚ. ΒΘΠΘΙῸ ΓΟ ἸἸπἶπο, 

535 ἅπ| 5: ΠΡ] 116} ΠΟΠΊΪΠΘΠῚ, 566] ΡΠ ΟῚ] Δ ΠΘο πὸ 

μηδ α ἢ πτιπ δϑχατη ᾿πα Πσανὶτ. ΑΥ ΠῸ 4115 ᾿Π50 16 

Πομηϊπἶ5 ἀρρο!]αϊΐοπθ ἱπ Ὑἱρὸ ἀπιπίαχαι τιβιιηὶ 

οχἰϑειπιθί, αάἤθοῖς, 77] αϑοτιίτιτα οἱ ζαπείτιαπι ἤεοῖς 

δος; αὖ Ἰπι6}}Π10 5 Πα ΓΘ δὲ πη] θυ Ὸ πὶ, «πο δα 

Ῥεῖ ἱπιασίποαι οοπα τα 511, δὲ αιοά ἀα Τοὶ 5ἰηῖ-- 

91 

(οὶ. 3. 12. 



λτὺ 

Ἰ:πάϊπθηλ 6556 Πα ποι ϑοδίαν, τ] οἵ γὶνρ. Ῥανὶ5. α1- 

σηϊται 5. ἀμ οΥτῖπὶ ΓΟ ΠΙΔΠῚ 56 Χ 15, ΡΔΓΘΒ 16 51Π1 

ΔΗ θΟΥ ἢ ΔΟΙΟΠ6Β., ΡΆΡΙὰ ῬΓΘΘΠΪἃ 5. Δ] ΘΟΡΊΙΠῚ 

ἀαμπιπαῖῖο. Νἧ δηΐπὰ ΠλΠ]Π1ῸΥ ἰπ 6 Ἰ ΠΟ ΘΠ 56 Χ τ 

ὁαιιϑιΠσϑῦιν. 54 Ππαηγτι6 ἰΠ ΘᾺΓΠΘ 681: δή δη]- 

"Δ Π| γΕΙῸ 4ιοά αἰποῖ, ΠἰΠ1] νὴνῸ ἱπι ρα ΠῚ 
παοίᾳ δϑί ροϊοπίϊαπη. Οταπάοαι! θην στιν [α»- 
ΠΔΪΠ 85 ῬΑ] νἱν5. ἀἰσηϊταῖθ ἀοοθροιθ τὶ ἃ4 Π)6ὶ 
51η1 ἸπηλοῖηθΠ), ΡΔΡῚ αἰσηαΐθ. νἱρταθ. ΡΟ]]οηῚ, 
Ῥοπουπη 16. ΟΡΟΡτ ἢ Θάϊιηϊ βρθοϊπιθη : ΠῈΠ]|ὰ- 
πὸ Θχοιϑαῖίο δῖ, δὶ {πὰ [ὉΡ[6 ΟΡ ΡΟ 5. ἱπη}06-- 
ΟἾΠΠ65. νὶνὸ5. οδίθπάαι. Οπὰπήτιαη ΘΠΪπὶ 5] τῖ6 
ΠΊΟΠ]Π 115 ἀ 6] σα. ] 16. Πα ἰτιΠ| δϑῖ, ἃἴ ῬΡΌΠιιπ μΡᾶ-- 

γΑΓΠΏΠΠ6 ἃ ΠΒΘ [ΟΠ Θη], δ τ] ΡΠ τ νἱ- 

νἰάτι ἃ Πυμλιιηι, 1η ν 16 1115 ΔΓ ἃς σΟη!ΘηϊαΠη. 
Τιοηρο δηΐπὶ δἰϊδ η [ῸΡΠἸ ΠΟ Ὶ15. 56 ΧῚ15 ΠΟΠΟϑΪ δ[1-- 

αἴο, Ιου 5. ἸμϑιαΠ ἃ 6 ΤΟ] ΘΠ. ν] ΡΠ] 6 πηι Θχ-- 

ὁράϊε. Α΄ πιιπαπιαπη [᾿αΐ τι ν᾽ ραν θτι5. τη 615 [αὉ- 
ΠΗ] Π 85 ΘΟ ΠΘ 11, 5[γ6. ἴῃ 76} 0}} ν τ 5 πι6 γῸ]]-- 
{ἴδ οὐἤτιι, οῖνϑ 1 ἰοῦ ΠΙΔ γα ΘΧ ΡΟ Δ ἢ, οἶνθ 

ἴῃ. ΟΥαΓΙΟΠΪ5 [ΠΟ 6, δἰνθ ἴπ θθποσοθηεα: οορία. 

ὙΙΔΙ Ἔρὸ πλ]Π]ΘΡ ἢ], ΟΙα πὰ. ὙἹΡῸ, {τι85. τιδῖι5. [ἀπ ]- 

Ἰϊῶ ββϑϑθηΐ μῖο ἃς βἈ } τὰν} {ΡῈ 5. ποθ πίοηη, ἃς 
Ῥδι ον θτι5. Οοοι!θ. αἰβι θυ θη θην, ᾿πν ἹπΠ] 116 

ΨΙΡΙΠῚ ἃ0 ΠΟΒΟΙ ΘΠ [6 ΠῚ}... ΠΘΟΠΟΠ ηηθϑίϊοος 46 η16- 

γϑηἴθμ). ῬγῸ 110 ΠΑΠΊ 16 δὲ [ἈΠ ]186. διιστηθηΐο, 

παΙοΟν πη 16 ἱποο] πα το θοποβοθηιῖϊ ορογὰ 
ΡΥΘοβίαθαι. 

43. Ἠαθοὶ Πα 6116 δὲ [οι πᾶ., Π1}}1] νἱγῸ πηΐπιι5., 

{πη 406] δε ᾿ΠΠΔΟΊΠΘΠΙ . ἔπ] «πιο δα σ᾽ μΠἸττι-- 

ἀϊπθηι οδὲ : 4ιαηο ποὴ ἴπ Ποπιΐπθ 4] [Ὁγ]5 μὰ - 

1. Ἰά δϑὲ 1ὴ σοῦΡον, 564 ἴῃ ἰπίθυπο ἃς ρυϊηεὶ - 

ῬΆΠΙΟΥῚ Πᾶθο πη} ΤΠ 6} χ Πτπν,. {ππὶ σοηϑεϊτα 
511η1 ἃ6 γοβι θπι. Τάαιιθ ἃάθο ἴῃ οαιιδᾷ δϑί, τι οἱ 
ΠΟ5 δ4] τιἰγοβάτιθ, “151 δ6] τιΠτ1}, ΘΟ ΠΊΟΠΘΩῚ ἴΠ-- 
το πληλιι5. ἘἾιι5. γΘΡῸ ῬΓΟΥΒι15. ΘΟΠΙρΟ5 οἰ Ποῖονο 
ῬΘπΙβη 115. ΕΠ ΡΟ ΠΑ Π5.5,. τηδ]οντιτη. 5ιιβι ΠΟ Εἶδον, 

σΟΙΠ λα] ΟΠ ἶ5, ἢ ρ ΡΠ ΟΠ Ἶ5. Πλττιδο [ΓΘ ποθ τι6 

ΔΙΔΙΟἾ 85, ΟΥΠ ΒΟ ]θυιιηι ἂο ν᾽ ΠἸΟΥυτι} ; ἴα πος 

ἀἰθηλι1 ΠῚ 5. 81 ρϑοσδιὶ ΠΡ] Ἰπιιῖ νἱοῖον δχϑυτουῖβ. 

Ηΐπο ΘΠ] ἴπ Θὰ ἡτι80 γα το πο σανδης ὈΓι άβητιο 
ἈΠΙΠΊΔ [65 ΠΡ τ} ρΥΟνΘΠΪ. 

24. Εἰ ργωςιί, ᾿π αἱ}, δ ϑιϊὶς. ἘΟΓΘ γΘΙῸ ἃΠ 

ἀἴοα5, Οὐ] τιϑη δ πὶ {Ἰπ π| ΡῚ 1 πὶ τὰ Ῥ Οο5 1 ΠῚ [6 51115, ἃῸ 

ὉΠ] 1180 τὰ] ἀάδιιηὶ ἢ ΤΠ |{τ|6 γορῸ ποβοὶβ, Βοβεϊαβ 
(188 πυιπηθυῖι πὶ Θχ θη: οἰγοιμπὶ [6 6556... 121}}- 
ΤΑΠ 116. 6] Ππ5ηγ0 611 {0} 58 Π} ἴῃ [6 Οἱ ΡΟΌ ον Γ., ἃς 

ἴῃ [6 νϑυβαυὶ σοητἶπι6 ὃ ΡΑυγάΠ6 οβιϊα ἴγὰ οἱ ἴπ- 
γῸ}, ΘΠ) ἴῃ οονθ ΟΡ] δῖναι, Ομ Ζι16 Ρ6]15 σὰ π6 
ΘΧΔΟΘΡΡα αν ἃ0 Θχϑπια! ῦ ΠΟΪτ15 αἰ 116 ἔ ατ15, ΟἸΤῚ 
1Π ΔΠ]Π10 6] Π65οῖ τ, ἀ 16 151 1185 ᾿Ππβ λ1, ΠΟῚ- 

Π6 Ῥδβιια να] 06. ΘΟ πγϑάσιθ ἱποϊ οι Γα ὈΠ]Πον ἢ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΆΌΜΝ 5. 

᾿ 

ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ. 

Ξ ; ΕΝ ἽΞ ἢ 5 σεις ἀμφοτέρων ἐπλάσθησαν, χαὶ ἴσαι τούτων αἵ 
γχ » Ἂ: ΕΣ ῃ ΕΣ [Δ ΝΠ 

πράξεις, ἴσα τὰ ἔπαθλα, ἴση ἣ τούτων χαταδίχη. 
, ΄ Ἂν , 3 

Μὴ γὰρ προφασιζέσθω τὸ ἀσθενέστερον ἣ γυνή. Ἔν 
ΔΑ παν Εν ἘΣ ΔΎ Ύ:ς , ΙΝ ΘΟΕ ὌΓΑΝ, Ἐ γὰρ τῇ σαρχὶ τοῦτο - ἡ μέντοι ψυχὴ ἐπίσης τῇ ἀν 
 "ὕὔ ᾿ - ͵ Ε Ὁ΄΄, 34 ἰδ ΛΔ ΓΦ ἐν 
δρεία τὴν οἰκείαν ἔσχηχε δύναμιν. ᾿[πειδὴ οὖν ὁμό- 
τιμον τὸ χατ᾽ εἰχόνα Θεοῦ εἰλήφασιν, ὁμότιμον 

» - “ - ἔχουσι χαὶ τὴν ἀρετὴν, χαὶ τὴν τῶν ἀγαθῶν ἔργων 
ἜΝΚΕΣ ᾿ ἐν 

ἐπίδειξιν. Καὶ οὐδεμία παραίτησίς ἐστι τῇ προδαλ- 
ἘΠΎ ΔΙ εἔ Ξ , 
λομένῃ τυχὸν τὴν τοῦ σώματος ἀσθένειαν. Εἰ γὰρ 

ὴ τ Ἶ 
καὶ ἁπλῶς ἁπαλὸν ἐπεφύκει, ἀλλὰ ἕτοιμον εἰς συμ.- 

; ; 
πάθειαν, εὔτονον εἰς χαρτερίαν, σύντονον ἐν ἀγρυ- 

ΠῚ δ ΓῚ , 

πνίαις. Ὑπεραίρει γὰρ πολὺ καὶ τὴν ἀνδρείαν φύσιν 

ἣ τοῦ θήλεος περὶ τὸ ἐνστατιχὸν τοῦ χαλοῦ χαὶ χαρ- 
΄ , 

τεριχόν- χαὶ οὐχ ἄν ποτε ἐξισωθείη ἀνὴρ γυναιχὶ, 
ἈΠ ΣΎΔΟΣ ᾿- τρέξουν τες ΞΈΛΤΣν 
ἢ περὶ τὴν τῆς νηστείας χαὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς ἄσχης- 

εν Ν Ἃλ μι ἣΣ 3 - 

σιν, ἢ τὸ ἐν δάχρυσι δαψιλὲς, ἢ τὸ ἐν προσευχαῖς 
, ΓΤ ΈΑΣΙ τ , “Μ᾿ ΡΥ ἘΥ 

φιλόπονον, ἢ τὸ ἐν εὐποιίαις ἄφθονον. 1Δἰδον ἐγὼ γυ- 
ΗΑ ΨῊΣ ; ἐΣ ΟΘΕΕ, 

ναῖχα λάθρα τοῦ ἀνδρὸς ὑφαιρομένην τὰ τῆς οἰχέας 
, Ἅ, ΄ 

χρειώδη, χλοπὴν ἐπαινέτην καὶ σωτηρίαν, καὶ πένη- 
Ἐξ τέ ἘΞ ΣΝ , δεν 

σιν αὐτὰ ἐν τῷ λεληθότι διανέμουσαν, χαὶ ἄχοντα 

χαὶ ἀγνοοῦντα τὸν ἄνδρα χαὶ τοὺς οἰκείους εὐεργε- 
- Ἶ ΠΑ ΎΤΗΣΣ , 

τοῦσαν. Ὑπὲρ γὰρ ἐχείνου, καὶ τῆς τοῦ οἴκου αὐξύ - 
ΕΟ ΡΤΕΣ Ἔ Ἶ ᾿ 

σεως, χαὶ τῆς τῶν τέχνων διαμονὴς ἔδρα τὴν εὖ- 

ποιίαν. 

Ε , ΟΝ, “" Ε Φ “5 
ἔχει τοίνυν χαὶ τὸ θῆλυ, οὐχ ἧττον τοῦ ἄῤῥενος, 

ΠΕΡῚ ΓΕ ΎΝ ΠΕΣ 3 , ΡΥ τι 
χαὶ τὸ χατ᾽ εἰχόνα, χαὶ τὸ χαθ᾽ ὁμοίωσιν" ἐπειδὴ μὴ 

ἐν τῷ ἔξωθεν φαινομένῳ ἀνθρώπῳ, ἤτοι τῷ σώματι, 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἔσωθεν καὶ χυριωτέρῳ ταῦτα χαὶ ἐπιθεω- 

ρεῖται χαὶ ἐπισυνίσταται" χαὶ διὰ τοῦτο χαὶ ἡμεῖς, ὡς 
Ξ 5 2 ᾿ ᾿ 

πρὸς ἕνα, πρὸς ἀμφοτέρους ποιούμεθα τὴν διάλεξιν. 

Τοῦτο δὲ περίεσταί σοι πάντως, διὰ τῆς χρηστότητος; 
᾿Ξ ΤῊΣ πῇ ᾿ Ξ ΞΕ 

τῆς ἀνεξιχαχίας, τῆς χοινωνίας, τῆς μεταδόσεως, 
ἘΞ δου τε ξυδηψει ἣς ἐὔτον τ 

τῆς φιλαλληλίας, τῆς φιλαδελφίας, τῆς μισοπονη- 

ρίας, καὶ τοῦ χρατεῖν τῶν παθῶν τῆς ἁμαρτίας. 
9" “ χὴ »" αν, ἘΧῚ ΝΣ ΕΣ -Ὁ- 5» ἢ 

Ἐντεῦθεν γὰρ ἀχολουθεῖ καὶ τὸ ἄρχειν τῶν ἀλόγων. 

Ἐῶ Α πε , ππο; - 
Καὶ ἀρχέτωσαν, φησὶ, τῶν θηρίων. Ῥάχα οὖν 

ἐρεῖς: χαὶ ποίων μέλλω θηρίων ἄρχειν, καὶ ποῦ μοι 
- Ἷ ᾽ - δι “, Γ ͵ ΄, 

ταῦτα πάρεισιν ; ̓Αγνοεῖς δὲ ἄρα, ὅτι μυρία θηρία 

περὶ σὲ, καὶ πολὺν τοιοῦτον ὄχλον ἐν σεαυτῷ περι-- 

φέρεις, χαὶ ἐντός σου διατρίδει διηνεχῶς ; Μικρὸν 

θηρίον ἐστὶν ὃ θυμὸς, ὁπότε ὑλαχτεῖ τῇ χαρδία, καὶ 
- Ἀ ὡς ΕῚ [ « ᾿»ν»ὕ δι «͵ χεῖρον παντὸς κυνὸς ἀγριαίνεται : Ὃ δόλος δὲ, ὅταν 

- -Ὁ - ΄ Ἁ δ 3 Ἁ 

τῇ ψυχῇ ἐμφωλεύῃ,, χαὶ τὰς ἐπιδουλὰς χαταρ- 

τύῃη, οὐ θηρίον ἀλώπεχος ἀγριώτερον καὶ ἄρχτου 
δ : 928 Β Ὅ δὲ δξὶ ὙΠ ΡΕΙ » Ἐ υσημερώτερον ; ὃ ὀξὺς εἰς ὕδριν, οὐ σχορ- 

ὗ 



.}0 

. Ξ ᾿ 
ς ἄντιχρυς; Ὁ ὃς 

τ λ τς χαλεπώτερος; Ποῖον. θηρίον οὐχ ἔνδον 
καὶ ἐν ἑαυτοῖς ὑποτρέφομεν, ἐπεὶ καὶ ὁ θηλυμα- 

λάθρᾳ ἀμυνόμενος, οὐχ μ ᾽ 

ἙΝ 

γὴς ἵππος ἐστὶν ἐπιμαινόμενος ; Ἵπποι γὰρ, φη- 

σὶν, θηλυμανεῖς ἐγενήθησαν" ἕκαστος ἐπὶ τὴν γυ- 

ναῖχα τοῦ ἜΝΙ αὐτοῦ ἐχρεμέτιζε. Μετέθηκε 

γὰρ ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν τῶν ἀλόγων ς φύσιν, διὰ τὸ πάθος 

ᾧ ΠΟΤ ΠΕ Πολλὰ τοίνυν θηρία ἐν ἡμῖν, ὧν 

ἀγωνίζου ἄρχειν. [χἱ γὰρ τῶν ἔξω μὲν ἄρχεις θη- 

ρίων, τὰ δὲ ἔνδον ἀδασίλευτα, εἴτουν ἀνυπόταχτα 
χαταλείψεις, σχόπει, τί τοῖς ὁρῶσί σε δόξεις, λέον- 

τος μὲν ἀλόγου ζώου χρατῶν, καὶ χαταφρονῶν αὐτοῦ 

τοῦ βρυχήματος, τοῦ δὲ περὶ τὴν καρδίαν θυμοῦ 

ἡττώμενος" χαὶ πρίων μὲν τοὺς ὀδόντας, φωνὴν δὲ 

ἄναρθρον πολλάκις, ὑπὸ τῆς ἀπο σ ο σῆς μανίας, 

ἀφιείς - τυχὸν δὲ χαὶ χεῖρας ἐχτείνων εἰς τὴν τοῦ 

Ἐξ θτλοτε ἄμυναν. ρα οὐ παντὸς ἀρχομένου 

μὲν, εὐεχτοῦντος δὲ, ἀθλιώτερος ἐντεῦθεν χαὶ χατα- 

γελαστότερος, ὅτι ἄρχει μᾶλλον σοῦ ὃ θυμὸς, τὸν λο- 

γισμὸν παρωσάμενος, χαὶ τὴν δυναστείαν τῆς ψυχῆς 

παραλαδὼν, ἄγει σε ὅπου τύχοι ἴσα χαὶ δέσμιον, 
ὃν ἄρχοντα πάντων κατέστησεν ὃ Θεός : 

᾿Αλλὰ σὺ μὲν φύλαττε τὸ δοθὲν ἀξίωμα. Ἄρχων 
ἐχτίσθης, ἄρχων παθῶν. Ἄρχε θηρίων, ἄρχε ἕρπε- 

τῶν, ἄρχε πετεινῶν. Μὴ μετεωρίζου τοῖς λογι- 

σμοῖς, μὴ χοῦφος ἔσο τῇ διανοίᾳ καὶ ἄστατος. Ἄρ- 
χειν γὰρ ἐκρίθης πτηνῶν, οὐχ ὁμοιοῦσθαι πτηνοῖς. 

Μὴ οὖν τυφωθῆς, μὴ ὑπεραρθῇς, μὴ μείζω φρο- 

νήσης τῆς ἀνθρωπίνης καὶ γηΐνης φύσεως. Μὴ ὕπερ- 

φυσῶ ἐπαινούμενος, μὴ δόξαζε σεαυτὸν, μηδὲ με- 

γάλυνε τὰ σὰ, ἵνα μὴ μετὰ τῶν πτηνῶν λογισθῆς, 
ἐπίσης ἐχείνοις ἐπαιρόμενος, καὶ τῇδε χἀχεῖσε τῇ 
πτήσει περιφερόμενος. Ἄρχε τῶν ἐν σοὶ λογισμῶν, 
ἵνα γένη ἄρχων τῶν ὄντων πάντων. Οὕτως ἣ μετὰ 

τῶν ζώων δεδομένη ἀρχὴ ῥυθμίζει ἡμᾶς πρὸς τὸ 

ἡμῶν αὐτῶν ἄρχειν. Ἄτοπον γάρ ἐστι, βασιλευό-- 
πον “οἴκου, ἐθνῶν ἄρχειν " καὶ ὑπὸ ἑτέρας κρα- 

τούμενον εἴσω ἐξουσίας; δημοσίᾳ πόλεως εἶναι προ- 
στάτην. Χρὴ δὲ τὰ οἰχεῖα πρῶτον χαλῶς διαθέμενον, 

χαὶ τὰ ἔνδον εὐταξία χοσμιήσαντα, οὕτω τῶν ἐχτὸς 

καὶ ὀθνείων προσλαμθάνειν τὴν ἐπιστασίαν. ᾿Επεὶ 
περιστραφήσεται παρὰ τῶν ἀρχομένων ὃ λόγος, ὅτι, 
᾿Ιατρὲ, θεράπευσον σεαυτόν. Λοιπὸν ἑαυτοὺς" θερα- 
πεῦσαι πρῶτον σπουδάσωμεν. Οὐδεὶς γὰρ, ὅτι μὴ 

ἐθήρασε λέοντα, χατεμέμφθη ποτέ᾽ εἰ δὲ μὴ ἐχρά- 

α [(οὰ. εἴκει, οἱ Ἰπτγα εἴσω τῆς οἰκείας.] 

ἩΣΙΣ 

ΠΟΜΙΝΙΒ ΤΌΘ ΘΤΟΒΑ. 
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ὉΝΑΤΕΊ Ι: Δ 

Οὐ ἀπιΐθπι [ἢ τυ] νη} ΡΡΟΟΔΟΙ [ἃ ἴ6. Ρ ὍΡΟΘ 05 δϑὲν 
ΠΟΠΠΘ Ρᾶ Δ} 5ΟΟΡΡίτ5 ἢ ΑἹ {π|| οΙαπου]ιμη δχ 1η-- 
5115 τα] οἰβοῖ ταν, ΠΟΙ Π6 ν]ρογὰ ἐνπιοῖον ὃ ΟἸμ Π 8 

᾿οϑιϊαηι ᾿Πἴτι5 ἀπ Π10, δὲ ἴῃ ΠΟ] 5 ̓ρ5ὶ πῸη ἈΠ1Π}115, 

«παπο οϊαμι ἀὶ [μι πανιιπὰ ΠΡ] ἀϊη6 φοϑία- 
ἃ Πΐ 5 Θ61 511Π| ᾿Π58 16 η165 ἢ Εἰ χειὶ πηι, ἰπάτῖ, 

Παιγθηΐος τι [ωπιΐπας Γαοιὶ δειτεὶ : ππιιδηπίοψιθ αὐ 

παότοπιὶ ρΓοαϊηιὶ 5ιιἱ εἰπιπιϊο αν. Τὰν Ὀνι Αγ 

ΠΑΠΊ 116. ἈΠΙΠΊΔΠΓπππ| ᾿π] 016} 56 ΠΒ.Π 16. 5658 

415 Γρ ΠΒΓ}1}., αιιὰ 56. ΠΟ] ἰπὶ ἀἰάτιθ νἱἶο πθοθ5- 
διτπάἀϊπθ ἀθνιηχῖῖ. ΜΠ]. ᾿δαιθ. ἴῃ ΠΟΙ 5. διιηΐ 
Ἰνοϑεῖδο, Ζαλ]ιι5 ΘηἰΓὄγ δ τὰ ᾿Π ρ  ἶῸ ρ δο515. 51 ααὶ- 

ἄδιὴ 115 4ιιδ [Ὁν}5 διιη1 Ὀ 8515... 41188 ΨΘΥῸ 1ΠΠτ|5 

5πη1 Πρ υο {06 5, 14 οϑί, ΠΟῚ πο θα 85, 51}}}- 
ἀἰταβήτιθ γο] Ἰ Π1 015. ΡΟ ηβἃ ἀπίπιο (4 σουηθηι- 
"»ὺ5 νἀ 6 ου 15, 4 Ἰθοπὶβ Ἁυϊάθην πλεῖ 85 ΔΠΪ Δ Π-- 
(5 γ᾽ οῖον θχϑιϑίαβ 7 1886 ΨΘΙῸ 50 1 Π}} 05; ἃ αιι-- 
ἀεὶ 5[01485 ἀ θη] 115, ΠΘΟ ΓΑΥῸ ἱπηρθά  ᾶ  ψΟΟΘΙὴ 

οἱ ἸπαἸ501Πποῖαηι {ἘΠῚ ῸΤ ΘΟΡΓ ΟΡ τ5 ΘΠ Ε[ἃ5: [ὉΥ5 ἅτι- 
[6 Π} ΘΕΆ ἢ ΠΊ Δ Πι15 6 τ] {Ἰ0 61} 6} 115 4] 5[αι 6 νἱ- 
οἶπο δχίθηαβ. Νυιπα ὰ ΠῸἢ «πον 5 5} 4110... οὐ 
58 Π0ὸ Υἱτ6 Πα θα πΐ ΠΙΘηΓ5. ΓΑ ΟΠ 65. ᾿Π46 τηΐβονδ-- 

ὈΉΠΟν 65 ἃ «θυ ἀ] οι] βου, αι 1.᾽ἃ Π]Δ9 15 110 6-- 

ΥἼΟ ῬΥΘΙΗΪ, 5] ηλοῖα ΓΆΓΠΟΠΘ., ΔΡΓΘΡΙΌ(Ι6 ΔΠΪΠῚΪ 
ἀοπηπαῖι., ἃ {π|5] νἱποίιπη 410 ΠΠΡιιθυῖε ἐγ }}}, 
οὐ ΠλΘῖι5. ἩΠΠΙῚΝ ΘΙΒΟΥ ΠῚ ΘΟ ΠΟ ΟΟ5510 ἢ ρΘΥ τι ὃ 

“ὃ. ἘΠΙΠΙνΟΙῸ, ἴπ (16 Π} 56 νὰ ΘΟΠΟΘΒ58ΠῚ αἰ- 

σῃηϊίαίθπι. ΡΥ ΠΟΘΡ5 ΟΥ̓Θα[τ15 65; 4πἰ ν᾽ {115 ᾿ΠΠ ΡΟΙΊΟ 
Ῥυδο5ῖ5. ἃο [δου ιι5. βίο θΌ5[115., θδίο βθυρϑῃηῖὶ- 

Ῥι5, δϑίο ψο δι 115. ρυθθθ65. ΝΟΪῚ ἀπῖπη0 ΘΧΙΟΠ]]. 

ΝΟΙῚ 6556 τηθηῖθ ἰον 5 ἃο ᾿Π5[Ἀ}}}115. (ΟΠ ΒΕΓ ΠῚ 
ἘΠῚ οϑὲ τὶ Ρυδοϑῖβ ν ΟΠ ΟΡ Ριι5., ΠΟΙ τιξ ν ο] ον] 15 
51Π}1}15 515. ΝΟΪΪ ἰτάτ16 βι ρου ῖα ̓ηΠαν]., ΠΟΙΪ ἃ]- 
{ἰτι5. Οἰουνὶ, π6 (πᾶη} ΡΓῸ Ππιπηα πὰ [ΟΡ ΠΆΠ1ι6 1Π- 
ἄο16 μι] 15 58 0185. Νὰ δχίρα πη πη} [δι τα ἃ 5, 
ἸΔπἀ 115 ἀοοορῖιι5. ΝΟΙῚ ἐδ ρϑιιηι ᾿ἁτι ΓΘ, 160 Πλᾶ-- 

σηϊῆσο τὰ ΘΠ υ "6, Π6 οἴιπὴ ν ΟἸ ιΟΥΊ 118 ΘΟ ΡΟ. 5, 

41 Ῥαν] 1115 γα Π]οη 6. Δ[10]]ν]5, ἀύαιιθ ππιο ἃς ΠΠπ|ὸ 

ψοϊδίιι οἰ οι γα ν 5. Τ 5 1056 Ῥ ΓΘ βὶ5 ΓΑ ΘΟ ἢ Ἶθιι5, 
αὐ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΟΠΊΠἾ11ΠῚ ῬΥ86565 6 ΠΟΙ αν 15. Επιη ἴῃ π]ο0- 
ἄτη σομοθϑϑα ΠΟΡΪ5. δ νϑύϑιιθ Πητι 5. ἈΠ Δ [65 
᾿πη  .]} ν]5.5 ᾿ξ ΠΟΘ ἴ0505 ἱπἸ} 6.10 γΘΘΠλτ15 Θ01-- 
Ροπῖτ. ΑΒ βιινάτιπη ΠΑΠΊι6. 6δ[ 7. τὶ {τ ΡΘΠ65 

βοΙρϑιιι. ἱπη ρου ῬΥΘΠλ ἴα}, ΘΘΠΠθῖι5. ΤΠ] ρ ΟΡ ο 

Ρ δοϑῖ τ; ἀαΐ τι ̓Πτπ|5 ΔΠΙΠΊΟ ΔΙ ΤΟΥ Ϊ 5.1 πιὰ ΠΟΙ ρα τιι5 
Ροϊθηιῖα᾽, ΡΠ 1ο 6 αν ὲ Ῥαςγομτι πὶ ἄροῦθ, ΡΟΥΡῸ 
ΟΡΘΓδ6 ῬΓΘΕΝΙΠῚ 651 τ 46 51}15 ΡΥ πλῖιπὰ ΟΡ 16 β5ἴα- 
ταῦ, ({π| ΘΟΓῚ ΠῚ {188 ἔΟΥῚ5 ϑιιη δὲ ΘΧΈΡΔΠΘΟΙῚΙΠΊ ἃ5-- 

5. ΠῚ ΓΕ ΡῚ15 Θϑὲ ΡΡΘΟ] ΔΊ] ΟΠ 5 ΠλιΠτ15. ΑἸΤοααι 1π ἐυιιηὶ 

51, 



Ζπο, ἢ. 23. 

ι1.0ον.2.ἡ. 

Ῥεον. 90.6. 

Ῥεαϊπι. 
143 3. 

τὸ ΧΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

νογίδίιν σὰρξ ἃ σα] πἰ5 αιιοὰ τὰ ἀϊοίιηι δβὺ: 
Μδάϊεο, οἰσα ἰοἰρδισμ. ΒΟΘΙ Παυιι Θδὲ ἡ ας ᾿ρϑὶ ΠῸ5 
Ρυϊμλι. οὐ ΓᾶΓΘ 5επἀθαμητι5. Νϑιηο Θηϊπὶ, Ἁαοὰ 

Ἰδοπθὴι νϑ παῖ ΠΟ σΘρΟυΪΕ , ππ πὰ ΠῈ ΓΘΡΙΘΠΘΗ- 
ἄαιαν ; Πἰδὶ γΘΓῸ “5 ἰπὸρ σΟΠΡῸ5. λοπι5. ΓΘ . 
Δ} ΟΠ ηἰθτι5. Ππἀ  γ]ο Πα] θῖιν. Οτιανο ἰ5 Πα 6} 
4 [δνὰβ ϑϑιϊας. ἀοπιᾶνο πον ουῖς,, παν ἀπιπὶ 
ἀἴσηπιιθ νἰτιρθυῖο δϑί ἢ 41} ἀπ τθ πὶ ΥἸ ΔΊ] τ15. ΓΡΔΘΤΙΟΥ 
(ἀΘΥῚτ,. Ζια πη ἘΠ τη] 6σῖθ ᾿π σι ηἴ65 ΔΙ ΓΘοῖτι5 υἱ- 
ται ἀομμιθυῖ!., ἀδιη ΑΙ ΗΪ ΘΓ ΟΥ̓ΒῚ5 ΟΡΠΟχῖισ 

[πόυῖτ. Τά οῖγοο πἰπηῖσιπη {ποι {|| μ1}Π}}} οοπάιι- 
εἷξ οἷ, {αὶ} γατοπὶβ ρυϊποῖραξι ἀοηαῖι5 511, δια 

γΟΙῸ Πϑοθϑϑανίτιηι ἃς ἀ δ τη} 511. Του πιι5. ΡοΥ- 
τὸς οὔ]ι5. πόθο ργουϊἀθπεῖα βουῖρῖα βιιηΐ 0 ΘΟΠ5]- 

Ἰϊο ; 4 δὲ φοποοϑϑὶς πὶ τηοάϊοα ἀἴχιθ 46 }0}}15 Πτη-- 
ὅπ ποβῖνα πᾶθο νΟ 5. ΟΖ Θλο αν". ΖαϊΖι6 άθὸ 
ἱπ|Ἰνπλᾶ πΙ ΘΠ Π15. ΠΟβίγοθ Οροῖὰ ἰπσϑηΐοβ νΌ 5. {πῸὸ- 
ΒΑΙῸΝ... ἴΘΠῈΪ νου τα 5. ἀ ἀπ γα ΠΙΟΠ6., ΠπΟν 5 
040 ἸΠϑ ΡΟ ϑι ἢ, ἴρ56. νΌθῚ5. ΘΧ βάν 5. Ἰηᾶρ πᾶ, ΘΧ 

Ῥαιιοῖβ. Θθη  πῖ}οτῖ5. ΡΟ [δοῖαπι 5. Θὰ} {ΥἸΡιιαῦ : 

ἃς Τπ ΠῚ} ΠΟΪ5. 6]115 γΟΪ ΠΙΆ 15. Οὐ πλτ}] ἃ τ} ΡΥ ΔΡΒΙΘῚ 
ΡΥ ΘΙ ἰτιπὶ.,. ἔπ νΟΡὴ5. ἔπι πουιιπὶ αἰν ΠΟΥ 

ΘΙ ΠΙΟΠΠῚ Ῥ]ΘΠτι ΠῚ [γπισίιιη. Τρ51 5] ον α δὲ πη ρ6- 
Υἶπι πὶ ἴπ 5έροι]α ΒΘ ΟΌ]ΟΥ ΠῚ. ΑἸΠΘΗ. 

» [Εᾶ. Βα5}}. ὥστε. 

5. 

Ιν 

ΒΑΒΠΗ ΜΆΑΟΝΙ. 

ΒΟ ΞΙΩ “0 ἈΡΕΣ ΓΤΣ Τ 
τῆσε τοῦ θυμοῦ, τ νεπαιχ θη παρὰ παντός " " ὡς ὃ μὲν 

«ἡ δυνηθεὶς ἀγρίων γεν ΕΣ θηρίων, οὕπω μέμ- περι 
ὃ δὲ τοῦ ἐν Ψεως ἄξιος" 

ἠτονηχὼς, ὑπὸ χατάγνωσιν πάντως. Διότι ἐχεῖνο 

νοχλοῦντος πάθους χρατῆσαι 

; 
μὲν οὐ συμδάλλεται τῷ τῆς λογιχῇς ἀξιωθέντι 

-Ὁ - ᾿᾿ 9 - ΕῚ Ἅ « 5 

ἀρχῆς" τοῦτο δὲ ἀναγχαῖον χαὶ ὀφειλόμενον. Ὁ δὲ 
- - 2 ε , ἥν 

οἰκονοικήσας ταῦτα γραφῆνα: Κύριος, ὁ χαὶ τὴν μι- 

παρασχευάσας 

ἀσθενοῦς 

χρὰν ἡμῶν χαὶ ἀσθενὴ γλῶσσαν 
ἘΡΕ ΣΉ ΤΟΣ, ΥΣ 

μέχρι τοσούτου ὑμῖν ὁμιλῆσαι; ὃ διὰ τῆς 
δῷ ΓΝ , ΤᾺ » - λῇ Ἐν - 

ἡμῶν διανοίας μεγάλους δμῖν θησαυροὺς ἐν τοῖς βρα- 
“᾿ “ ’ ΄ 

χέσι ἀποσχιάσμασι τῆς ἀληθείας ἐγχατασπείρας, 
τρῶνε ἘΜαΑσαΝΝ, ὅτι ποτα ΩΣ Κ Σ Σ πΣΝ ΩΧΣ 
δῴη ὑμῖν διὰ τῶν μιχρῶν τὰ μεγάλα, διὰ τῶν ὀλί- 

γῶν σπερμάτων τὸ τέλειον τῆς γνώσεως" χαὶ ἡυῖν 

μὲν τῆς προαιρέσεως τὸν μισθὸν ἐντελῇ, ὑμῖν δὲ τῆς 

ἀπολαύσεως τῶν θείων λόγων χαρπὸν πεπὸὶ- “ρωμέ- 

νον ὅτι αὐτῷ ἢ δόξα χαὶ τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

Ἐπιδάεπι, δ ποπιεϊτιὶς ςἰσιιοιτιτ α 

ΟἈΑΤΙΟ 1|. 

το ΘᾺ ΡΊΘΠ5 116 ΒΘ] ΠΟ, ΠῚ ΠπΠΠ]ὰ Π: ΘΑ ΡΙ ΘΠ 85 

γ 5 ἀὰ ϑυια]οπάτιπη σοι ρΟϑ ε5., 56 ἀοοινῖπα 
βᾷποιὶ ΒΡ Ίτα5 ὁγ αἴτπ., ἴῃ Πΐ5 πα ράι]0 ἀπῖοα 
ποθ 5. ἰθοῖα ϑῖιηΐ πουηΐποιι ἀοἰαιιαπ5. ἃς δἱοσῖο 

ΘΘΙΘΡᾺΠ5.. ΘΧοΪαιηαθναῖ, ἤασπα,, ἱπαιθη5., ΤῈ 5 

δδὶ πόπιο., εἰ ργϑίϊοσιίπηι Οἱγ' τὶ γί 5. Ἐπ ατι- 

161} 5[Π]16 ΤΠ ΘΟΙΙ ΠῚ 1056 ΓΘΡΈ ΓΔΒ... {ΠΠῈ 4 π|88. ΤΩ] 
ΔΠΪΠΉ115 5  σ Θ  Θνα , ἔπ ἢ τ|86. ΘΧ Βουῖρέπνα (6 ᾿ο- 
πλΐη6 αἸἀἸοουαηι; οἴαηθ αι] απ... αὶ ἤαε τὶ 

ΠΟΙ ΓῸ5 τηλσηὰ 5]. 

Ἰππα ΠΡ ὈΠΠτι5 τι 6, ΟΡ ΠΟ χ πη} ρΟγ ΡΠ] ΟΠ θιι5, 

ἴσιο ἃ} οὐἵτι Ππαιν τα 15. ἃ 56 ΠἸτ1Π} τι5 116 πγ8]0-- 
ΤἼΙΠ}., 4185 ΠΕ Π]ΘΥ ΠῚ Θχοθαπῖ, ΘΧαΙΠΘ ἢ ΘΧΔ ΠΕ 5; 
ἄδ 40 βουρίιιπη 6ϑὲ, Ζοπιῖνο,, πιά σὲ πόθο, 

ιῖα ἱπιπιοτιιϊσιὶ οἱ ἢ Ας φαϊάθηι Ῥϑβα]πηῖδία μοι] - 
πηι ἀθβρίοῖτ, πὶ γ1]6 ἀπὶ πηὰ] : Ῥαγα πη ϑίθ5. νΘΤῸ 

τὶ πὰ σητπὴ. Τα Ποιηΐπ θη ριερ ἴσας δὲ ἴον. 
ψϑυιπι αι! ἀαα] ᾿δτπι ἀπ} 11 δϑὲ πὶ 5 νὶσ ατι80 
Ἰοοῖᾳ δϑὲ ΠΟ μ 15. Οὐ ἔπι5 ῬΓΟΟΓΘΑ ΙΟΠΙ5 4116 ̓ ἰβιουία. 

ΑἸα ν Πλῖι5 Θηὶπὶ ποάο, αιιοά Ποῖιβ ραν θυθηὶ ἐδ 

τη οΓΐα 6 5016 δὲ ἀπ] πλὰ].. 

337 

Ω 

Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου χατασχευῆς 

ΛΟΓῸΣ Β΄. 

τῷ ν ψ τ τι λ . ΘΕ ΚΡΆ, δε “ - 
μὲν σοφὸς Σολομὼν οὐχ ἐν πειθοῖς σοφίας ἀν- 

, , - - 

θρωπίνης λόγοις, ἀλλ᾽ ἐν διδαχτοῖς Πνεύματος ἁγίου 
᾿ 5 ᾿ 
ίως ἡμῖν ἀνεγνωσμένοις ἀπο- 

Μέγα ἀν- 
σοφισθεὶς, ἐν τοῖς ἀρτ 

σεμνύνων τὸν ἄνθρωπον, ἐδόα λέγων" 

θρωπος, χαὶ τίμιον ἀνὴρ ἐλεήμων. ᾿Εγὼ δὲ μα- 

ταίως χατ᾽ ἐμαυτὸν λογισάμενος ἅ ἅ τε εἶχον ἐν τῇ 

ἐμαυτοῦ διανοία, χαὶ ἃ παρὰ τῆς Γραφῆς δεδιδα- 
, Υ̓ ᾿Σ ᾿Ὶ 

γμένος ἤμην τ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς μὲν διη- 
: : Ἂξ 

πόρουν, ὅτι πῶς μέγα ἄνθρωπος, τὸ ἐπίχηρον ζῶον, 
Ξ Ν ὦ 

τὸ μυρίοις πάθεσιν ὑποχείμενον, τὸ ἐκ γενετῆς εἰς 
-- , - - τπ 

γῆρας μυρίων χαχῶν ἐσμὸν ἐξαντλοῦν " περὶ οὗ εἴ- 
τς 7 ΠΡ ν « ἀπ 

ρηται, Κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσθης 
ιν πελοι δ λῚ Ἰ} μ᾿: οἷν 6 ἘΣ - 

αὐτῷ; Καὶ ὃ μὲν ψαλμῳδὸς χαταφρονεῖ ὡς εὐτελοῦς 

τοῦ ζώου - χαὶ ἣ Παροιμία ἀποσεωνύνει ὡς μέγα τι 
᾿Σ "Ψ 3, , ΑἹ , Ν ᾽ὕ 

τὸν ἀνύρωπον. Ἀλλά μοι τὴν τοιαύτην διαπόρησιν 
κα ; ἘΞ 

ἔλυσεν ἣ ἱστορία τῆς γενέσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀνα- 
- “-᾿ Υ͂ ν “-" 

γνωσθεῖσα. Ἡχούομεν γὰρ νῦν, ὅτι Θεὸς ἔλαδε γοῦν ἢ ΘΕΥΝ, 
ΕΥρον τοί- 

τούτου ἀμφότερα, ὅτι οὐὖ- 

τι -- “- ΩΣ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον. 
νυν ἐγὼ ἐχ τοῦ ῥήματος 
δὄὋὃ ΕΣ Ἁ ’ 

δὲν ἀνθρωπος, χαὶ μέγα ἄνθρωπος. Ἐλν πρὸς τὴν 



ΠῚ ΠΟΜΙΝΙΒ ΘΤΆΓΟΤΙΒΑ. 

͵ - 3 Β 
φύσιν μόνον ἀποδλέψης, τὸ μηδὲν, καὶ τοῦ μιηδενὸς 
ἌΡΡΕΝ δς ι " ᾿ Ν᾿ ΩΝ 2 ΖΗ͂Ν “ἢ ν ἄξιος" ἐὰν δὲ πρὸς τὴν τιμὴν ἣν ἐτιμήθη, μέγα ὃ ἄν- 

θρωπος. Ποίαν ταύτην; Σύγχρινον ἀνθρώπου γένεσιν, 
Α - ἶν 

χαὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. εἶπεν ὃ Θεὸς, Γενηθήτω 
τς ᾿ , - 

φῶς, καὶ ἐγένετο φῶς" Γενηθήτω στερέωμα, χαὶ ὃ 
; 5». 

μέγας οὐρανὸς ἄνωθεν ἡμῖν ὑπερτέταται, ῥήματι 

Θεοῦ γενόμενος. Ἀστέρες χαὶ ἥλιος χαὶ σελήνη, χαὶ θ Ἷ ἼΝῊ 7 
υ τ ΤΆ με 

τἄλλα ὅσα θεωροῦμεν ὀφθαλμῷ, χαὶ ὅσα νῷ κατα- 

λαμδάνομεν, δήματι ἔσχε τὸ εἶναι, θάλασσα χαὶ 
τι Ἢ 

ΥἿ» καὶ ἣ ἐν αὐτοῖς διαχόσμησις, ζώων γένη παν- 

τοδαπὰ, φυτῶν διάφοροι ποικιλίαι, πάντα προστά- 

Ὑματι γέγονεν. Ἄνθρωπος δὲ οὐχ οὕτως. Οὐ γὰρ 
ΤΡ τ ὃ - 

ἐλέχθη, γενηθήτω ἀνύρωπος, ὡς, Γενηθήτω 

στερέωμα - ἀλλὰ πλεῖόν τι΄δρᾶς ἐν τῷ ἀνθρώπῳ, 
ΠΣ Ωρρ ιν Ξ ες Ξ 

ὑπὲρ φῶς, ὑπὲρ οὐρανὸν, ὑπὲρ φωστῆρας. Ὑπὲρ πάν- 
Ρ̓ΕΕΙ 

τα ἣ ἀνθρώπου γένεσις. λαδε γὰρ, φησὶν, ὁ Θεὸς 

χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, χαὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον. Κα- 
- 3.7 Α ΄ ᾿ ΄ “ω ΕῚ 

ταξιοῖ ἰδία χειρὶ διαπλάσαι τὸ ἡμέτερον σῶμα. Οὐχ 
εἶ μ᾿ 
ἄγγελος ὑπηρετήσατο εἰς τὴν πλάσιν " οὐχ ἣ γῇ αὖ- 

Ζ « “τ᾿ ν' - τομάτως, ὥσπερ τοὺς τέττιγας, ἥυᾶς ἐξέδρασεν - 

οὐχ εἶπε τόδε χαὶ τόδε ποιῆσαι λειτουργικαῖς δυνά- 

μεσιν " ἀλλ᾽ ἰδία χειρὶ φιλοτεχνεῖ, γοῦν λαδὼν ἀπὸ ἰ Δ᾽ ἰδία χειρὶ φιλοτεχνεῖ, χοῦν λαδὼν ἀπὸ 
τῆς γῆς. Ὅταν μὲν πρὸς τὸ ληφθὲν ἀπίδ᾽ ἰχό ἧς γῆς. ν μὲν πρὸς τὸ ληφθὲν ἀπίδης, εἶχό- 

- ν - σ, 

τως ἐρεῖς, Τί ἐστιν ἄνθρωπος ; Ὅταν δὲ τὸν πλά-- 

σαντα, καὶ τὴν τούτου αὐτουργίαν κατανοήσης, πά- 

λιν μεταδαλὼν ἀποφήνη ἐνδιαθέτως, ὅτι Μέγα ἄν- 
ν Η δὸς ἐσ π᾿ 

θρῶώπος τὸ μὲν, διὰ τὴν ὕλην ἐξ ἧς χατεσχεύασται, 
ε« 55 ᾿ ᾿Ἶ 5 , ,ὔ ᾿ 

ὡς οὐδέν τι χατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν λογιζομένην᾽" τὸ 

δὲ, διὰ τὴν τιμὴν ἣν τετίμηται ὡς μέγα ἐν ἀλη- Ε 

θείᾳ, διὰ τὸ χατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν, χρινο- 

μένην. Καὶ ἔλαδεν ὃ Θεὸς χοῦν. Πῶς ἐχεῖ μὲν ἐν 

τοῖς χατόπιν, Καὶ ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον 
3 » “ ΕῚ ΟΞ 2 “-« »1 ’ ' »Ὶ 

χατ᾽ εἰχόνα αὐτοῦ ἐνταῦθα δὲ ἄνωθεν πάλιν ἀν- 
’ ΄, - 

θρώπου γένεσις ἱστορεῖται, ὡς μήπω μηδὲν περὶ 
“ -Ἤὀἐζ 5 , Ν , δΩΩΝ. ΄ -Ὁ- 

τῆς τοῦ ἀνθρώπου διαπλάσεως δεδιδαγμένων ἡμῶν; 
ἢ Σ ΡΟΣ ΑΝ ΤΥ Ἂν ας τρῶν 

Λέγει γὰρ, Καὶ ἔλαδεν ὁ Θεὸς χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, 

χαὶ ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον. ὅ Εἰ δέ τινες ἔφασαν, τὸ 
4, Δ; Ὠ᾿ .. ΣῈ ΨΆΡ, -Ὁ- ,ὔ 5» ὦ Ν »ε 

μὲν ἔπλασεν, ἐπὶ τοῦ σώματος εἰρῆσθαι" τὸ δὲ 
"ποίησε τὴν πρὶ ᾿ὐρὰ « ἃ Ν᾿ -- ΚΣ - 
ὑποίησεν, ἐπὶ τῆς ψυχῆς" χαὶ ἴσως οὐχ ἔξω τῆς 

ἀληθείας ὃ λόγος. “Ὅπου μὲν γὰρ εἴρηται, Καὶ 

ἐποίησεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, λέγει, Κατ᾽ εἰχόνα ᾽ Ε] 

Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν ᾿ ὅπου δὲ λοιπὸν περὶ τῆς σω- 

ματιχῆς ἡμῶν ὅποστάσεως χαὶ τῆς πλάσεως διη- 

γεῖται, τὸ, "ἔπλασε, λέγει. Διαφορὰν δὲ ποιήσεως 

χαὶ πλάσεως χαὶ ὃ ψαλμῳδὸς ἐδίδαξεν, εἰπών" Αἱ 
ΠΣ ΣΞ, ΞΥῚ , ἜΣ: , υ᾽ , 
χεῖρές σου ἐποίησαν με χαὶ ἔπλασάν με. ἢ ̓᾿Εποίη- 

ΟΒΑΤ. 1. 

[ΟΡ ἃ 5.Π5ΘΥΪΓ,. ἁΓ 6. ΠΟΙ ΠΟΙ [Ὁ Πιαν. ΟτιῸ 

ΘΧ γΘ }0Ὸ ἃς 5616 ΠΕ} 5. ΕΓ ἘΠ 116 50 1166 ὲ ἱπ νηΐ, 

{πη ΗΠ] 6556. ΠΟΙ ΠΘΠῚ , ἔτπιπὶ Πιᾶσπτιπι (164 
6556. Αἀ 508Π| Πδ[πΓᾺ ΠῚ 5] ΚΌΒΡΘΧΘΙΒ 5 ΠΙΠῚ] δὲ 

Ἰιοπιο, ΠΕ] σα θ. ΡΡΘΕΪ : 5ἷπ ἁπίθιη. δ ᾿ιοπο- 
ΤῸΠῚ ποθὴ δδρίιβ. δὲ, πιᾶσπαηι 4 ΠΟ 
65ῖ.. Οπθιη. {ΠΠπ|π 3 ΟΟΠπΊρΟπ8. ἸΟμΙΪΠῚ5. ΟΥ̓ ΠΙΠῚ . 

ΟΠΙΠΙΠΠ π16. ΔΙ Ιαν τι γϑυμ. ὈἾΧΙΣ ΤΠ οιι5, Ζίαι 

Ὁ Πα, εἰ [αεία δδὶ ἰπια : Εἰαὶ βγπιαηιοπίπιπι ; νηὰ-- 

δπδηα6 ΘΙ [Ἀθνῖοα ἐἰθβ ρον ΠΟΪ5 οχίθπία οϑὲ, 

5010 νϑῦρο οἰοϊα. 5161185, 50]. {ππὰ ; οποία τι6 

ΑἸ1ὰ.,. ἔπη 41|88 Θοῖ]0. ΘΘΥ ΠΙΠΠ115.7. {πΠΠῈ {1128 ΠΙΘη[6 
ΘΟμΡΙ δοεϊ πηι", σ υο ποία ϑιιηΐ τι Θϑϑθπξ. Μαγο, 

οἵ Τογρὰ 5 οἵ “δ ηἴι5. ἴῃ Οἰ5. ΟΥΠαΐτι5 οϑῖ : ἈΠΙΠηᾶ-- 

Ἰππαπὶ οἰ πο ἃ σΘ πο, ΕΠ ρίτπιπι ἀϊνθυϑο ναγῖθ- 

416 5ρθοῖθϑ, οποία ργθοθρίο σοπάϊία βιιπε. ΠΌπῸ 

Ε ὕεθῖο ποὴ ἰΐὰ. Ηδλπὰ θηΐηὶ ἀϊοειπ) δϑὲ, Εἴαι 

Πόπῖο, γθ πεῖ, δ ἰαὶ ἤγπιαηιθηίιπι ; νυ πὶ ἃηι-- 

ΡΙΠ5. Πα] ἴῃ ΠΟμλΪπΠ6 ν]465., “πιᾶπὶ ἴῃ ἰπιοδ, 

«ππᾶπὶ ἴπ οθ]0., ἀτὰπὶ ἴῃ Ππϊ παν θιι5. Ῥιδοϑίαι 
ΟἸΠΠΙ115. ΠΟΙ 5 ΡγΟογθαῖο. ““οοορὶΐ δπΐμι, 

᾿π4α, 7) 6τι5 ρεείνογοιη εἶθ ἰθγγα., δἰ ἐογηιανῖξ 

μοιπίπιθπι. ΜΙΆ Πα ΡΓΟΡΙα αἸσΠαταγ. ΘΟΡΡι5. πο- 
5Γ1πὶ [ον πμᾶγΘ. ΝῸΠ ἀΠΘΘ]τι5 [ὈΥ πηὰ πο ΠΗ] γα-- 

ὙἹΕ : πῸη ψοἰαΐ οἰσαα5., 5ΒροΟΠπίθ Πτιπητι5. ΠΟ] ΠΘΠῚ 

ῬΓΡΟτΪΕ : ποὸπ ΔΕ ΠΙΪ ΠΙ5 γ15. ΡΟ δία θιι5. πος τοὶ 

{Πάν ἔλοονθηῦ ρυθθοθρὶ ; 5664] πη ηι 518 Οριιβ 

οἰαβθοναῖ , ϑδιιπηῖο 6 ἴθυγὰ ραΐνονθ. {Π0ὶ Θοι]ο5 δα] 

1ὰ «ιοα ἀοσορίιπι θ8ὲ δάνουτουθ, που 0 ἀἴσειι- 
Γιι5 65, Ομ οοὲ ἤόηῖο 3 Τ}}ὶ ἁυιΐοι ἃ [ον ηλη- 

[6 ΠῚ 5 6 ιβάτι6 ᾿ρϑίτιθ [ἀν] σα ΠῚ ΠῚΘΠΕ5 ΟΠ ΒΙ (6Γγὰ - 
ΠΟ πθ πὶ. ΔΕ ΠΘΟθυβ., πηι αΐα ὙΠ 5115 ϑθηιθηῖία., 

Μαρπιιηι ὁδί ποπὶο, ῬΥΟπιιπ αν δυὶβ ἢ ΔἸ ΓΘ τη 

ΡΓΟΡθυ ΒιΔΓουΪα πη. οχ {πὰ [ἈΡΡΘ λοια5. Θϑγ πὶ 
ἀπ 511ὰ ἴρδα. παίιγα ΠῚ ΠΗ] γϑριιθει ; ΔΙ ΓΟΥῚΙΠῚ 

385. ΠΟΠΟΥ͂5. σάτα 4110 ἀοπάτι5 656 ; {π|0}06. ΓΟνΘΡὰ 
Α χπάσπαπὶ αὐ οχϑίϑίας, θὸ {ποὰ δ ᾿πηαρΊ ΠΘΠῚ 

οἱ ἃ βίην. ΕῈ σμπισὶξ ])ει5 ριείνοτεπι. 

Οποιηοάο 1δ] ἴῃ 5 ρου ον ι5, δὰ ἤδοῖξ 7)διις ἰο- 
τεΐπθηι αὐ ἱπιασίπιθηι σίαπε, ΟΥΠ 15. ΡΥΟΟΥΘΔΠῸ 

θαι ἴῃ σι ρθυιονΊθει5 ἐνα άΠτὰ : πο Δ ΓΘΠῚ Λα 115. ἃ 

ΡΥΪποῖρίο 5 ἃς 5ϊ πίη! ἀπππ 6 ΠΟμη  πἰ5 ἔου πιδτϊοπο 
(ἸἸοἸσβθηλι5., ΠαΓΡΑΓΟΠΘΠῚ ᾿Π5{{π||3 ΕἸ σεις 

Τοῖς ριιΐνοτγομι εἶδ ἰεγγα., εἰ ἐογπιαν τ Ποπιίποπι. 

Οιιος 51 χυϊἄδηι ἀΐχονθ, {Ππ| || φατάθηη., ΖΦ πηπει- 

νἱῖ, δ σοῦρογὸ ἀϊοίια πη 6558: «ποὰ νοῖὸ, ἤδοίί, 

σὰν τὸν ἔσω ἄνθρωπον, ἔπλασαν τὸν ἔξω. Καὶ γὰρ 1) ἀ6 ἀῃίπηα ; ̓ατιὰ [ον 6 ἃ νθιῸ βοπίοπιϊα μθς ἀΡ]6- 

ὁ [(ά. εἰ εἀ4. Βμ51}. εἱ αν 

«πος Ρυωβίαι ῬΥΟΡΙΟΥ 56 41Π|6}5 χαὶ ἴσως. 

»ΓΈΔ44. Βα51}. εἰ τερον, Νγϑβ. ἐποίησε οἱ ἔπλασε, 

- δῶν 
σον. Νγ85. ἤδη τινὲς, «πο Ἔχρ όσοι! Οὐ ες, οα, αὐοπν θ] ρα ο πὶ ἰνὰ- 

Ρει. 7 

Οεπ.ι.3.6. 

ἀεπε».2.8. 

Οεπ. 1.27. 



ταὶ, 

ὩΣ ὅτ 

(εν. 

38. 

ε18, 

0 

εἷς. Νάχα δὶ ἀϊοίηι ο8ὲ,. Εἰ βδοῖς ])εῖις μοιιῖ- 

γιϑηι, 5 τι", «1. 1) εἰ ἱπιαρίνιοπι ἔθοῖτ τἰΐμπι ; 

αἵ αὶ ποθ ΘΟΥΡΟΥΪ5. ΓΑ Υ]οα πὴ ΠΑΡΡα ἃ 51}- 

δἰδητίαμι, Ζογ πιανὶ! . ἀἴοῖε. ῬΟΡΙῸ αἰἸΒΟ 6 ΠῚ. 6715 

«πο 658 [ἀθονθ 7. δὲ ἀιοά [Ὀγππᾶνθ, ἀθου ΠῸ5 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΚῸΝ 

οἱ Ῥβαϊηηϊδίαᾳ ἀΐοθηβ, 7͵ατπιις ἐμ [δοογιιτῖ 1η 0 

οἱ γογηιανογι πιὸ. ἘΘοΙς 1π ΤΟΥ ἸΟΥ ΘῚ. ΠΠΟ ΘΠ} ; 

(οὐπηανὶς δηλ 4] [Ὸν15. δϑῖ. ΔῸ 88 Π6 [πο {1|-- 

ἄδεια (ουμημανὶ σοπνθηϊ ; ΠοΡῚ νΘῸ., οἱ {πο οϑὶ 

ἃ ἱπιαρίποιι. Ομ ὈγΘ. σαν αι άθπι. [Ὸν- 

πιαΐα θοῦ; [ἀοἵτι5 νΘΡῸ ΔΠΙΠλ115. (ὐππ ᾿τα 116 5110} - 

τἶιι5. ἀ6 δηϊτηὶ σι ρϑίαπίϊα αἰχίβδοι, (6. σουρον 5 

πὰιης [Οὐδ ΠΟ 6 ΠΟΡῚ5 εἰβϑουῖε. Οὐ πὰποὸ 41|0- 

«π|6 μά] 56. δο μι ητπλ. Οὐδ πδ μη ὙΘ1Ὸ 65. {|| ἢ 

Νοιηρο ρᾶνγεϊαν. ϑυμηϊηδιι. «ἴσου ΒΟΥ  ρΕυ Δ ΠῚ ; 

Ῥάγιμι πιοά πηι. {110 δἰ πρι]α αυιοοάι6. [οῖὰ 5101. 
πο} 5 τραάοεθ. ΒΡ υῖτι5. σι ταν διϊαμη. ἔδοῖβϑο Πὸ- 
γαΐποια Αἰχὶ!, 'π 00 [Δ ΠΊΘὴ {110 511 [αοῖτ5. ΠῸΠ 

᾿εϑῖῦ ; ἴο πιοάπιπι φαοάαθ ρα, ἀπὸ [6οῖ}. 51 
δηΐπὶ 5 ΠΡ] οἴ ἔθ διιπὶ [θοῖθϑθ ἀἰχίϑδθι, δχ βεηια- 

τοῖν 51. [δοῖϑ86 φαθιμηδα πηοάιτιηι Πα πηθ πὰ, “το πι- 
Δαπηοάτιηι Ἰνοϑιϊὰ5, 4ιιθυη ἀπ ἘΠ 5{1π}0 688, π|6Π}- 
«ὐπιοάτιπ [απιιπι. 71 ᾿στταν πος σανθαβ., ΠΘ Θὰ- 
ἄδι δουῖθ ἃἰαιθ ἀρυθϑίονα ΔΙ Πα, ἴηι ἃ 

56ηϑιι γϑο ον ὰ σουρογὰ Πα θθανθ, ΡΘΟΙ ΠΡ ἢ ἴπ 

τὸ Ποὶ ἀὐεϊΠοἷβ ορουᾶπν ϑουιρίινα. {ὐΔ 1 α1τ. δέῃ - 
δὲς 1 θιι5 μιείνογοιι ἐ6 Τοργα. Π1ῖς ἀἰχὶς, αοά [6- 

σοῖο; εἶσ νογῸ τποάτιηι 410 [6ο]}. Βιιπηβὶῖ 6 ἴθὺ- 
τὰ Ῥα ν υθ πὶ, δὲ ἐουπηαυἹ ῬΡΟΡΥ 5. πη Π ]}τι5. ΑἸ τὰ 

τηθηΐθ οὐσία Ζαοιηθ 0 [Οὐ ἰτ15 515: 4 πᾶ- 
τὰ. Οἰ οἶα... ἈΠΊΤηΟ γριὰ. 1) δὶ 80} 16 θὲ τη πιι5 
6ϑῖ, “τις ἴ6 οδὲ [ἀυϊοαΐα. Οἰιοα ᾿τὰτι6 1)60 διι-- 

οἴογο [ον τηαιι δϑῖ., σαν Π6 ΡῈ Π]Δ] ΙΔ Ρ0]- 

Ἰπαίαν ; πὸ Ρϑοοαῦ σοηΐασιο ἴῃ αἰνθυβιιην τητιΐο- 

τὰν 5. Π6 ΘΧΟιιβϑ115 νἱ ἃ 6] μηᾶμῖι [6 ΘΟΠΒΘυν ἃ ΠΙδ 
ῬΙΟΙα] αν 8. νὰ8. 65. αἰν! ηϊτιι5. [ον ππδῖιιπι., ἃ 60 

οοπάϊιαμι ; ἰαα. φιιπὶ 4 ἴδοις. ΝΘ. Θηϊπὶ 
ἈΠ ἃ11ὰ ΟΧ οαιιδα οΟΠ {5 65... Φπὰπὶ αὐ αἰ ν1πὸ5 
Ἰατιϊς Ἰἀοπθιιη ΟΥ̓Δ Πτι} 65565. ΕΘΗ. ΠλτΠάτι5 
Εις ἀππϊ ν θυϑιιθ ψϑ αΐ 1106} αὐ! Δ} ον ρίιι5. {10} οι, 
« οὶ Ἰαυιάθμι αἴιιθ ο]ουΐαμι [πὶ πιθ μου Ἰὰπ γ6- 
ὕοοει ἢ οσου!δαι. ἀἴαιιθ οοι} 15. ἱπαθρθοΐαι. Ποῖ 
τ} Θϑ[α 6 1, ἃ 56 ΕΠ0], 4] γατοπο ρυφἴτι5 515, δὰ 

οὶ, 4υὶ νου τὰ5. οϑὲ , 1Π16}]Π1σ Θ η Εἴὰ πὶ ἀπ Πιι ΠΕ] Δ Π5. 

Ῥγουϑιι5 ᾿σίτιι" αιι85. ἀἰοία διιηι τη ]ονΐα το ηδῖο. 
ἃ. 111 θοιιοάϊαϊι οἰς ])οιι5., οἱ αἰξ, Ογθςξοῖίθ εἰ 

περ ϊοαηιυϊτιῖ,, δὲ τορίθίθ τϑγταηι. Του ρ]6χ Πα μη-- 
4π|6. Θ51 ᾿που ΘΠ] 6 {111} 5. {ΠΠ11}} ΟΟΥ̓ΡΟΥ 5... Ι ΓΘΥ ΠῚ 
δηϊηλοο. ὙΘΥῖι ΠῚ}. ἃυι αι" ἈΠ ΠΊΛ15... οἴ) (ἰἸ5Ο  ρ] 1 Π15 
ΘΧΟΟΪ τπι ἃ ᾿ΘΥ ΠΟΙ ταγ: ΘΟΡΡτι5 Διι [61 ΟΡ ϑοἔ, ἄτιπὴ 

ὁ [ΕαΔ4, Βα51]. εἰ τορον. Νγβ5. διαγγέλλων, «πο 

γοίον ἃ χόσμος. Ε44, (Ομ θεῖς, εὐ (ἀατηΐον . Ετἰπὶ 

ϑι. ΒΛΑΒΙΠΙ ΜΔΛΟΝΙ.-: 

᾿ [ἢ ΑΥ τ “οὖ Ὁ ΑΝΝ , “ 32 

πρέπει ἣ μὲν πλάσις πηλῷ " ἢ δὲ ποίησις, τῷ χατ 

εἰκόνα. Ὥστε ἐπλάσθη μὲν ἡ σάρξ" ἐποιήθη δὲ ἣ 

ψυχή, Ἄνω τοίνυν ἐπὶ ψυχῆς ὑποστάσεως, νῦν πε- 

ρὶ τὴς τοῦ σώματος διαπλάσεως ἡμῖν διαλέγεται. 

ἼἜλε καὶ τοῦτον τὸν λόγον. Τίς δὲ οὗτος ; Ὅτι τὰ 
; 

μὲν ἐν χεφαλαίῳ λέγεται τὰ δὲ κατὰ τὸν τρόπον, 
Ξην 

χαθ᾽ ὃν ἕχαστον γέγονεν, ἡμῖν παραδιδοται. 

μὲν οὖν, ὅτι 

Ἄνωθεν 
23. Ὁ , 

χαὶ ἐποίησεν " οὖχ ἐνδιέτ τριψε δὲ τῷ 

΄ Ὁ π ν - - 

τρόπῳ τῆς ποιήσεως" ὧδε, χαὶ πῶς ἐτ οίησεν. Εἰ 
- τ , “Ἃ - ΟΞ 

γὰρ ἁπλῶς εἶπεν, ὅτι ἐποίησεν, ἐλογίζετο ἂν ὅτι 
ε ᾽’ « δὲ ΑἹ 

ἐποίησεν ὡς τὰ χτήνη, ὡς τὰ θηρία, ὡς τὰ φυτὰ, 

ὡς τὸν χόρτον. Ἵνα οὖν φύγης τὴν πρὸς τὰ ἀγριώ- 

τερα χαὶ ἀναισθητότερα χοινωνίαν, τὴν ἰδιάζουσαν 

περὶ σὲ τοῦ Θεοῦ φιλοτέχνησιν ὃ λόγος παρέδ δωχεν. 

Ἴβλαθεν ὁ Θεὸς χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς. ̓ Εχεῖ εἶπεν ὅτι 

ἐποίησεν" ἐνταῦθα δὲ χαὶ πῶς ἐποίησε. Χοῦν ἔλαῤε 

ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἔπλασε ταῖς ἰδίαις χερσίν. ̓ Ενθυμή- 

θητι πῶς ἐπλάσθης. "Τὸ ἐ ἐργαστήριον τς φύσεως λό- 

Ὑϊσας Χείρ ἐστι Θεοῦ ἣ χατασχευάσασα. Τὸ οὖν 

παρὰ Θεοῦ πλασύὲν, διὰ πονηρίας μὴ μιανθῇ, δι᾿ 

ἁμαρτίας μὴ ἀλλοιωθῇ, μὴ 

ἐχούσης σε χειρὸς τοῦ Θεοῦ. 

ἐχπέσης βία τῆς συν- 
δῪ - ᾿ ς τ , 

Σχεῦος εἰ θεόπλαστον ᾽ 

πῆς Θεοῦ γενόμενον. δόξαζε τὸν ποιήσαντα. Οὐδὲ 

γὰρ ἄλλου τινὸς ἕνεχεν ἐγένου, ἢ ἵνα ὄργανον ἧς 

ἐπιτήδειον τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ. Καὶ γὰρ δ χόσυος 

οὗτός σοι ὅλος ὥσπερ τι βιόλίον ἔγγραφόν ἐστιν, 

ὑπαγορευόμενον τὴν τοῦ Θεοῦ δόξαν, τὴν ἀπονουν 

φον χαὶ ἀόρατον τοῦ Θεοῦ μεγαλωσύνην δι᾿ ἑαυτοῦ 

ς διαγγέλλον σοι τῷ νοῦν ἔχοντι, εἰς κατανόησιν 

Θεοῦ τῆς ἀληθείας. Πάντως οὖν μέμνησαι τῶν εἰ- 
Ἰς Ἰ ς. 

Ε ρημένων. 

Καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς, καὶ εἶπεν, αὐξά- 

νεσθε χαὶ πληθύνεσθε, χαὶ πληρώσατε τὴν γῆν. Δι- 

πλὴ γὰρ ἣ αὔξησις" ἣ μὲν σώματος, ἣ δὲ ψυχῆς. 

᾿Αλλὰ ἣ ψυχῆς αὔξησις, ἣ διὰ τῶν 

τελείωσιν προσθήχη σώματος δὲ 

, Ξ 
μαθημάτων εἰς 
ΜΕ ἘΣ Νς 

αὔξησις, ἣ ἄπο 

(οά. διαγγέλον (5ἴο), «ιιοῦ τοῖον ἀα βιθλίον. 



ΒΕ 

- ΕῚ ν Γ δ, τ΄ , γχεὶ 

μιχροῦ εἰς τὸ καθῆχον μέτρον ἀποκατάστασις. Τὸ 
"» - λ᾿ , 

οὖν Αὐξάνεσθε ἐπὶ πάντων λεγόμενον, τοῖς μὲν ἀλό- 
- λὺ 

γοις ζώοις,, κατὰ τὴν τοῦ σώματος τελείωσιν χατὰ 
-- - Ὶ - 

τὸν ἀπαρτισμὸν τῆς φύσεως εἴρηται ἡμῖν δὲ τοῖς 

λογιχοῖς, τὸ Αὐξάνεσθε, κατὰ τὸν ἔσω ἄνθρωπον, 

κατὰ τὴν προχοπὴν τὴν εἰς Θεὸν ἀνάγουσαν, οἷος 
5 ΓΝ - ᾿ » ΕῚ , ἦν ὃ Παῦλος, τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ἐπεχτεινόμενος, 
- } κ΄ 5» , “ ΕῚ ι « ΑἭ, 

τῶν δ᾽ ὄπισθεν ἐπιλανθανόμενος. Αὕτη ἐστὶν ἡ αὖ- 

ξησις, ἣ τῶν θεωρημάτων τῆς εὐσεδείας ἀνάληψις, 

ἣ τοῦ πλείονος ἐπέχτασις,, τὸ ἀεὶ ὀρέγεσθαι ἡμᾶς 
΄“ δ - , ᾿ τῶν ὑπὲρ ἡμᾶς - τὸ προσγενόμενον μὲν ἀεὶ χατόπιν 

ἑαυτοῦ ἀφιέναι τὸ δὲ λεῖπον τῆς εὐσεύείας, τοῦτο 

ὡς ἐνδέον ὅση δύναμις ἐπιζητεῖν. Οἷος ἦν Ἰσαὰχ, 
Ἀ ὃ ἌΤΕΡ ἘΣ ΚΈΡΕΑ, “, Π περὶ οὗ ἣ μαρτυρία ἐχείνη ἀναγέγραπται, ὅτι Προ- 

ὀαίνων διψοῦτο, μέχρις οὗ μέγας ἐγένετο. Οὐ γὰρ 
ΓΒΕ, »ἈᾺ " ΕΣ ᾿ ϑϑνε ν ΕΟ 
ἀπέστη, οὐδὲ μιχρὸν αὐξηθεὶς ἀπέμεινεν " ἀλλὰ 

6 "εὶ διαδά Ξ ΕΡΣΤ Σ ν σε 
προξδαινεν ἀεὶ διαδήμασι μεγάλοις, ἀναδαίνων ἐπὶ 

᾿ ΕῚ ΄ ’, ' Γ᾿ Α , τὴν ἀρετήν. Διέδη μεγάλῳ βήματι τὴν σωφροσύ- 
τ Ὁ λ ΄ 2. σῷ ὩΣ νυν - νῆν᾽ ἐπέδη τὴν δικαιοσύνην - ἐχεῖθεν ἔπὶ τὴν ἀν- 

δρείχν ἀνέδη. Οὕτω διαδαίνων, ἐπὶ τὸ ἄχρον τοῦ 
.“ - - -- 
ὕψους τοῦ ἀγαθοῦ χορυφοῦται ὃ δίχαιος. Αὐξάνεσθε 
κ Ψ" ᾿ Η͂ " ΄ " ἊΨ 

οὖν αὔξησιν τὴν χατὰ Θεὸν, τελείωσιν τὴν χατὰ τὸν 

ἔνδον ἄνθρωπον. Πληθύνεσθε. ᾿Εχχλησίας ἡ εὖλο- 

γία. Νὴ ἐν ἑνὶ, φησὶ, καὶ δυσὶ περιγραφήτω ἢ θεο- 

λογία - ἀλλ᾽ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν κηρυχθήτω τό εὐαγ- 

γέλιον τῆς σωτηρίας. Πληθύνεσθε, τίνες; Οἱ χατὰ 

τὸ εὐαγγέλιον γεννώμενοι. Πληρώσατε τὴν γῆν. Τὴν 
, ’΄ -. - 3 φΦ ΄ , 

σάρχα, τὴν δεδομένην ὑμῖν εἰς ὑπηρεσίαν, πληρώ- 

σατε ἀγαθῶν ἔργων, ᾿Οφθαλμὸς πλήρης ἔστω τοῦ 

δρᾶν τὰ δέοντα χεὶρ πλήρης ἔστω τῶν ἀγαθῶν ἔρ- 
᾿ ἡδ, ᾿Ν ΄ 3 τεῦς ! -" ͵ 

γων΄ πόδες βαδιζέτωσαν εἰς ἐπίσχεψιν ἀσθενούντων, 

πορευτιχοὶ ὄντες ἐφ᾽ ἃ προσῆχε. Πᾶσα ἡ τῶν μελῶν 

ἡμῶν χατάστασις πλήρης ἔστω τῶν χατὰ τὰς ἐντο- 

λὰς ἐργασιῶν. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, Πληρώσατε τὴν 

γῆν. Κοιναὶ μὲν γὰρ αἵ φωναὶ χαὶ τοῖς ἀλόγοις" 
μ᾿ » » ν᾿ “, , σ 

ἰδιάζουσαι δὲ πρὸς τὸν ἄνθρωπον γίνονται, ὅταν 
Σ ΣΑΥ͂Ξ Ὁἱ πὰς »..,52...2 Ἂν Ὁ, ἡ ΄ 2, 55 
ἡμεῖς τῷ χατ᾽ εἰκόνα χαὶ ᾧ ἐτιικήθημεν, τούτῳ ἀδια- 
λείπτως χρησώμεθα. Τὰ μὲν γὰρ σωματικῶς αὔξει" 

ἡμεῖς δὲ, πνευματιχῶς - χαὶ τὰ μὲν τῷ πλήθει 
πληροῖ τὴν γῆν ἡμεῖς δὲ πληροῦμεν ταῖς ἀγαθαῖς 
ΕῚ 7 ΑΥ ΄ - -- 

ἐργασίαις τὴν συνεζευγμένην ἡμῖν γῆν" τουτέστι, 
, - 

τὴν σωματιχὴν διάπλασιν. ᾿Ιδοὺ δέδωχα ὅμῖν᾽ πᾶν 
ΓΑ .“ - - 

ξύλον, ὅπερ καρπὸν ἔχει, φησὶν, ἐν ἑαυτῷ, ὑμῖν 

ἔσται εἰς βρῶσιν. Μηδὲν παρατρεχέτω ἢ Ἔκχλη- 
, , ΄ “ σία - πάντα νόμιμά ἐστιν. Οὐχ εἶπε, δέδωχα ὑμῖν ἢ 

τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης εἰς βρῶσιν" δέδωχα διωῖν 
τὰ χτήνη, τὰ ἑρπετὰ, τὰ πετεινὰ, τὰ τετράποδα. Οὐ 

γὰρ τούτων ἕνεχεν ἐχτίσθησαν, φησίν" ἀλλ᾽ ἢ πρώτη 

νομοθεσία καρπῶν ἀπόλαυσιν συνεχώρησεν. "Ἔτι 

3 [ῆκπο, δέδωχα.... ὁρῶσιν, 5 ρρ]ον πηι 6 Ομ. 
[Πκδ-, ἔτι... παραδείσου, οπιῖεϑα 'π ΟοΙΩΒεἕ, εἰ ατ- 

ΗΟΔΙΝΙΒ ΘΤΆΌΟΤΟΒΑ. 

[υ] 

᾿ 

481] 

ΘΧ Ρᾶγνὰ π|0]6 δὰ 7ιϑξιππι ἃ6 ΘΟΠΘΉΠΙΘΗ ΘΠ) [8-- 
Θητα πὶ πιοαπι ργου τ. ΟμΈβοθνθ ΟΊ, 
4ιοά ἐδ. ομηηΐρε5 ἀϊοαίιν, ὈγαΕ5. Φα] ἀθμη ἃ π1-- 
ΤΠ ΕἾ θ 115. αἸοίυπν δῖ, τὸ δὰ σΟΡΡΟΥΙ5 ρεγίθοπο- 

ΠΕΠῚ ᾿πϑε πὰ παίτιγα ρου ΘπϊΡθηΐ : ΠΟΡΪ5. Δ ΓΘ ΠῚ 
1π ἱπιθυϊογὶ Ποπηπ 6 Ρμοϑὶΐα ογεβοθπαϊ ἰθχ, Ργοίε- 

οἵα 110 «φαΐ ργόνθῖὶε αὐ Τουτὶ ; 41|4}15 ογαΐ Ῥαπ- 
1π15, Δ] δὰ {86 ἃ ἔγοπίθ θα ΘΠ 6 Π5 86 ΠΙΘΕΙΡΘΈΙΠ 5 
εἴ {πὲ ΓΘΕΓῸ δοϑοπὲ ΟΡ] νἰβοθηβ. Ηθο ΠΙΠΉΙΡΕΠῚ 
ἈΠΟ ΘΠ ΠΠῚ.,. ῬΑ Γα ΠῚ ΠΟΙ δ ΡΟ πιμ 56 η50- 

ὙΠ 116 ἁΠΙτηΐ ββοθρῆῖο ; δα 14 ποα [ττιρ 5. ἅπη- 

ΟΒΑΤ. {ἰ-. 

ΡΠΟΥΙΒ. 51} 5 ΡΟΓΟΧ ΘΠ 510, ΘΟΥΤΗΠ (1188 ΘῈ Γἃ ΠΟΘ 
339 51 πὲ Ππ|5]5 ΟΠ πιιδῦτιο ἀρροΠεο : 14 φαοα δο- 

Οα 551}, ΓΘΕΙῸ 561ΏΡ 6} ΕἸ πη] ογὸ ; {πο νΘΓῸ ΓΕ]1-- 
4ἰπιηὶ δϑῖ, τὶ φποα ἀδϑι ἀθυεῖπιν, ῬΓῸ ὙἹΡΠ] ΠΟϑΙΓα 
γΕΖυΐγουθ. 'ΓᾺ]}15 ογαΐὶ 1σαδο, 6 {τι0 [6ϑ ΠΟ ΠῚ 
1ΠΠ||| 586 Υ}5 ΠΠ 6 Ὶ5 ΘΟ ΠϑΙ σ πᾶ μι Πὶ 65Ὁ, Ετ ργοσεδέϊετς 

δχαϊέαίιις επί, ἐόπεο πιάστις Καοίτι5 Θςὶ ΝΟ ΘΠ] ΠῚ 

ΒΡ βοοββιῖ, ΠΘῸ ΟἸΠΠῚ ῬΑΓΈΠῚ ΔιΙΟἴΠ15 6556Ε 7 5 Ὀ5ΈΠ0 : 

564 τη σ 15. 5ΘΠΊΡΘΙ ΘΊΘΘ51 015 Ρ᾽ Ὁσεβϑὶξ, σρδ 1|ΠῈ 

δα νἹγεατοπι [0}]16Π5. Τ πη ρου ἀπ εῖθρ δίδ ἴα ἂς σοη- 

ΕΠΟΠτ85 ΠΕ] 6 Ρ] ρϑάθ ἔνα ηϑιν ; Ππ|5: πη ᾿Π506η-- 

αἴ, οχὶπ ἔουετ ποῦ σΟπϑοθπάϊε; αἴσαθ Τα 
δ ἴθ η5., δα ϑπημητπὶ ὈΟΠῚ ἈΡΙΘΘΠῚ ὙἹΝ πι5ἔτι5 
[5 ῖο ἀβϑαγοῖ!. Ογθϑοῖίθ ᾿σιταν 60 ΓΕ ΠΙ ΠΟ, 
δὰ Ρδυ δ ῖοΠ6 «{π|86 Θ5ὲ βθοιπάτπι Τ)θτιπη., ({π|86 ἴπ 
1Π θυ ΟΥἹ Ποιηϊπθ γουβαῖαν, ἤει ἰρ[ϊσαπειὶπί. Ἐπ- 

οἰεϑίδ παρὸ Βεπθάϊοιο εϑῖ. Νὰ ἴπ τιπὸ ἃς ἐποθθιῖ5 
ΟἸΓΟΠ ΘΟ θα ταν αἰ ἴα τ5 ποῦ Πα, 564 ἴῃ ΟΠ ΠΟΙ, 

1 ἂμ ΔΉ ΘΙ σα Πα τ15. Ρ Ἰδαῖος ΡγΟ γα τε. 

Ἡϑεριϊοαπιῖπὶ,, φυϊπατῃ ὃ 05, 4π| χ Ἐνδησο 

ΓΑΠΟΗΡι5. παβοϊ πη]. ἤερίθίθ ἐόγταπι. ΟΥ̓ Π πὶ 
γΟ 15 ἀαίδιη ἴπ ορβθαυίτμι γορ]θῖθ θοπὶ5. ορετῖ- 
Ρ5. ΒΘΡΙ θαῖιν Θου]τ5. νἶϑιι ΘΟΡΠ {{π|6. ΟΠ ΟΙΙ 

5Π : ΤΆ ΠῈΙ5 ᾿Γ 6 Π80. δὶ πὲ ὈΟΠΟΡΠῚ ΟρΘΡ ἢ: ἴη-- 
ὁράαπι μρ6 465 δ ΤηνΊβοποϑβ ᾿πῇἤνμηος, Ἀ51]1 σρθϑϑιι 
δά φᾷ {πῶ Ποῃμδϑία θα τι6 ᾿ππΠ 6 6 διπί. ΟΠΠῖ5 
ΤὨΘΠΙ ΟΓΟΡΙΙ ΠῚ ΠΘΒΕΓΟΓΊΙΠῚ ΘΟΠΒ τε οΙο πὰ 51} ὁὈ- 
βθυνδίϊοπο πιαπεαίογτπ Π 6]. Ηοο 510] σα]ὲ χαρά 
Αἰτ δ Ποιηΐποηι, περίοίθ ἐόγταπι. (οτηγητιπ65 αιιῖ- 

ἄθῃηι διιπὲ δὲ πλεῖ5. ἈΠ ΠΕ ΠΡ115 γΌ 665 ; ῬΓΌΡΥΙ85 

1 ΠΊ6 ἢ ἤπιπΠῈ.,. οἴμπ ἴῃ 60 (π|06 688 δε ᾿πη  Ί ΠΘΙῚ , 
δὲ {πὸ ΒΟΠΟΓΘ ῬΓΟΥΘΟΙ͂ 5ι1ΠΉ115,) ἱπηρ Θο θ ηἶ556 1|- 
Ἰ15. τιδὶ [πϑγίπητι5. απ {Πὰό φυϊάθην ΘΟΥΡΟΥΆΠ 
ΔΕΘΤΗΘΗΪΟ ΟΥΈΒΟΠΕ: ΠΟΒ ΔΕ ΘΠ ΒΡ ὙΠ 4}1 : ΠΏ τι6 

1Π4 «φυϊάδμ ἔδργᾶπη σϑρίθμε πα] ΠΡ] 16] 50} 0]6: 

ΠΟΒ γ6ΓῸ ΘΟΠ]π Ποία πὶ ΠΟΡῚ5 ΟΡ ΡἈΠῚ, ΘΟΡΡῚΙ5. 561- 

Ἰοθὲ 6 του δἰ ουπιαΐτιπι,, ᾿Ο Πἶβ ΓΘΡΙ Θπητι5 Οροτῖ- 

ΡΠ 3. 13. 

αεπες. 25. 

13. 

Ῥιι5. δος ἀδάϊ υοὔϊς, ᾿πααῖε; οπῖτι ἰΐστιτι, ψιιο Θέπες τ. 

ΠΪΟΓ.», β5θρΡΡ]ενίπηις α (οα, εἰ ε44. Βα51}. εἰ τος. 
ἮΝ γ58. δ εγίεγαϊ (οιθοῆς. 

29. 
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)ιιοίμπι ᾿ιαῦδὶ ἐπ σοηιοίΐρ5ο, ἐγ υοϑὶς ἐπ οἴϑιιπι. 

ΝΙΒῚ] Ἐςοϊοϑία ρυθίθγθαῦ  Οπιπῖὰ ᾿θΘσ  ἸΠ]ὰ 511. 
Νοη ἀἰχῖς, 64] ν θ]5. Ρἴβοθθ. ΠΑΡ 5. π΄ ΟἰρτμΠ : 

ἀ6αϊ γο]ὶβ ρθουν ; ἀδάϊ γριὰ. να Ε}1ὰ., 4ὰ-- 
ἀνιροάα. ΝΟΠ ΘΗΪΠ 1Π Πτ1ΠῸ τιβιιπὴ [66 ογθαΐα., 

παι : 564. Ρυῖπηα Ἰθχ τπιῦ ἔυιμΟ 115. ὙΘΘΟΘΥΘΙΠΙΙ" 

οοποοδβογαῖ. Αθιιο Θπῖηι Ραν Δ ἶδὸ ἀἰσ πὶ Θχ βιῖ- 
ΤΩΡ ΠΊΕ, Θ] 5416 {τ|85 1π 60 θὲ νἹοῖτ5 ΓΔ ΠΟ ΠΘ. 
Οὐ] πᾶπὶ νοιῸ πο ἴπ ἃ άϊο δάϊασθε πυνϑίο- 
τῖπιηι ἢ Οττοα ΠΙΠΪ ΡΠ] ΠΟ 50] ππὴ ΠΟΡΪς.. 56 οἱ 

ΤΠ 15. ἈΠ Π]Δ ΠΕ} 115. πΠΠΙ ΘΙ 515 Θα ἀθη} ἔπ ΘΧ ἔπιι- 
ΘΊθιι5 [θυ τῶ οἵ 5 ῃ}] Π] 115. ΔΙ] ΠΟ σΟΠϑεϊ πα 

ἔπογῖῖ. Εσοθ θπῖπα, πάις, ἀδαϊ υοὐὶς Οπιτιὸ 

Ρανιείμιπι σϑηιϊσιαῖθ ςοπιϊσιαης σΈπιθπ, ηιιοα εςὶ 
ΘΙ {6 ΤαΊΠ ; δὲ Οπὶπὸ ἰσπιίηι, πιιοί μαϑεὶ ἐπ 

ϑθπιθίρϑο ἐπ ιοίτιτπ, 5 οπιϊτεῖς σοιπϊπιαϊῖς, ὐονὶς ον 

ἐπὶ οἰδιίηι., Οιγιοί5η 6 ὑδδιϊῖ5 ΤΟΥΤῚ, οἱ οπποίῖς 

νοϊμογίντις οσἰδἰϊ, οπιπίψιο τορεϊϊ, μοι τϑρίαι 

5ΏΡΘΙ ἰοΓΓ τη. 
5. ΑἸΖῸΣ πππο, αἶσα. ἃἸἸ 5, ν᾽ ἄάθηνιβ οἷθ- 

γΆΒ] 16. Ῥδϑίϊαθ ΠῸῚ νϑβοὶ [μι ]}τι5. Οὐο ΘΠ πὶ 
ἔρππιοῖαι. ῬαῃΓΠΘυα ὙἸζα πη} βιιδιϊηθε. ΓΟ] ΘΓανῸ 9. ἡτιῖβ5 
γΘΡῸ [γοῖιι5. Ἰδοπ θη ροίθϑε ἅἸθυὸ 3 Βοῖτο π18110- 

ΤΉ] Πτ15. ἴδιο πς “πιο Προ ἴρϑὰ Ἰθοὶ παῖιγοθ ΟΡ 56- 
απῖα,, γι ἀθπὶ ἔρΟΠ θτ15. ἃ] 6 απ τι : ΡΟΒΕΖ ΙΔ ΠῚ 

δααθ π) ΠΟΠῸ ΡΥ ΒΕ πὰ} τητανῦ γἱ τα ΓΑ ΠΌΠΟΠῚ, 

ΠΠΘΒ116 510] σοπϑιταϊο5 θχοθϑϑὶῖ, ν᾽ θη ΠΟηλ-- 

ΠῚ5 μοβὲ αἰ] αντιπη ποι ϊπθ5. ῬΙΟἰτι5οὸ5. ἐἰθ 1.5... 

Βα ]Π]}αατι6. ΟὈβνἸοἴο5. ΡΥ ΘΟ Πα, γΈβοθ πα Ομ] ηΪ-- 
εκ. 9. 3} }Ὀιι5 [δου ]ταΐθμ ἔδεϊξ. Οὐποία μδοο, ἱπααϊξ, οοπιο-- 

ἀ6115.. {τιᾶ81 οἱθια υἱγοπίϊα. Οἴ0 σΟΠποθϑϑο,, γο]]- 

4ὰ Ζαοάιθ ἈΠ ]1ὰ δάθπαϊ βιδεϊην ΠΟ ΘΠ ἰλ Ὠ 
ΔΟΘΘΡΟΓΟ. 

ἡ. Ἐχ Π|0 7181} δὲ ἰθὺ οὐ νου : ὁχ 1ΠΠ 0 ψιῖ]-- : Ξ 5 
ἔπιθ5. ἁντάα δυ]οβίταϊθ οχυβρθοίαπε οαάανονα. Νἧ- 520 Καὶ Υ 

Α γὺύπες 416 ΘΠῖπὶ Ὑ ἘΠ 11} 65 511}1}} ἃς ἀΠΙΠΙΔ]ἴὰ τ Θ Εἰ βιηξ, 
ΟἸΡΟιμ ΠΝ] αβίγα θ ΠῚ τθρρ πὶ. Οὐ] Θηΐ ΠῚ ΘΟΡΕΓΠῚ Πτι65 
ἃ 60 ογθαΐὰ δοβϑηΐ, βίας πη ἱπίευ]θύαῖ, πὶ σα] τ-- 

65 ΔΙθγθητιν ἢ ΝΘ ΘηΪπὴ παίυγα πϑοὶ ἀἄαβαῖ; 

ἀαΪΡΡ6 ατι8 νἰβθηβ Πουθπβίιιθ δγαΐ ; ΠΟ 16 γϑΠὰ- 
ἴογδὸ5 ἀἰβρογάθθαπξ ; ποπάϊιπι ΘΠΪ ΠῚ ἃγ5 νϑπα πὶ 

ΘΡὰϊ : πθο ΒΘβι125 Θρὰ πὲς αι ἀἸβοου ρθη ἢ ΠὰΠῚ 
ΠΘάιι6 δὰπξ οὐππάἀϊνογα : να] αν] θτι5 γοτῸ δχ ἰπ- 
ἄο]6 δϑὲ πὶ ον θυ] ῖῖ5 γθβοαπίιι. Οὐᾶγθ ΠΟΠ-- 

ἄππι δγὰπὶ οδάανογα ; ποπάιι [ἴον ἢ ΠΟΠ πὶ 
[Ἀ}15. γα] πιγτι πὶ Θϑοὰ : 564. ΟΠ Πἰὰ ΟΥ̓ΘΠΟΓΙΙΠῚ ΤΠΟΓ6 
νἱοιτααπε, οτιποίαιιθ ἴπ ργατ5 ραβοθθαηίαν. Ας 

δῖοι ν] ἀθηλτ5. σὰ Π65 Οαγα ἸΟ Πἶ5 οατιδα παι τὰγῸ 
δν ΘΠ ἀΘράβοου : ΠΟ «π04 511 115 σϑπιιΐηιις 
ΟΧ Παῖαγα, ΘΟΠΥΘΠΙΘΠ5. οἰ ιι5. 56] «τος παίινα]ὶ 

«ποάδηι ᾿πϑιϊποῖα γι δο ἈΠ Πα Πίο5 ἴῃ καὶ οι τιν 

«πιο π΄ θὰ Θαγ ἢ σΟΠα ΟΊ 1] 6 οι : ΘΠ ϑπιοιὶ 

Ε ἐστιν ἐπάνω τῷ 

Ν 
Β φυὴς αὐτοῖς ἐστιν ἣ τροφὴ, ἀλλ᾽ ἐπειὸ 

, 

5. ΒΆΘΗ ΜΔΟΝΙ. 

ἀεὶ - ι 

γὰρ ἐνομιζόμεθα ἄξιοι εἶνα! τοῦ παραδείσου χαὶϊ 
ἜΥ Σ ἔσο Πρ τ 

τῆς ἐν αὐτῷ διαίτης. Οἷον δέ τι ἐστὶ χαὶ τὸ ἐν 

τῷ λανθάνοντι παρακείμενον μυστήριον" ὅτι οὐ μό- 

νον ἡμῖν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἀλόγοις ζώοις πᾶσιν ἣ αὖ- 
ΟΝ 

, 
τὴ ἐχ τῶν χαρπῶν τῆς γῆς χαὶ τῶν σπερμάτων 

ὡρίσθη τῷ τότε τροφή. ᾿Ιδοὺ γὰρ, φησὶ, δέδωχα ὠρίσθύη τῷ ξ, Φη- γὰρ΄, φησὶ, δέ 
Ξ Ἔ 

χόρτον σπόριμον, σπεῖρον σπέρμα, ὅ 

ἧς γῆς 
΄ - . 

τῷ χαρπον σπερμα τὸς 

δυῖν πάντα . ' ἜΧΕ Υτ νι ὅτε τς 
- χαὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυ- 

πορίμου, ὃμῖν ἔσται εἷς 

τὰ ϑϑνς τῆς Υἶς; χαὶ πᾶσι 

Ὁ ξο- 

βρῶσιν, χαὶ πᾶσι τοῖ 

ἴ ἴς το ἘΠ ἘΝ χαὶ παντὶ ἕρπε 

ποντι 

Καὶ μὴν, εἴποι ίονα τῶν τι 
, - ᾿ , , 

θηρίων χαρποῖς μὴ τ τῆρξις Ποίῳ Ρ χαρπῷ 

τ δὲ πρὸς δύνα-- 

Ὁ, ὅτι χαὶ ταῦτα τῷ 
τ τὰ ἐνηδιιν 

ἩΣΊΘΝΝ ὑποτεταγμένα, χαρποῖς τὸ πρὶν 

δι ᾿Ἐπειδὴ δὲ ὃ ἄνθρωπος ἐξεδιῃτήθη . χαὶ 

ἐξέδ θυ τοὺς δοθέντας αὐτῷ, μετὰ τὸν χα- 

ς ὃ Κύριος ἀφ τοὺς ἀνθρώπους, 

πάντων τὴν ἀπόλαυσιν συνεχώρησε. ἸΠάντα ταῦτα 

φάγεσθε ὡς λέχονα χύρτου: Ταύτη τῇ συγχωρήσει 

ἔλαδε τὴν τοῦ σαρχοφαγεῖν ἜΣ ΧΥΤΑ εὐρὶ 
χαὶ τὰ λοιπὰ ζῶα εὐθὺς 

. ΣΕ ΞΟ 
ἐξ ἐχεῖνου 

ουσι ὑνησιμαῖα. Οὐ δήπ' τοι αδρᾷ χαὶ 
Β 

πες ἀναμέν 

νων, ἵνα γύπες τραφῶσιν. Οὔτε γὰρ ἣ 
θηραταὶ ἀνάλωσαν, 

πες ὃιε- 
ἩΡῚ, ΡΟΣ ΡΥ ΕΈΓ ΤΡ 5 

χείριζεν, ἀχμαία γάρ΄ οὔτε 

οὕπω γὰρ ἐπιτήδευσις ἦν θήρας" οὐ θηρία διέσπα, 
ὯΝ ἈΠΕ ε ὃ δε 

οὔτε γὰρ ἦν ὠμοδόρα" γυψὶ δὲ σύνηθες ἀπὸ νεχρῶν 

τὰ χύχνων ὃ διητῶντο, χαὶ πάντα τοὺς ) Ὁ ὧι Ἐς [Ὁ 'Ξ ΠῚ ΓᾺῚ ΓΟ τὴ (ἢ ἵ 

Ἑ 
ΠΕ, -ς ΠῚ “Ὁ 

4 

νέμετο. Καὶ οἷα δρῶμεν χύνας ὕερα 
λ) 

πολ. ἄχις ἄγρωστ τιν ἐπινεμομένους, οὗχκ 

ἘΞΡ ἣ 

τινὶ {ϑρυς διδασχαλία ἐπὶ τὸ συυφ 

- ποιαῦτα χαὶ τότε λόγισαι τε ϑα 

ἘΠΕῚ 

οὖχ ἀλλήλοις ἐπιδουλεύοντα ἀλλ᾽ οἵα μέλ- 

τὰ νῦν ἀμρήρε τῶν Ἐν, χόρτον ἑαυτοῖς 

ἐπινοεῖν 
5 

λει τε μετὰ ταῦτα ἢ ἀποχατάστασις, τοιαῦτα ἦν 



ὯΝ 

Ὕ ἢ 
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ἣ πρώτη γένεσις. ᾿Επανέρχεται δὲ ὃ ἄνθρωπος ἐπὶ οὐοαίία {πὸ [1556 4085 ππιπς οὐ ἴνονα διιπΐ ἀπὶ- 
τὴν πάλαι αὐτοῦ κατάστασιν, τῆς πονηρίας ἀφέ- 

ἅενος, χαὶ τῆς περὶ τὴν γεηρὰν ταύτην χαὶ ὀδυνη- 

ρὰν ζωὴν μοχθηρίας, τῶν περὶ τὰ βιωτιχὰ ταῦτα, 

τὰ τὴν ψυχὴν συνθολοῦντα, φροντίδων καὶ μερι- 

μνῶν. Ταῦτα οὖν πάντα ἀποθέμενος, ἐπὶ τὸν ἐν 

παραδείσῳ ὑποστρέφει βίον ἐχεῖνον, τὸν ἀδούλωτον 

τοῖς πάθεσι τῆς σαρχὸς, τὸν ἐλεύθερον, τὸν Θεῷ 

συνόμιλον, τὸν ἀγγέλοις ὁμοδίαιτον. Ταῦτα τοίνυν 

εἴρηται ἥμῖν, οὐχ ἐπειδὴ 5 ἀποχλείειν θέλομεν τῆς 

δεδομένης ἥμῖν παρὰ Θεοῦ χρήσεως τῶν βρωμά- 

των ἀλλ᾽ ἵνα τὸν πρῴην μαχαρίσωμεν χρόνον οἵα 

ἦν ἣ τότε ζωὴ, ὅπως ἀπροσδεής" ὅπως ὀλιγαρχής" 

πῶς βραχέα πᾶνυ καὶ εὐπόριστα τὰ πρὸς τὴν τοῦ 
βίου διαγωγὴν τοῖς ἀνθρώποις συντείνοντα, χαὶ πῶς 

τὸ ποιχίλον τῆς διαίτης ἣμῖν ἣ τῆς ἁυαρτίας συν- 

εἰσήνεγχεν αἰτία. ᾿Επειδὴ γὰρ τῆς ἀληθινῆς τρυ- 

φῆς τῆς ἐν τῷ παραδείσῳ ἐξεπέσαμεν, νενοθευμέ- 
νας ἢ τρυφὰς ἑαυτοῖς ἐπενοησάμεθα" χαὶ ἐπειδὴ οὐχ- 

ετι βλέπομεν τὸ ξύλον τῆς ζωῆς, οὐδὲ τῷ χάλλει 

ἐχείνῳ ἐναδρυνόμεθα, ἐδόθησαν ἡμῖν εἰς ἀπόλαυσιν 

μάγειροι λοιπὸν, χαὶ ἀρτοποιοὶ, καὶ πεμμάτων 
ποικιλίαι χαὶ θυμιαμάτων, χαὶ τοιαῦτά τινα, πα- 

ΞΡΑΣΕ Ξ 
ραμυθούμενα ἡυῶν τὴν ἐχεῖθεν ἔχπτωσιν. 

Ὥσπερ οἱ νοσοῦντες, ὅταν χαταῤληθῶσιν ὑπὸ 

σφοδρᾶς ἀῤῥωστίας, οὐ δυνάμενοι μετέχειν τῆς συν- 

ἤθους ἀπολαύσεως, ὀσφραντιχάς τινας παρὰ τῶν 
- “Ὁ , 370 ΝΑ "ἢ Ὁ 

ἰατρῶν λαμθάνουσι δεξιώσεις. ᾿Επειδὴ γὰρ τῶν στε- 
ρεωτέρων εἰς ἀπόλαυσιν ἐχπεπτώχασιν, εἰς ἀπό- 

λαυσιν σύμμετρον τῇ ἀσθενεία τούτων, οἵ χολα- 

χεύοντες αὐτῶν τὰς αἰσθήσεις, περινοοῦσι " θερα- 

πείαν. Πλὴν ἀλλὰ καὶ νῦν χατὰ μίμησιν τῆς ἐν τῷ 

αραδείσῳ ζωῆς ἑαυτοὺς ἄγειν βουλόμεν εύὐ- παραδείσῳ ζωῆς ς ἄγειν ( μένοι, φεύ 

γοντες ταύτην τὴν πολύυλον τῶν βρωμάτων ἀπό-- 

λαυσιν, ἐπ᾽ ἐχεῖνον τὸν βίον, καθώς ἐστι δυνατὸν. 
ἑαυτοὺς ἀναγώμεθα,, χαρποῖς καὶ σπέρμασι χαὶ τοῖς 
ἐχ τῶν ἀχροδού ὃς διαγων) ΣΆ ΜΩ, ,ν κ τῶν ἀχροδρύων εἰς διαγωγὴν χρώμενοι, τὸ δὲ 

,΄ 5 - 

περισσὸν τούτων, ὡς οὐχ ἀναγχαῖον, “ ἀποπεμπό- 

μενοι. Οὐχ ὅτι βδελυκτά- ἐκ Θεοῦ γὰρ πάντα γε- 
γένηται" ἀλλ᾽ ὅτι βλαδερὰ, διὰ τὴν τῆς σαρχὸς 

εὐπάθειαν. 

3. [(οά. «ἀάτε τὸν ἄνθρωπον. 

» ΓΟ σάοχ αὐάϊι τήν. 

ΠΊΆΠ1ὰ.,. {1188 510] ᾿ρ5]5. ΠΡ θα ΠῚ) ὙἹΡΘΠΙΘΠῚ Θϑοδ πὶ 

ῬΙΟΒΡΙ ον θηΐ, πΘῸ 5101 πλυιίπιο 1Π51 185 5 ΓΘ ες : 

5661 {1|4}15. γοϑὲ πῶρο ἔπ πιγὰ 658 ἴπ θυ Ἰϑιϊπτιπὶ γὸ-- 
5{Ππ|Π|00... [115 δρατ ρυῖπηὰ ργοογθαῖῖο. ΒΘν ΡΠ 
Ἀπ θ τὴ ΠΟμΟ δ(ἰ θ᾿ Ἰβεϊπιιπι 1ΠΠπ|Π| δἰατιιη., ργαν]-- 

ἴατθ. ϑδο]εἴπι5... ΟἸ ΡΟ 16 [ΟΡ πὰ ΠῚ) ΠᾺΠῸ Δ ΖΡ. 1Π-- 

ΠΟϑΔΠῚ ὙΠ] ΘΡΑΥῚ ΠΟΙ ΒΓ, ΠΕῸ ΠΟΠ ΟἸΠ15. ἃς 

50 ΠΟΙ ἸΠ]} 115 οῦσα βεθοι!αγία Πὸθο ὀχ τι6 νἱτο 

τι511, Δ ΠἾΠΪ 5ΘΡΘΠΤΙΠῚ ἔπ θαπιῖα. ΗΟ σ᾽ ται ΟὨΙ Πα 
411 Δ Ἰοανονῖς, δα νἱΐαπι ΠΠ|8 πὶ πὶ ρα ρ ἴσο ΟΠ πὶ 
ΘΟΠΒΕ Γαῖα ἢ} ῬΟΒ.Π ΠΝ πῖο τϑ αἴ ; νἱταπὴ τα] ητι6 οαν"- 

ΠΑ 1115 νἹΠ15 181} ΟἹ ποχίαιη, Πρ απῃ ΠΠ|ὰη}, 6 Ὸ 

ΘΟΠ ΓΘ πα] 6 ἢ, ἀΠ 5615 βοοΐαμη, Ητθο ρονγὸ ἀἴοία 

ἃ ΠΟΡΙ5 5ι1π|., ΠῸΠ “ποἀ ἃ ΘΟ Ποθ550 ΠΟΡῚ5 ἃ ΠδῸ 

ΟἸ ΒΟΥ ΕΓΠῚ τιδὶϊ ΔΙΌΘΡΘ Ψ ΘΙ Πλ115 ; 564] τιξ Ῥυῖδοὶ [6 -- 

Ὁ ΡΟνῚ5. (6]1οἸταῖθ ἢ ΡΡΡἀἸ ΘΟ Πλτ5 : 4118}15. νἱτὰ Ππτθο 
δναΐ, τ οἵα }15 ΠΡ ρα, τ [Γι σα]Π 15. τὰς ραῖιοα να] 6 

ἰρβᾶχιιθ θυ ρϑάϊια δα νἰΐδηι ἐν Πϑ᾽ πο μἀΔ πὶ Πτιπηὰ ΠῸ 
ΘΘ ΠΟΙ σοπα ποθ πεῖϊα, Θὲ τ νὰν 115 ἀρ θτι5. ΑἸ [ΓΟ τὰ 5 
ΠΙΘΉ585. πὰ ΠΟΙΪ5 ᾿πνοχὶξ ρϑοσδιὶ σατιϑα. Ροϑί- 
{{πᾶπ| ΘΠΪ ΠῚ ἃ γ 5. 1115 ραν ἰ5ὶ (6110 1}15 ὀχ οῖαϊ-- 

5... Δ Π] ΓΘ Πὰ5 [ἀ]σαβίιθ ΠΟ] 15 ἀ6]]1οἷὰ5. ἁ1η-- 

νΘΗΪΠλτ5 : “πο ατθ. ἴαπὶ ΔΠΙρ] 5. Πἰσπτι πὶ νἱΓ85 
ΠΟΠ ΘΟΠΒΡΙΟΙΠΠ15.. ΠΘῸ 11 ΠΟΙΪ5. ΡῈ] ΟΠ νἸτι πὸ 

Ρ᾽δσθηλιβ ἃ σ]οΥἸαπλῖι", ἴῃ ΓΘ ΠΗ ΠΟϑίλ πὶ [πη 4ὰ- 

416 νιΐδθ ἰθ πὰ σθβ56 6 σοὶ 0 μἰβίονθβ, ναυϊὰ- 
416 ΒΘΠ αν ογιι πὰ ἃς 5. {Πππθ το τι σΘΠΟΡ ἃ, 6[1|5- 
416 ΘΘ ΠΟΥ 5. ἃΠ1ὰ αιιο πὶ Ποῖ ᾿πὲ6 Ια ρϑιι5 50- 
Ἰαξῖα. 

δ. {Ὁ οσνοιῖβ, 4] σρανὶ ΔἸ] 4τιῸ πη ον θὸ ΘΠ ΠΠ]-- 
οἴηται, σι} 5015 ψ Πρ ΔΈ 115 ἔα πὸη ρ05 - 
51ηΓ. ιαϑήαπι ΘΟ Π βιιαν αἴθ 5. Πα 16] σαι Π}1- 

Πἰδερα πῇ. Οὐμπὶ ΘΗ). ΤΌ Ι5 1] ΟΣ 1115. ΟΠ] ΘοΙαυῚ ΠῸΠ 

Ἰϊοθαῖ, {1185 1Π|Π Ὁ Π|15 ΘΟ πϑοηἴαηρα 51, θχάτι6 Θο- 

ΛΠ} ΤΠ] 56 ηϑ ιι5. ΟὈΡΙ απ ϊθπῖθϑ, 6] 1 ΠῚ ΠΟ ΠΟΘ ΠῚ 

ῬΙΟσρΙοῖπιπ τ. Οτΐπ δὲ πππὸ Ζιοατο, τις. οοη- 

5{Π{| {10} 511, ἴ δα 6]1|5.., 4185 1ῃ ρν  |50 ρας, 

Υἱἴδθ ΠΟΥΠΊΔΠῚ ΓΑ ΟΠ 65. ΠΟΒ ΓΒ. 1Π5{Π {Δ ΠΠ115.,. ΡἷΠ-- 

δῖιθην πᾶπὸ ἰλτι15 ἀρ 115 0 ΘΟρΙΟ515 νοι Ὁ ΠῚ 

οανθηΐοβ, ἃ θη} ὙΠ), ιοα Ἰἰσθὲ, Ρ 61 [ἀου]1- 
ἴ61, ΠΟΒ 0505 51} ἉΠ115., ΓΠΟΕ τσ τι6 οἱ 56- 

ΤΉ] Π1])115 οἱ ΡΟ ΠΪ5. ἃο πιο τι5. νἰΓα. διιβί θη τα πεα: 

το ηΓ65., (πιο Π5. ΔΒ 115 65. τιῦ τηΐητ15 Ποοῦσϑα- 

ΥἼτ1Π} ΓΟΘΡ ΙΔ Ή115. ΝῸΠ {18 ἈΡΟΠΙΪΠᾺ Πα δἰηι, 

αρρο οαπὰ Π6Ὸ ἁποίογο οτποία ογθαΐα δἰπὲ, οὶ 

«πος ΟΡ σα Πἶ5. θΟπαπ Πα ΙΓ πὸ πὶ ποοιπμοπῖο 
ΠΟῸΠ Οαγραπῖ. 

ΣΓΠὰ οχ σά. δουτοχίπιιια οὐ ίειπι ἀποπευπεόμιεῆσ,.} 
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Εἰ τοφιιίονίε ΤΠ 5 αὖ οπιτιῖϑιις. ορεγίϑιις 

σἰἰς ἰδ φορίπιο. Ῥϊοαης Ἰσίταν ἀγ! Βτηθ οἱ, δὲ 

411 τ ]Π]οι5 δε 115 ᾿πουπη θη 5, ἃ6 ΟΘ11 ΠΙΔΡΉΤΙΠῚ 

«14 χοὶ μυ]ιι5. ἂς ΠΙΙΠΙΘΙΌΡΙΙΠῚ [Δ ΟΙΔΠῈ 5016 ΠΕ] Π|, 

ΘΟΠΆΡΠΙΠΙ ΠΙΙΠΊΘΙΊΠῚ. ΤᾺΛ ΠῚ] ΟΥΘΔΙΙΟΠΙ 6556. ἃ[{|-- 

ΠΘι, 60 4πο( Ιομδ6 [δοιιη Ἰ551Πη115 51 Ὁ, πη] 85. ΘΧ 

56. ῬΑΥΊΘΏ5. ΠΕΠΠΘΡΟΓΙΤΏ 5ρΘΟ65. 5516 1056 ραν- 

τριι5 ρουίδοιιιβ ὀχϑιβίαξ, ἂς Ζυθθοιπαιι 46 βθπὰ- 
αἶο 515 ἴπ 56 Π0}15 αἸβρι ΠῚ} 115. ΔΡ ΓΙ ΠΊΘΈΙΟΙ ταν- 
γἱαπῖ : ἃς 5ἱ [Οὐ νδοδῖ, ΡῈ 5658. 6558 ἀϊοδξιν. 

ῬοαπΕ ν Ὸ οἱ ἠδ βϑρίθπανο, 6556 ἴπ 60 4ιδηδπι 

5[6.}Π1τ8 115. [6 πὶ, αὖ {αὶ πθο ἀπ ΘΧ 586 ΠΕΠ|Ο- 
ΧΠῈ σῖσπαῖ., πΘῸ ΒΡ ἅ]10 ἴρ586. βίβπδιιν. Ὁ ΠΘ 
Βλ ΠΡΟ σϑυῖαι ἐγδοΙ ΠΟ Π 6. ΘΘΕΙΏΟ ΠΟΘ ΠῚ. ΡΟ νἃ-- 

Ἰιὰ μι, τΐδδα., 4τι8 Δ4 γῸ5 ᾿πϑιϊ[πτὰ ΟΥΔΙΟ δὲ, δὰ 

δὰ {πὸ άππὰ πηλοὶθ ᾿ΠΘ ΘΠ τι6. ΔΠΪΠῚΪ 80. Π6- 
οοϑϑασία ργοσθάδμμιβ. Οἰιο 5] 4115 ϑϊα πὶ 1ἴ5. 1ῃ 

γ 15 νουϑαίιιβ δϑῖ, 15 Που θεῖ Πάν ΖΘ α τ τὸς 

ὙἜΠΠῚ {ΠΠΘϑα "ΠῚ ἀΡι 1] ΠΟῸ5 ΓΘΟΟ Πα τ 1Π} 6556. Οτια ΓΘ 

51 τηᾶσῃὶ [οῖθη ἃ δϑὲ ἃυἹΠΠ πη θι]οα., Πϊο δἰτα. διιπὲ 

ΑΥἸ ΓΙ πη δ ϊος. 56 ΠΝ ῸΝ γΘΡῸ ΠΟῊ 5115 Δ] ΠΊΟ 551ι- 

ΤΉ] Π11155 {πο 6 πππιΠ] ρνοἴδεια βαρ᾽θητὰ δἰ πί, ἃ πὶ 
ἴῃ 67115 αι 6Χ 58 οὶ πϑῖι Θϑῖ βαρΊ ΘΠ 125 σγ ΔΓΜ 
πῶ πιᾶρὶς ρου Π ΡῈ πΐ οχίσιια, πϑὸ δὰ νἱναΐθηι 

σοπά ποθ ῃεα., Φαᾶτὴ Οϑἰθ πα Θ [π|551 5ΌΠΉ1Ι5. ΝᾺΠῚ 

4] 5115 βία τπτὴ ΟΡ μη τι6 παν απ, ράΡν 15 Π]ΠῸ 
(εχ ποϑβίγα βο σοὶ ἀθοιν Πα) [ππ πὶ 5105, 51115-- 

416 Ἰρϑουγῖιπὶ πιο] Δ ΠΟ ΠΡ Ὲ15. ΔΘ ΠΧ Ι5., 1ἴὰ “56 

πη η] ἔσο Ἰαοίαπί. ΝῸΝ5. Ἰΐαπθ., τι πἰπο 115. 11- 
4ιδαῖ, θὰ πῸ5 ἀδϑρθοῖαι Πάθογθ τι 5ῖς δριά 
ἰρ505 Ῥ] αν Πὰπξ , 5:16 Π 110 ἔγα ΠΘΟΙΙΓΓΆΠΉΙ5.5 41] 

46. 1115 βθυῦπο δὲ : δίπηα! νορῸ., 4ποα 6] βιηο αὶ 
ΛΘυ ἢ σΟΠϑΙ ἀουαῖ]ο Παϊ 1τὰ [0115 511 δ ρθουν ϊα 
ῬΌΒΡΠΙοΟ ἂς σαχϊ ΡΙ6θὶ, οοἸ]δοΐαιιθ οοποῖο 5᾽1, ΠΟῚ 

«πῷ ἀρ Ποϊοβοβ 1105 ἃ0 5ΟΡ ἢ ἰβ[ 05 56 ΠΊΟΠ65 ἅτι- 

αἶγα μάγοι, 5ϑ αι δὰ Ὡα!ΠΠοαοηθ πὶ [λοϊθητῖα 
αιυιαϑιτα 510] γ ΒΟΙνῚ ἃΓ4 116. ΘΧΡΟΠΙΙ αυγδῖ. 

τ. ϑορεμηιιβ ᾿ατι6 65. ΠΌΠΟΤΘ ΡΥ] ἴπ5 θϑὲ.. 
14 οϑι, βα δ] αῖιπι ; ̓πἀθήτι6 56 ρί ΠΆΓΙΠ5. ΠΕΙΩΘΙ ΙΒ 

ἃριὰ ἩΘΡγοβ γθ πο }}15 : ἴῃ 40 ΤΑΡΘυπδοι]ο- 
ΜῊ [Ὁ5 ΤΠ 5 ἔπ||γὲ0 ἀο ἀ165 ῬΥΟΡΙ Δ ΠΟΠΪ5. 564 οἱ 
ἈΠ ΠῚΙΒ 5ΘΡ αλ115 ἃρτι 605 ν ΘΠ Ρ Β}}15., {πθ πὶ Ἀ6- 

5510 Π15 ἀἸοο θαητ. Τάσο αὶ {απ ρ 006 ἃΠΠ5 56Χ οχ-τ 
ΘΟΪΘΡ 6 [θυ ΓΔ ΠῚ ς 56 Π 10. 16 ΠῚ ΔΠΠΟ, 115 σΟηἴθη- 

ἴ05. 6556 Ορουίοαϊῖ., {1185 ἴϑυγὰ βροπίθ ργοάποο- 

Γοῖ ; [πὶ 50 }]10 6, οἰμ} ἔθυ 85 ΡΟ ἶ5588 ΘΟ ΡΟΙ65 
ἴδοι! θϑϑθηῖ. ΑΠΠΟῸΘ 56Χ Ἡ οι βαυν 8 θαῦ ; ΔΠΠῸ 

ΒΘΡΈΠΩΟ ἃ 5θυυ [16 ΠΡΘγα θαταν. ΑππῸ βοριπαρσο- 
5'η0. δο]ῖα ἀριιὰ 605 σαρεν 5 δϑ[. 564] ποβίσα 

Ζαοαιιθ ν᾽ ἀθαμηιι5. ϑορίϊθς, ἰηατ, οαάοὶ γιξίιις, 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΛῸΝ 5. 

441 
ΔΑ 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

᾽ ᾿ Ξ 
Καὶ χατέπαυσεν ὃ Θεὸς ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 

φ- ον, ἕο ΕἾ - «ς᾽ ῬΕΥ γ α 
αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ξὀδόμῃ Λεγέτωσαν οὖν ἀρι- 

θμητικοὶ, χαὶ οἵ π περὶ ταῦτα ἜΤ αχότες, χαὶ τὴν 

τοιαύτην σοφίαν ἀντὶ μεγάλου κατορθώματος προ- 
ΌΑ «“ ᾿ - ἘΞ , 

δαλλόμενοι, οἱ μὲν, ὅτι συγγενὴς τῇ τοῦ χόσμου 
, ΦΡΔΡ 5 ἐν « δ “᾿ ΥΩ ΄ 5 

χτίσει ὃ ἐξ ἀριθμὸς, οἱ δ᾽, ὅτι πολύγονός ἐστι, πολ- 
3 Ὡρὴρ ἐδ Ἔχ Ἄ 

λὰ σχήματα ἀριθμῶν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τίχτων, χαὶ τέ- 
τ" ἜΡῚ νὰ Ὡῷριὶ “ΣΝ 

» χαὶ ὅσα περὶ τῆς ἑξαδος λειος τοῖς ἑαυτοῦ βέρε εσι 
3. - 5, ἷςΝ " ς Νν ἦν “ 
ἐν ταῖς σχολικαῖς διαλέξεσιν ἀριθμητιχοὶ διηγοῦν-- 

β ὅ 
ἴ πως σχολὴ . χαθ᾽ ἑαυτὸν Ὄλῴα Ἀπές 

καὶ περὶ τῆς ἑδδομάδος, ὅτι στ 

ἐστιν ἐν τῷ ἑδδόμῳ " οὔτε μὲν γὰρ ἀττ 
Φ:. δ , « “- « , 

τοῦ, οὔτε παρ᾽ ἑτέρου τίκτεται ὃ τῶν ἕπτ 

Καὶ ἢ 
Ὁ .Ἐ ᾿ τ ΤΡ δ ν 5. ἃ 
οιαάλεξιν τὴν πρὸς υμας οικοόραυὼν; ἐπὶ τὰ εὖ γνο- 

α ἀριθμός. 
, , Ἀ ἌΤΕΡ , 

ἵνα υὴ εἰς πολύυλον χατάγω τὸν ΔΟΎΟΣ "τὴν ν 

ἢ ͵ ΤΣ , Εἰ δέ 
μονέστερα χωρήσωμεν χαὶ ἀναγκαιότερα. Ε δὲ τις 

εδ ᾿ 
χαὶ περὶ ταῦτα ἔχει τινὰ ἐμπειρίαν, ἴστω ὅτι χαὶ 

φΦες ἐἷῷ ᾿ ΠΥΡΌΣ 2910 τὶ 
παρ᾽ ἡμῖν ἐναπόχειται. “Ὥστε εἰ μέγα ἀριθμητικὴ, 

ἐνταῦθά ἐστι τῆς ἀριθμητυαῖς τὰ στ θησαν Ἥμειϊς 

δὲ οὐ φρο ονοῦμεν ἐν τούτοις μέ ἔγα; διὰ τὸ ἐκ τῆς τοῦ 

χόσμου εἶναι σοφίας, ἢ διὰ τὴν ἐχ τοῦ χύσμου σο- 

φίαν, ἃ 
Ὶ 
- Η 
ἀσυντελῇ πρὸς 

ἘΕρ ΘρΟνΕ εἴν μᾶλλον ἡμεῖς, ὡς μικρὰ χαὶ 

ἀρετὴν » ἀλλ᾽ οὖχ ἐπιδείχνυσθαι ἐντε- 
ΨᾺ Α - ͵᾿ Ἁ ΕἸ - 

ταλμεῦα: [ΟἹ γὰρ ταῦτα περιέποντες, μιχρὰ ἐνταῦ- 

θα χλέψαντες, ἐχ τῶν ἡμετέρων. λέγω, ταῖς Τ ΣΙΞ 

γματείαις αὐτῶν χαταμίξαντες, οὕτως ἀποσευνύνον- 
σ , Ο᾽»" ΕῚ - } } “ 4 

ται. Ἵνα τοίνυν δείξωμεν αὐτοῖς, ὅτι τὰ παρ ἐχει- 
Ἔ Σ 

νοις περισπούδαστα, ἡμῖν ἐστιν εὐχαταφρόνητα, 
- 7 ἐς 

σιωπῇ παραδράμωμεν τὸν περὶ τούτων λόγον " μοῦ 
τ τ ρα: 95 Ἀμμ τον δ βδύντ βαν 
δὲ, χαὶ " ὅτι οὐχ εὔληπτος τῷ χοινῷ χαὶ ἰδιώτῃ, 

λχῷ ὃ τεχνικῶν ἐχείνων λόγων χαὶ σοφιστιχῶν θεω- άπ β ἱ τ 
, , -. 2: , " ΝΣ ᾿ 

ρία: πάρεστι δὲ ἣ ᾿Εχχλησία, οὗ παραδόξων λόγων 
τ᾿ , ΓΝ ’ "ἊΝ -Ὁ- ΕἸ ᾿ 3 ᾿Ν - Ὁ ᾿ 

ἀχρόασιν ἐνδεχομένη, ἀλλὰ τῶν ἐπ᾽ οἰκοδομῇ οἰχεία 

θεωρημάτων ἐπιζητοῦσα τὰς λύσεις. 

Τετίμηται τοίνυν ἡ ἑὐδόμη ἡμέρα, τὸ σάδόατον, 
9 "Ὁ ΄Φ᾿ ΞῚ Αἵ ἘΠ Ὁ ἊΝ 

χἀντεῦθεν ὃ ἕόδομος ἀριθυὸς παρὰ Ἰουδαίοις τίμιος" 

ἐν ᾧ αἱ σχηνοπηγίαι. αἱ σάλπιγγες, ἣ ἡμέρα τοῦ 
᾿ Ἐν χες 9. . ρον ΒΥ 
ἱλασμοῦ. Καὶ ὃ ἐνιαυτὸς ἕόδομος δὲ 

τίμιος, ὃ τῆς 

παρ᾽ ἐχείνοις 
32 ὔ , 3} χὺν ΣῚ , 

ἀφέσεως λεγόμενος. ᾿Εξῆν μὲν γὰρ 

ὑτοῖς ἐξ ἔτη ἐργάσασθαι τὴν γῆν τῷ δὲ ἑδδό αὐτοῖς ἔξ ἔτη ἐργάσασ ἣν γῇ Ὁ δὲ μῳ 

ἐνιαυτῷ τοῖς αὐτομάτοις ἀρχεῖσθαι, ὅτε εἶχον τὴν 
-" ἐξα , ΝΣ ΣΧ νΝ ὩῸ - 

γὴν τῆς ἐπαγγελίας. “Ἐξ ἔτη ἐδούλευεν ὃ Ἑδραῖος, 
Ξ, : ΚΝ ἐς ΞΞ 

χαὶ τῷ ἑδδόμῳ ἔτει ἀφεῖτο τῆς δουλείας. Εδδομη- 

χοστῷ ἔτει ἐλύθη παρ᾽ αὐτοῖς ἣ αἰχμαλωσία. Δοι- 
ΝΥ 39. ὦ Ἁ ΑΙ, Ψψ᾽ « , Ἂν - 

πὸν ἐρῶ χαὶ τὰ ἡμέτερα. “Ἑπτάχις, φησὶ, πεσεῖ-- 
«᾿ τ ΄ ΕΓ 5: ΣΤΟΝ 

ται ὃ δίχαιος, καὶ ἀναστήσεται. Οὕτως οἰχειούμεθα 

ἡμεῖς τὴν ἑδδομάϑα. “Ἑδδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ ᾿Ενὼχ 

5. ΓΙκεια ὅτι οπιῖτταηι Οοά, εἰ «44, Β4511, εἰ ατὐόβογ, Ν γ35.1 



ὉΠ ΠΟΜΙΝΙΒ ΒΥ ΌσΤΌΒΑ, ΟΚΑΤ. 1- δῦ 

οὔχ οἷδε θάνατον' μυστήριον τοῦτο ᾿Εχχλησίας. Ε΄ δέ τ ϑμταοί. 515 ΠῸ5 πο ἀοιμηδάθπι Π0 15 νἱπάϊοα- 

“Ἑδδομος ἀπὸ ᾿Αδραὰμ. Μωῦσῆς νόμον ἔλαδε" τοῦ- 

το μεταθολὴ βίου, ἀνομίας χατάλυσις, δικαιοσύνης 

εἴσοδος, Θεοῦ ἐπιδημία, εὐταξία χόσμου, νομοθέ- 

τῆσις τῶν πραχτέων. ᾿Ἰξδδομηκοστῇ χαὶ ἑθδόμη 
γενεᾷ ἀπὸ ᾿Αδὰμ. ὃ Χριστὸς ἐφάνη. Οἶδε τὸ μυστή- 

ριον τῆς ἑόδομάδος Πέτρος. Ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς 

ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ ; ἕως ἑπτάχις; 

λίγα ἤδει τὸ μυστήριον - οὕπω ἔμαθε τὸ τέλειον " 

μαθητὴς γὰρ ἔτι ἦν. Ἕως ἑπτάχις : Ἀπεχρίθη ὃ 
διδάσχαλος, χαὶ οὐδ᾽ αὐτὸς ἀπέστη τοῦ ἑπτά - ἀλλ᾽ 

εἶπεν μὲν, οὖχλ ὅσον ἤδει ὃ μαθητὴς, ἀλλ᾽ ὅσον 

ὑπερέδαλε τῷ τοσούτῳ ὃ Δεσπότης. Ποσάχις ἅμαρ- 

τήσει, χἀὶ ἀφήσω; Διὰ τί οὐκ εἶπεν, ἕως ἑξάχις, 
ἢ, ἕως ὀχτάχις, ἀλλ᾽, Ἕως ἑπτάχις; Διὰ δὲ τί ὃ 

Κύριος οὐχ εἶπεν, ἕως ἑχατοντάχις ἑκατὸν, ἀλλὰ 

τὸν ἑπτὰ ἀριθμὸν ἐπολυπλασίασεν ; Οὔτε ὃ Πέτρος 

ἄλλον ἠρώτησεν ἀριθμὸν, οὔτε ὁ Κύριος ἐξέδη τοῦ 

χαγόνος τοῦ ἑδδοματικοῦ. Παρετήρησεν ὃ Πέτρος, 

ὅτι χανὼν παραδόσεως ἀρχαῖος, χαὶ τὴν ἑόδομάδα 

ἔμφασιν ἔχειν τινὰ ἀφέσεως ἁμαρτημάτων, ἀνα- 

παύσεως τελείας, οὗ σημεῖον τὸ σάδθατόν ἐστιν, ἣ 

ἑόδόμη ἡμέρα ἀπὸ γενέσεως. Ὃ Πέτρος ἑπτάχις" 

ὃ Κύριος ἕως ἑδδομιηχοντάχις ἑπτά. ᾿Αλλὰ χαὶ αἵ 

ἁμαρτίαι, τὸ παλαιὸν, κατὰ τοῦτον ἐχδιχκοῦνται 
τὸν ἀριθμόν. Οὐχ οὕτω, φησὶν ὃ Θεός. πᾶς ὃ ἀπο- 

χτείνας Κάϊν ἑπτὰ ἐχδιχούμενα καταλύσει. Οὐδὲ ἐχεῖ 
ὀχτὼ, ἀλλὰ ἑπτά. Καὶ ὁ Λάμεχ δὲ ἑαυτοῦ κατα- 

κρίνας, τοῦ ἑδδόμου οὐκ ἀπέστη. Φησὶ γὰρ, Ὅτι ἐχ 

Κάϊν ἐχδεδίκηται ἑπτάχις " ἐχ δὲ Λάμεχ ἑδδομηχον- 
τάκις ἑπτά. Διὰ τί; Μικρὸν ἀνάμεινον, καὶ εὑρή-- 

σεις τὸ μυστήριον. Ἣ πρώτη ἁμαρτία ἑπτάκις ἐχ- 
δικεῖται " ἑδδομηκοντάχις δὲ ἑπτὰ ὃ δεύτερος φόνος 

τοῦ Λάμεχ - Ὅτι ἐχ τοῦ Καϊν ἐχδεδίκηται ἑπτάχις, 

ἐκ δὲ Λάμεχ ἐῤδομηχοντάχις ἑπτά. ΔΛογιζόμεθα 
οὖν, ὅτι ἣ αἰτηθεῖσα ἄφεσις παρὰ Πέτρου ἀνάγει 

τῇ ἐχδικήσει τὴν τοῦ Κάϊν συγχώρησιν ἣ δὲ παρὰ 
τοῦ Κυρίου ἑδδου:ηχοντάχις ἑπτὰ συγχωρεῖ τῷ Λά- 

μὲχ ἑόδομηχοντάκις ἑπτά. “Ὅσον γὰρ τὸ παρά- 

πτῶμα, τοσοῦτον χαὶ τὸ χάρισμα. “Ὅπου ὀλίγη ἣ 

ἁμαρτία, ὀλίγη καὶ ἣ ἄφεσις. Ὧ γὰρ ἀφῆχεν ὀλί- 

γον, ὀλίγον καὶ ἀγαπᾷ. “Ὅπου ἐπλεόνασεν ἣ ἅμαρ- 

τία, ὑπερεπερίσσευσεν ἣ χάρις. 

Ὁ... ᾿ ΄ «δὶ χε τ ΄, 
Τί οὖν ἔστι τὸ μυστήριον; ᾿Βύδόμῃ ἡμέρᾳ λέ- 

δ ἶ - .͵ Ἴξται ὁ αἰὼν οὗτος πληροῦσθαι, καὶ μετὰ τοῦτο ἐφί- 
στασθαι τὴν ἡμέραν τῆς χρίσεως, τὴν ὀγδόην, ἐν 

ἢ ὃ ἁμαρτωλὸς ἑπτάχις, ὃ καθ᾽ ὑπερθολὴν ἁμαρ- 

φ» 

" »» ἢ: 

τ3 

μτι5. ϑθρίϊηνι5. δὰ Αὐδπιο ἘπΟΟΝ πηου θη ΠΟῊ 
ν δ : Ἐσοϊοϑίας πος τηγϑίθυιη). ϑθρεϊπιιθ. Ὁ 

ΑΒΡναϊιάθηο Μο565 ᾿ἰθϑθιι Δοσθρὶς : πιπίδτο 1ὰ υἱ- 

ἴ2θ., ἸΠ| τ 15. ΘΥ̓ΘΥΒΙΟ., 05.125 ᾿πο  Θ55115., οὶ 
ἁάγθπειβ, Οὐο τππι πα] σοΙη μοι ἔπι5, 6] π54τι6 ἔγαπ- 

4ᾺΠΠ 85... ἐονῖιη {τι ἀσϑπάα δἰηὶ ᾿θρϑατο. 856- 
Ῥὑπασοϑί μὰ 86 5θρ ἔπη Ροβὲ Αἀἁπηῖιη οἴαΐο ΟΠν}- 

ϑτι. ἀρΡάνα:. Νονς Ῥοίγιιθ. βθρίθ παν} πιγϑίο- 

γἱαπη. Ομοίΐος ρϑοοανις ἐπὶ πὶθ [Γαΐου πιθιι5., οἵ 

εἰϊπιϊιίαπι δὲ ὃ τπιδητι6 5ορίϊος ἢ Ῥανπι πονθνδΐ 

ΠΥΥ ΓΘ τ : ποπάϊιπη {π|ο4 ρον δειιηι δὲ ἀ141-- 

οογᾶξ : δήϊπις. ΠπΑπΊΠιι6. ἐἸβοῖ ρα! οὐαῖ. Αἴ πθὸ 

ΤᾺ 5115 ΠΟΙΌΣ ἃ 56 ρίθ Πα ΓΟ ἃ Θεθϑϑὶῖ ; ἀἰχίταιιο, 

ποη 4 παπέϊτῃ ἀἸβοῖρα]ι5 πονθραξ, 564 αι πέιι πη 
ΤοπἾπτι5. ΟΡ] Θιτἶα. ᾿8] 0 "6. ΒΘ ρ ΟΡ  αΓ. Ομοιος 
Ρεεοσανῖε, δὲ αϊπείξίαπι " αν πο αἰχὶς, [5η1|6 

56ΧΙ65., ἅτ, Τίβατιθ οοιϊθς, 564, ζίξψιιο ςϑρίϊδ5 ὃ 

Οὐ άπὶ νερὸ αἰχὶξ Πλομηΐητι5, τ56116 σθ μι πὴ σ6η- 

{|65.. 561 ΠιιΠΊΘΡτΙ ΠῚ) 5ΘΡΙΘ ΠΑΡ τι}. ΠΕ] ΡΠ] 1οαν 2 

Νρίμκια Ῥϑίνιβ ἃἰπιτ (τι 51 γ 11, ποάτ6 ΠΟΙ ἢτι5 ἃ 
5Θρ θαυ γοσαα χουν ιΐαν τ. ΟΡβουνανᾶὲ Ρθιρα8, 

γείθρθιη ἰδ ΠΟ 15. ΚΤ] Δ ΠῚ 6556, αἴθ βορίο- 

ΠΑΡῸ ΠΙΠΠΘΙῸ γνἱμπι «αδπη αι) ΘΧΡΙΟΘΒΙΘΠ]5. γ6- 

ΤΩ Ἰ55 10 15. ῬΘΟΟΔΓΟΥΙΙΠῚ 1Π6556 : 55 Πιιπη. ΠΙ]Θ 5 

Ρονίθοϊα : 5 Ὀαίτπη εἰϊθ65 βθρεϊπηα θὲ ἃ οὐρα ΠΟ Π6. 
Ῥεεγιιθ 5θρῖ]85. : ῬΟιΪπιι5. πβήτι6 βϑρίπαρο5. 56- 
Ρ[165. 564 δὲ ρϑοσαΐα., νϑίμϑεο ΥἹτ 7) ΘΧ ΠΙΙΠΊΘΥΪ 

ππι}1|5 γα τοπο νἱπάϊοθ ραπα μ᾽ δοιιμπειν, Λοσι ἔα, 

11 Παιιβ ; 564 οπιπῖς ημὶ οσοἰήοτῖς ( αἴτι σορίθηι 

τεἰείοτιες εἰϊδοοῖνοί. Ν6 1Π1Ὁ6 «αϊάεπε οοίο,, 5ϑά 
βϑρίθηῃ. 5864 δὲ Τιπηθοῖ ἴρ56. ἴπ βϑίρϑιιπη ἀἸσθη5 
ΒΘ ΘΠΠΔ ΠῚ 7) ἃ 5ΘΡΊΘΠΑΥΟ ΠΙΙΠΘΙῸ ΠῸΠ Κδοοββίί. 

ΑΙἷΆ ϑηΐηι, Εὰ (αἴπιο υἱτιαϊσαίιηι 658 σορίϊος, ἐα 

Παπιθοῖν ἀπεΐθην σορίμαρίος σορίϊος. Οὐ ἴα 9 
Ῥδα]α]ιιΠη} 51|511Π6.. οἵ ᾿ΠνΘ Π]65. Πυυϑίθυπιπ). Ρυΐ- 
Π.Π1ΠῚ ΡΘΟσα ΠῚ 56 ΡΓ165. νι πα ολτιν : βϑρεμασὶο5 
ὙΕΙῸ 56ρ[165. [θυ ἃ ΤιΑΠΊΘΟΠΟ ραϊναΐα ορε5 : 

Ομοπίίαπι 6ῳ (απο υἱπαϊοαῦχέιιτ' σορίϊες, ἐα 7.α- 

τθοἶο ατεΐθην σϑρίμαρίο5 σορίϊος. ἘΠΧΊΒ ΕἸ π ἃ Πλτι5 

᾿ΐαιιθ, φαοα ῬΘΕΡαι5 5Θ ΡῈ 65 αἸμΉ τ ΡΘΗ, Θαϊηὶ 
Ομ ΟΠ ΠΟπΘπὶ ἐπα πΕ} : {πιο νορῸ ΤΟΙ Ϊπιι5 

βΒθρ πὰρ 165 5ΘΡΕ65., ΤΑ ΠΊΘΟΪΟ δϑρίτι 165. 56 ΡΕ165 

Ἰβπόβοῖ:. Οὐδ πε πὴ δϑὲ ἐἰθ]]οῦτι πη, ἔα πία θϑὲ δὲ σγὰ- 
τἴὰ. Τ01 ράγντπη «6! ]1οἴπ πὶ οϑ, ρᾶνγὰ θϑὲ δὲ ἀἸμπηῖ5-- 

510, 56τι ψϑηΐα. (τ Θπΐπὶ ράγαιηι αἰ 51Ὁ, βασι οἵ 

ἀππσῖε, δὲ αϑιπιάανίε ροεοαίιεπι, σρεταθιμιεῖα- 
νι σταιία. 

8. Οὐ ἜΡθῸ 510] γπΠῈ πιγϑίθυϊτιμη ἢ 16 5ΘρΡΕ)0 
ἀϊοϊτυι" δονιπὶ Πθο. ΠΟΙ ρΡ] ΘΠ πὴ ; οἱ ροβὲ [τος 

γΘΠΕΜ ΠῚ {ππἀ10 11 «ἴθ, οοἴαντ ; ἴῃ {πὸ ρϑοσὰ-- 

ἴον 5ΘΡ 65, ἃ6 (ἱ ΘΧΘρΘΡ ΓΘ. ρΘοοδιοΥ;, δορίιια- 

Λίαμαλι. τ8. 
21. 

ὅεπες. 

Οεπὸς. ἡ. 

2Ί. 

7. ΙΝ 42. 

ἈἘωμι.5. 320. 



Ἑκαὶ. Θήκ 

λ80 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΒῸΝ 

5165 βθρἢο 5 ΡἸδοῖοι : Ξ ΥἸΟἸσβϑι ΠΗ 116 {π|5[τ|5 βθριῖο5, 

ἃ {{| ΘΧ ΘΟ ΉΓΟΙ" πι5[τ|55 ΒΟ ρ πὰρ 165 56 ρ 165 ργθο- 
μλϊὸ ἀἰΠοίθιν. Π 6] Παπιτι6 ΟΠ τὰ 5... ΠῚΠῸ 

αάδηι μ6 1 ἐρηἸσπηαῖα, {{π|88 5.10 {τ π|᾿ὰ ΟΌΒΟΙ Ὁ 

5 ση ἤσαι τ τη ἀπ το πὴ 1η δοοπηό ἀνθπιι μροι- 

ϑρ οι πὴ. ἃ ΠΠΔΠΙΓὀϑία τη. ΧΙ τιν τ15. ὁδὲ νυ ὶτα- 

ἴθ πὶ : ἴππὸ ΘΗ] ΠῚ {0 Π]0115 αι 5641|6 αἰ ηιτι5. Ῥ ΓΘ Π}115 

511, ὀσίοπάοι. Βθριοι θ]Ἰοῖα, Ἰστται",. απ. ΠΟ} ῖ5 

ῬΘΟσΔΠΕΠτ5. ΘΠ τῖοθ. ραῦπα. δ) οαητιν, νἱα Πδο 

Τλονλἶπτι5. ΘΟ ἀοηα 1, ἀπιπηο40. μοῦ ρα π το η- 

αἰαλ ἂς ΘΟΠ Ὀ5ϑι Ομ θη. ἃ ΠΟΪΣ 5. [ΠΘΡῚΣ Ο]οδίιι5. 

Οὐ Πα 16 τροιηθ πη τ. {Ππ|η} 16 Δ ΠΟΥ ΘΓ ΠΊΙ5. , 
ἴῃ 41π|ὸ γοδουῦναΐα πο ἕν ῬΘΟΟΔΠΓΡιι5. Ππιδῖα 50ο- 

Ἰουιιηι γ ΘΕ τ Π10 τὰ τ|6 ’ΙᾶΠπο6 ΤῈ ρΘΠβῖο, ρο ἢΪ-- 
τ Πα ΘΕ Πρ 6 Π 115 4ιιοδα ν ᾽ν πλ115. Θσοι ρα ΠΙο5, ρ6ο- 

οαΐα αἸΠπταλητι5,. {πὸ 1ΠΠ1Ὸ λα] ΠΡ] 1 6} ΣΟΥ ἸΠΠ}1 ΠῚ 

αἴάιιθ ἀο᾽ουοη. ἀο ΟΥποἸα τ. ναι ΡΟ 551- 

1115. 
9. Ππιπο ἰΐαιιο ἀἴθηι 5 Ρ Ιλ τι1 ΘΧ ἰ5 ΕΠ ΠΟ 115 

βϑρεηο {Π1 ἀἴδὶ,. ΟΠ ϑυ Π] ἃ ΤΊΟΠἾ5. Π11}115 5650 1}}} 

ἤσανα γοβροπάθνο. ΠΤ] Πλ115. ἸσΊ τι", Δ τεφιιον 
7 ειι5 εἶθ ςορίίηλο αὖν οπινίθιις ορογ δι δια. Βοὰ 
οἵ τὴ 10 ρανῖτον, Πα} ἈΠΊρ] 15. πλπΠᾺ}] Ππι]} 115. [τι- 

τρὰ 51 η1 ΟΡΘΡα. ΝῸΠ Θυα ΠῚ αὐτὰ ΠΙΡ1180. 5 ΠῸΠ 

ἈΠ] 115. ΘΟΠΙΡΔΟΓΙΒ., ΠΟῚ ΠΙΘΡΟ ΔΓ 86 Σ ἈΘΡΊΘΜΠΪΓι- 

Δ ΠῚ ὙΟΙῸ 5 51 {{|4 γο! Φιιουτιη}. δππ  ἸΟυ τ} ο5[ ἃ 

ΠΘΘΟΓΟΥῚ) 5 ΠΘ ΝῸ] ἀηΐπιο {Π16 σορίίαγο Ἰϊσοὶ : 

ὁο 5[4010 ογδαῖαγα αἰτοπὶτα ἃς ΓΘ ΠΊΘΠ5 ; 58π6ὁγ- 

{{|6 ΟΧ ΟΠΙΠΙΠΡΕ5.. {ΘῈ ἰδ Πα}}ὰ σοονοθα , π|Ὸ- 

{πιο ρου ΙΧ ΟμμΠ65 : {511 Φυ ατι6 ἀρ ΠῸ5. 

᾿ρ51 ΠΧ} τὰπο [ΟΥ μ 1π 6 ΘΡΙ ΠΕ 5. ἀπ |ὰ ἄδ 1115 

ϑοητοπ α [ορο πὰ 5ἰ1. ἘΣῚῚ οὐ ΑΡΡΑ ΠΛ 115. ἴπΠῸ 

ΔΏΧΙΤΙ5. ἃς 50] ]Ποἰτιι5... πη γ Θ᾽: 41 1ῃ ΘΟ ΘΠ Πα ΠῚ 
ἰδ τισι! 56. 11 ὈΧΘρΘοῖο.,, 56 ἴῃς 4πιὰ [πδ!ονιιηι 

Οαθδο ; ρυΐπια., βϑοιηα,, ἀῈ} τον τὰ ἸοοΔ Πα τ|5 511. 

Πονΐπιι5. ἀρ οαϊο δάνθηϊ : Ρον  Ι Πτπιν" ορ]οβίοϑ 

ῬοΟΙΟβίαἴοθ.. Οδ6]15. αι 015; ΟΠ]. ΟΥ̓ΘΔ Πα ἃ {16 - 

τ 6] τι π α ππϑιιιιο σΟμ ΓΑ] Θ τ" ; 4 αἰπ ΘΓ Ἰρ5] [Ὸν- 
5:1 ΔΠ56}} ἀἀβια! η:. πιθ τι Ἔς ἃ ρᾶν 4], 
πὴ. δὰ γα πο ηθ {πο α 46 5015 ποτα 4610 115, 566 
«ποα ο]ονϊοβιιβ θυ ΡΟ πάτο [1015 ΘΟ ΠΒρΘοίτ5 
Οὐππ "5 ΡΕΥ 46 Οὐ ΘΔ 5 511 Πρϑῖτι5. ΠἸΘ αι 1 1Π}Π}}5-- 

ὦ 5115. 511. ΝΌη αι 15. Ἐβαΐαμη ἀϊσθπίθηι : δὲ ἀρό- 
στογὶς οἰδίπεηι, ἰτϑηῖοτ' ἀρρΤοἰιοτιδί δὰ ἰς πχοτι 65 ὃ 

ἀα ρι5 ἀἴθαι 1Π]Πππὶ ϑι θ᾽ πολι. ἊΡ 6]}115 Θοπϑρθοῖαι 

Παρ σΟΠρ] οῖαϊ,, 05. ΟΠ Π65. ΟΡΒΓ Πρ βοιιηΐ , Πὰ- 

αὐτὰ ΘΗΙΟΥ Γ".. ἃγ5. ΟΠ ΠΙ5 γπϑιουϊοα ναοαΐ νϑυΡο- 

χπιη4τ16 [Δου]τὰ5, ον Τοὶ ὁ 666 }15 αἀνοητιμ. Τιιπο 

Θαΐπὶ ἤπ511 γα ρΊ ΘΗ Τα 5. ΘΟΡΙΠ 116. ΟΡ 5. Πα}]005 

οὐααΐ, ἀο ἀδάποομι. Δηπρο}}. Τιιηο. Ππ|511.,. “ιιαϑὶ 

5101... 6 Τοῦ νὰ π΄ σ᾿ ΤΟΊ ἢ Τα ς ῬΘΟΟΔΓΟΙ Ὸ5 

γΌΤῸ ΨΊΠΟΙΪ 5, μοσοατογαια, ρΓΟΡυΐο ρομάονο μιὼ- 

5. ΒΑΒΠῚῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

τωλὸς ἑδδομηχοντάχις ἑπτὰ ἐχδικηθήσεται" χαὶ ἔμ- 

παλιν ὃ δίκαιος ἑπτὰ τιμηθήσεται" ὃ χαθ᾽ ὑπερ- 

δολὲν δίκαιος, ἑδδοι ηχοντάχις ἑπτά. Ἢ γὰρ τοῦ 
ἑ 3, ; Ἢ ΠΤ τρνὰ 

Θεοῦ φιλανθρωπία νῦν μὲν δι᾿ αἰνιγμάτων ἡμῖν τὰ 
΄ὔ ς , , ΑἾ ΞΡ ΣΝ - ἊΣ ’ Ξῷ 

μέλλοντα ὑποφαίνει " τότε δὲ, ἐπὶ τῆς δευτέρας αὖ- 

τοῦ παρουσίας, ἐναργὴ χαὶ τετρανωμένην παριστᾷ 
3 Ν Ὁ τὴν ἀλήθειαν - δείξει γὰρ τηνικαῦτα τίς τίνων ἐστὶν 

Ὁ ἄξιος. πταπλασίονα τοίνυν τὴν ἀντίδοσιν ὯΝ 

ι ὃ 
᾿ 
ἦσ 

ἐξιλεωθείη παρ᾽ ἡμῶν. Ὥ τε, εἰδότες τρο φο τος 

ἐχείνην ἡμέραν, ἐν ἣ τεταμίευται τοῖς ἘΔΙΙ͂Σ 
᾿ ς 

ἡμαρτηκόσι ἣ πρὸς ἀξίαν τῶν ἁμαρτημάτων ἄντι- 
λῇ , - “ω 

μέτρησις χαὶ ἀντισήχωσις, διὰ μετανοίας ἐν ζωΐ 
“) Ἂς ΄ “ 

προλαθόντες, ἀναλύσωμεν τὰ ἁμαρτήματα, ἵνα 
ἐχεῖ τὸν πολυπλασιασμὸν τῆς ἐπιπόνου χαὶ ὀδυνη- 
ἧς : , 
ρᾶς ἀντιδόσεως ἐχφυγεῖν δυνηθείημεν. 

Β ᾿Κύόδόμην τοίνυν ταύτην 1 ἯΡῸ λογισώμεθα 
, εἴα χείνης τῆς ἑδδόμης τῆς συντελεία Ὁ τοῦ αἰῶνος τού- 

του ἀντίτυπον. Εἴπωμεν τοίνυν, Καὶ χατέπαυσεν ὃ 
-Ὡ “ἢ - ΄, 

Θεὸς τῇ ἡμέρα τῇ ἐθὸς 
9, Ν , “οοζτ ν 

μη ἄπο παντῶν τῶν ἐργῶν 

αὐτοῦ. Καὶ ἐν ἐχείνη ὃ δὲ ὁμοίως, οὐχέτι τὰ ἔργα τοῦ 

χόσμου τούτου, οὐχέτι γάμοι, οὐχέτι συναλλάγμα- 

τα, οὐχέτι ἐμπορεῖαι" γεωργίας δὲ, ἥ τι τῶν λοιπῶν 
2 - , - Ε ΕΚ Ἀλπ τως 2} - δον ἘΠ 
ἐπιτηοευμάτων, οὐχ ἔστιν ἐχει χᾶν ἐννοησαι᾽ αλ- 

ς ξ5 ΛΉΣΣ κἄν στα ἘΣ ΘΙ͂Ν λὰ πᾶσα ἣ χτίσις ἐπτοημένη χαὶ ἔντρομος ἕστηχε, 
Η , ᾿ 

χαὶ ἱδρὼς ἀπὸ πάντων ἀκατάσχετος, χαὶ πάᾶντε- 
Ξ » , δ 5 κιΐ ᾽ ἢ Ὁ ΡΥ ον Ἐν Ξὰνς 

εναγωνιοι" χαὶ αὗτοι οἱ πὰρ Ἰμεῖν ηἰιχαιῖοῖ, τις ποτε 

ἐνῆν ας ᾿ς ν 
Ε ἄρα ψῆφος περὶ αὐτῶν ἐξενε θήσεται Καὶ Αδραὰμ. 

ἀγωνιάσει τότε, οὐχ ὡς καταδίκην εἰς γέενναν προσ- 

ποίᾳ τάξει δοχῶν, ἀλλ᾽ ἐν τῶν δικαίων ταχθή 
; ΛΥΕΥ ΕΣ ἘΝ ΧΟ ΡΑΝ . αξλστυ δὴ τος Ῥ 

ται" πρώτη, ἢ δευτέρᾳ, ἢ τρίτη. Κύριος ἐξ οὖρα 
ἐᾷ : 

νοῦ παραγίνεται" αἱ οὐράνιαι δυνάμεις ἀποχαλύ- 
.ὐ - , ΕῚ 

πτονται, οὐρανῶν δηγνυμένων " πᾶσα ἣ χτίσις ἐν 
᾿ Ν δε ΠΕΣ πε ΣΝ ἘΞ 

τρόμῳ καὶ συστολῇ,, καὶ αὐτοὶ οἱ ἄγγελοι περιδεεῖς 
ἢ ῇ ͵ ΕΣ 

τάχα παρίστανται, οὐχ ὅτι περὶ ἁμαρτημάτων οἷ- 

848 χείων δεδίασιν, ἀλλ᾽ ὅτι ἢ ἔνδοξος χαὶ μεγαλοδύ- 

ναμος τοῦ χριτοῦ ἐπιφάνεια πᾶσιν διοίως τοῖς γεν-- 
Ξ Ὡρτ ἌποΡ 

νητοῖς τὸν ἑαυτῆς ἐμύάλλει φόθον. Οὐχ ἀχούεις τοῦ 

Ἡσαΐου λέγοντος, Ἐὰν ἀνοίξης τὸν πο ότονν ας 

μος λήψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη περὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης 
. ΕΝ ρας ν , ἀν , 

αἰνιττομένου, ἐν ἣ θάλασσα πέπηγεν, ἐν ἣ χτίσις 
Ἔ ΕΝ ᾿ 

σχολάσει, ἣ φύσις νενέχρωται, πᾶσα μέθοδος διὰ 
᾿ Ἄ 

λόγων ἀργὴ, πρὸς τὴν ἐξ οὐρανῶν τοῦ Θεοῦ 
ἴ 

3 
ἐπι- 

ὲ Ἢ ὌΞΕΎ, 
δημίαν. Τότε δρπάζονεσι οἱ δίκαιοι, χαὶ ὀχήματα 

αὐτῶν αἵ νεφέλαι, χαὶ προπουμποὶ αὐτῶν ἄγγελοι 
5» Ἦν 

δίχαιοι μὲν, ὡς ποτ: ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν 
ἘΝ 

ἀνχλαυθάνονται" οἱ δὲ ἁμαρτωλοὶ δέσμιοι, τῷ ἰδίῳ 



ὉΠ 

βάρει τῶν ἁμαρτημάτων πεπεδημένοι, χάτω πε- 

σόντες χεῖνται δυσσυνείδητοι. 
Γ ᾽ " . Ὁ ΘΟΝ ς , ΠΡΞΑΕΥΤῚ ἑδδό 
Ἐχείνην οὖν τὴν ὀγδόην ἡμέραν αὕτη ἣ ἑύδόμη 

π᾿ Γ "Ὰ } ΑΒΕ Λα ΘΗΝ τον 
διασχηματίζεται. Καὶ κατέπαυσεν ὃ Θεὸς τῇ ἡμέρα 

σὼ 6 ἊΝ ᾿ δὰ , - Ν ἫΝ - 9 ΄, τῇ ἑδδόμη ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οὐχέτι 
ἢ τῶν ὩΣ ,  ἐλὶ τω » 

τὰ τοῦ βίου τούτου, οὐδὲ τὰ παραχολουθοῦντα ἐν- 

ταῦθα ταῖς σαρχιχαῖς ὀρέξεσιν. ᾿Εν ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ 

ἐχοιμήθησαν ἐπιθυμίαι νεωτεριχαί. Οὐχέτι περὶ 

γάμου πτόησις, ἢ ἐπιθυμία παιδοποιίας" χρυσοῦ 
ὙΤ ΘΉ ΤΟΝ τὰ ἰκαξον τς , - 

φροντὶς οὐδεμία. ᾿Ιπελάθετο ὃ φιλάργυρος τοῦ βα- 

λαντίου " τοῦ ἁρπάζειν χαὶ βιάζεσθαι, ὃ πλεονέχτης" 

τῆς γῆς, ὃ πολυχτήμων" τῆς δόξης, ὃ δοξομανής. 

Πάντα τὰ τοῦ βίου ἐξέπτη τῆς διανοίας. Ἀπεσδέσθη 

τοῖς ᾿ ἐπηρτημένοις δθενδήποτε τῶν χοσμιχῶν τού- 

τῶν προτερημάτων τὴν διάνοιαν ἣ χενὴ καὶ χατά- 
᾿ ἢ τι 5» - Ν ᾿ ΝΜ - 

πτυστος δόζα. Οὐχ ἐνοχλεῖ θυμὸς πρὸς ἄμυναν τοῦ 

λυπήσαντος. Πάντα ἐχεῖνα ἐχλέλοιπε τηνικαῦτα τοῦ 

λογισμοῦ - ἥ Ψυχὴ δὲ πρὸς τῷ φοδοῦντί ἐστι, πρὸς 

τῇ προσδοχία τῶν ἐπηρτημένων δεινῶν - ὅντινα δὴ 
“6, “τ 5 29. - δ , 5 7 

φόδον Θεοῦ, εἰ καὶ ἐνταῦθα δυνηθείη τις ἐσοιχίσαι 

τῇ ἰδίᾳ ψυγῇ ἀνέχλειπτον, ἢ οὐδὲν, ἢ βραχέα τυχὸν 
᾿ 

ἁμαρτήσεται. Καὶ ἔπλασεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, 

χοῦν λαδὼν ἀπὸ τῆς γῆς. Οὐκ ἐπανάληψιν τοῦτον 

τὸν περὶ τῆς χατασχευῆς τοῦ ἀνθρώπου λόγον ἡγη- 

τέον, εἰ καί τισι φαίνεται, ἀλλ᾽ ἀκολουθίαν μᾶλλον 

ἀδιάχοπον τῆς προτέρας περὶ τούτου ἐπιχειρήσεως, 

χαὶ συνημμένην οἱονεὶ τῇ προχατάρξει συμπλήρω-- 

σιν τῆς διηγήσεως. 1ὐϊπὼν γὰρ, ὅτι ᾿Εἰποίησεν ὃ 
Θεοὺς τὸν ἀν ᾿ ἕξ πύον Στ ρὼ 

εὸς τὸν ἄνθρωπον, χαὶ τὰ ἑξῆς περὶ τοῦ αὐτοῦ, 

χαὶ δηλώσας, ὅτι ἐν τῇ ποιήσει τοῦ ἀνθρώπου συν- 
7΄' ν , ν Ὁ ,ὔ Ν᾽ Ὁ 

ἐτέλεσεν ὃ Θεὸς πάντα τὰ τοῦ κόσμου ἔργα, τῆς 

αὐτῆς χαὶ πάλιν ἔχεται περὶ τοῦ ἀνθρώπου διηγή-- 

σεως, συνημμένως χαὶ ἀμεσολαδήτως ἐπεργαζό- 

μένος οἱονεὶ καὶ λεπτολογῶν τὸν τρόπον τῆς τούτου 

ποιήσεως. Πρῶτον μὲν γὰρ εἶπεν ἁπλῶς " ᾿Ιϊποίησεν 
ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον " νυνὶ δὲ προστίθησι χαὶ πῶς 

ἐποίησε, “Χοῦν λαδὼν ἀπὸ τῆς γῆς. Ὅταν οὖν ἀκού- 

σῆς χοῦν, παιδεύου μετριοφρονεῖν: μὴ οἴου μεγάλα 

περὶ σεαυτοῦ. “Ὅταν προσδάλλωσί σοι λογισμοὶ, 

ἐπαίροντες τὴν σὴν καρδίαν, καὶ δίκην φλεγμονῆς 
ἦν» -Ὁ -- 

ἐξοιδοῦντες εἰς χενοδοξίαν, ἢ ἐκ τύχης ἁπλῶς, ἢ 

χαὶ ἀπὸ προτερημάτων χαὶ κατορθωμάτων τινῶν, 

ἀντεισαχθήτω σοι παρευθὺ ἢ τῆς πλάσεώς σου ὑπό- 

μνησις, χαὶ σύνες ὅπως ἐχτίσθης, καὶ ὡς χοῦς εἶ 
Ἂν ὧν , -Ὁ -Ὡ - 

τὸ ὅλον, καὶ τῆς ὑπὸ σοὺ πατουμένης γῆς ἀπογέν- 

νημα, Εἴ τι γοῦν ἐν αὐτῇ διάγων ἐχτελεῖς, χἂν μέ. 

γα, χἂν μιχρὸν, ἐξ ὑπογύου ἔχεις τὸ ὑπόμνημα 

τῆς σεαυτοῦ ταπεινώσεως. Εἰ θυμὸς ἐνοχλεῖ σοι, 

τυχὸν διὰ τὸ ὑδρισθῆναι, δὶ ἢ σε εἰπό ὺ χὸν διὰ τὸ ὑδρισθῆναι, δυσγενῇ σε εἰπόντος τινὸς, 
νι , ν πὰ Πα , λ ΄ 

καὶ διεγείρει σε πρὸς τὸ ἀνθυδρίσαι, καὶ τραχύτερα 

[Ὁ οὐ, ἐπηρυ ένοις. 7 

ΠΟΜΙΝΙΒ. ΒΤΑΌΠΘΤυΒΛ. 

Π 

Ε 

ΟΠΑΤ. Π- δὴ 

ΡΟά ΠῚ δ Ἰαοῦπα σα θη 65 7 σϑ)τιηῖ . 1050. ὁοπ- 

ΒΟΙΘΠ 6. Ρ ΘΠ τ 100 ΠΟΙ [5]. 
το. Θοίανιτιϑ ἰρίταν 116 ἀ165. Πθοο6 βορίϊηο ἤριι- 

γάτα. Εἰ τοψιιίονι 1}26ιι5 εἰ δορίϊηϊο αὖ οπιτιῖθιι5 

ορονίντις διιἴ5. ΝΟΠ 78 }} ΔΙΊ] 1115, {τι 51 ΠῈ Πα} 15 

5660 .}} νἱτορτι6 πμππΘΡα, ΠΘῸ {1|86 πο σαν ΠΆ}1ὰ 6- 

51 46ν]ὰ σοπη τα τι" νοῖα. 110 416 σοηβορ τα δυιηῖ 

Τπνθηη τα ἀδϑιἀθυία ἂὸ ΠΡΙ ἀϊπθ5. ΝΌΠ]ἃ 7αὴ [θά 6- 

ΥἿ5 παι νι αἰτο πα γοϑάπασιο ΠΡΊ40, ΡΟ σνὸ 

5050] ρΙ πε οὐρῖ4ο. ΝΌΠ]| 71 ἅτ }} σονΡοσαπαὶ 

στρα ἂς 50]ΠοἸ ππι40. δ σοι} δὲ ἀγροῦ ἀγΓιι5 ΟΡ] ν 1- 

56 ΘΕ": ΠῚ] 115 Ρα ρ[ΟΥ,, ΓΑ ρΊ ΘΠ] νἱ5 ἂς ᾿Π]} 018 ; 

ΡυΘ Ἰονιμη, ἰΘοιθ}65 ; 5] ον δὲ οἰ αν ΓᾺ115, Δ 6} 1-- 

τἸο5115 ᾿Π58Π6 ἀΘρου]θη5. Οι ἀαιπ4 γϑυι 1 δϑροι] 

οϑῖ, ἀπῖτηο ΘΧ 1. Ἐχϑα ποία θϑῖ, {πιον]5 ἀπάθηι 

ῃηΟ 0 6] Ε15 Δ ΠῚ Π1Ὸ 5650 1}}} ΠΟ θ᾽ πη ]Ποἷ5. 4οἱϊ- 

Ἰνι15., νὰπα., «650 10 }}}}15. ἃ σΟηϑρι πα ο]ουία. 

ΝΊΠῚ] Ἰὰπὶ πιοϊοδία ἰνὰ ἃ 6715. τ]! πο. (πὶ 

τη ]θϑεῖα αἰθοιε. Οτιποῖα. 11ὰ τἀπὸ δπίηιο ἃ}"- 

ΒΟΘΒΘΘΙΘ - {ΠῸ ΔΠΪΠἃὰ 5Π5ΡΘη58 ΟΡ ΘΠ 5. ΤΠΘ τι. 
{πὰ ΤΆ] ΟΥ̓ ἸΠΠ]Ή 1 Π ΘΠ 11} ΘΧΘΡΘΟΙΔΓΠΟΠΘ : {1161} 

απ 6. Τ)δὶ ΕΟ ΘΠ 5, {1||561||5 ἸΠ ΘΠ ο Θπ θη 5110 
ἈΠΙΠΙῸ νἱΐα πὰς ἱπάιτιοογο μοι θυ, ἀπ Ἀ1Π1] ἁτιΐ 

«πάπὴ τη] πἰ παι θ]απ6 ῬΘοοαθΙ.. Εἰ γος 72) 6ῖι5 
Ποπιῖη θην. 5. διιπιΐο εἶο ΤΟ’ μιιίνοῦθ. αν πῖιπὸ 

416 ποιη 15 ϑ λοι "ἃ 5ΘΥ ΠΟ ΠΘΠῚ ὑθϑιι [ἃ Π} ΠΑΡ ἃ- 

ἘΠΟΠΘΠῚ ΘΧΊΘΕΠΠ165.. [ἀπηθίϑι ΠΟΏ ΠῚ]}15 τὰ νΊ δ 1}, 

564 τη 515. 1Π|Π|ΘΡΟἸδἃ ΠῚ ἃ ὈΥΪΟΙΘ., πὰρ 46 τὸ ἃν- 
ΘΠ Θ ΠΟ 56.161}, ἃ6 ψ 6] 1 ΘΟΠ] ΠΟΙ ΤΠΠῚ 7811 {ΠῚ 
ΓΦ] ΟΕ15 ΠΙ54 116 Προ Ὁ Π5 σϑϑίδθ Γ6ὶ ΒΡ] ΘΙ  ΠΕιΠ}. 
Ῥιοῖο θηϊτὴ ἴδοῖσϑο Π θῖμ ΠΟΠΙΪΠ6 ΠῚ, οἵ ἀπιδ (6 

1110 5θαυπιητιι", οβίθῃβοιθ ἈΡ5ο  νίδοθ Πθιμι Ππο- 
Ὠ}1Π15. ΟΥΘΔΓΟΠΘ. . ἀι! ατ 4 Θ5ὲ πλιΠ 4] ΟΡΘΥ., 
δἰἄθπι «πο αι γι 51:15 ἦ6 που ϊη6 ΠΑΡ ΠΟΗΪ , Ππη- 

οἵα Ορονὰ ᾿πηπθ ἀἸαίθητιθ ᾿ποιιπ}}11, ν᾽ {1 Θητιο]ο-- 

ἴππι5. ΘΕ Π556 65 ΓΡ Δ ΘΠ 5616 51} Π|Ππ|5 6715 τη τ} 

ΟΥΘΔΠΟΠΙ5. ΝᾺΠῚ ῬΥΙΠλτ1) αι! θη ἀϊχοναῖ, ΖΚ θοὶΐ 
7 οι ἰκονιτι θη Σ παι π γΘ1Ὸ Δα }ΠπΠη5 1}, {πὸ ΘΕ] Δ] 

τη0 60 (Θοουῖ, ϑηπείο ὁ ἱθγτα ρείνογο. Οὐτπὶ τα τ1Ὸ 

ῬΌΪν θα ἁιι 16 }15, ἀἴ566 πη 6511 5ΘΠ511Π} ΔΠΙΠῚΪ: 

ΠΟΙ] 46 [6 τηλϑηἃ ΡΡΌΘΒΙΠ1616. 51 ᾿πο ϑϑθυῖηι οοσὶ- 

τΠΠΟΠ 65 {185 ἀΠ πηι ΘΟ δυα πε, ἂο νοὶ ας ̓ηΠδιη- 

πιᾶῖο ῬΌΓΊ“π6. τὐσθῦθ ᾿Πδ Πἶθ 5]ΟΥ 85. {ΠΟΤ ΠῚ, 

γ6] ὁχ [Ὀνιηὰ ἈΡΒΟ]π 6, 6] οχ Ἀ}1158. θυ θθο Δ }}5 

ἀπ 1ι5 80 ν β αΠΠ τι5 ̓ π πποαπΐ, σΟΠ [δϑιϊπι σοπ να 

ἘΠῚ ὑθοῦγγαξ ἔπι85 ΟΠ ΔΓΙΟἢ5. πηι ουΐα. ΤῸ ]ΠΠκ 6 

«πιὰ γ 06. ΟΥΘαίτ5 55 : ἃ0 συ! αι ἀθλιιΠ} 65., 

ῬΌνΘΙ ἢ. 6556... [ΟΡ δ τι6 [ὈπἴπιΡΆ ΠῚ, “πᾶ πὶ {5 

5] Θ οἴη} ΡΟ Ριι5. σοποι!οθβ. 51 «α] Ἰσίτι" ἴῃ 

Θὰ ἀδβθηϑ ρυδϑίαϑ Ορου δ, Ὑ6] τηάσηιιη}, ν6] δχὶς- 



Ως 
ἘΞ 

λδ ὃ ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΛῸΜΝ 8. ΒΑΣΙ ΜΆΘΝΙ. 

σατιπι, ἴῃ Ργοοϊποῖιι δϑὲ υἹ 8 15. ἔπιδ8. ΔΙ] ΘΟΙἸΟΠῚ5 5 ὧν ἤχουσας κατειπεῖν τοῦ δβρίσαντος, χατάγαγέ ἕ 
86 πποβιιπιθπῖιπι. [τὰ 51 πηο βία ἱπουτῖξ, ἴογις ἃ σου τὸ βλέμμα πρὸς τὴν γῆν, καὶ ἐνθυμήθητι ὅθεν 
4ιοά νἱοϊδξιιβ ἐπ} γῖα 55, αιιοά χυϊάδην Ἰσποθ!]οιη 
ἀϊχουῖε : αὐ6 τ} Ὑ]ΟἸ5βὶ πὶ 1] ΓΙ α ΠῚ ΓΘΡΟΠα5 Θ0Π- 
εἴταῖ, ἀβρουϊογάχιθ οΒ]ο πα 5, {παπι 116 π|ιι- 

γἴασιιαι ργοσδοϊταῖθ εἰϊιιάθγιε, οι! ο5 Ὁ] πη 1 ἐπὶ 

τεγγατη ἀ6]ϊοθ, αἴθ ἃ πῖμηο γριὰ απἀθ ργθοοβ- 
5615, πιοχ 486 τὰ [πσουτιθ θχβεποίπιμη [018 ς σῸ ΠῚ 

ἴδοῦτη ἰρ56 οοηίθϑεϊηι ᾿π 6} 1585... ΘΠ 4Ὰ] ἴσηο- 
ῬΠΘπὶ ἀϊχὶς, ποῖ πἰσίπθ δάδῸ 5θυ ΟΠ ᾿Π] ΡΤ 
[δοῖββθ, αυΐπ ροξϊι5. δεαπη ἤόπογα αἰΐθοϊββθ. Ἐπ- 
δαΐνα ἰσποθ 5 {16 δπιθ ροραὶ ἴθοθ., πόπιο δϑὲ, 
γΕ] οἱ βθῦυτι διε θεῖς τὰ γΘΓῸ ΘΧ ΠΆΠΙΠΪ ΟΠ ηΪ- 

4116 ἀδϑεϊειιία 56 Π51ι γΘ ΓΘ ΤΡ ΓᾺ [ΠῚ ῬΓΟΟΡΘΔΓΙ5 65, 
ἔπ 65. Οὐ ΡΓΟρ ον {πο ἴπ ἰ6 ἀϊοίαπ δῖ, ΠῸΠ 
Ἰη]ασῖα, 5δὰ πηδδὶβ ΠΌΠΟΙ δϑί. 

τι. Ἀτγϑιβ ὙΡῚ σαν Πα 15. ἈΠ} ΟΠ ρΙ 1 τα5 τὰ] ΘΟ ΠῚ- 
Ῥοϑ ἴμοϊα [ἸΘΡῚϊ ἀπὶ πηὶ, βιδἀδαῖαιθ, τα ου]τι5 ἀδϑὶ- 
ἀδγῖο ἴθπουῖβ.. γεῖρϑα εἰοῖαβ., [π΄ ΤΟΥ ΓΔ ΠῚ 5ΓΔ ΕΠ} 
γογῖθ οοαϊοβ. ΜΘ ΠΪ ΠΟΥῚ5 πιὰ γατοπο δχ ἃ ριῸ- 

οοϑϑίβεῖ, θαάεπι ᾿ρ5ὰ ἴῃ ϑὰμπῃ Παϊιὰ πηπ]το Ροϑβὲ ἴδ 

τ ϑοϊ νη ἀϊτιιη 6556 ; ἃς ἤἴι5 ΠῚ ΠΟ ΡΓΕΓΙ τ πη 6Π}-- 

γα, θυγιζαιηη δ ΘΟ ΠΟΙ ΡΙβοθῃ δ, ἃ ΘΑΓΠΪ5 ἐἰ-- 
ΕΠ ΠΟ πΘπι, πδο ἴογϑ ἴῃ ΓΑΕ ΠΊ1), ΠΠΘ ΠῚ ΒΥ Ὶ5 ΘΠΊΟΥ- 

ταϊβ ἂς ἀρρϑίποπο ςο]θυὶ νοϊδξι οἰαρϑα. Αἴχιθ 11 
αιοά }αρῖτον π΄ ἸΘΡΓΆΠῚ ΡΆΓΘΠ ΘΠ, ΠΟΒΙΓΔΤῚ ὈΙῸΠῚ 

ἈΞΡΘΟΙΘΠΊΙ5, ἃς ἈΘΠΟΒΟΔΏ,Ε5, ἴπ σατιϑὰ δβἔναξα πιο- 
Ἰεβεῖς φαοεϊάϊθ οπηη  ιι5, δὲ αιι:5 οσ τ ΘΓ ΕΟ ΠΘΠῚ 
δἰὐἰμιϊτταπῖ, οτιιπ 4 δ ΠΕ 1] 115 ν ΕΠ15 ἂς ρου ταν θα Ποηϊ-- 

ἸνῈ)5 ΠῸ5 ᾿ρϑὶ δββεϊ πθαμηι5 ἃς ΠΡ πλεῖ". ϑεπιίο,η- 

αι, 6 ἐδυτ ριιίνεγθ. ϑὶ 6 σοθ]Ὸ [ον μηδ ε Γι 1556 Πλ115., 
4αοά Πα Παϊιὰ ΞΘ ΠῚ ΡΘῚ ΘΟ ΒΡ ΟΘ 6 ΡΟϑϑιιπλῖ5, ΠΟ 

ΠΟΙ Πῖιδ ΠΑ 85 ΠΟΒ 85 ΠῚΘΠΙΟΓῈΒ [55 ΘΠΊΕ5: ΠῚῚΠῸ 
νϑτο ἴῃ Ραγαῖο ΡγοοΪνῈ δάδϑὲ ΠῚ ΠΕ ΘΠ} 5:1} 116 

γἹ Πα τς ποϑῖγο δἰ ἐμ 6 Ιλ 15 τη μι 6 Πέιιπι, τι η- 

ἀδ ᾿ποράϊμμιβ, ἀπά ἔῃ πλβ, Πά 6 ΘΟ ΠΙ Πλι15,1- 

ἀξ αἰϊπιαν, τπὰδ ΠΗ ΟῚ σΟΠΒΡῈΡσαπλΓ. Οὐ ἢτι- 
10 ᾿πτοχιθ. ππ δ τὰ [ον γα ἴπ5 65. ἈΡΟμ  ΠᾺ 1 ἴτι5 

80 5ΡΘυ ΘΠ πιπὶ Πγὰε: 59 Οἴξθ ΠΠΔ]ΟΥ ταῖο πηοάοεῖθ 
βαρίθπαϊ, δὲ αὐ πα] ]ο πὸ5 ἀἴσποβ Θχἰβε δ η,τι5 3 

15. (πηι Ἰσιταν Φαθη ρίαν νἹ ἀθ 5 46 56 Δ] ΠῚ ΠῚ 
Βαρ᾽ Θηἴθ ΠῚ . ἉΠΉΓθΠῸ Ρἱοϊοσαδ δηλϊοξα,, ΒρΙ πάθη} 
ἅππῖ]ο., ΡΆ]]ὰ πὴ παβϑίαπίθηι πα θητ5 ΡΡ ΘΕ, Βα ρου- 
Πιιαπὰ ἔνα  πἴδ 5ΘΥΎ ΠῚ τὰ θα ΠῚ, ῬΓΟΙΪϑϑὰ σΟΠΊ 

αἴχιιθ βοϊα τα, θαι ἤανα ἃς τογία, ἀν βχιιθ ἰθμὸ - 
ΟἾπΙῸ ἴῃ δια Γὰ5 5ρΆ 58, ΔΈΙΓΘΟΚ ΟἸΓΟΙΙ πη ΘΓ ἔστη ἴου- 

41|65.,. ἅυιγοὰ 56}1 συγ α} 1}, σταϊετι., ΒΟΥ ΠΟ Π 6 πη8]6-- 

5ιδεῖς ρίθπο, [ΟΠ] δ Θ πὰ ΔΙ ΠΙΟΒ . ΡΙτ πνα ἰτιἀϊπὸ 

ἀδαϊιοθη ει... σΟΠ ΠΕ ΠῚ., δαπ]αἴογιιπη., [αᾳ- 
ΒΜΠ]ΟΥ τι, 405. γα, ἔα Δ ἢ, ΘῈ ΠΟΥ θη πὴ : 
Ῥαγαβι τα γιιπὴ ἰδιΕ]5 ΠΊΘΠ515 ἃ0 5ρ᾽ 6 πε 15 ᾿πμϊδη-- 
τη : δά [αυιβίαβ. ἀοοΙαπι  ΠΟ Π 65. βα τα] Ο ποϑήτιθ 

προῖλθες - χαὶ ἀπέσδεστει αὐτίχα ὃ θυμός" συνιέν- 

τος ταχέως τοῦ λογισμοῦ, ὅτι ὃ δυσγενῆ σε εἰ- 

πὼν, οὖχ ὅπως ὕδρισε τῷ λόγῳ, ἀλλὰ υϑλλον χαὶ 

ἐτίμησεν. Ἄνθρωπος γὰρ ἔμψυχος ὃ δυσγενὴς ἐχεῖ-- 

νος, χἂν δοῦλος εἴη τυγχάνων σὺ δὲ ἀπὸ τῆς ἀψύ- 

ου χαὶ ἀναισθήτου γῆς χυρίως χαὶ γεγένησαι χαὶ 

ὑπάρχεις. “Ὥστε οὐχ ὕόδρις τὸ λεχθὲν χατὰ σοῦ, 

ἀλλὰ πλέον τιμή. 

"" φῳ 5» , ᾿ ΄ 
Πάλιν ὅταν ἐπιθυμία τις σαρχιχὴ χρατήσῃ σοὺ 

τ ᾿ ΐ- Ἁ “- μ᾿ » 

τῆς διανοίας, χαὶ πείθη μελετᾶν τὸ τῆς ὀρέξεως 
Ε} Α - ΄ 

ἀποτέλεσμα, ὅρα ταγέως ἐπὶ τὴν γῆν. Μινήσθητι 
“ [2 3 ᾿ Ξ - [2 ι 3 , 
ὅτι ὥσπερ ἐχ ταύτης προῆλθες, οὕτω χαὶ εἰς ταῦ-- 

᾿ » Ἀ -" ᾿ Ἁ -Ἄ “-“- “ν -- 

τὴν μετ᾽ οὐ πολὺ ἀναλυθήση " χαὶ τὰ νῦν σφύζοντα 
ΕἸ Ἁ Σ 

μέχη, καὶ ἣ ἄλογος ἐπιθυμία, καὶ ὃ γαργαλισμὸς 
τῆς σαρχὸς αὔριον οὐκ ἔσται, τῶν μελῶν ἀπονε- 

,΄ ΝΥ - - 4 ΕΟ σον ᾿΄ Οὔ- ΕΣ 

χρωθέντων, χαὶ τῆς ὀρέξεως ἀποπτάσης. Οὕτως ἢ 
Σ -- , - » ᾿ ΄ 

πρὸς τὴν γὴν τὴν μητέρα ἡμῶν διηνεχὴς σύννευσις 

(γυ 
ΕΖ, ἐν: ᾿ ἐαφα μαι τ τ τες 

χαὶ ἐπίγνωσις αἰτία χαθίσταται ἀποχῆς καὶ ἐλευθε- 

ρίας πάντων τῶν ἐνοχλούντων ἑχάστοτε χαλεπῶν 
- τ. ΜΕ Ὗ δαῦν ν᾿ ἐφὰς 

χαὶ δυσιάτων παθῶν. Χοῦν; εἶπε, λαδὼν ἀπὸ τῆς 
ΕΝ 9 . ἕῳ χοῦν. ἂν, 

γῆς. Εἰ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπλάσθημεν, ὡς μὴ δυνάμενοι 
Ν διας. ΡῚ - ἴω ΄ 

ἀεὶ βλέπειν ἐκεῖνον, οὐχ ἂν συνεχῶς τῆς οἰχείας 
Ὅτε ΤΆ ἧς τς βευόδονος ἘΞΕΣ ὑπ 
ὑπεμιμνησχόμεθα φύσεως" νῦν δὲ ἐχ τοῦ προχείρου 

: Ξ ἔτεες Ξε : 
πάρεστιν ἡμῖν χαὶ ἀδιάλειπτον τὸ τῆς ἡμετέρας 

᾿ .- 
ὑπόμνημα, ἐξ ὧν πα- 

ἸΩΣΕ τὸ τ τ ΝΣ ἢ 
χαὶ εὐτελείας χαὶ ἀσθενείας 

» Ἐ αὐ και -: - 
ἐξ ὧν θεώμεθα, ἐξ ὧν 

» - ᾿ - 

τρεφόμεθα, ἐξ ὧν διηνεχῶς συμφυρόμεθα. Τί τῆς 

-- ὩΡ πε ςξ , 
τοῦμεν, ἐξ ὧν ἁπτόμεθα, 

γῆς καὶ τοῦ πηλοῦ βδελυχτότερον καὶ ἀποδλητότερον, 

ὅθεν σὺ ἐχμεμόρφωσαι; Τί μεῖζον αἴτιον τοῦ με- 
τριοφρονεῖν ἡμᾶς, χαὶ τοῦ μηδενὸς ἀξίους νομίζειν 
ἑαυτούς: 

ἐπ ἢ ΞᾺυ τς ἜΡΟΝ, δ τς 
Οπόταν οὖν ἴδης τινὰ μέγα φρονοῦντα ἐφ᾽ ἑαυ- 

τῷ, ἐσθῆτα ἀνθηρὰν περιδεόλημένον, δαχτυλίῳ 
ὑὸς ἄξει πϑα, , ἘΣ 5 5 

τὴν χεῖρα περιλαμπόμενον, σφενδόνην τὴν τῶν πο- 
ἘΣ Ξ 

λυτίλων φέροντα, οἰκέτας ἐφελχόμενον περισσοὺς» 
. Θι."Ὲ , - ᾿ ΣΕ τῆς ἥ ; 

χόμην περιβεδλημένον μεγάλην χαὶ ἀνειμένην, χαὶ 
κ ν -- -. 

ταύτην ξανθήν τε χαὶ ἑλιχτὴν, χαὶ σοδοῦντα τοῖς 
ἘΞ ᾿ : 

ἐπιτηδεύμασι, μανιάχας χρυσοῦς περιφέροντα, ἐπὶ 
τὰ Ξ Ξλαττς Ης 

χρυσῆς καθέδρας ἐνιδρυόμενον, σεμνοπρησωποῦντα. 
ἜΥΡΗΣ ΤΥΥΡῚ ΞΑΡ ον τες δ - 

σεμνολογούμενον, ιψηλοφρονοῦντα, σοδαρευόμενον 
ΕΞ πὸ τ τὰς ε 

ἐπὶ τῷ πλήθει τῶν προπομπῶν, τῶν ἀχολούθων, 
τξοση, ἐπε ξ τε κτ Η , ΕΞ 

τῶν χολάχων, τῶν οἰχετῶν. , οὺς ἐπισύρονται, τῶν 

περὶ τὰς πολυτελεῖς τραπέζας παρασίτων, ἐπὶ ταῖς 



Π) ΗΟΛΙΝΙΒ ΘΤΆυσΤυκλ. ΘπΑτ: [ΠΣ λδο 

εὐφημίαις χαὶ ἀσπασμοῖς, οὺς πάντες αὐτῷ προσ- Ε ἴῃ [ὉἹῸ, 41τιὰ8 ΟΠΊΠ65 ἀδίθυιιηϊ,, }11 6 5Ὲ 056}}119 
, ἣν ΕῚ εἶ [2 } 2 , “ο-ὉὉ 

ἄγουσι περὶ τὴν ἀγορὰν, οἱ μὲν ἐξανιστάμενοι τῶν 

βάθρων, οἱ δὲ προὐπαντῶντες, οἱ δὲ προπου.- 

πεύοντες, ἄλλος ἄλλο τι εἰς τιμὴν καὶ δόξαν ἐχείνου 

ἐνδεικνύμενοι: ὅταν ἴδης τοὺς ἄρχοντας τούτους, 

τοὺς ὑπὸ κήρυκι προαγομένους, ὑψηλῇ τε φωνῇ τὸν 
νος ᾿ - δ νος κι χ2 ν 
δεῖνα μὲν σοῤδοῦντας, τὸν δεῖνα δὲ ξέοντας, ἄλλον 

δημεύοντας, χἀχεῖνον θανάτῳ παραδίδοντας, μὴ 
, ᾽ὔ ᾿ , ΤᾺ ϑν 7 

μεγάλα ἡγήση τὰ ὁρώμενα, μὴ καταπέσης τὴν διά- 
᾿ Σ Ὄ , , 3 ͵ 

νοιαν, μηδὲ ξενίση σε ἣ φαντασία. ᾿Ενθυμήθητι 

ὅτι ἔπλασεν ὃ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν λαδὼν ἀπὸ 
Ὁ Ὁ Ἄ ἶ ΕΣ ΨΥ Ν ΄ ΟὟ 

τῆς γῆς. Κἀν μὲν ἄλλο τί ἐστι τὸ δρώμενον περὶ 

τὸν ἄνθρωπον , φοδήθητι, χαὶ θαύμασον τὰ πρατ- 

πόμενα " εἰ δὲ χοῦς ἀπὸ τῆς γῆς, ὃ ταῦτα ἐπιδει- 
, , ΚΕ: Ν 3 

χνύμενος, χαταφρόνησον. Καὶ ἔπλασεν ὃ Θεὸς τὸν 

ἄνθρωπον. Ἣ μὲν φωνὴ τοῦ ἔπλασε τεχνικήν τινα 
΄ ᾿ "ΩΝ ΕΝ Ὁ - ν οἰ “ 

ὑποφαίνει εὐθὺς ἐνέργειαν τοῦ Θεοῦ περὶ τὸν ἄθρω- 
Ε εἶ [2 ΔΎ ἘΝ ’ » Δ 

πον. Ἄρα δὲ οὕτω χαὶ αὐτὸς τὴν ἡμετέραν ἐτεχνή- 

σατο πλάσιν, ὡς οἵ τὰ Π να πλάσσοντες, ἢ τὰ 

υὐν ινα ἢ δε ὔμξονεε ς; ἢ τοὺς ἀνδριάντας γαλ- 

κεύοντες, ἢ ἄλλο τι τῶν ΕΣ ἀποτελοῦντες, οἷς 

ἄχρι τῆς ἐπιφανείας τὰ τῆς μιμήσεως περιίσταται, 

ὥσπερ δρῶμεν πολλάκις ἄνδρα μὲν πεπλασμένον, 
.-. ἢ ΕΣ ἿΣ Ἄ Ὁ ᾿ Δὰν Ὁ 

καὶ ἦθος ἔξω ἐμφαίνοντα, ἢ θυμοῦ τυχὸν χαὶ ἄν- 

δρείας, ἢ φόδου χαὶ δειλίας, γυναῖκα δὲ πάλιν ἢ 

ἐρωτιῶσαν ἢ αἰδουμένην, ἢ ἄλλο τι παρεπόμενον 
αν δ ν᾽ ᾿ ἢ ἢ πλάσαι ΤΣΕ τῇ ταύτης φύσει πάθος ὃ πλάστης γνωρίζων ἐξειρ- 

“ - ἣ - 
γάσατο; Θεοῦ δὲ πλάσις οὐ τοιαύτη ἀλλ᾽ αὐτοῦ 

ἐκεῖνα τὰ πρωτότυπα ἤθη τοῦ ἀνθρώπου ἣ δημιουρ- 
᾿ ἘΑΤ. ΔῈΝ Ὁ ΄ ,ὔ δ... δὺ 

γικὴ ἐνέργεια ἐπὶ τὸ βάθος χωρήσασα, ἔνδον ἕχα-- 

στὰ διωργάνωσε, πολλῶν χαὶ παντοδαπῶν χαὶ δια-- 

φόρων παθῶν καὶ γνωμῶν εἰς ταὐτὸν μίξιν χαὶ σύγ- 
χρᾶσιν ἀχαρῇ ἐχτελέσαντα. Εἴθε μοι τοσοῦτον σχο- 

λῆς, ὥστε κατὰ λεπτὸν χαὶ ἀχριθολογουμένως ὕπο- 

δεῖξαί σοι τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἔπιστ τον ἔμαθες 

γὰρ ἂν ἀπὸ σεαυτοῦ τὴν περὶ σὲ σοφίαν τοῦ Θεοῦ 
Χχ ν ΕῚ ͵ Τῷ » ἢ 8 Ν ὺ2Δ' ,ὔ 

καὶ οἰκονομίαν. “Γῷ ὄντι γὰρ ἅ μιχρὸς διάχοσμός 

ἐστιν ὃ ἄνθρωπος, καὶ ὀρθῶς ἐστοχ ἄσαντο οἵ τούτῳ 

τῷ ὀνόματι αὐτὸν ἀποσεμνύναντες. Πύσαι γοῦν χαὶ 
οὖ - ΓΙ, 

παρὰ πόσων ἐχ παλαιοῦ περὶ τὸ θαυμαστὸν τοῦτο 
, - πλάσμα πραγματεῖαι χαταναλώθησαν ; Αἱ φυσιολο- 

γίαι τῶν φιλοσόφων, αἱ τεχυθλογίαι τῶν ἰατρῶν, 
τῶν γυμναστῶν αἱ παρατηρήσεις, αἱ περὶ ἄναλο- 
50; αἱ πθθ τῆς τῶν μελῶν πρὸς ἄλληλα συμμε-- 
τρίας, αἱ περὶ σώματος πολυσαρχίας " ταῦτα πάντα 
περὶ τὴν τοῦ ἀνθρώπου διάπλασιν συγεισέρχεται. 
Καὶ πόθεν ἐμοὶ λόγος βριου σε ὥστε δυνηθῆναι 
εἰπεῖν μετὰ ΕΥΡ τος γ ὅσα ἐν μιᾷ φωνῇ τοῦ ᾿ἔπλα- 
σεν ἐμπεριέχεται ; Τὰ μέντοι ἘΠ τα χὰἂν ἐγὼ 
μὴ λέγω, σὺ οἴδας. "Ἔπλασέ σε γὰρ ὃ Θεὸς, ὡς 

ἃ [Β45}}, ε. εἱ τερον, Ν᾽ γ85, μικρὸς κόσ ὡς ἄνθοωπο 

Ἑ 6 Τϑγγὰ δ, 7] 56. ἢ]5 1δοιαυιπήτι5 οονι, 

Ὁς- 

5] σθη 65, }1Π1 Ὁ νἱὰπη) ργοσθάθηΐθβ, 411} ἀθάτι- 

οΘηἕοθϑ, αἰ τι6. 4]1π|5 ΔΙ 44, 6} 5 ΠΟΠΟΥῚ5 [δτι-- 
ἀἰβάιιθ σατιϑα ΘΧ ΘΠ 65 : οπὶ ἤόβοθ πηλρὶϑίγα- 
[5 Ῥ δθβι θϑάιιθ νου ]5, ΡΡρθιι ἴθ 118 νΟΟ6 Ργδ0- 

Ο0Π6 ΡυΟσρθηΐθθ., ἃ ιι6. Δ] ΠππΏ ΘΙ ΠΟν ἢ [65 .. 
Α]ΠπππῈ οδρ 6 η 65... Δ] Ππππὶ ΡῈ] ἸοΔ Π 65. ἀ]Ππιπὴ προὶ 

Δααϊοοπίοϑ ; πὸ θὰ ἥτε ν᾽ ἀθηΐιν πιᾶσηὰ ραίανο- 

ΕΒ.» Π6 ἈΠΙΠΠΟ ΘΟΠΟΙ ἀου]5., Π6 ΡΟμρὰ [ἀϑιπατι6 

οἴοπαάαν5. Τδοιὴν γραία, [δοῖβθο Τλθιι ΠΟ}]-- 

ΠΘῊῚ 51ΠΠη|10 6 [Ὁ Ργὰ θυ νθΡα. ΑὉ δὲ συϊάθηι δ] πιά 

«αἱ ρῖλπ δϑὲ., χαρά ἰπ ΠΟυηΪΠ6 σου Π ΓΠ1, {ΠΠ16, ἃς 

4186 ΘΘΡΙΙηππ" τη Γ οι] Πα }06 : [πὶ ἀπιΐθι μιν 15 

οοπ- 
τη η6. ΕἾ ἠογπιανῖς [)διι5 ἰιοηιΐπιθπι. ῸΧ ἴρ 58 . 
Τογπιανῖ!, να οϊοβαπι αιιαπηαπι Ποὶ εἶγοα Πο- 

ΤΏ] Π6 ΠῚ ΟΡΘΡ ΑΙ ΟΠ ΘΠ οΟηζΐηιιο ᾿ππτ:. Νυπαιυ 

γΕΡῸ 516 οἵ ἴρ586. ποβίγαῃμη ἃγΐθ δἰ ηχῖ [Ογμα- 

ΟΠ ΠῚ, γ 6] 11 «(| ΠσΊπὰ οἰ ϊησιπε, {αΐνα συ- 

Ῥϑθὰ {θυ ] δ ἴα", ἀπ 41] δ’ 5ἴατιιαϑ οἀτιπ|, 561 

ϑή5 ΔἸ τπια αι ἀγῈ 5 ΟΡτι5. οἰ Ποῖτιπε, αυῖθιι5 δα σροῦ- 

ΠΟΘ ΠῚ τιβπ|6. 5᾿ ΠῚ] ΟΡ ΠῚ Οἱ ΓΟ Π5ΟΥ ΙΓ; 5 - 

οἵ Βαϊ γαγῸ ν]ἄθιητι5, π᾿ Θιτ τηοάτιη οἰου- 

τη ἔτ11}) Ὑ]ῚΠΠῚ 5, τιῦ Θχίθυ πα 5ρθοῖθ αἴφιιθ ἱπ40}6 

Ἰγαπὴ μρτΐα ἃ 0 (ΟΡ ΠΓΠἸ ΠΟΙ, 561 ΤΠ Θἔπ πὶ ἃς [ὉΓΡΠ11- 

αἰπθηι μγροοναΐ., ἘΠ ΘΠΒΉ 116 ΤῈ] ΟΡ ΠῚ... {τ|ε8 νο] 

ἈΠΊΟΓῸ ἰηϑαπῖαΐ, γ6] Ρη αι πα οχϑιϑίαι. , ἀπ 5] 

4υϊα Ἰτπ 5Θχ τι ΘΟ Π165 ἃ6 ΟΡΡΟΥ πτιμ ἴπ αἰ[6- 

ΘΕ τι5 ἀΠἰπηΐ 5016 5. μ᾿] αϑίος. οθοῖς 9 διά ΘΗ]Πὶ 

ὙΘΡῸ 6] |5Π|0611 Τ) οἱ [Ὀγπη το : 564 ᾿ρϑᾶπι ΡΥ ΪΠ Δ ΠῚ 
80. ΘΧΘΠΊ ΙΓ ΘΙ ΠΟΙ ΠΙ5 ἸΠ 0] 6 η} οΡθα πὶ νὶβ δά 
Ἰπγὰ 'ρ5α ρθουν θηβ, βιπσι]α ᾿πέτι5. ἈΥΤΙΟυ] 15 οὐσα- 

Β Πίβαιιθ αἸ5Έ πχῖ!, ΦαΪθιι5 ππα] ΟΥ̓ 1 ΠῈ ΟΠῚ Πἰδίμι ρὸ- 

ΠΟΡῚ5. ἃ6 αν θυβουιιη Δἰ δοίτιιιπ) 56 Πϑυι [16 ἴῃ 
ἰάθη ΠΉΪΧ ΤΟ ΤΠ ΡΟΥ ΠΟ 116 ΤΟ ΠἴῸ ΘΙ 51. 
ΑἸατ16 τπαπὶ ἴδηται. ΠΉΪΗΪ βαρ ροίθγθε. Οἵ, τὶ 

5100 111 Ὧ6 δοσιγαΐα αἰβρυται 6 που Ἶ Πἰ5. ΠΙοθροε 

(Ἀν Ἰσα πηι 5] ΠΟ ΠδίραγΘ. Π6] σου το ουσὰ [6 βρθη- 
τα τὴ ΓΑ τ {116 ΘΟ. 51 ΠΠπ|η} ΘΧ ἴδ 056 σΟΠΕ 506 65. 

ΡΙΑΠΘ Θη]π ΠΟ ΠΊῸ ΤΠ ΠΟΙ ΠητιΠἶτι8 ἃ 0 ΟΥ̓ΠΑΓΠ15 6ϑ, 

γϑοίδαιιθ ἀπο] ΟΠ] ΘΟ τὰ 511ηῈ., 4π| πο Ἰρϑυμὴ 
ΠΟΗΔΪΠ6 Ποποϑβίδγιιη!. Οὐ πὴ πηι] [85 Ἰΐαητιθ., οἵ ἃ 

5 ΤᾺ ΠΔ. Πλ1]Ε15... ΟἸἸ ΠῚ 18Ππ| πΠῸς 1π ΠΟΡΌΙΟ τηϊγᾶη- 
ἄοαῖιθ ορΠοῖο ἃγίοϑ. τοί ορθγᾶπι ἱπηροπέο- 
"6 ΝΑΙ ΡΆ 65 ΡἢΠ]ΟΒΟΡ γι π ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΔΓΟΠ65 » 

ΤΠ ΘἸσΟΥ τ ΠῚ ἈΓΕΪ5. (5651 {00 65... ΘΎ ΠῚ ΠαΒίΔΓΙΙΠῚ 

ΟΡ Βθυν δι Π65 ; {τ|26 δά ἀπδϊοσίδηι βρθοίδηϊ ; δὲ 

ΤΊ ΘΠ} ΓΟ Π" 1Π 6. 56 σοῦ ίᾳ γα ΓΟ ΠῸ τηοάτιτὴ ἃς ΠΟ Π]- 

Ῥοϑι ΟΠ ΠῚ, ἃ σΟΥΡΟΥΪ5. ΟΡ ϑι ἔαΐθηι : οποία περ, 

ἵπ [ὈΥΠΔ 1] ΠΟΤ] ΠΙ5. τ1Π0 ἀσΠΊΪΠ 6. νοπὶτπί οοηϑί- 

1 



ἀ0 

ἀοναπόοπϑι. ἘΠ τιιδ ἢ] [ἀητὰ ἀϊοθη] νἱβ 5 τ 

ἀσοιθαῖο 88 115. Ομ ηΐὰ Θ᾽ αἱ γα]θαπὶ, {τι Πὰς 

τπὰ νοοο, Ζογηιανὶξ, 58 ον ΘΟΠ ] ΘΟ τιν το χ  τι5 ἢ 

ῬοΥρο, 41π|5 ἴῃ ΡΓΟΠΉΡίαι δ πῈ ἃ0 ἔΔΟ11Π1ἃ, ν6] 51 Θ6Ὸ 
ποη ΠἸ ΧΟΡῸ, τὰ Ρ6. [6 1056 ΠοΒ(1. ΕὈΥΠΠανῚ ΠΔΠη1-- 

ἀπὸ τὸ Ποιῖι5., πὰ ν]ἀ65., δἴατινα γθοία 9 Παῃ σαι 

ΤἸΡῚ διπσιανθηι ᾿γα. ΡῈ] 4115 ΟΠ. ]} 115. ἀΠΙΠΙ ΔΉ 1]-- 
Ἰθυει5 ῬγδΘ] 1: ΓΟυπιατη. Οὐ] ἴτὰ ἢ Οὐ ΠΙΆ ΤΠ 

5 ΠΟῸ ΑΓ ΠῚ ΘΙ. (ἰδ 1 ΓΔ} ΠΘΟΘΘϑα ΙΔ Π. 116 ἃ] Π- 
ἀδ εὐὰΐ ψ᾽ηὶ ἈΘΘΠΑ] ΘΟ ἢ ΟΘΘΘΕΠ]15. 

13. Νᾷπι υιῖδ. “τ ἀθη} ΟΠΠΘ5. ΔΠΙΠΊΔηΐ65 
ἀιιπίαχαι ρδοιια να βιιηΐ,, οἱ δὰ πιο παῖδ διηΐ, 

Δ ποὺ 4ποήτι6 ΘΟΥ ΡΟ 5 5 ἸΠΟ ΠΠ Ἅ } ΔΟΟΘΡΘΙΗΪ. 

Οὐ βηιο α1 δα Οὐδ ἃς ρθοι5. Οὐήα ΘΠΪΏ}. ἴῃ 

πος σομα Πα δϑι τὶ ράϑαι νἶναῖ., οἰϊδηι σα ρ τ ππι- 

τὶ γϑυσττ, πὶ ἃ ν ΘΠ ΘΠ} 80 ΘΠ θα ψΘ 505 Ο6-- 

Ι05 παρθαι. ΕἸΏ15 δηΐτη. {ΠΠ15 ΟΠ Ρ ΠΑΡ Γ 1115... 

γΘΠΓ15. ΧΙ ΘΕΊΟ 68. ἀ0 Πα] 110 νοι τα 15. ἨΟμΉΠηΐ 

ΨΘΡῸ Θαρι 6Χ ᾿ρϑὰ [ΟΡ ἸΠΔΊΟΠΘ 51 511ΠῚ ΘΧΟΙ ΤΙ, 
αἰ {πιᾶπὶ Δ διιροῦπα ἈΠ αἰ ταῖθι Πα 6 1, οοπϑρί-- 

οἷαι; δι ρθουν 6 Ἰοθο. γ ] 1115. ΟΠ ΠἾ 115 ῬΑ ΡΕ]-- 
θυὺ15 σου ΟΥ 5 ΘΟ 51511:. ΝΟΪῚ Ἰτα τ16 [6 {ΠΡ ΠΒ 11 6 

ἴηι 1ἀ, φυοά οϑὲ ρυθῖθυ Πα 1, ΠΘΟ ΟΥ̓ Ρ᾽ΌΠΟ 

του μὰ ΟἰΡΟΙΠΠΘὈ Οἷα 5 ; 5041 ΘΙ 651 7161 Θ0Π-- 
{πονθ, 6 γ ]α: ἴῃ Θρθοι]ο. Ο]θοῖα. πὰ}06., ὉΠ] οἱ 

{π|ιι5. {0} παι πὶ οἰ ρα τι5. ΟἸται Ῥάγα 15. 6ϑῖ. 1 Παιπὸ 

μοι ΠῚ «ποάτι6 ΘΟΡΡῚ5. Θ Οὐ πη αι ὁδ5[ 5. ἃ0 

{ππὼ ρυθππι5 [Ογ Πϊὰ 65... ἤπθηὴ ἴ6 ἀοοθῖ, ἴῃ 116} 
ΘΟΠΉ τιι5 65. ΝΟΠ Θηΐηὶ τιῦ Πτιη}} ν τα ΠῈ {ΓᾺ Π1ὰ5 56}- 

ῬΘΠ αι ΠΟ 5 ὕδοῖα δατιι α ΟΠ Τι15. 65... 566} τι 
Θφπἢ ΘΟΠΒρΙ οἷα5., Πδυπ 7116. Οὐ τ|5 π΄ 60. 5665 
Θ5 : ποήτθ τ ῬΘΟια Δ Π) ΡΟΥΘ τι4}15. νο] ρίὰ-- 
161, 5661 τι οῳ]οϑίθμη, πη ]τὰ ΠῸῚ πηθηἴθ., γἱΐο 

γα ΠΟ ΠΘηὶ ᾿πθ85. Βαι ΟΡ 6 η], Οοιιἶὶ Ξαρίοπιὶς ἐπὶ 

ἐαρίιο 6Ἴτις., αἷτ δα ρῖθη5. Ἐπο] δἰ αβδίθϑ. ΟἸι οὐ ϑι1} 

ψΘΙῸ ΠΟῚ ἴῃ ἸΠΙΘυἸΟν 6 11} ΘΟΡΡΟΙ5 ρμᾶγίθ, 564 1π 

σα θὶτ6 σιηι 3. ΝΊΠΜ Ραμ} τιῦ δὰ Ππι5 6} ατι86. ΤΠ 511- 

ὈΠΠμΝ ροβῖτα 5ιιπτ. Οἷ ἀα θη ΠΘη ἃ Θχοοδα γο- 

5ΡΊΟΙΕ, 564 δὶ τουύγθπα ΡγΘΟΙ 11, ἃ 5ΘΡΡ ΘΠ ΠῚ 
πο θην. Οοι]ο5. ἀ6]1οἷ Ὁ, {αὶ δοριιπη. ἰηδῖαν νοη- 

ΤΡ 6 ἢ} {γα ]1αὉ ἢ ι1}}}. 

τη. (ρα Ἰαιιθ [ΟἹ] ΘΟΡΡΟΡῚ ΘΠ 65, ΠπιΠ]6-- 
αἶβ ᾿ποιη Ὁ Ὁ ; ΠῸΠ {15 Ἰπ ΠἸΘ 511}, Π6 Ο Θά α}", 

564. σομν θη 6 11 [Ὡ]οΙ τη θπῖο ἂς νοΐ βοθ πὰ- 

ἄδην σναάιιάιθ ἴῃ. δχϑίαπίθ συν ῖοθ Ἰοοα τα η). [ἢ 

110 ᾿πῆχα Θσυ]ονιιη. σΘπλ πὰ [ππηπὰ γΔΙἸΠ116. 
ΝῸΠ ΘΠΪΠῚ {ΠΠ 111} 58 115 ΘΡ ας : τι δ] [Ὁγ16 σάϑιι ἃ][ο- 
ταιπ οοποϊἄογοι, 6]115 αι ᾿πημλη6 ἃ α]}06 οϑ5θῖ, 

ϑοϊαιιιι πὸη ἀδοϑϑοῖ. Ρυφίθυθα νΘΙῸ ΘΠ, ἃ} 

ἀπὸ Πουῖιηι ὈΡΟ δοῖτι5. Οταπ|5, ΡΥΌΤΘ115 1 ὈΘΟΙΠΟΣ 

δδι; οχ ἀπ ρ]1οἱ νογῸ [Ὀπὲ6 ΘΟ ΠιιΘἢ5 εἴν τιβ, γα] θη- 

ἐὸν οχὶτ. Ρυοοθάθηβ. παι τ|6 τ{ΠἸΠτι6 δχ ἰ θὰ 

ΛΡΡΙΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΔΌΜΝΜ 5. ΒΑΘ ΜΆΑΟΝΙ. 

,᾿Ὁ ΕΣ ῃ τ ΄ Α ᾿ ες ΦΈΣΙ Υ, δρᾷς, ὄρθιον, χαὶ ταύτην σοι τὴν διάπλασιν ἐξαί-- 
ρετον δέδωκε παρὰ τὰ λοιπὰ πάντα ζῶα. Διὰ τί; 
Ἔ ἘΣΎ ΠῚ π ΑΔ ΑΝ ΠΠΙΞΟΝ ΤΑ͂Ν ναδα σι παν υ Κπειδὴ ἐξαίρετόν σοι καὶ τὴν ὀφειλομένην χαὶ ἀνχγ- 

, 512 Ν᾿ ν 
χαιὰν ἐνεργξιᾶν πρησεπιοουναι ἔμελλε. 

Τὰ μὲν ἄλογα πάντα ζῶα βοσχήματά ἐστι μόνον, 
Ἰ Ὰ ἣΣ “- Ε Α 

χαὶ πρὸς ὃ πέφυχε, πρὸς τοῦτο ἔχει χαὶ τὴν χατα- 
͵ὔ « -. 9 Α ἣς ΄ νε 3 , 

σχευήν. “Οποῖόν ἐστι καὶ τὸ πρόθατον. ᾿Ἰξπειδὴ γὰρ 

ἐγενήθη νέμεσηαι, χάτω ἔχει συννεύουσαν χαὶ τὴν 
: ὡ “ξ μὲ τὰ τΙπς 

χεφαλὴν, ὥστε τῇ γαστρὶ ἐνορᾷν', καὶ τοῖς ὑπὸ γα- 
͵ Ἵ ΙΝ Ν ΕῚ - , 4 

στέρα. Τέλος γὰρ αὐτοῖς εὐεξίας, πλήρωσις γαστρὸς 
λιν" » “᾿ -- -" ἢ , ἈΝ » ΡΕυ 

χαὶ ἀπόλαυσις ἡδονῆς. ᾿Ανθρώπῳ δὲ ἣ χεφαλη ἐπὶ 
Ἄν οι, πὰ ᾿ τ ΕΑ ΓῚ 

τὰ ἄνω ἐξ αὐτῆς τἧς φύσεως ἀναδεδράμηχεν, ἵνα 
τ Ἄ “Μ 2. ς 5 ἧς ’ Ξ Ν ΓΙ] Ξ λ. ,ὔ ἐπῆαν Ἐ τὴν ἄνω βλέπη συγγένειαν χαὶ ὑψηλοτέρα τῶν 

ἘΞ ἈΞΥΝ Ἐδίρν τ 2 
ἄλλων ἁπάντων τοῦ σώματος μερῶν χαθέστηχε. Μὴ 

τοίνυν μεταποίει σεαυτὸν εἰς τὰ παρὰ φύσιν" μηδὲ 
τὰ γήϊνα χύψας περισχόπει - ἀλλὰ οὐράνια διηνεχῶς 

Ἀν ν 7 

χατόπτενε, καὶ ἐνοπτρίζου " ἔνθα σου χαὶ τὸ πολί- 
΄ τ -Ὁ- Ἂν 

τευμα προηυτρέπισται. Οὕτω σοι τὸ σῶμα διαπέ- 
Α ᾿. δὲ τ νας - 3.5 -» 

πλασται, χαὶ τὸ διάπλασμα διδασχαλεῖόν ἐστι τοῦ 

τέλο οὺς ὃ γέγονας. Οὐ γὰρ ἵνα ἐπὶ γῆς σύρ: τέλους πρὸς ὃ γέγονας. Οὐ γὰρ ἵνα ἐπὶ γῆς σύρη- 
᾽ὔ ᾿ ᾿ω - 

ταί σου ἣ ζογὴ, ὡς τῶν ἑρπετῶν, χατεσχευάσθης 
» 5ᾺΔ92 τ΄ ΩΣ ᾿: β ’ ᾿ Υ - 5 “ὦ 

ὄρθιος, ἀλλ᾽ ἵνα οὐρανὸν βλέπης, καὶ τὸν ἐν αὐτῷ 
Ὡεόυ" οὐδὲν ᾿ ἦν 5, ἡ Ἔτι 
θ)εόν - οὐδὲ ἵνα τὴν χτηνώδη μεταδιώχης ἀπόλαυσιν, 
5λΥ 0) Α Φ τ , 323. Ὁ , ᾿Ν , 3 Ε ἀλλ᾽ ἵνα τὴΐ οὐράνιον ἐνδιδομένη σοι διανοίᾳ ἐπι- 

τελῆς πολιτείαν. Διὰ τοῦτο, Τοῦ σοφοῦ οἱ ὀφθαρλμοὶ 

ἐν τῇ χεφαλῇ αὐτοῦ, ὃ σοφός φησιν ᾿Εχχλησιαστής. 

Τίνος δὲ ἕνεχεν οὐ περὶ τὰ κάτω τοῦ σώματος οἵ 

ὀφθαλμοὶ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ χεφαλῇ; Ἵνα τὰ ἐν ὕψει περι- 

σχοπῶσιν. Ὃ δὲ εἰς τὰ ὑψηλὰ μὴ βλέπων, ἀλλ᾽ εἰς 
8ι6 ν ᾽ "ἢ ,ὔ τ “Ὁ ΄ 

Ἃ τὰ γήϊνα ἐπιχύπτων; κατήγαγεν εἰς ἑρπετοῦ φύσιν 
Ν 2 Ν τ Δ τ τ « 5, "» ,ὔ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἐπὶ τῆς γῆς ὡς ἐχεῖνα συρόμενος. 

ὄν πεῖν ἐν εἶ 
Η μὲν οὖν χεφαλὴ τοῦ ὅλου σώματος ὑπερανέ- 

- ΕῆβνΣ Η 2) 
γουσα, τοῖς ὥμοις ἐπίκειται" οὐχ ἐνδεδυχυΐα τούτοις, 
ἴ ᾿Ὶ ΠΩ τς ἀλλ᾽ δορί 35 λ αι " Ἂ 

να μὴ χρύπτηται, ἀλλ᾽ ἐρείσματι ἀξιολόγῳ καὶ 

οἷον ὑποδάθρᾳ τινὶ τῷ τοῦ αὐχένος ἀνεστηχότι ἐπα- 
, ΕΥΝ ͵ ὦὃ᾽ὶ -᾿ ζ 5» -Ὁ 5 ͵7ὔ 

ναπαυομένη. ᾿Ιν ταύτη δὲ τῶν ὀφθαλιλῶν ἐμπεπή-- 

γασι δίδυμοι βολαί. Οὐκ ἤρκει γὰρ ὃ εἷς, ἀλλὰ δύο 
’ Ὁ 

ἐγενέσθην, ἀλλήλοις βοηθώ: ἵνα ἣ τοῦ ἑνὸς χατὰ 
δι ᾿ » 4 ᾿ “ 16. ὋΦ.- ΓΔ, 

τύχην διάλυσις τὴν τοῦ ἀδλαθοῦς ἑτέρου παραμυ-- 
ρί “ΝΜ ΤΙΝ ἀλλ. ΡΥ 9 Ἀ φως , 

ίαν ἔχη. ΚΚαὶ ἄλλως δὲ ἀπὸ ἑνὸς τούτων προερ- 

Β χόμενον τὸ δρατιχὸν, ἀσθενέστερον πάντως " ἐχ δὲ 

δύο πηγῶν συμδαλλόμενος ὃ ὅλκος εὐτονώτερος γί- 
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νεται. Προϊοῦσα γὰρ ἑκατέρωθεν τῆς δινὸς ἢ ὄψις ὁμοῦ 
- Α μὲν προσαναπαύεται, δμοῦ δὲ προχύπτουσα ἐπὶ τὸ 

ὩὩ “- ΄ τὰ 5 ΄ ἔμπροσθεν, ἑνοῦται ἡ μία τῇ ξ ρ: οἷον ἐχ δύο 

τινῶν ὀχετῶν ἀφ᾽ ἕκατε ἔρας ὄψεως ὐλθς, πηγῆς ἐξι-- 

ὄντων, χαὶ μετὰ βραχὺ δα πμενον: εἷς ἀποτελού- 

μένος ποταμὸς, ὅπότε δὴ καὶ ἰσχυρότερος γίνεται, 

εἴτουν ἐνεργέστερος. ΚΚαὶ τούτου ἀπόδειξις, οἵ γέρον.-- 
- - Ἂ δ Ἷ . Ν ’ τ ΄ 

τες τῶν ἀνθρώπων, οἱ τὰ μὲν ἐγγὺς πάνυ ἥχιστα βλέ- 

πουσι, τὰ δὲ ποῤῥώτερον ἀποδιιστάυενα τῶν ὀφθαλ- 

μῶν ἐναργέστερον χαθορῶ)σιν" ἐπειδὴ διηρημένως 

μὲν τοῦ πήθι:ς ΓΈΡ̓τοΣ ἐξ ἀρχῆς, ἀσθενὴς ἣ 

ἑχατέρου ὃ ὄψις, μετὰ δὲ τὴν συμολὴν ἄμιῳ οτέρων Ὶ η 
χαὶ ἕνωσιν, οἷον ἐπὶ ΕΠ γπ τινὸς τ εγδκλνξε: 

ἀζομένη; εὐτονωτέρα γίνεται καὶ δραστικωτέρα περὶ 

τὴν τῶν ἀρθσῖοι ἀνάληψιν. Φυλαχαὶ δὲ ἘΞ ῃ:. τὸν 

ὀφθαλμὸν οὐχ ὀλίγαι. Χυτὼν ἐντεῦθεν, καὶ οὐχ ἀρχεῖ 

εὐποος οὗ γὰρ ἐνεδέχετο παχὺς ἐξταθκεθα:θηναῦς 

ἦ γὰρ ἐμπόδισμα χαθειστήχει τῆς ὄψεῶς " ἔδει δὲ 
στο τς εἰναι χαὶ ἐλαφρὸν τὸ προκάλυμμα. Οὐχοῦν 

εἷς μὲν διαυγὴς, εἷς δὲ ἀραιός " ὅ μὲν χρυσταλλοειδὴς, 

ὃ δὲ χερατοειδής" ὃ προχεχαλυμμένος, στερεώτερος" 

ὃ ἔνδοθεν, ἀραιότερος, ἵνα μὴ κωλύη τὴν πάροδον. 
Ὃ τρίτος πάλιν χρυσταλλοειδὴς, ἵνα ἐν αὐτῷ τὴν 

ἔ ὶ τὴν διχύ ἃ ἐχά ξ, μασιν χαὶ τὴν διχύγειαν ᾿ ἑκάτερα ἔχη. 

Προδολὴ τὸ βλέφαρον᾽ τοῦτο γὰρ προκάλυμμα τοῦ 
ὀφθαλμοῦ χαὶ σχέπασμα, χαὶ οἷον αἰ τἸξησῦν ἐστιν. 

᾿Ἤδύνατο μὲν γὰρ σχοπεῖν καὶ χείρ" ἀλλ᾽ ἕως ἐχείνη 
ἀνήρχετο, ἔφθανε πολλάκις ἀμαυρωθῆναι ὁ ὀφθαλμός. 

Νῦν δὲ ἐχεῖθεν παράχειται ἡ προφυλακή“Ὅμοῦτε γὰρ 

ἤσθετο τῆς βλάδης, χαὶ προεθάλετο τὸ προχάλυμμα. 

Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἣ κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ ἀνεπιχεί-- 

ρήτος ὡς τὰ πολλὰ ταῖς ἔξωθεν ἐπερχομέναις βλά-- 

ὅαις" ἅτε ὑπὸ παραπετάσμασι χαθεζομένη τῷ βλε- 

φάρῳ᾽ καὶ μόνη σχεδὸν τῶν ἐν ἡμῖν πάντων μελῶν 
διατηρουμένη ἀνέπαφος. Προδέδληνται δὲ τοῖς 

βλεφάροις καὶ ἀκίδες τριχῶν. Διὰ τί; Ἵνα ἀχριδε- 

στέρα γένηται ἣ τούτων περιπλοχὴ, τοῦ ἄνω πρὸς τὸ 

χάτω διὰ τῶν τοιούτων προσαρμοζομένου τριχῶν. 

Οἷον γὰρ σύνδεσμοι χαθεστᾶσιν αἱ τρίχες ἀλ- 

λήλαις περιπλεχόμεναι. Εἶτα χαὶ τὰ λεπτὰ τῶν 
ζώων πόῤῥωθεν ἀ ἀπείργουσι; χαὶ τὰ ἀγροδη οὐχ ἐῶσι 

πλησιάσαι τῇ κόρῃ, ἐμπαθεῖ οὔσῃ, καὶ τῷ παρα- 
τυχόντι ἀμαυροῦσθαι δυναμένη. 

Ἑτέρα δὲ πάλιν ἐστί τις φυλακὴ ἄνωθεν ἐπιχει- 

α [( σά. ἑκατέραν. 

ΤΟΣ, 1. 

ΑΙ ΓΘνά{τ|6 Παγ 6. ΟἸ ΠΟ ΠΑ νὶβ,. τἀπὶ 1] σοπαι6-- 
501Ὁ, Ππ πη 7π|6 τιπὰ δ ἀπίθυῖογα το πα θη5 ἰἰβήπθ 1η- 
ΟΠ 6 Π5, τὰπτι8. ΔΙ ΓΘΡΪ σοριι!αίπιν" νἸΒΟΥ τι5. γ 115, 
ψΘ]τι: οχ υεἶνο ἀπ] 161, 6χ υἰνᾶηι6 νιβουῖα [δοι]-- 
ταἴθ, 4τιὰδὶ Θχ ἀρ] 1οἱ ρνοάδιπίθ [Ὀπίθ., απ πὸ 

Ῥρθνὶ ἀατιὰ5 ΘΟ ΠΟΘ 6, τι Π115 βρη νἉ] οι: 

ΘἰΠοἾ τιν ἢ παν τι5 ; οἴ} 15. 50 Π]ο 6. Π]8]70} νἱβ ἃς ο[ἢ -- 
ΘΔΟΙΟΥ 511. Ἀθιηηιι6 σου ο ΡΥΌΡαηΣς ΥἹΓὶ 56Π65. ΠῚ 
ΠΑΠΊΓ 116... {τ|86. 511π| γα} 16 ΡΙῸΡΘ , παι αυαηιδηι 
ΘοΡπηΐ; {πιὸ γ6ΓῸ θαι 0. ἃ}0 ΘουΠ15. γϑιηοιϊονα 
5:1ηξ, ον ἶτι5 ΘΟ πι6 τπι. ΓἀοἾγοΟ ΠΙ Πλἰ γι ΠῚ «το νἹ- 

50}10 γΆ(ΠΟ ἀἰββθοιῖβ ρα ] 115 ἃ ὈΥΙΠΟΙΡΙΟ ΡΥΌρΓ68- 
80, 1] ὈΘΟΠ ΠΟῪ ἃ} τ 116 ΟἸ ἐπι τ15 511 0] ἀιι [δὴ 
ἉΤΠΡῸ σΟΠΠ ΙΧ ΘυπΕ ἃς σΟΑ] θυ γ, νϑ τ πα] Πρ] 1οὶ 

4αδάδπι δχιπάδηιία δἴηιιθ οορὶᾷ, νη Π ον 6 -- 
ὁδοϊογαιθ. δα ρογοϊρίοπάα, 4πε0 πὶ ἀϑρθοίιπι οὰ-- 

ἄτιπι, σοΠβιγοῖῖ. ΝῸΠ μᾶιιοα νΘΙῸ δ1ιηΐ, 4ΌΙθιι5 

ΘΟΕ] ΤΠ ΘΟ] πη} {1 ῬΓΟΒΡΙ οἰ τ’. Τιιποα ἹΠΊΘΡ ΟΝ ν, 

ἥτπ|60. πὸ ᾿ρϑὰ δ8{Π }} : ΟΠ ΘΠ] ΓῸ5. [ΘΡοραΐ τιῦ 

ΟΡ ΆΒΒΙΟΥ 5ΓΓΠΘΡΘΙΠΙ : ἀΙΠΟΘΕ] γἹϑιὶ ᾿Ἱποομη πιο αϑϑθῖς 
ΠΘΟΘ556 Δι 6} ΘΡαΐ, τ ΡΟ ΒΡ  στιπὴ ἰθυθήτι θϑϑοί, 
4αοά οθίοσοραι. ΑἸτονὰ ᾿Γἀπ|6 ρ] Ποῖ 4, ἃ] το 

τϑητιῖον γἈΡΊ ΘΛ τ16 : {14 αι θη} οὐ βία] πὰ, Πὸθο 
ΘοΡηθα. ΟΡ σ Πα οατιϑα οἰθίθη τα τπππῖσα δο οχίο- 

γον, ΠΟΥ δδὲ αἴαιιθ ἀπινῖοῦ ; ἸΠ θυ ἸΟΥ . ΓαΡῖον δὲ 
τ Παιΐο 5. ΠΘ 1] ΘΑ ΠΙΪα ΡΥΟΒ αι. ΤΟΡΕΪα ΥἼΙΓΘ115 

ΟΡ 5[ΔΠ]Πτπ} ΓΘΙΘΡΘΠ5.5. τι 1π Θὰ ἈΠῈ} ῶ ΓΘΙ τι γὸ-- 

ΡΥ οϑθπία ΠΕ] νἱμὴ ἃ 6 ΡΘΥϑρ οὐ τα θη ΟΕ ποᾶηι. 

τ. ῬΑΙροθνθ Ργο)δοῖπιγα δια π:, ΟΟΙ]}} ΠΤ] ΓΊΙηῚ 
ΟΡΘΥΙ πιθ π τι πὶ ἃ. ππΠῚ Ὀγδοι ι πὶ, γϑ πα ι6 ἀομη]-- 

οἰἸπιμη. Ῥοίθναι. αυϊάθπι οἵ Δ Πι5. ΟΡίοΡΟΓῸ ; 

5641 ᾿πίου! πὶ ἄτη οἷ Δ πιονθγθίτ., παι γὰ]Ὸ 

ῬΥΪὰ5. Θουαπη. ΟὈ] αἰ οοπεηρονθι. Νιιης. νΟΙῸ 
ΡΙΌΡΟ δάὔαδοθι {θα τπθαῖιν. ΜῸΧ Θπηι 6 ποοιι- 
ΠΙΘΠ11ΠῚ ΡΥ ΘΟΒΘΠ Γι, ΟΡΘΡ ΤΠ ητ πὶ Ο ΘΠ πιηι. 

Τὰ παπη116 1π Οαιιδᾶ οδῖ, πΐ ΒΡ] ΘΥπ τ|6 Ριιριυ]ὰ 
ΘΟ], 115, 4ππ6. ΘΧίθυπι8. ΠΟΘΙ Π ἔπ} ΔΙ Θγα ἢ, 

᾿ἱπν ο]α Ὀ1}15. 5112. ὉΠ {{π|86. 5110 ΡΑΙ ΡΟ ΑΓ Ι ΠῚ ἴδριι-- 

τη ηΐο ἀδϑιθαῦ:; πιηλήτι [Ὁ 6 6Χ Θπηπίθιι5 οοῦρο- 

αἰ Πιθι Ὁ. 15 [τὰ ΒΟΥ ἃΓΠ .. τιῦ σΟΠ ΟΠ ΟἿ ΠΟΠῚ 

γδϑριιαῦ. ῬγΟπιϊπθηΐ ΡΔ]ρΟΡΥΙ5 δὲ ῬΙ]Ον αι οἰι50}1-- 
465. Οὐἱὰ τὰ 9 {76 ΠΙπηΐ γι ΠΆΛΙ ΔΟΟΙΡΆΓΟΥ 
ΘΟΠΉρ]ΙΟΔ ΠΟ. 511, ἀπππ} ΘΙ ρουΊον ρά]ρ να ἴῃ [ου]-- 
ΟΥ̓ Ρ6Γ 6) αβπιο! ρ1]05 σοαρίδειι" ἀ0 ΘΟΙμ ΠΝ ΕΠ Έπ|}’. 

δὴ Θηϊπὶ ΡῈ ψο]υ ν ποῖ}... ᾿ΠΙΘΡ 56. φΟΠΒΟΥΓ 

δ σου] οι. Ασσθ!Ε ἀπιοα οἱ πηϊπιιβοι!α ἀπὶ-- 

μι} ]1ὰ ἀγοθαηΐ, πο Δ Πα] Π65. Ρι]ρΡ1}}80 ρτορίη-- 

4π|ᾶγῸ δἰ πδπηΐ, {{|88. [0116 ΤΠ 71} 180. ΟΡ ΠοΟχΙἃ 511, ἃς 
οαϊ ιοανῖ5 ον τπιπι [Δ Θ τη ΔΙ ΓοΡγΘ αιιθαΐ. 

τό. ΑἸΐογὰ Ὑ67Ὸ ΧΠΓβῖι5. 5106 1115. ΠΤ ΠΟΠ 5 

ὧ9 ἐϑ 
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αἰ αιιο οου]0., ΡΊ!ΠΟΓιιπὶ ΘΟ ΒΙ5Ε: ταῖτο ; “τι ἔπ ΠῚ 

ἀδοογοπὶ ἀπιθίτα σοποΙ 16, {πππ γ61Ὸ ΘΕ 41 56 οῖι-- 

υἰταΐθηι Ῥγδοϑίθι ἢ ΒΕ} ΘΓ ΟΠ 1] 50Π]ΠΟ ΘΕ. 5ΠΠ ΘΓ ΠΟ 

Ρτοάπιοίαπι τ οι] τι πὰ δοθη αἰνῖραι. Ἡπαἰσαιο 

γδὶ ἀυσιι ΠΟ 6515 πιο αἱ ΟἴιΠὶ Δ ΠΙΠ10. ΘΟΠΒΕ ΓΙ ΠῚ 

517 πἴ γῸ πὴ ΟΠ 6 ἰδία πίθπι 5ρθου ον 55, σαν ἃ[Ὰ ΠῚ 

ΠῚ Πα ΠῚ 5.106} 1115 ΟΡ ΘΠ 15. Οὐ ΘμΪ πὴ Οτι585 τ 

1ὰ [οἱὰ5 ἢ {Π| πἰπηϊνατη {ποα νἸ θη] Υ]5 51 511ΠῚ 

γ ῦϑιι5 (Ἰ5]}161 τιν, παι [Γμβίγα ἀἸβϑιροῖι", νϑίο- 

41 ἃθγὸ Εἰ [ιπάδειν ; 566] τη τὰ ΘῈ ΘΥΪΔ15 ΠΔΠῚΙ, 

ἀοβιιρουαιο ρΡΟΙ 515 5100 00 1115. ἀἸτθοῖα,, ΤῸ πὴ ἴῃ 
δὐἀβρθοίπ πὶ σα θηΐθπι σοι γα πι5. ῬΟΡΟΙρῖαι. Ηθρο 

ΘῈ ΡΘΙΟΙ ΠΟΥ ΠῚ ΡΆΠῸ.5. αιιδο. ἔπ ΘΟΙΠ]Οσιι πὶ ΟΡ τι- 

ΘΠΕ νἴμι αἀἰγίσαη! 9 Ππππλάτιο δῖα πὶ ἀδϑιι ρον οἤπι- 

ΘὨΓΘ ΠῚ 8:0 γ πὴ ΓΟ πα, ΠΘῸ ΘΟ] 5. ΟἰΠιΠ4] 

5: ΠΔΠ γἰδυίηιθ οἴου, γόῖαι αιοάάδῃν Ἰητον- 
5ΘΡ᾿ ΘΠ ἴπ1η1, ἃ 56 ἸΔοποιιηι 5{Ποϊθηβήιιθ δά δν- 
σοπδηι, 4185 ἃ ΘΧΊΘΥΙΟΥῚ δδῖ, ᾿Π] 0181. 

17. Οὐδ 0950 ΨΙΠΙΓΟΥ δῖ6 [πὸ ὙἸΠΘΔΠῚ 5118 ΠῚ 
τοῦ ΘοοΙἄθυθ, ΟΡ] ΘΟ τι6 ΘΟΙῚ ΠΉτ 16 
Πηδοουΐα , αἰ ἸΟΟιι5. ῬΓΟΥΘ115 ἸΠΔΟΟΘ55115 δχϑιϑία!. 
ἀαθιμδ πηοάιιπι Τλθῖι5. Θου]ΟΥτι ΠΟΟΪ5. Δ ΠῚ ᾽ [ΠῚ 

οἴθοιε, ἀα 15. τις σαν θατι" 5. ΠΡΟΡΟΙ ΠΟΥ]. ΟἹ" 

Ἰθυδπι ϑοθπ)]οἰ ΓΟ] ΑἹ ἀτισίι τπὸ ἃ] παβιιπὴ οΟηἤπιχτι 

αὐνίηιιο Ργοΐοπδα Πἰποὰ, οἰ ηχὶῖ,. ἀπὸ. διιίον 
᾿ῖποὸ ᾿πθ ἀοἤιιθης., π1Π}} Δ ΡΟγ ΠΕ Ποιηϊπὶ ποὸ- 

ΒΌΠΙ [δοῖαι, ἴῃ αιιού γ]5 ΟΡῸ5. ἱπηρ ΘΠ τιν, τηὰ- 

ππιβιθ ΠΠρογὰ 511, πθὸ δ Θοι!ο5. οοπιίϊπιιο ἰ6-- 

γανὶ, αἴχιο πο ἀθΠπθηῖθηι Πα! δ ἃ 5ῖορσο- 

γὸ ἀοθθαῦ ; 566 δἴπηι! φαϊάθιηη δὰ αϊγιτη 116 5ροη- 
ἴὸ Ἰατιι5. ῬΘΥ 51105 ΘΔ ΠΆ}65 5.106} ΒΕ ΡΘΙΌΙΠα ἀΘῆπιαι, 

5] {π|6 Οοα] 1 πι}}}ὰ πη] Θϑεϊα δι η} ΟΡΘΥ ΔΕΟΠΟΠΩ 

ΡονΠοίαπι. θα πὸ ἰδίαν, δῖ αι  ἀθηι 51 5] ατῖπι οου"- 
ῬΟΥῚ5 τη Θη} νὰ ΤΟΙ τα γἉΠΟΠΙ5. ΠΡ ὰ γ ΘΙ Πηλι15. ὁχ-- 

Ρόπάονο, Ἰθοῖαιιο ᾿ῃ 51 Π 6.115 58} 1 ΘῊ ΓΔ ΠῚ Θ πιο] οὰ-- 
τἶἰπι5. ττὰθγὸ ἂὸ ἀΠ]αιιάανο, οὐ πῖπὸ “δῇ οῖθ πῸ5 

[θη Ριι5. Ὸ5 ᾿ϊα 116 ν 6] ΘΧ ἘΠῸ ΠΠΘΠΊΡΙῸ , οἱ ατι- 
ἄθιι δχῖϑσιιο, ῬΙΌΥΒι15 ρθηβαίθ ἀϊνὶποο οῦρὰ ΠΟ μ}]-- 
πϑι γον ἀθητῖοο ΡΠ 5116 ἀἸβροϑ ΠΟ ηἷ5. νὶμ Ἰπῇ - 
ΗΔ ΠῚ ; ΠΟΒητι6 δ6ο, αι ααἀ ΠΘοθϑϑανπιπ {πος - 

ἄδην ἴον ῬΙΌΡΘΙΘΠΊΔ15.. ΡΥ ΘΟ Ρι5. ἀδάποϊτο, αἰ Θχ 
110 4ὰπὶ οἶτο ἸΠ ΘΟ] τ Π165., {π|80 ϑαπὶ το! τὰ ἐ6- 
ΠῚ ΘΧϑοΙ νἀ Π}15 ; ΠΟΠΊΪΗΙ σρατα.,. ἡ οΥσὰ ΠῸΒ 

ῬΥΠά ΘΠ σοΠσ1Π10. ἀἸΒρ Ομ Ομληἶα, {|| ΠῸ5. ογθὰ- 

νἱϊ διὰ σναῖα ; οἱ Β]ΟΥα δὲ ροϊοϑίαβ ἴῃ βθροι]α 
5] ον. Αἰηθη. 

ΔΓ(Οο4, αἀά1ι καὶ πρὸς τὸ ἔμπροσθεν συνωθούμενον, 

ἀχριδεστέραν σχ.- χτλ.] 

»ΓΟπτς σά. τὴν τῶν ὀφθαλμῶν περιδολήν, αι 

ΛΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 58. 
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ΒΑΒΙΠΙ ΜΆΑΟΘΝΙ, 

ἘΠ ἘΣ ΣΝ ὧν ὀοθαλμῶν. διὰ τῷ ἘΣ ΑΝ 
μένη ἑκατέρῳ τῶν ὀφθαλμῶν, διὰ τῶν τριχῶν ὁμοῦ 

ἀν τῷ τα ας ἘΣ ΡΣ ΖΣ τεζωτνα ᾿ μὲν τῇ περιγραφῇ εὐπρέπειαν χαριζομένη" ὁμοῦ 
ἐπεα δι Ἔ ᾿ 

δὲ χαὶ τὴν ἀσφάλειαν παρεχομένη ἥτις ἐστὶν ἣ 
ἘΣ ΤΕΑΝΩΣ δεδλημένη τ ΩΣ 

[ δ ν᾿ Φῷ ς ὀφρὺς, ἄνωθεν προδεδλημένη, ἵνα κατευθύνη τὸ 
ἘΔ ῳ Σ “- ᾽ 

δρατιχόν. Καὶ τούτου ἀπόδειξις, ὅταν βουληθῇς πόῤ- 
-Ὡ κ᾿ ᾿ - 

ῥωθέν τι χατασχοπεῦσαι, χαὶ χοιλάνας τὴν χεῖρα, 

ὑπερτείνης τῶν ὀφρύων. Εἰς τί γὰρ τοῦτο ποιεῖς; 
Ἵ ΘΒ ΎΞΑΝ ἘΣ ΕΡΕ 51: δῦ αἰ“ ηῖς, ᾿ἶ να τὸ ἐπὶ τὸ ἄνω διαφορούμενον τῆς ὄψεως μὴ 

εἰχῇ σχεδάννυται τῷ πλάτει τοῦ ἀέρος ἐγχαταχε- 
͵ . 

όμενον: ἀλλ᾽ ἔκ τε τῆς ἄνωθεν ἀνοχῆς τῆς χειρὸς, 

ἔχ τε τῆς ἄνωθεν προθολῆς τῶν ὀφρύων χατευθυνό- 
5 ἐξ ποτα ξ 

μένον, ἅ ἀκριδέπστερον σχοίη τοῦ δρατοῦ τὴν μετά- 

ληψιν. Διὰ τοῦτο ὀφρύες, ὁμοῦ μὲν τὸ ὀπτιχὸν τῶν 
- “ ῃ ω ν 
ὀφθαλμῶν χατευθύνουσαι " ὁμοῦ δὲ χαὶ τὸν ἄνωθεν 

τε ; : Ἔ 
χαταῤῥέοντα ἱδρῶτα ἐπέχουσαι, χαὶ οὐχ ἐξῶσαι κατα- 
- “- ῃ ΄. 9 ᾽’᾽- πρὶν »ῃν - ἊΝ ἘΞ 

χεῖσθαι τῶν αἰσθητηρίων, καὶ ἐμποδίζειν ταῖς ὄψε - 
τὸν ν , ς δι Χ ᾿ -- Υ 

Β σιν οἷόν τι οιατειχισμα τχανον προς τὴν τῆς ἔξωθεν 

ἐπιούσης βλάδης ἀποτροπήν. 

Ποῖος ἀμπελουργὸς οὕτω δύναται ἀσφαλῶς τὴν 

οἰχείαν ἄμπελον περιχλεῖσαι, χαὶ θριγγὸν αὐτῇ 

τοιοῦτον περιδαλεῖν, ὡς ἀνεπίδατον πάντως χαθε- 

στάναι τὸν χῶρον, ὡς ὃ Θεὸς ἐξειργάσατο " τὴν τῶν 

ὀφθαλμῶν περιθολὴν 1, τὴν τῶν ὀφρύων περιδολὴν 

εἰς τὴν τῶν ὀνθαλμῶν φυλαχὴν, μηνοειδῶς ἡμῖν 

αὐτὰς περιγράψας, ἀπὸ μιᾶς συμθολῆς, τὴς χατὰ 

τὴν ῥίνα, ἐφ’ ἑκάτερα τὰ μέρη διατεινομένας, ἵνα 
2 

ν 

ὃ ἱδοὼς τῇδε χἀχεῖσε πεοιῤῥέων, μηδεμίαν ἀσγολί ἱδρὼς τῇδε χἀχεῖσε περιῤῥέων, μηδεμίαν ἀσχολίαν Ὕ 

΄ - - 5» , ΝῊ ἘλῚ , 
παρεχὴ τῷ πόνουντι ἀνθρώπῳ περι το προχειμενον 

Ν τς ͵ ἘΥΕ 
ἃ ἔργον, χαὶ τῇ τούτου χειρὶ ἀνιούσῃ συνεχῶς ἐπὶ 

λῪ Θ᾽ Ν ΑἾ ᾿ ’ὔ ΄ὉΝ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὰς χαταφερομένας νοτίδας 
“- , ΕῚ 8. 4 - Α νΝ »5ς" ΕῚ , 

ἀπομασσομένη, ἀλλ᾽ ὁμοῦ μὲν διαῤῥέη αὐτομάτως 

ἐπὶ τὰ ἑκατέρωθεν πλάγια, μεταφερόμενος διὰ τῶν 
557) » “͵ηιαν --- 9 ΄ “ “5 
ἰδίων ὀχετῶν ἄνωθεν τῶν ὀφρύων, διμοῦ τε οἱ ὀφθαλ- 

ΕΙ Ἁ Α 57 5 ξα θ, 3 μοὶ ἀνενοχλήτως τὴν ἰδίαν ἐπιτέλοιεν ἐνέργειαν. ΕΤ 

μὲν οὖν χατὰ μέρος καὶ περὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ 

σώματος βουληθείημεν “ λεπτολογήσασθαι χαὶ τὴν 

ἐφ᾽ ἑκάστῳ σοφίαν τοῦ Θεοῦ διατρανῶσαι χαὶ ἐξυ- 
“- 2 λ ΗΝ , -Ὡ « ’ὔ .ν" » 

μνῆσαι, ἐπιλείψει πάντως ἡμᾶς ἣ ἡμέρα. Ὑμεῖς 
᾿ , ᾿ 

δὲ καὶ ἐξ ἑνὸς μόνου μορίου χατανοήσατε πάντως τὸ 

τῆς θείας προνοίας περὶ τὸν ἄνθρωπον καὶ τεχνιχῆῇς 
, , - 3. ᾽ὔ 

Ὁ οἰκονομίας ἀπειροδύναμον" ἥμᾶς δ᾽ ἐπειγομένους 
ΞΕ ἈΝ 5 " τα τς 3 
ἐπί τινα ὁδὸν ἀναγχαίαν, μετ᾽ εὐχῶν προπέμψατε, 

ἵνα ἐν τάχει ἀποσωθέντες, χαὶ τῶν λειπομένων 

ἀποδώσωμεν τὸ χρέος" χάριτι τοῦ πάντα οἰχονομ ἡ - 
ον - , ὸ ΡΝ 

σαντος περὶ ἡμᾶς Κυρίου, τοῦ χτίσαντος ἡμᾶς τῇ 
Φ Ὁ σ ΕΥΞ᾿ ἐν αἰ αὴ " , 5 

αὐτοῦ χάριτι. τι αὐτῷ ἣ δόξα καὶ τὸ κράτος ἐΐς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

μῖδ βιιρογσνασαπθα βαη1.1 

ς Γ[ΕἸάδα ἀεροῖαν λεπτολογήσασθαι. ΟὐΟμΒ. τηα]ὸ 

λογήσασθαι.7 



ὈΙ ΡΛΆΛΘΡΙΒΟ. ὉΠΑΥ. 11]. λὴ2 

Τοῦ αὐτοῦ περὶ παραδείσου, 

ΛΟΙῸΣ Γ. 

Καὶ ἐφύτευσεν ὃ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Ιἰδὲμ. κατὰ 

ἀνατολὰς, καὶ ἔθετο ἐχεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 

Νοήσωμεν, ἀχροαταὶ, ἀξίαν Θεοῦ φυτείαν, χαὶ 

παράδεισον πρέποντα τῇ φιλοχαλίᾳ τοῦ τοιούτου χαὶ 

τηλιχούτου δημιουργοῦ. ᾽ν μὲν τοῖς κατόπιν εἴρη-- 
ται, Βλαστησάτω ἣ γἣ βοτάνην χόρτου, χαὶ ξύλον 

χάρπιμον σπεῖρον σπέρμα, ποιοῦν καρπόν᾽ καὶ ἐγέ-- 
νετο οὕτως. ᾿Ενταῦθα δὲ πάλιν λέγει, Καὶ ἐφύτευσεν 

ὃ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδέμ. Εἰ ἀπὸ τῶν κοινῶν 
ξύλων ἐνεπέπληστο ὃ παράδεισος, εἶχεν ἂν τὴν ἰδίαν 

σύστασιν ἀπὸ τῆς πρώτης γενέσεως τῶν φυτῶν, 

καὶ οὐχ ἐδεῖτο ἐξαιρέτου φυτείας τοῦ Θεοῦ τὰ ἐν 

αὐτῷ ὕστερον ἀναφυέντα δένδρα. Νῦν δὲ, ὅτι ἕτερα 
πολὺ διαφορώτερα, χαὶ τῷ εἴδει, χαὶ τῇ γεύσει, 

τῶν προαναδοθέντων αὐτομάτως ἐκ τῆς γῆς, τὰ ἐν 

τῷ παραδείσῳ ὕστερον, ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Θεοῦ φιλο-- 

τεχνηθέντα παντοῖα γένη τῶν φυτῶν καθειστήχει, 

καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς δηλοποιεῖται τῆς Γραφῆς. 

Καὶ ἐξανέτειλε γὰρ» φησὶν, ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς 

πᾶν ξύλον εἷς ὅρασιν ὡραῖον χαὶ χαλὸν εἰς βρῶσιν. 

Ὥσπερ γὰρ τὸν ἄνθρῳπον ἐξαιρέτου τῆς πλάσεως 

παρὰ τὰ λοιπὰ ζῶα ἠξίωσεν, οὕτω χαὶ τὸ ἐνδιαί-- 

τημα τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἰδίας αὐτοῦ χειρὸς ἔργον 
ἐποίησε, τόπον ἐπιλεξάμενος ἐπιτήδειον, ὁπερφέ- 

ροντα τῆς ὅλης χτίσεως, καὶ διὰ τὸ ὕψος ἀνεπισχό-- 

τῆτον, θαυμαστὸν τῷ χάλλει, ἀσφαλὴ τῇ θέσει, 

λαμπρὸν τῇ κατὰ πάντων ὑπεροχῇ, χαὶ τῷ κατα- 
λάμπεσθαι πάσαις ταῖς τῶν ἄστρων ἀνατολαῖς" ἀέρι 

διαυγεστάτῳ περιεχόμενον, χαὶ τῶν ὡρῶν εὐχρα- 

σίαν ἡδίστην τε ἅμα χαὶ βελτίστην ἔχοντα. ᾿Ἐχεῖ 

οὖν ἐφύτευσεν ὃ Θεὸς τὸν παράδεισον, ὅπου οὐκ 

ἀνέμων βία, οὐκ ἀμετρία ὡρῶν, οὗ χάλαζα, οὐ πρη- 

στῆρες, οὐ λαίλαπες, οὐ σχηπτοὶ, οὗ χε'μερινὴ 

πῆξις, οὐχ ὑγρότης ἠρινὴ, οὐ θερινὴ πύρωσις, οὐ 
φθινοπωρινὴ ξηρότης" ἀλλ᾽ εὔχρατος χαὶ εἰρηνιχὴ 

συμφωνία τῶν ὡρῶν, ἑκάστης τῷ ἰδίῳ χάλλει χεχο- 

σμιημένης, χαὶ μὴ ἐπιδουλευομένης παρὰ τῆς γεί- 
τονος. Οὔτε γὰρ τοῖς ἠρινοῖς ἄνθεσι τὸ θέρος, προ- 

τρέχον τυχὸν τοῦ ἰδίου χαιροῦ, ἐλυμαίνετο, οὔτε 
πάλιν θερινοὶ καὶ μετοπωρινοὶ καρποὶ, τῇ τοῦ ἀέρος 

ἀταξίᾳ πολλάχις καταφλεχθέντες, ἐρυΐσχοντο χαὶ 

ἀπώλοντο: πᾶσαι δὲ τὸν τόπον ἐχεῖνον εὐτάχτως αἱ 

848 

Δ 

Ω 

Ἐμιδάθην ἀθ ραγακίῖ50., 

ΟΒΑΤΙΟ ΠΙ. 

ι. Ετ ρίαπιανὶϊ Π)6ιι5 ραγαείδιιηι ἐπὶ θην αἰ 
οΥϊοτίαἶος ρίαρας, οἱ μοϑβιεῖξ ἰδὲ ᾿ιοπιΐπθην ατίθῖι 
Ποτπιανοναί. Δα τπθηίθην ὙΘνΟΟθλιι5., ΔἸ ο- 
[657 6] αϑῃ]0 611 ΡΟ] απ δ ΟΠ ηῚ {1185 Π)60 αἰρπὰ 51}, 
ἃ ῬΑ ΓΔ Ἰδιι} 5. 411] [8115 τὰ ΠΕ ατι6 ΟΡ Π οἷ5. ἃΡΕ15 50- 
Ἰονιαμι Θ᾽ πη τι6. Π11Π}}} ἀθάδοραι, Τη 8ιρ6- 
ἸΟΥΊθιι5. ἀαϊάθηιν ἀϊοίπι δέ, Οεηιϊσιοὶ ἰΟΥΓᾺ 
πογϑαπι υἱτοηίοι,, οἰ ἰΐϑτιαίτι {τιιοι ἐ[ογιίηι 56 - 

πιϊτιατιδ ΒΘ ΠῚ. Τὶ. γ) Γαοίθης γγιοίτίτα : οἱ ἤαοίιιηι 658 
ἰἰα. Ἡϊο γ61Ὸ γι ϑι15 αἱ : Επ ρίαπίανιι 1) 6ιι5 ρμα- 

γαάϊσιαπ ἐπ Εδοηι. 81 υϊάθιη ρὰγα ἴϑι15. σουηληιι-- 
πΐριιβ Πιπτηἶθ. ΔΙ Π116 ΒΕ] θιτι5 ΘΟ [Θγἴτι5. γαῖ, ἃ ρυὶ- 
πὰ ΔΓΡΟΥΙΠῚ ΘΠ ΠΟΠΘ δζα {11} 5111} ἃς ΘΟΠΒ{1{π|- 

τἰοπθιι πὰ αΐ ,. ΠΘῸ 5 Πρ] Ὁ} Π δὶ μ]απίαιοπθ,, 

ἀτι85 ροϑῖθα ἴπ 60 Θῃδ δ 511Π|) ΔΥΠΟ 5.57 Ορτι5 Πὰ- 
βοραπι. Νιιηο νθλῸ, πο ἅ]18 Ιοησο ργϑίδητο- 

ΤῸΒ 7 ῬΌΠΟΙΘ ΡΥ ΘΙ σιιβίπ 116.) 115, {1185 ΘΙ ΘΙ Ἶτι5 
ΒΡΟΠΙΘ 6 Του Γὰ ΘΠ βου τ, ἴῃ ρα 4150 ροϑίιηο- 

ἀπ Θηαἴθθ 5ι1Π| ΟΠ. ΠΪ5. ΘΘΠΟΥΪΒ ἉΡθΟ 65, γ6] ὃχ 
ἰρϑ8ἃ ϑου!ρίιγα τη δη} [6ϑειιηι 651. 

“. Ειερτγοαιιαῖξ, ἰπάαῖε,, 2265 αὐ] ὁ ἰεγτα 

οηλτ ᾿ἰρπισηπ ρμιοϊιγιίηι οἷδιι θὲ σαν αὐ υνοδοοτι- 

ἐμεηα. Οὐδ  ἀπηοάτιμὰ οπὶπὶ ΠΟ ΠλΪ Π6 ἢ} ΘΧΙ Πα ἃ0 
5 ΠρΌ αὶ ΓΟΥ ΤΠ ΠΟΘ Ρ δ ΓΘ] 115 ΠῚ Δ Ὠ ΕΠ} τι5 α]-- 
ΘΠΔΙτ5. 65.» 510 δὲ ΠΟΠΉΪΠΪ5. «ΠΝ ΟἸΠΠπιπ 5118. ΟΡ5 

ἀοχίονθ νοϊαῖ; ἀθ!θοῖο Ιοοο ᾿ἀοπ60, ΟἸΠὶ οὐθαῖο-- 

ΥΠῈ δία πίθ. ΠΆΕΙ; οἵα ΟἿ» οοἰϑι [αΐθη. παι} 

ἀπῚ ν8 ΟΠ ἀογθπῖ, ἀθοογο Π}]ΡᾺ}0}}1, το [τιν 

«πιοα οὐνποι5 ΘΠ ΠΘΡΘ , ΒΡ ΘΠ 140, ὰο απ041 ὁη:- 
πὶ δἰ ἀθυιιπι οὐῖιι οΟἸ Ππϑίγαν θεν, ἢ} 1 ]5ϑἴηηο οἷν-- 

ΟΠ τι50. ΔΘ ἢ ῬΑΥ ΠῚ ΔΠΠῚ [ΘΠ ΡΟ το π6. {πι- 
οὐ ἀἸϑϑίμγα δἴπλα! ΟΡ πιά αιιθ. 101 Ἰσῖταν Τ)οιι5 ρὰ- 
ἐδ ἴδιιπι ῥ᾽ απίανοραῖ, ἀΡῚ ΠῸΠπ νΘηΓΟντι ἢ}. νἷδ» 

ΠῸΠ ἃππὶ [Θηηροϑίατ πη] ̓ ΠίΘ 06 }165., ΠΟ ΘσΡΆ1ι- 
ἄο, ποὴ ἱβποὶ τι] Π 6 8.7 ΠΟῚ ῬΙΌΘΟΙΪ:, ΠῸΠ 
οοπίονία ἃς νι θπία []πηῖπα., ΠῸΠ σ]δοῖοα ἔγο- 
τη} 15, ΠῸῚ ψΘγ]5. παι π)] Πὰ5.7. ΠΟ φοϑία 5. ΡΟ 

ΔῸ δοϑίιι5, ΠΟΠ᾿ Δι ΠΊΠὶ 5] οἰα5; 56 ἐθῃ ρ γα ἃ 

Ῥαοδίαιιθ ἈΠ ἰθηηρουιι πὴ Πη τιὰ ΘΟΠΟΟΡΙἃ . 

51 ΠΡῸ]0. “ποθ ρυΟρυΐο σοηνθϑεο ἄθοονο, οἱ 
4104 ἃ νἱοῖπο μἰΠ1] 510] 1πϑ: ἀνα πὶ {πηθγοῖ, Νὰπι 
ΠΟΘ. ΨΟΡΠΟῸ5. ΠΟΓ65 δοϑίαϑ, [Ὀγβι Γ ἢ διαπ1ΠῚ θ08- 

ΙΔ. ἰΘΠρι5. Οσοιρᾶη5., ἰΔΠΡοἰδοίαγθι ; ΠῸΠ 

85 {ν] ἂς ἁὐιτππη Πα ]65 [γιιοῖτι5. ΔΘ ΡῚ5 παι γάγὸ ἴη- 
9, 

αεπ. 2.8. 

Οεπ.τι.1χτι. 

αεη. 2. 9 



ὅεπ 3. 18. 

λ0Δ ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 8. ΒΑΒΠῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

οὐδ ιοπο δπιϑιῖ ΕΠ ΠΘροηΣ ἂὸ Ἰητου ΡΠ 

οὐποῖα 6 1Ὸ ΟΥ̓ παῖ ΓΘ Πη ροϑίαἴθϑ Ἰοουι. {ΠΠπ|ΠῈ 

γό]ας οονο οἰ λοι ΡΠ 5. ἸΠΙΟΥ 56 θ]δοῖθ, πα}1ἃ 

Οὐ 56 ἰὰ 06. ἂς τη] 6518 ᾿Π]ρΡΙΘΧ δ ἃ0 ΘΟρι]αΐδ : 

ἃ {1πῸ 5 ηθ 115 5110 [ΘΠ ΡΟΓΘ 5, “06 ἃ 56 51 ΠΡ 8} 6 

ΘΧΙ ΠῚ Π|6 Θβϑθῖ., ΠῚ Π1] σα] 5416 Ἰη] σα οὈ]ς- 
511Π}.7 (0Π0 σΟΠΕ ΟΡ ητ. Τὸ γρὰ 1Π1ὰ ορί μια π10]- 
ἸΙβίιθ., ἃς {85 ῬΥΟΥΒι15. Π]6}16 ΠἸ Παρ ἃς ἰδοῖο., 

αἴχιθ δά οπῖπθ [ποι η} ΘΟ Πτι5. Θἀθπάϊτιηι οϑϑοῖ 
Ἰάθηθα , ἔδυ 1551 Π} Ἰ56 16. ἃ 4115. οἰγουμηπα. Ατι20 
ρθῶ ρϑΡρυ]ο να. ἂς ἀπ]665, να] άθάιιθ ἴθηϊιθ5. ἂς 
Ἰϊπη 1 480, {π|26. Θὲ ἀβροοῦα ] αν  ΠηπΠῚ ΥΘΟΡΘα ΓΘ η ἢ, 
ἃ “πιὰτ ΟΠ] οί Θης ΤΠ] ΟΡ ΘΙ {πο 116 ἘΠ ΠῚ ταΘ αν 
ῬΙΘΡορθηι. 

ὅς. Ῥυῖτ5 “16 Πρ σο ἀ 1} ἸΟοτι πὶ, οἤμ5πιο- 
Αἱ 5. ποδὶ πὶ ἀν πε ἀρ πι5 ϑα ΠΟ] δσϑθῖ, πο ΔΒ δὰ 

«υϊάἀαααια ΡΠ ΡοΡεῖ. Ἐχίπο ἴῃ 60. μ]απίαν!ι 

86 Πι15. ΟΙΠΠΘ. Ρυ ΠΟ Υ Πα τι}. 51} πη, (πιο οἱ 
ἈΒΡΘΟῖτι 511Π|Π18}}} σ ΑΔ } Πα ΟΡ ΘΗ, δὲ ΒΕΠΠΠΠΠΔ ΠῚ 
δαδια. Ππομλΐπὶ αι! σθἸπθηὶ θυ ρουθηῖ. Οὐὰ ΠῚ 
γΠΙ ΟΠ Ὁ Θοι]ο5 οἰανθ ρα νυ ἶαθ., ὁχ {πὰ θχοὶα]- 
511, ἀθοονὰ ΟΡ  βθη αν 5 {ΠῸϊὰ πὶ, τὰ Θογιιπὶ πτ6- 

ΥἾΓΟ ΘΑΡΘΠΕΪα ΠΠΟΡΘΠΒ. 5. ᾿Π6η} ΔΙ “πὰ π 0 ἃ} 
ΟΧΊΠΟ τοῖθ. γον οοαγο γα ]Θὰ5., αἴθ αὐ 1Π|ὰ ἢγτηα 

Ῥοπὰ ἃς ἀ6] οι} }}1ὰ, πῸ}Π]5 4116. τ) }15 ἃς {15 .1θιι5 
σομλ χὰ 5 ΡΟΝ. Π1Ὸ γϑαϊν ! 

ἅς 58πὸ “αϊάθηι ποὸ Ππἰς ἀθϑιπὶ ργαΐα Πουῦῖάα, 

ἀϑρθοίπαπο ρου Ρα] ον ἃ σναΐα : {πο δηϊπηνο- 
ΤῸ 1Π1ὰ πη αχ  Π}16 σΡ ἈΠ Ρ Ιἢ} Πα ΘΠ, ἀπῖτηο γϑραία ; 
4αοηᾶπι ποθ 0 γοϑᾶ ΟἸιΠῚ 5ρῖπα πἴο ἠδ τθαῖ, οἱἱ-- 
7.5 τατος Ἰηϑιιαν 5. 556 018 Θχβιβία ,, ρΥΟρεητ6 

ΠΟΡῚ5 οοῃ τ ϑίθιιι, (4 υ14 νἱξο ᾿π)τι5. ἀο]θοῖα- 
Ια η} δῖ, {Ὁ 5. Π]0115. ἃ ΠΊΟ]Θ5 [15 6556 ΘΙ ΠΪΧ  11ΠῚ- 

Τλονονα ΘΠ] ΠῚ ΠῈ]}ἃ 1π ΠΟ ἢΪ5. ΤΠ] Π5 5 ΠΟΘΡὰ διιπΐ 

ἃ Ρενα., 5644. 5οα] 1 ΟἸΉΠΙ [ΘΕ 180. ΘΟΠ[δϑιϊ πη 

πο ϑεἰὰ ἀΟ]Ογτι6. ΘΟΠ ΘΟ Ρ ΘΓ: ΠΡ 1115... νἀ τὰ5 ᾿ 
ΠΠΡΘρουτιι Θ πιο ]οΠΪ, 50]]ΠΠοἸ 0 ἃς οπρᾶς σορῖο- 

585 ὈΓΟΘτ16 ῬΡΟΪ, ἀμ ἰβϑίο ; σοπβρίοιι5. Ποπουΐ-- 

Ἰλῖι5.. ᾿π[ μηδ ἀδάθοονὰ ; γο] τ Δ 1] 115... πηθιηθγο- 

ὉΠΠΠῚ 50] 10 2 ΘΔ ΠΙᾺ 11, φοσυι το. ΕἸον ἃ γόϑὰ 

Θ5., ἃΓ ΠηΟ5[0. ΠῚ6 ΔΏΪΠ1Ο ἔλοΙ τ. ΟΕ Θβοι πη το 

ΘηΪμὴ ΠΟΥ Θ ΠῚ ΘΟΠΒΡ]ΟΪΟ. 5 ἴῃ ΠΙΘῚ ΠΟΙΟῚ Ρ6ο- 
δ τ γθθο. , οα]τι5 ἤθαῖα ᾿πἀἸοἴτι [ΟΥΤὸθ, αἴ πὰ] Πὶ 

ϑΡ᾽ πὰϑ ἃ0 τ] τ105 σϑυιηΐποῖ. ἘῚ ἢἶς βὰπὸ εξ ο 

51Π1}1 [6 Π]} 0015 ΠΟντΙ ΠῚ) σα ὰ οὶ, 41 δάξιις οἱι- 

ΡΙοπίοβ ἀθβονᾶπε. Νϑοάϊιην ΘηΪΠῚ ᾿Θ  Πηι15, ΘΠ ΠῚ ἱπ 

ΤΠ] 115 ΠΟΒΕΡῚ5. ΘΠ ΟΙΘ 6. ΠΠΠ|6 νΘ.Ὸ ἤοβ, Ποπ 

δα Ὀγθνὸ δἰ] σΘἢ5 ἔθπηρα5, τππηο ἀθῇςϊθηβ, σοὰ 

ῬΘΙΘΠΠΘῺῚ πρανῆ 8161 ἃ 561 Ὁ ΡΠ] Πα Θη5; 

. [Πϊὺ τοσοῦτον Ῥγὸ νἱΐοϑο τοσούτων, οἱ Ῥᾶτο μοϑῖ 
Ἢ 

ὃ ῥόδον ἐστὶ μετὰ ρτὸ οα. τ. ῥ. μὲν μι. εἰιίδυ. (οαϊοὶ 

ὧραι περιεχόρευον, ἀλλήλαις ὁμαλῶς χαὶ ἀλύπως 

συμπεριπλεχόμεναι χαὶ συνδούμεναι: χαὶ τὰ παρ΄ 

ἑαυτῆς ἑκάστη, κατὰ τὸν ἴδιον χαιρὸν, δωροφοροῦσα 

ἐξαίρετα καὶ ἀνεπιδούλευτα. Καὶ ἣ γῆ δὲ ἐχείνη 

πίων χαὶ μαλαχὴ, χαὶ ὅλως ῥέουσα μέλι χαὶ γάλα, 
, ἽΝ 

χαὶ πρὸς πᾶσαν καρπογονίαν ἐπιτηδεία" ὕδασι γονι- 
Ἂ- ν , Δ ὦ 

μωτάτοις κατάῤῥυτος " περιχαλλὴ καὶ ἡδέα τὰ ὕδα- 
βς  υ ττς 

τα, χαὶ σρόδρα λεπτὰ χαὶ διαφανῆ" πολὺ μὲν ἐξ ᾽ Τ Ἢ 
΄ ἡ - -- , 

Ὁ ὄψεως ἔχοντα τὸ τερπνὸν, πλέον δὲ τοῦ τερπνοῦ τὸ 
δῶν , 
ὠφέλιμον παρεχόμενα. 

Ἱ ἢ ι δ 

Ἔρος μὲν οὖν αὐτὸν ἐ ἐδημιούργησε τὸν τόπον, 

ς ὑποδοχῆς τῶν τοῦ Θεοῦ φυτευμάτων. Ἔ- 
ΓΥΥ ΡῈ -.- ᾿Ν Η͂ , ΄ 

πειτα ὃς ἐὐεφυτευσεγτο αὐτῷ παυπθστος εν μὰ δὲν- 
ΜΝ 

τῷ δι θρώξονγς γαριζόμενα. Πῶς σοι δυνηθῶ ὃ ὕπ ἐἄγοὲ ἐν- 

αργῶς ἀγαγεῖν τὰ κάλλη τῆς πατρίδος, ὅθεν ἐχπέπτω- 

χας, ἵνα περιαλγήσας ἀξίως ἐπὶ τῇ τούτων στερήσει, 

δυνηθῇς ὀψέ ποτε τῆς ἐξορίας ἀναχαλέσασθαι σε- 

αὐτὸν, χαὶ πρὸς ἐχεῖνα παλινδρομῆσαι τὰ βέδαικ 

χαλὰ χαὶ τερπνὰ, χαὶ ἀμιγὴ τῶν φαύλων χαὶ 

λυπηρῶν; 

δὲ - ς ᾿ 
Εἰσὶ μὲν γὰρ κἀνταῦθα λειμῶνες εὐανθεῖς, χαὶ 

᾿ ͵ ἘΝ, ΞΡ 5 ΛΩΝ, 5 "» 3 ΕΣΕΥ Ἢ τὴν θέαν περιχαλλεῖς" ἀλλὰ ἅ τοσοῦτον χαριέστατον 
Ἐς - ΄Ν Χ δ, 
τῇ διανοία φαντάσθητι" πῶς τὸ ῥόδον ἐστὶ μετὰ 
τ » κὰ “ τ, Α , - 

τῆς ἀκάνθης ὧδε κεχρυμμένον, ἔχον τὴν ἀηδίαν τῇ 
; 

χάριτι σύνδρομον, καὶ μονονουχὶ διαμαρτυρόμενον 
ἣ - -Ὁ ὉἫ , - 

ἡμῖν, ὅτι τὰ τερπνὰ πάντα τοῦ τῇδε βίου τοῖς λυ - 
ἘᾺΝ ἧς Ν παρ 

πηροῖς ἀναμέμικται. ᾿Γῷ ὄντι γὰρ οὐδὲν τῶν ἄνθρω- 

Ε πίνων ἀγαθῶν ἀχραιφνές" ἀλλὰ πάσῃ χοσμιχῇ εὖ- 
ς “- ’ 

φροσύνῃ εὐθὺς ἢ λύπη συμπαραπέπηγε" τῷ γάμῳ 

ἣ χηρεία" τῇ παιδοτροφίᾳ ἢ μέριμνα τῇ εὐτεχνίᾳ 
ΚΙ δ - ’ ΓΑΨΕῚ , 3 - 

ἣ ἀποδολή᾽ ταῖς περι ὐτιαὶς αἱ ἀτιμίαι" ταῖς τρυ - 

δος αἱ παρέσεις" ταῖς ὑγείαις αἱ ἀῤῥωστίαι" ἀνθη- 
: 

ρὸν τὸ δόδον, ἀλλ᾽ ἐμοὶ κατήφειαν ἐμποιεῖ δσάκις 

γὰρ ἂν ἴδω τὸ ἄνθος, τῆς ἁμαρτίας ἀναμιμνήσχομα: 
τῆς ἑμῆς, δι᾿ ἧς ἀχάνθας ἢ γὴ καὶ τριδόλους ἀνα-- 

τέλλειν χατεδικάσθη μοι. Καὶ ἐνταῦθα μὲν οὖν ὁλι- 

δὴν Ἂ γοχρόνιος τῶν ἠρινῶν ἀνθέων ἣ χάρις, ἔτι ποθοῦν- 

τας ἡμᾶς ἐπιλιποῦσα, Οὐ γὰρ ἔφθημεν ὃρε εψάμενοι; 

χαὶ ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ἀπεμαράνθη. ᾿Ἐχεῖ δὲ τὸ 

ἄνθος οὐ πρὸς «βραχὺ διαλάμπον, εἶτα ἐχλεῖπον, 

ἀλλὰ διαρχὲς τὸ τερπνὸν ἔχον χαὶ ἀΐδιον, " ἀσυντέ- 
λεστον τὴν ἀπόλαυσιν. Ἡ εὐωδία ἀχόρεστος: ἣ εὕ- 

χροια διηνεχῶς ἔξαστ τρά πτουσα. Οὐ βίαι ἀνέμων 

ἀοθοπάίιν. 

α [(ο4. «Δα: χαρίεσσαν τὴν ὄψιν, χαὶ ἀθάνατον. 



Ὲ ΡΑΠΛΌΪΙΘΟ. ὉΠΑΤ. 

παραλυποῦσιν" οὐ νηνεμλίαι ἀπομαραίνουσιν" οὗ πα- 
κ᾿ 

γετοὶ ἀποπνίγουσιν" οὐχ ἡλίου φλόγωσις χαταφρύσ- 
Ἀπ ον Μ᾿ - σει" ἀλλὰ, πνεῦμα μέτριον, λεπτήν τινα καὶ ἡδεῖ- 

,. Ἐ “Μ᾿ Ν , ΕἸ - οἷ ἂν παρεχόμενον αὔραν, καὶ χούφως αὐτοῖς χαὶ 

προσηνῶς ἐπιπνέον, ἀδάμαστην χρόνῳ χαὶ ἀυάραν- 
τον τὴν χάριν αὐτῶν διασώζει. 

Ἄ Α “-- φ- - “- 
Τὰ δὲ τῶν φυτῶν χάλλη, ἄξια χαὶ αὐτῆς τῆς 

, - 

δημιουργίας χαὶ φυτείας τοῦ χτίσαντος" ὅσα φρυ- 
Δ 

γανιχκὰ καὶ ὅσα ἔνθαμνα,, τὰ μονοστέλεχα, τὰ πολύ- 
χλαδα, τὰ ὑψίχομα, τὰ ἀμφιθαλῆ, τὰ φυλλοδόλα, 
}} τῆ .} , Ἅ » - , 

τὰ ἀείφυλλα, τὰ γυμνούμενα, τὰ ἀειθαλῇ, τὰ χάρ- 
Ἔλνν πε ΡΥ Ὁ, ΑΙ ς΄ , πιμα. τὰ ἄκαρπα" τὰ μὲν τῇ χρείᾳ ὑπηρετούμενα, 

δ ᾿ι . ΩΣ 5 Δ 7 ΄ ζ, τὰ δὲ πρὸς ἀπόλαυσιν συμόαλλόμενα " πάντα μεγέ- 

θει χαὶ χάλλει διαφέροντα, χατάσχια τοῖς χλάδοις, 

ἀμφιθαλῇ ταῖς κόμαις, βρύοντα τοῖς χαρποῖς, ἄλλοις 

ἄλλην χρείαν ὁμοῦ καὶ τέρψιν ἀφθόνως ἀποπλη- 
ροῦσιν ἑἐχάστου γὰρ τῶν χαρπῶν τούτων πολὺ 

ΑἹ - Ὁ 

μὲν τὸ χάριεν, πλέον δὲ πάλιν τοῦ τερπνοῦ τὸ 

χρειῶδες. 

Ποῖος λόγος παραστήσει τῆς ἡδονῆς ἐχείνης τὸ 

ὑπερδάλλον;: ᾿ὰν γὰρ συγχρίνηῃ τις τοῖς ὧδε τὰ ἐχεῖ, 

καθυύρίζει μᾶλλον τῇ παραθέσει, ἤ τινά σοι ἐνάρ- 

γεῖαν ἐχ τῆς εἰχόνος παρίστησιν : ἀποπιπτούσης 

πολὺ τῆς εἰκόνος πρὸς τὴν τοῦ πρωτοτύπου ἀλή-- 

θειαν, Πάντα τέλεια, πάντα ὥριμα, οὗ χατὰ μι- 
κρὸν αὐξηθέντα " οὐ γὰρ ἀπὸ ἄνθους ἐπὶ τὴν ἀχμὴν 

τῷ χρόνῳ προέρχεται" ἀλλ᾽ αὐτόθεν μετὰ τῆς οἷ- 

χείας ἀχμῆς ἐχφυέντα" χαὶ ἀποτελέσματα φύσεως, 

οὐκ ἀνθρωπίνης ἐπιχειρήσεως. 

᾿Εχεῖ χαὶ ὀρνίθων παντοδαπῶν γένη, τῷ τε τῶν 

πτερῶν ἄνθει, χαὶ τῷ τῆς φωνῆς λιγυρῷ ἀπόλαυσίν 

τινα θαυμαστὴν προτιθέντα τοῖς δρωμένοις - ὥστε 

διὰ πασῶν τῶν αἰσθήσεων εὐωχεῖσθαι τὸν ἄνθρωπον, 

τὰ μὲν δρῶντα, τὰ δὲ ἀκούοντα" ἄλλων ἁπτόμενον, 
ἄλλων ὀσῳραινόμενον, ἑτέρων ἀπογευόμενον. Σὺν 

τοῖς ὄρνισι δὲ χαὶ χερσαίων ζώων παντοδαπῶν θεά- 

ματα, πάντων ἡμέρων: πάντων συνήθως ἀλλήλοις 

χαὶ ἀχουόντων χαὶ φθεγγομένων εὐσύνοπτα. Οὐ φρι- 

χτός ὄφις τότε, ἀλλὰ προσηνὴς χαὶ ἥμερος" οὖκ ἄ- 

γρῖον ἐπιχυμαίνων χαὶ ἕρπων χατὰ προσώπου τῆς 

γῆς, ἀλλ᾽ ὑψηλὸς ἐπὶ ποδῶν βεθηκώς. Τοιαῦτα μει- 

λίχια καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ἄλογα ζῶα, ὅσα νῦν ἀτί- 

θασσα παντελῶς χαὶ ἀμείλικτα. ᾿Ἔχεϊ οὖν ἔθετο ὃ 

Θεὸς τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν. Ἀλλαχοῦ 

χάχεϊ εἰσήγαγεν. “Ὥσπερ γὰρ τοὺς φωστῆρας πρῶτον 

" 

ἀ)Ὁ 

ἀΞΡΘοίΠΙ σΡ ἔΈΠΠῚ 6 ΠῚ ΠΙΟΡΓΆ]ΘΠῚ 5 {γα ΟΠ [ἢ - 

ἀδ!θθ ]ο πα. ΕΣ ΑσΥΠΕΪα ,, ΟΠΊΠἾ5. [851] ΘΧΡΟΙ5 : οο- 
ἸΟΥῚ5. διιαν 5 7πιρ! τον οἰ] 56 Π5. ΝΊΒῚ] νθπίουιιη 

᾿πηρΡΘ τι5 ἃς τα ἾπῸ5 Ποσοοπΐ , ΠΟΙ 5.{π|Π| ΓΘ ΠΠριι5 

Π1}Π15 ΔΓ ]5. ΘΠ ΓΟΘΒΟΘΙ6 [δος ΠΟῚ σ]αοῖθ5. Που- 

γυἱάα σοηροῖας ; ΠΟΠ 5015 ΔΙ ΟΥ δοϑῖι τουγοῖ ; 5οά 
πηοάδναῖτβ. «(ἰδ πη ν ΘΠ τι5.., [Θ ΠῚΙΘ ΠῚ (1811 ΠῚ 

ἀὈΪΟΘμ τπιθ ῬΥΘΡΘΠ5. ΔΙΙΡΆΠῚ 5. [ΘΙ ΡΟ. ἰπέο- 

ΤῊ ]]Θη ἃς ᾿ΠΙΠΙΔΙΌΘΘΒΙ 116 πὶ ἹΠΟΥτ πὶ βουνὰ 

σναΠδ πη. 

1. 

δ. Ιρ88 Ζποηιιθ ΒΕ Ρῖτ ΠῚ νΘηιιβἕαθ, (185. οἱ 
ρϑὰ φοπάϊτουῖβ ορ᾿ ἤθίτιπι ἂς ο]α πα] οηθιὴ ἀθοθαῖ: 
«αδοοιη]τι6. ΒΡ ΠΠΘ ἢ ΕἾΠ185 51 η1 οἵ {πι25  Ποοϑῶ., 
{{|86 τι 15 Ε11}06 5. ΠῚΜ] ΕΓΔ Π]86., ἃΙ ΠΟΟΠ]86 7) Ορδοα νἱ- 

γαῖ, [0115 ἀθοϊάτιϑ8., ΒΘ Προ ν [Πα δ 9. 4τι85 
[Ὁ]ὰ Θχ απ, 5ΘΠΊΡΕΙ ΓΘ ηἴο5 αἴσιθ Πουϊάς, [νι-- 

σἸΓδρδθ, 1Π ΠῚ Γου 6 : ΤΠ ΓΊΙ ΠῚ 4]186. πιϑιιὶ 5: Πὰ [85 
δἰ πὲ, ἃ]1 σοπ θυ ΠΕ δα [πποιιπἸταΐο πη [τϑ πάδηι: 

Ρ δοδίδ [65 ΠῚ Π65 ῬΓΟΘΟΥ ΓΘ δὲ νθητιβίαίθ, ορᾶ-- 
οδδ ΓΔ ΠΙΪ5.» ΠΟΠῚ5. ὙἹΡΟΠίο5 ἂς ἤουϊἊς., [ποτ] 15 

βοδίθηζθϑ,, {1186 Δ] ἅτ [416 Δ] 11) ΟἸΜΗῚ τι ΠΠ ἀ 6 

τππὶ ΟὈ] δοια ἴοπθηι τ] 6 Ἐπὶ ᾿γο]θδηΐ, 

6. Οὐδοπαπὶ ἀἸσοπ αἱ νὶβ νο] ρ ΓΑ 15 1ΠΠ|π|5 ΤΟρυδο- 
βϑηΐθε ρυδοϑία πίαπὶ ἢ 51. {15 ΠΑΠΊΓ116. ΟἸΙηῚ 115. 
4πὸ 51ηΐ νἱζδο Πτι7τ15 ΘΟ ΠῚ ρΡ γ ΘΥῚ, ΤΠ] αὐ ἴδ πῇ Ρρὸ- 

εἶτι5 [οἶθὲ Ομ ραΡΆ ΠΟ, 418 Π| ΘΧ δ᾽ Πηε] Δ ΡῸ τι]-- 

Ἰᾷπὶ ἘΠῚ τοὶ θυ ἀθπ απ ργοοϑία 11, απο ἸΙοησΘ 

ῬΙΟΟι] ἃ Ρυΐπηα ψουτατθ ἃ0 ΘΧΘΗΙΡΪΔΥῚ δ᾽ τ πιὸ 
Θχοϊάαϊ. Ῥουίθοία οπηπῖα., οὐποία ΠΠΔ ΤΡ, ΠΟΠ 

Ραυ]αιῖπι ἔδοῖο ογοπηθηῖο δάἀδιιοῖα [ΠῸΠ ΘΠΪΠ ἃ 
Πογο δὰ ϑιπηπηιπ ᾿ΠΟΡΘΠΠΘ Πίπ ΠῚ ΡΙΌνΘΠτιηΐ ἃ 
τη δ ταν ἸΓα 6 1}, 564 ]0 1050. 51 ΠῚ ΟΥ̓ΓΙ ΟἸΙ ΠῚ 5118 

δπδία ϑιιπηπηᾶὰ ΡΟ ΘΟ ΠΟΘ Π6 ἃ νβοῦῈ, ἁίαιιθ πὰ- 

ταγδ οἰ δοῖπι5., ΠΟῚ ᾿πα πιϑιγῖδθ. ΠπΠ]Δ Π86. 

σ. ΤΟΙ εἴ ἃν] ]ασιι μη ΟΠΊ ΒΘ ΗΠ ΘΘΠΘΓΆ, ἔπη} 

ΡΘΠπανι ΠΠ0 06, ἔπιπὶ ΠΔΙνῸ ΘΟ Ποθηΐι ἃἴαιιθ σὰν- 

αἰται , ΠαΪ ΠῚ (πὰ πη ἀπ ἃ 56 }πιοιιπ Πταΐθη 5ρ6- 
εἴδη! ι5. οἰ ουθ πα: τὶ ΠᾺ]}]0 ΠΟ 56 ηϑιι ΠΟΠΊΟ 

ἸΠ ΠΡ γα ΠΙ5βἰ πη ἀσοθρίι5, {πᾶ νἱδιι, {πὲ διά ει, {ἃ 

ἴδοῖιι, 4 ΟἸλοία ἂς βιιδίπι , ἁ ΓΑ τι πι (ο]]οἸαγθεαν. 

πὶ γοϊπουῖθιι5 δράμε δὲ ἐθρ  ϑί 1 1 Δ] ΠΊΔΠ ΠῚ 

Οπιηἶσοπὰ ϑρθοίδοια, οἴοιιγα Ὁπηηΐὰ Οἱ ΠΙΔΠ516 ἃ 5 

ῬΑΥΪ οἰιποιῖ5. 5σθοῖιπὶ 1Π40]6 ἃ0 ἱπρΘπῖο; 516 Δι ἴθ η- 
εἴα 46 Ἰοχιθη δ, τ Π1}}10 ΠΘΘΌΡΙΟ ΤΠ 16}  ΘΓΘΠ ἐπ". 

ΝΙΊΒῚΙ τη 5 ΡΡΘ 5 ΠΟΡΓΟΙῚ5 [ΔοΙ 6 , 566] 1115 ἃς 

Τη Δ η δι ἴτι5 ΟΡ 3 ΠΟῚ ἈΘΥΘΘΓ 5: 116 τη0 60 τιη-- 

ἄοϑβε ἰπ ἴουγὸ [ἀοίθιη Γορία 5 γ ΘΠ ΓΘ ΠΛ 116 [ΡΠ 65, 
5641 διθοῖτπι. σεβιιβάιιθ ἴπ ρθάθθ. ἱποθήθῃβ. Π|ΪῸ 

Ἰϊάψαθ Τλοιι5 ΠοιμΐΠΘ ΠΣ ΡΟϑιῖ δ, 4116} [ὈΡΠᾶγ θα, 

ΑἸΠΡῚ ΓΟυτπαιτιπι., ἡΠπο ἱπάπιχῖε. Ουιοπηδπιοάτιπηι 



λ90 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. 

δ ποτ τ. Θπὶπι Πεῖιβ Ππτηϊ πᾶσα ΡΥ ἸΠλαι ΠῚ ΘΟ Πα 141}, δὲ 1π ἢν- 
δἰ λυ τα, 

1 λι1.3. 20. 

τ. ο}:5.ὃ. 

ΠΙΔΠΊΘ ΗΟ ροϑιτ: 118 δὲ ΠΟΙΏΪΠΘ ΠῚ [ὈΡπηαν ΐ {||-- 

ἄδπι ΠἸπητιηῖ 6 [ΟΡ Ρὰ 7 {116 ΡΟϑιξ [πὶ ραν ]50. 
ΟΡϑουνὰ δίθηι, ᾿ατι “Ἰοειιη 6556, ΟἼθη [δοθγαΐῖ, 
566, μέθην ἠογπιανογαῖ. Ἐδοθραὶ παι η16, 1ὰ 651, 

«πο6} 651 Δα ᾿ππλσΊ ΠΘηῚ: {Ππ|| ν ΥῸ ᾿ΠΟΟ ΡΟΡΘΙΙΠῚ 65: 
“πο νΘΡῸ νδοδῖ σοῦ ΡΟ, ΠΘῸ Ιθ60 ΟἸΓΟΠΊ5ΟΥρΡ ΠῚ 

ο51. ἔδε φυ! θη {πο 6 [ἀσειιπὴ 651, ἤσιηθηϊο πϑοθϑϑὰ- 

ΥἼ10 ΘΟΠΠ65 ; ἈΠΙΠῚὰ 50 }}Π16 61 ΘΟΥΡΟΥΪ. ΝΘ ΟΘ556 ΘΠΪΠῚ δϑῖ ἫΝ τὸ σύνθετον. ᾿Αλλὰ προηγουμένως μὲν, τοῦ σώματος ὃ 
6556 5111} 4τι0 4] σΟμΠ ροϑι τι ἐδ. Ἐπ μην οι ρεὶ- 
ΠΙΔΥ͵α γΆΠΟΠΘ ἰθοιι5 ΟΡ ΟΥ 5 Θϑῖ, ἈΠΙΠηὰ νΘΙῸ ΘΧ 

ΘΟΠΒΘΩι6Π1Ὶ Ιοοο οοποΙ  Ἰτην, {πὰ ΠΑΡ᾿ Ἰπὸ 56 
ἃ σΟΡΡῖ5 Πα]6ὲ., ΠΠΊΖ 16 ΘΟ] βοθῖι : Παια [ὰ- 
ΠΠΘΠ ΘΧ δ811ὰ ᾿ρ5ὰ ἱπ60 16. 14 6ὁϑὲ 7 πιὰ ρᾶγίθ. 51}}- 
5ίαητϊα Ἰηθ πο θυ 1 ο5:. ΝΊΙηΙ {π|250 ἐ6 θα ῃ11- 

ΓΑΥῚ 7 ΠΑΡΡΆΠ(Ο Ρᾶ 15] ἃπηο  Πἰ [ἀ6 1, νῸ] τη Δ] Υ]5 

ααυϊάρίαηι «Ο]0Υ]5, ΒΟΥ. ΠῚ {τ|80 ΘΟΥΡΓΠΡΙ ΟΠ ἰητου- 
Θαηϊ., ΘΟΠΙΡΑΡΠΟΠΟ. ΘΟΠΒοΙνῚ ὃ ΟΠ ΠΟ. Διι[6 ΠῚ 

ΠΊΘῊ5 ἔππἃ ΘΕ ἈΠ] Π1115, (τι ΘΧΟΟἸδὰ Βα θ 1 τη ΠΟ Ή 116 

ΒΡ ΘΡΙΟΓα., τι οὐ} πι5 1ῃ Ο20 15 ΟΠ Θύβα ϊο 511, αἱ-- 

4116 δὰ {118 δια βιὰ. ΠπΠπ]Πὰ Θρθοία Πα οαΐ,, {πιῶ 

ῬΓΟΠΟΙ 5510 15 511Π| σΟρΊ τα λα, ΘΟΓΠΠ Φπ6 ΒΟΠΟΙΡΊΙΠῚ 
{26 51 η1 ΠΟΙ Ϊ5. ΡΟ ἶδϑα , υ ἀρίατῃ ἁιιάϊνρο 9}-- 

Βουν αι : Ομ υἱάοϊϊοοι πιθὸ οοιἶιις υἱαϊι, πιὸο 

ατιὶς αἰαἰΐρνις, τπιδὸ ἵπὶ σον Πποηιϊτῖὶς ἀδοοπάοτο. 

Οὐ Ἰβηα πὶ. ̓ ΘΊΓ1 651 1] ΘΠΆΡΡΘΓ 5 5] Οου]ι5 ΠΟῚ 

νἱ 1 9 51 τι 015 ΠΟ ἃ ἶνῖ, {πὶ ἤαϊ τὰ τὰ διδοῖς 
Ρίαι ἢ 51 ἴῃ οον ΠΟμΙΪἢἾδ ΠΟ ἀβοθηάουιηῖ, {π|0-- 

100 Ποϑίθι" σα ρ᾽θὲ ΔΠἾπητ5 ἢ ΝΟΊτι6 ἰρίταν οον- 

ῬΟΡΆΪΙἃ ΡΟΘΡ ΕΠ] Πλτ15, ΘΓ ΒΡ Ρ Τα] 1ὰ τ τυ] πητ|5. Ν ΠῚ 
ἀιθιηδ πηοάτιηι ἴῃ ἰοσο ουαΐ {πο οἵ ἴπ 56 Π5111 

ΘΔ άονοῖ, ΟἿΠῚ οἱ 6]1ι5 απο πηθητθ 116] σῖτα αἰ-- 
ΒΙΠΟμἶπτι5 Πρ γα πη ̓  βία δ ; δος δὲ ραν ἰβιιτη, 
ἔπ ΘΟΡΡΟΥΆΪῚ γΆΠΟΠΘ 10} Π 6 Πλ115., πη δὲ δρὶνὶ- 
14}1 φιιοάτι6 Ρρ6} ΔΙ] ΘρΟγΙαἢ} Ἔχ ροπίηλι5. Ῥίωπίανιε 

ἰσῖταν 7)6ῖι5 ραγαΐίδιι ἐν Εάθηι αὐ ογίδηίαῖος 
Ρίαβας. ῬΙαπίανιιηι αι θη} ΘΕ Γρ᾿ απ] 16 ΠΟΠαΪπὰ 

Ρ 6588 516} 110 511}: Ἰθοῖι5 γ 6 ΓΙῸ, ἴῃ {τ|0 ρ]αηίαν, 

ἀθοϊαναῖιιθ οι; πος 6ϑῖ, ἴῃ νοϊιρίαϊο. ἘΔ δη δηΐπὶ 

ΠΟΙ ἰδ ΟΊ π10 γα  ρ α5. (Θ᾽ οἴδθ τι ὀχ ροηϊταν. 

8. Ναὶ ἸβΊτιιι" 65 νοοαΐ ἐἰο]1οἷα5, ἡτι85. ΡΟ ὁ5 
ἴῃ ψΘΠΕΓΘΠῚ ᾿Π} ΒΔ, ἃ {ΠᾺΡΊΠ [15 5θοθϑϑιις 9 
6] ϑηηο αἱ ἐγ ά [41: «6! 1οἷὰ5., {πιὰ ἰπτογοιπὶ ἢ ἴπ 
Θοάιιο οὶ ορβα Ποιμΐμθηι ΠΟ πο οἴτι πὶ ροϑί [τι πὶ 
6515, 1 ὙΘΠΗΓΟΙ 511{Π0ν Οἱ ιι", ΠΟ ΠὰΠ116 511 ΘΟ ΡΟ 5 
Πα ἰταἀο., ἃς οὐτῖοα]α οἰιγθίιι", ὁα 16 ΑἸ Γιβῖο οἱε, 
{πιὰ νο]ιιρίαϑ5 ἃ6 ΠΠ 110. οροδίαῦ ΑἹ πος πὸ ἀἴοιαι 
ΦαΙάΘμΣ θ τι) 651. ΟΟΥ 115. ΘΗ ΪΠῚ ἃ] τι 16 σασίπαρο, 
ἴηάιιο 60 ἀοσΘη ΓΘ.) ἈΠΙΠλ11Π) ΟἸ ΠΟΥ τ ΠῚ οορία ΟΡΤιι- 
ΘΓ, νἹδ τοι «πο ἀπ} ὁ5. δ [δον ἰ8}}} 5{Π|0 11}}}-- 
απ ἃς ῬΡΟσΔΟΙ θη]. δὲ δ᾽ ααϊὰ ἀἸτπ4 ἴῃ νϑεϊεἰς 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

3 κα , 
μὲν ἐποίησεν ὃ Θεὸς, καὶ ἔθετο ἐν τῷ στερεώματι, 
4 Ν “ ὦ “- 

οὕτω καὶ τὸν ἄνθρωπον ἔπλασε μὲν χοῦν ἀπὸ γῆς, 
ἘΡ ἘΞ ΙΑ ἔῃ ̓ - 5 τ »Ν. " Ἂ , μ᾿ ἔπειτα δὲ ἔθετο ἐν τῷ παραδείσῳ. Σημείωσαι δὲ, 

ΙΡΕΕΥ Ἢ ἃ : 
ὅτι οὐχ εἴρηται, ὃν ἐποίησεν, ἀλλ᾽, Ὃν ἔπλασεν. Ὃ 

, » ὔ , τ “Ἀ , 

γὰρ ἐποίησε, τὸ κατ᾽ εἰχόνα ἐστί: τοῦτο δὲ ἀσώ- 
: ᾽ μαᾶτον" τὸ δὲ ἀσώματον, τόπῳ ἀπερίγραπτον. Ὅμως 

5 ΕΥ̓͂Σ, - κ , 
μέντοι ἐξαχολουθεῖ ἐξ ἀνάγκης τῷ πλάσματι τὸ ποί- 
δτὶ "ΡΟΣ αν ΤΡ ΞΣΣΑΝ δῳ νή Ὁ δῶ ΑΝ εὖ δεῖ 
ἡμας,του τέστοτῷ σωματι Ὑυγ. μου γὰρ εἰναιοςε 

, Κα ΚΑ ἈΝ 3.2 λούθ; ᾿ εἶ 
τόπος, ἣ Ψυχὴ δὲ χατ᾽ ἐπαχολούθησιν περιχλείεται 

- ᾿" - “ἃ 74 

τόπῳ, διὰ τῆς πρὸς τὸ σῶμα σχέσεως, ἢ ἀναχρά- 

σεως" ἀλλ᾽ οὐχ ἐχ τῆς οἰχείας φύσεως, εἴτουν τῆς 
.- 9᾿ . - ᾽ὔ “- 

νοερᾶς οὐσίας. ᾿Αρά σε ᾿εὔφρανα τῇ διηγήσει τῶν 

τοῦ παραδείσου τερπνῶν, ἢ πλέον ἐλύπησα τῇ τῶν 
᾿ξ ἈΝ 

φθαρτῶν παραθέσει; Πάντως γάρ σου ἣ διάνοια, 
ε ν Ἢ τ- , “Ὁ [} ᾿ λί 

ὑψηλὰ χαὶ ὑπερχόσμια φρονοῦσα, οἵα δὴ τὸ πολί- 
Ε-: τα 

τευμα ἔχουσα ἐν οὐρανοῖς, χαὶ πρὸς τὴν ἄνω ἀξίαν 
- Ὁ - Ἃ ὔ Α , 

ἀφορῶσα, τὰ τῆς ἐπαγγελίας ἐνενόει, καὶ περιεσχό- 

πει ἀχούσαθαί τι τῶν ἐπηγγελμένων ἥμῖν ἀγαθῶν, 
5» Ξν μὴ , ΣΝ 

Ἃ οὔτε ὀφθαλμὸς εἰδεν, οὔτε οὖς ἤκουσεν, οὔτε ἐπὶ 
» Ε , Ξέξη, ΤΠ ΧῈ δ ΄ 2 

χαρδίχν ἀνθρώπου ἀνέθη. 'Γΐς οὖν ὃ διηγούμενος, εἶ 
᾿ Ἶ μὴ ΕΣ πος δ ὃ ὀφθαλμὸς οὐχ εἰδεν; Εἰ οὖς οὐχ ἤχουσεν, πῶς τὸ 

᾿ ͵ 
σὸν ὑποδέξεται; Εἰ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐχ ἀνέ- 

(η. πῶς ὃ δμετέρα γωρήσει διάνοια; Οὔτε οὖν τὰ ῥη, πῶς ἣ ἡμετέρα χωρήσει διάνοια; Οὔτε 
5 ᾿ν Ν 

σωματικὰ ἐχδάλλομεν, καὶ τὰ πνευματιχὰ ἐπιζη- 

τοῦμεν. (Ὡς γὰρ ἐπὶ τοῦ νόμου ἦν μὲν καὶ τὸ αἰἱ- 
ΩΣ - εἶ 

σθητὸν, ἀλλά χαὶ τύπον ἐποίει ταῦ νοητοῦ - οὕτω 
᾿ ; κι ἴ Ξ 

χαὶ τὸν παράδεισον νοοῦμεν μὲν χαὶ σωματιχῶς, 
Ἂ Ὡ - "5 , “ 

ἀλληγοροῦμεν δὲ καὶ πνευματιχῶς. ᾿Εφύτευσεν οὖν 
Ὃ Ἦ, ὝΝ 

ὃ Θεὸς παράδεισον ἐν ᾿Εδὲα κατὰ ἀνατολάς. Τὰ 
. - - , ς δὰ , 

μὲν ὀνόματα τῶν φυτῶν σεσιωπηται" ὁ ὁε τόπος, 

τ 
ω εζ 

.7 Ῥ. ᾿ " - 
Ἄρα οὖν τρυφὴν τὴν διὰ στόματος ὀνομάζει, τὴν τῇ 

εν Ἐκς χοιλί διδομένην, καὶ ἧς τέλος ὁ ἀφεδρών; καὶ αᾳ παραδιδομένην, χαὶ ἧς τέλος ὃ ἀφεδρών; χαὶ 
᾿ ΄“- ᾿ . ᾿ --» 

τρυφὴν παρέδωχε τὴν ἀπολλυμένην; χαὶ τοῦτό 

ἐστιν ἣ παρὰ Θεοῦ χάρις περὶ τὸν ἄνθρωπον" γα- 
ν " ᾿ ΣΕ ἡ ΝΙΝ, 

στρὸς πλήρωσις, χαὶ σαρχὸς εὐπάθεια, καὶ διάχυσις 

ἡδονὴν ἐμποιοῦσα; Ἢ τοῦτο μὲν εἰπεῖν, οὐδὲ εὖ- 

σεύές. ᾿Αχολασίας γάρ που χαὶ ὕόδρεως, χαὶ πάντων 

ὁμοῦ τῶν ἀπηγορευμένων ἐφόδιον, ὑπερπιαίνειν τὸ 
ἘΣ " 6 ΄ “-" λ ἤδει τ β , 
σωμα, χαι χατα απτίζειν τῷ πὶ ἦϑει τῶν φῬρώμαάτων 



ΠΕ 

τὴν ἐνοιχοῦσαν ψυχὴν, εὐκατάφορον ποιοῦντα πρὸς 

πᾶσαν ἁμαρτίαν. 

Οὐκοῦν ἄλλην χρὴ νοῆσαι τρυφὴν, ἀξίαν Θεοῦ, 
ἵνα καὶ ἣ φυτεία πρέπουσα τῇ γεωργίᾳ τοῦ Θεοῦ 

λογισθῇ. Τίς οὖν δύναται γενέσθαι τρυφὴ ἁγίοις 
ἁρμόττουσα; Ἄχουσον τοῦ λέγοντος" Κατατρύφησον 

τοῦ Κυρίου, καὶ δώσει σοι τὰ αἰτήματα τῆς χκαρ- 
τ 
δίας σου. 

Ἐπεὶ οὖν ἄπειρον τὸ ποικίλον τῆς ἀρετῆς, χαὶ 

τὸ χάλλος ἀμήχανον, ἀπὸ τῆς πολυτρόπου σοφίας 

τοῦ Θεοῦ τὴν ἀρχὴν εἰληφότα, διὰ τοῦτο γέγραπται, 

ὅτι ᾿Εφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον, οὐχὶ χατὰ ἀνα- 
τολὴν, ἀλλὰ Κατὰ ἀνατολάς. Ἕκαστον γὰρ τῶν 

πεφυτευμένων παρὰ Κυρίου φυτῶν, ἐν ἰδίῳ φωτὶ ἀ- 
ρετῆς χεκαλλωπισμένον ἐξήστραπτεν. ᾽Εκεῖ Τοῦ πο- 

ταμοῦ τὰ ὁρμήματα, τοῦ εὐφραίνοντος τὴν πόλιν 

τοῦ Θεοῦ. ᾿Αλλαχοῦ δὲ χειμάῤῥους τῆς τρυφῆς ὀνομά- 

ζεται, τρέφων χαὶ αὔξων τῶν νοητῶν ἐκείνων φυτῶν 

τὰ χάλλη. Ὅστις χαὶ ἐν τοῖς ἑξῆς τῆς προχειμένης 

Τραφῆς λέγεται ποταμὸς ὃ πορευόμενος ἐξ΄ ᾿Ιὰδὲ 
ποτίζειν τὸν παράδεισον. ἢν μὲν οὖν τοῖς κατόπιν 

ἐγέγραπτο ὅτι πρότερον τὴν χτίσιν πληρώσας, οὕτως 
ἐπεισήγαγεν εἰς ἀρχὴν οἱονεὶ καὶ χυριότητα ταύτην 

τὸν ἄνθρωπον" νῦν δὲ, τὸ ἀνάπαλιν, πρότερον ἔπλα- 

σε τὸν ἄνθρωπον, καὶ τότε ἐφύτευσε τὸν παράδεισον. 

Ἡ δὲ αἰτία, ὅτι ἐχεῖ μὲν, ἵνα πληρώσῃ τὸν οἶχον,τὸν 

οἰκοδεσπότην εὐθὺς ἐπεισήγαγε. χαὶ ἵνα μὴ πένητα 851 
Α Η Ψ ΕἸ , 5. ᾽ 3 χτίσας, ὕστερον τὴν εὐπορίαν αὐτῷ χαρίσηται. '᾽'Εν- 

ταῦθα δὲ, τὴν ἐκ προχοπῆς τελείωσιν χαρισάμενος, 

ἀλλαχοῦ ἔκτισε, χαὶ ὕστερον ἐγκατοιχίζει τῷ παρα- 

δείσῳ" ἵνα τὸ διάφορον καταμαθὼν τῆς τε ἔξω ζωῆς, 

χαὶ τῆς ἐν παραδείσῳ διαγωγῆς, ἐκ τῆς συγκρίσεως 

ἑκατέρων, χαὶ αὐτῆς τῆς πείρας, γνωρίσῃ μὲν τὴν 

ὑπεροχὴν τοῦ ἐν αὐτῷ κάλλους, φοδηθῇ δὲ καὶ τῆς 

ἐχπτώσεως τὴν ζημίαν. 

, ΕΠ μ ’ τὶ , » , ν ., ΝῚ 

να δὲ νοήσης φυτείαν ἀξίαν θείας χειρὸς χαὶ 

ἐργασίας, μνήσθητι τῶν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ παρὰ τοῦ 
κ ἡ Ν Ν λλ θ᾽ ν 3 ΄ [} δὴ ἢ - υρίου πρὸς τοὺς μαθητὰς εἰρημένων, ὅτι Ὑμεῖς 

ἐστε τὰ χλήματα, καὶ ὁ Πατήρ μου ὃ γεωργός ἐστι" 
δῚ λ , “ Ἐ ΑἸΕΊ  Ἐ σΓοΣ ΄ Ῥ,,." νον 
ἡλονότι, ὡς παρ᾽ αὐτοῦ φυτευθέντες. 'Γαύτης εἰσὶ τῆς 

φυτείας χαὶοΐ ἐν τῷ οἴχῳ Κυρίου πεφυτευμένοι, ὡς 
γέγραπται, καὶ ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξαν-- 

θοῦντες. Τὸ δ᾽ αὐτὸ χαὶ ἐν τῷ προφήτῃ, ᾿Εγὼ ἐ- 

ύτευσα ἄμπελ φό ἄσαν ἀληθινήν. Ὁ φύτευσα ἄμπελον καρποφόρον, πᾶσαν ἀληθινήν. 
᾿ ον Ὁ - “ 

δὲ μιμητὴς τοῦ Χριστοῦ Παῦλος ἀποτολμᾷ χαὶ λέ- 
[} Ὁ ,ὔ - 

γει, ὅτι Θεοῦ συνεργοί ἐσμεν᾽ Θεοῦ γεώργιόν ἐστε. 

ἃ ΓΟομθοῖ5. ἵνα πλήρῃ ((ἀαγπῖον. πλήρει) τῷ οἴχῳ, 
(ογτοχίπαιβ εχ Οὐ ,5οα (οπι ΒΟ 511 5 α1{ὰπὶ νουβϑίομ ΠῚ, 

ΡΑΒΆΘΡΙΒ5Ο. λὉ 7 

δῖ, ἀἴχιιο πὶ Οὔ π0 ροσοδίτι. ρΓΟπιιμ γα ἂς 

Ρυοὶρίτθηι. 
9. ΑἸϊδ σῖτα ᾿π 6] Προ πα ἀ6]1οἶδο ϑιιητ, τὶ οἵ 

Ρἰπίαιῖο, {τι Τ)οὶ οὐ] πιραπὶ ἀθοθαΐ, πιο πῖθ μ61"- 

εἰρίατιιν. Οὐοπαπι. ἰσίταν να ρ 5, 4πι8 ἀο]Ἰοα 

6556 Ροβϑίηΐ, τι Βα ΠΟΙΪ5 Θοπσνπαπί 9 1) 6ἰθοίαγοὶπ 

Τοοπιῖπο, εἰ ἀαϑὶι εἰδὶ ρμοιἰοπος οογείς ἐϊ. 

ΟΝΑΤ. 1. 

το. Οιοπίαπι ἰσίτιν ᾿ῃ ΠηΪτὰ 65. ν᾽ γι 15 νανὶο- 

15. ἃς {π|ᾶπὶ ΠΟΠΊΟ 58 {15 σα ρίαξ, ριον 40, ἃ 

μα] ΠΡ Το Τὶ δαρίθηιία. που ἀπιοία. ΟΥΙΘΊΩΟ , 

ΡΙΟΡίουθα βουρίιηι ει, Τίαπίανιι 72) 6ιι5. μαγα- 

εἰΐδιεπι, πὸπ αὐ οὐἱθηΐθι, 861 1 ογἱ τὶς ρὶα- 

δας. Οπεοήτο Θηΐπι ἃ ΠΟ ΠΙΪΠῸ 58 ΓΑ Ὶ1ΠῚ 5 ΕΠ Ρ 11, 

ἴπ ΡΙΟΡΥῖα ᾿σ6 Θχίμηϊο οὐ] ἀἴάιιθ οὐηαῖιι. ΒΡ - 
50] ΟΠ Ραῖ. 1Π1|ὸ Δ ιπεϊνεὶς ἱπιροίτι5, ἐ}πι5 φιιοαῖ 
ἰωιϊψεαι εἰνίαίοηι Π) οἷ. ΑἸλο ἁπιΐθην Ἰοοο ΚΣ οἱιρία- 

{ἰξ ΤΟΥΤῚ Π.5 Τιι ΠΟΥ [111 ΑΙοης., οἱ δά 7αβέιιη ΟΓ6- 

"ΘΠ [πππῈ {γΓ Π6 Π5 51} 1 ΓΔ] 11} 1Π 4} 11} 5 ΠΡΡῖ πηι νὸ- 

Πιιδία τοὶ ἴθ. ἀθοουθηι. [5., ἴῃ 56 τ 6 η1 Βουὶ- 
ΡῬίαρϑο ἴθχαι, Ππιν 5 ἀἸοῖ ταν οχ ἘΔ ΘΠ Θργ ἸΘη5., 

δὰ ᾿υυϊραπάπιπη ραν 511). απὸ “τ θη Ἰῃ 5ι06- 

τἸον τα. ἀϊοίι μη 65, αιιοὰ ἀΡ5ο τὰ θ᾿ ντ5. ογθὰ- 

τἰοπ πα ποάτιιθ σοπβεϊιο 5 510 ᾿Π πχ Θ.1 Ποηλΐ-- 

ΠΘΗῚ, 4{| Ρ 6556} ᾿πηρου] ἃς ἀοηλίπῖο ρΟ]]εγοὶ. 
ΗΙ]ς διιίθηι ὁ Θοηνῖ50, ΡΥἾτ15 ΓὈΡΙμαν 1 ΠΟΙΏΙΠΘΠ1, 

ἀεῖπάο ραγναά δι μα πίανὶε. Π]τ5. ῬΟΥΡῸ γα 110 
651, {πος ΠΠ1Ὸ φαϊάθι ἰδειι ΘΟ 511 Ποὺ, τὰ ἴπ 
ΡῬΙΘπαμὴ ἐἰουπτιη) ρα ΡΘιη [Ὡ 1185 5 δ πὶ ΠΟΘ ΡΟΙ: 

ΠΘΟ 416} ῬΔΙΙ ΡΟ Ὁ ΠῚ ΟΥ̓ Θαβ56ῖ, βΟΒ ΠΟ Α 11} ΓΘΡ ΠῚ 
οορία Ἰοοιρ!οίαγει. ΠΙὸ νοι, 4] θμὶ ρον ίθοιο - 
ΠΟΘΙ, 4πι88 ΘΧ Ῥγοίδοξιι δῖ, {Ἰ τιθ νοι, 4110] ογθα- 

ται, 'π ραγα ἀἴθο ροβίμιοάιπ ΘΟ] ΟΠαιπ ΘΟ] αν; 

αἰ Θχρίοναίο «ἃ ᾿πίουοϑϑθῖ ᾿πΐθιυ ν τὰ πὰ “ΙΔ ΠῚ 
[οὐἷβ βεϑϑουναΐ, δὲ ρα Ἰδὶ ̓ πϑυ πα ΠΟ πθ πὰ 80 αἰδ5οῖ- 

ΡΙ᾿μᾶπα, ΘΧχ αἰ πβάτιθ ΘΟἸ] ΠΟ 6.5, ἔπ} ρα] γΊτπι- 
ἀἰπὶς. ὀχοο]οπ αν. ΘΟΠ Ἰβοθυοῖ., (πὶ 4τιαπι [ἃ-- 
Οἴπι τι5 Θο561 ἸΔο ΓΔ 1, 51 ἔπ 6 ϑχ οι θγεῖ, τηθίπογοι. 

τι. {τ νϑτῸ μ]απίαϊτοποπι Π6Ὶ τηὰπιι αἰ ΡΠ Δ ΠῚ 

᾿πιο ΠΠρὰ5..,. πη ΠηΘιἸο ἴλπη νθηΐδὲ ΘΟυ ΠῚ “ιι ἃ 

Τθομιΐπο ἀϊοία διιηΐ δα ἀἸβοίρι]ο5., 705 6515 ραῖ-- 

πιϊίο5, 6: Ῥαίετ" πιθιὶς ἀρτὶοοῖα ὁδῖ., αἰ 4] πἰην]- 

ΤΠ 5.11 ἃ}0 60 δϑϑϑθηΐ. ἔχ 114 δὴ: ρ]απία!οπο, 

οἵ «υἰ ἴθ ἄομηο Ποπλϊηὶ Ρ] απ ΔΕ διιπΐ. ἘΠῚ ΥἸΙ 5115 

Ρεαἱ.36.ή. 

5. Ρεαί.η5. 

Ῥεαὶ.35.9. 

αεπ 3. δ. 

“οαπ.ιῦ.τ. 

}εαϊὶ. 91. 

ιή. 

ἰπ Ῥγορμοία, ἔρο ρἰαπίανὶ υἱποαπι {γοἰβόταιι, σεν. 4. 21. 

οπυπθην ϑογάπι. Ααἀθίατιθ οὲ αἷς ΟΡ Ί511 δοιλα]τ5 
Ῥαι]ιι5, 726ὶ αὐ ιίοτθ5 διεει ; 1) οὶ ἀσγιοιια ι. 0ον.3.9. 

ἐσιὶς. Ερο ρίαπίανὶ, Αμοϊ[ο τἱρανῖι, Τοιις αἰι- ὃ. 
ἰθηῖ ἱπογοπιθηίτπι εἰ. Τϑῖυ5 Φο16 ἴῃ Πανὶῖ- 

δοοιτ Βοποαιοι᾿πογιιὴ. ὁχ μα ρ π., ἱπίασίαπη, Γο]1- 

«παῖ πλιι5,7 



τα ας δὲ 

τα οἱ: 
".3. εἰ 79. 
6. 

ῬΞα)]. 5.5. 

“ἹΠὩεὺν. αας 

10. 

λ)ὃ 

16 51 π}1Π15. ἀἸοῖτι5 οϑὲ ἀυΡΟΥῚ σΟΠβ ἴδ 5θοιι5 ἀθοι- 

5115 πάλη, Ομ γριιοίμεπα διιτι ἰαὐτι ἐπι ἰέτι- 

ῬΟΓῸ σῖιο, εἰ ζοϊζετι οὐμις τιοτι ἀο ἤτοι. Αο Υαγϑει5, 

Ζιιξίπις τιὶ ραΐπια ἤοτγοῦῖε. Ἐπ, ΤἼποαπι ἐς 1. 87- 
Ρίο {γιατί ει; ἐἼοϊσεὶ ροπίο5, οἱ ρἰαπίαοίϊ θαι. 

Τὰ Ἰρίταιν ΟρΘ ΠῚ, ἘΠ ΡΟ Ι5ΕΠ|5Π1061] ἀΟοιπηθη τα 
Ῥαγ δ ἴβιπι {Ππ|π ΤΠ τ 6 Ἀβϑθ τα 715, ΡΟ ΘΠ 516 
Οἵ ἴρ56 δὰ αἰν᾽πηδ ᾿πιοῖβ [] κου θϑς τ0}] Πα 6 ἢ 5016 Π- 
τἰαρ ΟΥ̓ τὰ": 0] ΘΟΠ 5 ἰἴτι5 ὁδὶ ρᾶγα ἰ5115 46] ἃ γιιηι. 

Οἰια πη τᾶ} γΘΙῸ δἰϊαπὴ ἸΟΘΟΙ ΠῚ ΘΟΡΡΟΡΘΙΙΠῚ ΔΠΙΠΙῸ 
ἱπ ον παν ουἶβ.. {αὶ Βα ΠΟΙΟ ΠῚ 5665 5ἰἵ, ἴπ 410 

ΟΙΠ65 {π|| ΘΠ ρον [ΟΡ γ πὶ ὈΟΠΙ5. ΟΡΘΥ 115 οἰ γι 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜ 

γιηΐ, ΠῚ σαῖς σοπηροίο5 δ θοῦ, νθυεθιι6. ἃ 0 

ΒΡ 1115 Πποι 1115... νἸΓὰΠῈ ἀσαπ!., Π11}}} ἃ} Θὰ, 

46. ἀδοθαϊ, Ῥᾶν ἰδ] σΟη]θοίιινα Δ0. Θ᾽ Π. Δ ΟΡῸ 

[Οὐ ϑ ἢ ΘΓ 6 5. 

12. ΠΙῚῸ Ἰάτπι6 ΠΟ πὸ αιορδμι νἰλ 65. Πηῖ5515 

γ Δ ΊΟΙΡιι5 Πρ Πα 16. 5[ 1 Πα διιπΐ βα ποίογιιη ἀ π}]- 

πἰδίγδθ, «ιια ναι ΠΟ ἂς Οὐμ"80 ΠΌΠΊΟ ΓΘΟΘΠ5 ΟΥΙτ5. 

ἐλ] τὰ 116 ἀκ] ρον Γδο ΟΠ θη πα Ἰσθ η5 ΘΧΘΡΟΙ ΠΟ ΠΟ 

Ἵν τα 1|5 ρα] οϑῖνα {τὰ ττ|5 δϑι. ΤΠ}0] βαποίονιιμ οα"- 

{π|5. Θϑί ς ἀ0]1 ᾿τιοῖ5. ΘΧουίτϑ ; τ] 6] 1οἷδθ ἈΠ ΠΊδ : 

1Π|Ὸ Τθοῖι5 ρόβαῖ ΠοιμἰΠ6η}. 851 σαν Ὁ }15 65. Πα} 5 

ΟΟΡΡΟΡΆ 15. ῬΑ ΔἸ51. 6] πο ΠΟ ΠΘῚ., (6 ] 10 1551-- 

ΒΔ ΠΏ 16 ΘΧ ΙΕ Ιοηθ πηι. ἃ Πὲς ΡΙΌ ρον, νο]αΐ ἴη- 

“ΟΠ οἰθη θ ἢ). 5.0] 1 βιὰ πα πὰ. 1Π1Ὸ νο]ιρίατθηι 

ΠΔΟΙΙΙ 5. ὅ6ιι 501} 1{}15. 65... ΘΓ 510 }Ππ]Ογὰ δα ρ 15 

“1181 ῬΓῸ ΚΟΥ ΠΠῚ 1Π 56 Π5111) ΘΔ ΘΗ Γ πὶ ΟὈ]ΘοΙα- 

τἰ0η6.,. ϑοθπθ ἀπΐμὴ0 ἃ ἀδοονα ἈΠΡΘΙΟΥΊΙΗΙ, 

ΘΟΠΑ 566 411 [π᾿ Οἷ5. 51Π| {π|5}1{|8 0 [πιιοῖτι5. Οὐ ηταο- 
"6 Π6Ὶ Πιυιμηθη ἃ 115. ΤΟΡ]Θίπιιι., (μ7τι5. ἐπι ροίιι5 

ἐρεϊβοαπέ εἰν αἕοπι 71) οὶ, (τιιις αγτξδα ἀο οοτι- 

εἰϊίον 1)6ιι5. Ῥὸν Ἰνὰπιο ἤπ1} 116 Πιιν τιθ... {πὶ ἀϊπιοῖα 
4} ἙΝ θπὶ οὐ πο, ἰγυ σαι ραγα ίδαμι. (ποῖα πφὸ 

πη θηἴ6 τρια η5.. ον Ια α σΟμ ΠΟ θη, (1 

τοῦ ἰἀπία 0 ΠΟ πὰ {1 οατιϑα [δου οἵ τὰ τπι οἷ5 

[θυ νυ ἶ5, ἰαπίδσιιο ἴ6 ον αῖο ἀἰρηαίιι5. 51, οἱ 

πιοο ἃ 4 διιηὶ 56 ΠΟΥ ΔΠΙΠη0 σΟΠ νυ αν 5, 1π|6]-- 

Ἰοχθυὶβ ἅτι6 ἃ πὸ, οἵ “ιιθ ἴῃ Ππ6 1 1Π ΓΕ] 

ΠΑ ΓΕ Δ ἢ] {ἸἸΘ ἢλτ15. γ το}. Πρ5] σ]ονῖα 1 δοιὰ 
5: ΘΟ]. 1}. ΑἸΏΘΗ. 

ἃ [δ8ῖ. Οοάοχ.] 

5. ΒΑΒΙΠΜ ΜΔΛΟΝΙ.- 

᾿Εγὼ ἐφύτευσα, ᾿Απολλὼς ἐπότισεν, ὃ δὲ Θεὸς ηὔ-- 

ξησε" Καὶ ὃ δίκαιος δὲ, ὃ παρὰ τῷ Δαβὶδ, ὡμοί- 
-“ χη -“ ῃ ας ΤΥ ὙΠ Ὁ 

οται τῷ ξύλῳ τῷ πεφυτευμενῷ παρὰ τὰς οιεξοῦους 
“-Ὁ εὸἍ"ὔἤἬ [ Ν ΟὟ - “Ὁ - -- 

τῶν ὑδάτων, Ὃ τὸν χαρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν χαιρῷ 
ΕἸ "- ν δ 75» » -Ὡ 3, ΕῚ 2 “ὦ φρο 

αὐτοῦ, χαὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται. Καὶ 
Ξ ἘΤΘῚΞ, 

πάλιν, Δίχαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει. Καὶ, Ἄμπελον 
ἧς Ἶ ᾿ 

ἐξ Αἰγύπτου μετῆρας" ἐξέδαλες ἔθνη, χαὶ χατεφύ- 

τευσας αὐτήν. Πειράθητι τοίνυν διὰ τῶν τοιούτων. 
ἘΑΡΝΉΚΗΣ  α Ε ; ᾿ ἐς 5 
διδαγμάτων ἐν περινοίᾳ γενέσθαι τοῦ παραδείσου 

᾿ Ἶ τῷ 
ἐχείνου, χαὶ φθάσαι χαὶ αὐτὸς εἰς τὰς αὐγὰς τοῦ 

θείου φωτός: ἔνθα τὸ φῶς τῆς γνώσεως ἀνατέλλει " 

ἔνθα ὃ χδε τὴ φῆἧς πεφύτευται. Κἂν χω- ἔνθα ὃ παράδεισος τῆς τρυφῆς πεφύτ 3 γι: 

ρίον δέ τι νοῆὴς σωματιχὸν, δεχτιχὸν τῶν ἁγίων, 

ἐν ᾧ πά ἵ ἐπὶ γῆς διαλάμψαντες ἐν ἔργοις ἀ-- ὦ πάντες οἵ ἐπὶ γῆς διαλάμψαντες ργοις 
Ε ΕἸ το καδειὴρ τ ἰρν , ; 

γαθοῖς διαιτῶνται, τῆς τοῦ Θεοῦ. ἀπολαύοντες χά- 
ἊΣ ᾿ μρλένο: ΕΣ: " 

ριτος, χατ᾽ ἀξίαν ἀμοιδὴν, καὶ τὴς ἀληθινῆς καὶ 
δ ᾿ ἘΝ 

μαχαρίας τερπνότητος, οὖὐκ ἀποπίπτεις τάχα οὐδ᾽ 

οὕτω τῆς πρεπούσης περὶ αὐτοῦ εἰκασίας. 

Ἔπχεῖ οὖν ἐῤῥιζωμέναι εἰσὶ χαὶ παγίως ἐρηρευ- κεἴ οὖν ἐῤῥιζωμέ " παῪ ρηρ 
ε : ἩΚΕΣ 

σμέναι αἵ ἀγαθαὶ δυνάμεις, λειτουργοὶ τῶν ἁγίων, 
τ ρα γον δ Ψ ΟῚ ᾿ ἃ ᾿ -“ 

αἷς ὃ ἀνῦύρωπος παρεδόθη ἀρτιγενὴς ὧν χαὶ πολλῆς 
᾿ πᾷς: 

δεόμενος συγγυμνασίας πρὸς τὴν τελείωσιν. Ἐν ᾧ 
,ὔ -- τ Ὁ οἷ 

τὸ σύστημα τῶν ἁγίων, ἐν ᾧ αἱ ἀνατολαὶ τοῦ φωτὸς͵ 
ἐνῶ ἢ ἄυδαν ὥς Ψυγῆςε: ἐχεῖ ἔθετο τὸ χνθ ὃ 
ἐν ᾧ ἣ τρυφὴ τῆς ψυχῆς" ἐχεῖ ἔθετο τὸν ἄνθρωπον 

ν᾽ Θ ,,δἍ " . , Δ ΘΟ ΧΑΒΟ ψἴς ἥσυ σεν Θεός. Ἂν μὲν οὖν σάρχινος εἰ, καὶ μεγάλην γῇ τὴν 
-Ὁ- “ " , δ Ν ΩΣ ΄, 

τῶν αἰσθητῶν ἀπόλαυσιν, ἔχεις τὴν ὑπογραφὴν ἐκεί- 
ξ: ΒᾺ νὸν , 

νὴν τοῦ σωματιχοῦ παραδείσου, χαὶ τὴν ἡδίστην. 

ἐμφόρησιν. Καὶ πρὸς ταῦτα ἐπείγου, ὥς ἐχεῖ εὑρή- 
» ᾿ 

σὼν χορηγίας τρυφὴν ἀδιάλειπτον. ΕἾ δὲ πνευμα- 

τιχὸς εἰ, καὶ ἀνώτερα φρονεῖς τῶν σαρχιχῶν ἀπο- 

λαύσεων, ἀνάδα τῇ διανοίᾳ πρὸς τὰ χάλλη τῶν ἀγ- 
- -Ὁ Ν 

γέλων, χατάμαθε τοὺς ἐν αὐτοῖς τῆς δικαιοσύνης 

χαρπούς. νοπτρίσθητι τὸν ποταμὸν τοῦ Θεοῦ, τὸν 
, ΑΥΣ ΄ » ΄ 

πεπληρωμένον ὑδάτων, Οὗ τὰ δρμήματα εὐφραίνει 
Δ , - -τἰ , ἐν ὁ " 

τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ, Ἣς τεχνίτης χαὶ δημιουργὸς 

ὃ Θεός. ᾿Εχείνην τὴν πόλιν διαῤῥέει ὃ ποταμὸς οὗ-- 
ἜΣ ᾿ 57 "10 δὰ ἷν . ΄᾿ 

τος, ὃ ἀρχόμενος ἐξ ᾿Ιδὲμ,, ὃ ποτίζων τὸν παράδεισον. 
, τ τ Ὁ Ὁ ΄ ῃ Ἄν, Ὁ.» “,᾿ ΤΥ 

Πάντα ταῦτα τῇ διανοίᾳ χαταμαθὼν, δόξαζε τὸν 

τούτων δημιουργόν" τὸν τὰ τοσαῦτα χαὶ τηλιχαῦτα 
Ὰ » » 

ἀγαθὰ διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν ἀπόλαυσιν πεποιηχότα, 
͵ 3 , 

χαὶ τοιαύτης δόξης σε ἀξιώσαντα, εἰ πρὸς αὐτὸν 

ἀεὶ ἐπιστρέφοις τῇ διανοίᾳ, καὶ συνίῃς παρ᾽ οὗ καὶ 
2 Ὁ Ἐν τς ἂν ὑτὶ ἸΕ ΤΉ εν Ὁ ο΄τωὐς ΚΣ 

φ᾽ ᾧ εἰς τὸ εἶναι παρήχθημεν. τι αὐτῷ ἣ δόξα τν 
: Ἐξ ἜΡΟΝ Σ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. μήν. 
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Κύριε, τίς ̓ πχροιχήσει ἐν τῷ ἡματί ἢ τί οις, τίς ᾿ παροικήσει ἐν τῷ σχηνώματί σου, ἢ τίς 
΄ 

χατασχηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου; 

Ἰ » - 

Τὸν τέλειον ἡμῖν ὃ λόγος ὑπογράψαι βουλόμενος, 
τῆβΣΞ: τ 

τὸν τῶν μαχαρισιμῶν ἐπιτυγχάνειν μέλλοντα, τάξει 
ἣΝ »-Ὁ -Ὡ 

τινὶ καὶ δδῷ᾽ τῶν περὶ αὐτὸν θεωρουμένων χρησά- 
πεν το 

μένος, ἄπο τῶν προσεχεστέρων χαὶ πρώτων τὴν ἀρ- 
Δ ΄ - 

χὴν πεποίηται. Κύριε, τίς παροιχήσει ἐν τῷ σχη- 
, , « νώματί σου ; Ἢ παροικία ἐστὶ διαγωγὴ πρόσκαιρος, 

᾿., κ᾿ ΄ οὖχ ἱδρυμένην ζωὴν, ἀλλὰ παροδικὴν, ἐπ’ ἐλπίδι 
τ ρα, κ᾽ σι ῃ 

τῆς ἐπὶ τὰ χρείττονα μεταστάσεως, ὑποφαίνουσα. 
Ἅγί δὲ Πν δον ἢ αἹ λ Η Υ γίου δὲ ἀνδρὸς, παροδεύειν μὲν τὸν βίον τοῦτον, 
Ὁ , ε ἐπείγεσθαι δὲ πρὸς ἑτέραν ζωήν. Διὸ καὶ ὁ Δαδὶδ περὶ 

τὸ αΣ ἀρβὴη 
ἑαυτοῦ φησί: Πάροιχος ἐγώ εἶμι " παρὰ σοὶ, χαὶ 

ἾΝ 

πχρεπίδημος, καθὼς οἱ πατέρες μου. Πάροιχος γὰρ 
᾿Αὐραὰμ, οὐδὲ βὴ δὸς ἰδίας γἢ ἑ ραᾶμ, οὐδὲ βῆμα ποδὸς ἰδίας γὴς χεχτημένος, 
τ ᾽ - -- 
δ}λ ὅτε ταφῆς αὐτῷ ἐδέησεν, ἀργυρίου χτησάμενος 

᾿ ΄. ω - ταύτην φαίνεται" δειχνύντος τοῦ λόγου, ὅτι ζῶντα μὲν 
Ψ Ὁ» ο " ἐν τῇ σαρχὶ πάροιχον εἶναι προσήχει, μεταθαίνοντα 

᾿ “«Ψ' πὰ “Ὁ Ὁ - 

δὲ ἀπὸ τῆς ζωῆς ταύτης, τοῖς οἰκείοις τόποις ἐνανα- 
, . -- - μων παύεσθαι. Διὰ τοῦτο ἐν μὲν τῇ ζωῇ “ ταύτη παροικεῖ 

τοῖς ἀλλοφύλοις, ἐν δὲ τῇ ταφῇ οἰχείαν ἑαυτῷ τὴν 
ΡΥ ΟΝ κε ἢ Ὁ δεξομένην αὐτοῦ τὸ σῶμα γὴν ἐπραγματεύσατο. 

7 Α - Μαχάριον δὲ τῷ ὄντι, μὴ ὡς οἰχείοις προστετηκέναι 
«. 2 - ὦ ΓΤ ,ἦ ᾿" ΟῚ 

τοις ἐν τ γη μιηὸξε ὥσπερ πατρίοος τινος φυσιχής 
᾿) , - ν᾿ Ἐπὶ ἀντέχεσθαι τῶν ἐνταῦθα, ἀλλ᾽ ὁ εἰδέναι τὴν ἀπὸ τῶν 
βελ ᾳ ἘΕΞΟ ἃς. 5 ἌΝ ΤΣ 3 Ὁ Ξλτιόνων ἀπόπτωσιν, καὶ τὴν ἐκ καταδίκης ἐνθάδε 
5 ᾿ “ 
διαγωγὴν βαρυνόμενον, οὕτω παροιχεῖν, ὡς οἱ ὑπὸ 

δικαστῶν τινῶν ἐπί τισι πλημμελήμασιν εἰς τὴν 
δ , Ὁ 

ὑπερορίαν ἐκ τῆς ἐνεγχούσης ἀπελαθέντες. Σπάνιος 
Δ - - 

δὲ ὃ τοιοῦτος, ὁ μὴ ὡς ἰδίοις προσέχων τοῖς πα- 
ἐὰ ἘΕΕΨΆΡ δο 

ροῦσιν" ὃ τοῦ πλούτου τὴν χρῆσιν πρόσκαιρον ἐπι- 
͵, “-» , Ὁ 

στάμενος" ὃ τοῦ σώματος τὴν εὐεξίαν ὀλιγοχρόνιον 
ὔ ς ΄ - 

τιθείς" ὃ γνωρίζων τῆς ἀνθρωπίνης “ δόξης τὸ ἄνθος 
ΚΙ ΄ , “ -- 

ἀδέδαιον. ΓΕ ίς οὖν παροικήσει ἐν τῷ σχηνώματί σου; 
Ὡχήν ῦΘ ΓΙ δεν, τῶ, , Ἰω 
Σκχήνωμα τοῦ Θεοῦ ἣ παρ᾽ αὐτοῦ δεδομένη σὰρξ τῇ 

"Β΄ κῊ᾿ Ἂ - Ἷ 

τοῦ ἀνθρώπου ψυχῇ εἰς ἐνοίχησιν ὀνομάζεται. Τ ίς 

7ροπιῖΐτιθ, φιιὶς ρογορτὶτια {εἴτι ἐα ϑογτιαοιεῖο ἔκιο, 

αι φιειὶς τοητϊοσοθὶ ἐπὶ πιοτῖο βαποίο ἔπ ὃ 

αι. βουριανα,, ἄτπιηι νἰριιπι ρου δοίτιι Π0}}}5 (6-- 

ΒΡ Ρ 6 γα], δαιηὶ ν᾽ ἀθ]οθῖ, απ] δά θριινιβ 511 
Ῥοατ τ ϊπθιι., οὐϊπο αιιοάδμι ἃς νἱὰ ἴῃ 115, 4185 
οἶνοα ἰρϑιιπὶ ΘΟ Πϑ ἀν ἃ Πταν, τιϑᾶ, ἃ) 115 (1188 πιὰ 5 

οἸνία διιηΐ δὲ ρυϊπια, Ἰπ]τπππὶ ἀπιχῖς. τ. Ζ)οπιῖτιθ, 

φιιὶς ρογορτί πα πι" ἱτὶ [αὐ ογπαοιιῖο ἱπο ἢ Ῥενο- 

δυϊπαιο 6δὲ σομη ΠΟ ἃ 10 ΤΟ ΠῚ ρον], {186 ν᾿Γ8 

ΠΟῸΠ 514} 0116 πὶ, 566 {γα πϑ᾽ [ΟυἸπὶ Ὁ 5ρ6 πὴ ἃ τη6- 
Ἰῖονὰ θαι σγά πα] πα ἴσας. Ἐ5Ε ἁὐιῖθπι ΥἹΡῚ ΒΔ ΘΙ , 
παπο αυϊάθη νἸ τὰ πὴ ΓΥΔΠΒΙ ΓΘ : δα ΔΙ ΓΘΡΔἢ.. ΨΘΓῸ 

(ϑϑεῖπανο. Τάθο οἱ Πανὶ 46 586. ἴρ80 ἃἷῖ : 7ποοῖα 

ΘΡῸ 5τηὶ αρι( 16, οἱ μον ΒΤ πιιδ, 5[οτιῖ οπιτιθ5 ρά- 

ἱγὸς πιθὶ. Τποοϊα πηι [ἰδ ΑἸΡΡΆΠ ΠῚ, {τ πὸ 

Ῥάδϑιιπι Ζυϊά θη ρθἴ5. [ΟΡ Γ 86. ῬΡΟΡΥ δ. ΡΟΘ5ΘΩῚΙ : 

5686] τ] ΟΡ5 οἱ βθρί!ονο [πτ, Ἰὰ ἀυβθηο τη θΓΟ- 

{τι5. [τιῖ556. ρϑυ ] δεῖν. Οβίθ 1 50 ]Π16θὲ βου ρει, 

π᾿ ον Π6 γἱνθπίθη 9 ᾿ΠΟΟ] 1) 6556 ΟΡΟΥ ΘΙ 5 Π|]- 

ΘΡΑΠΘη νΘΓῸ Θχ Πᾶς νἱΐα 7) 1ῃ 0015. ΡΙΌΡΙΙ5 Γο-- 
ααίοβοονθ. Ῥγορίθρθα ἴῃ μὰς τὰ ᾿ποοϊα δὲ ΟἿ" ἢ] 
ΠΠΘ ΗΘ ηΪβ5 : [ἢ ΒΘρα] τυ ἃ γ6᾽Ὸ ΡΙΌΡΥΙΔ ΠῚ [ΘΙ ΡᾺΠῚ 
ΘΟΥΡ Ι5. διππιΠ} ΘΧΟΘΡ ΓΔ ΠῚ 510] ἴρ56. ΘΟ ραν]. 

Ῥουνὸ βϑαίαμ ᾿᾽απ6 [ἸΘυῚ 7). ΤΘτι5. ΓΘ ΡΘΠ]5. ΠῸΝ 

τι ῬΥΌΡΥ 5. ἃ ἀἸοίτιη) 6556 5 ΠΘΉ 116 ΛΠ 115 θ᾽ 56η-- 

ἘἸΡιι5 τὰ πη πιὰ τη πα αν }} ΟΠ] πὶ ρα τα» ἈΠ ΘΘΡΟΓΟΙ 
56 Πο556 [Ὡρ 511} [6 6556 ἃ Π]6] ΟΣ] 115., (θα 116. ΟΧ 
πλα]οἴα ἴῃ πὰς ἰδῖα νἱτὰ ἃ ΠΙοἰαίιιπι ρουῖπ 6 ρονο- 
δεῖ παν 5» αι ΟΡ συ πα πίτν 11, 4] ο}» αἰϊάιια 

ἀδ!ϊοῖα ἃ 7101] 5115. Οχ ραῖνια ΡΪδὶ ϑιιπι ἴῃ οχϑὶ- 
Ἰΐπιπι. Ἀαυτιβ ἁυι 6 η 15 Θδὲ., 4] Ρ᾽ΘΘΘΘΠΠθτι5. ΠΟῊ 
τὶ ΡΡΟρ 5 διππἀθαϊ,. 41 αἰ ν" Πνῖιηι τιϑῖιμι δοίαι 

δὰ ΓΘΠΉριι5. 6556. ΘΟ ΠΟΘΒΘΠῚ 7 {{| ΠΟΙ ΠῚ ΟΟΥΡΟΥῚ5 
πα θ᾽ παῖ πθῖὰ. ἃυ  σθῖπν Ὀγονὶ [θη ρον ἀπινὰτιι-- 
γᾺ 1, (4 ᾿Πππηᾶ 85 5] ΟΥ 88 ΠΟΥ ΘΙ ἸΠΟΟ ΒΔ ΓΘ ΠῚ 65- 

568 ἃρῃόβοαῖ. Ομ ἐρίψμτ' ροΥΘσυ παν ἵτι αῦ οι - 
Ἐς ἦρε ϑ ᾿ ἐᾷ 
ὡς ἀλλοτρίᾳ τῇ σαρχὶ ταύτῃ προσέξει; “Ὥσπερ οἵ Ὁ παοιεῖο ἐμο ἢ ῬΑΙΡΟΥ Πδουτιμ) 1)6] Θὰ γῸ ἀἰοἸ ει, υια 

ἃ ψυϊραία παῤίιαρί!. Αὐιραβεπιιβ μενον ϊπανίζιι"; 

ΠΟ. ΔΠΠΓΟΡ ὀχροόπιπὶ Ῥαΐνοβ αὐοι, Γαΐνα Μ85. ἄτι 

ὁσίου ρτο ἁγίου. 

»ΠΙ|ιά,, παρὰ σοὶ, 6680 ἴῃ ΔἸ ι5. ΝΜΙ95. Αρυά 

ΤΙΧΧ ραυ]ὸ αἸττοι,, πάροιχος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ» καὶ, εἴς. 

ϑαθίπας οαϊεῖο Ῥανὶβ. ἀδραὰμ. ἦν. 564 νοὸχ ἦν ποίιις 
1. Νἴ55. γορουϊταν, ποίιιο ἴθ οποπο 451}, 

Ὁ Νοχ ταύτῃ ἄδο5ι ἴῃ θ] τὶ πῖ5. ΝΙ55, Μὸχ «αἰπάιιο 

Μ55. παβεπὶ δεξαμιένην. ΑΙ «πιαύιον δεξομιένην. ΤιοοΙῖο 

Ῥυῖον ανοσγο γι οίαν 1ἶ5, «αὶ 14 ἀϊοίαπι μαΐαμς (ὁ 

ἈΡχάπαπιο : ροβίθυϊου. 15, 41 «πο μλ] 6. Ποπηῖπθ πὶ 

Ῥῖο οὐ σο]!ρίοβο υἱνοπίθμι μοο ἰοθο «6δισ πανὶ ἀρ ταῃ- 

{αν 

ἃ ΠοΡῚ τονίτιι5. οἵ βοχίιις εἰδέναι πάντα πιστὸν τὴν, 

μιᾶς. 

ὁ (0]}ν. ἀτιατίτι5 φύσεως ΡγῸ δόξης. Νοα παττο ροδὲ 

ΒΡ. οἱ (91, παγίιι5 τίς δὲ ὡς. 

Ῥεαί. 38. 
13: 

Οεη. 53. 
10. 
“ει... 16, 



Π|εῦγ. τα. 

22: 

Οοΐοςς. 3. 
ἊΣ 

Ῥεαὶ.ηι.5. 

82. Ῥεαϊ. 

2. 

Ζιις. τ. 9. 

“οαπ.τὴ.3. 

00 

ἰρ56. φηΐμηα Πομλϊ 5 ἀ6 1: μα ΓΔ ΠΟ πἶ5 ἰοοο. Οὐ 5 

μαῖΐς οαγπὶ αἰ αἰϊο πο αἰτοπάθι 9 ΟἸιθπηδ τη ο πτὴ 

Ἰποοϊα ἀΠ6 πὰ ἴθυτα σοπάποία,, οοαπὶ ἀστιιπὶ δά 

Ἰοςαῖϊουῖβ νο]απίατθπι : [τὰ οἵ ΠΟθΪ5 δχ 5 πσναρπα 
ΘΟΙ 588 δϑί Παρ ΠἾ5. ΟΡ ; τις Θὰ} ἀθοθηῖον ὄχοο- 

Ἰοπἴθ5., ἰαυ ΤΟΥ Γασ  ἔδγαπι θά άαηιιβ. Οποά 5] 

Τ).6ὸ αἶσα 6ϑὲ σαγὸ, γόνθγα Ποὶ τὰ Ρογπασαϊιηι εἴς 
Ποῖταν, ἃ διιμὶ τηοάτιηι., 40 ΠαΡ᾿ταΐ ἴῃ ϑα ποι]5. 

7} γ61Ὸ ᾿ποῦ]ε5 ΘαγῸ 6ϑὲ 6] υϑπιοαϊ. Τά οῖγοο αἱΐ : 
]δοπεῖτιδ, σιιὶς ρεγεστίπανξιιτ' τι ἰαϑογτιαοιεῖο πιο 3 

Τοῖπ 6 ρυοίδομις {υϊ απ δὲ ρυοσγοϑϑιο δά αυϊα- Ε 
ἄδπι ρου θοιιιβ ἢ. ΕῈ ψιῖς τϑητθϑοθί ἐπὶ πιοτεὶθ 

ξαποῖο πο 3 Τπιάξθιιβ ψαϊ θη ἐδ υ ΓΘβίθυ ΟΠ} ΤΟ Π-- 
ἴδηι ἀπά ϊτ, δα 51οπ σθαι. Ὁ μεῖς τϑητοςοθί ἵτι 

πιοπῖθ σαποῖο πιο ἢ Οὐ ἴῃ αν πὸ [πιὰ πὶ ρ6Γ6- 
σνῖπτι5 Πα] τα ν1Γ, 1ῃ ΟΠ 6 58 ΠΟΙῸ ἔπι ΓΘ ιθβοοῖ. ΝΣ ΣΈΝΕΡΑΣ περὶ οὗ ὁ ἀπόστολος λέγει, 

ΜΟῚ 5 1116 Ἰοοιι ΠῚ σς]θϑίθπι., ΒΡ] Θπάϊάιτιπι εἰ οοη-- 

ΒΡ ̓ στι δἰ σ πὶ Ποαϊ, 46 {ιὸ ΑΙ ροβίο]ιιβ αἰ: [6665- 
δἰδεὶς αὐ δίοπι πποτιίθηι, δὲ οἰν αἴθοπι 71)6ὶ υἱνοτι- 

εἰς, ογιιδαῖοπι σι δοίθπι, ἴθ ἃ οϑὲ σο] 6 υἹἴα5 

ἈΠΘΟΙΟσιιη].), οἱ Ἐσο βίᾳ ρῥγὶπευϊοσιτπ., {τι οοπ- 

δογίριὶ σιιπὶ ἐπ οοἰϊς. 

2. Ῥοβιίσιαμι ἰσίταν 4 ρα πὶ πὰς σάν Π6 “85 
1 {γα πϑοῖγϑιι Οἰγὰ ἰδοῦ) τἰδῖ1ι5. οϑῖ, Θὰ πῖ τιΐ 

ἈΠΟ ΠᾺ ΠῚ ̓ΠΟΟΪΘΠ5.. ΠΡΟ δἱ αἰ ΡΙΌρΥῖα θά ετι5.. 15 

ῬνΟρίθγθα «οὶ σὰ ΠΠΘΠΙ ἃ, “τι 5111 506 
ΓΘΥΡΡΆΤῚ ΠΟΥ ΕΠ αν ἹῈ, ΘΧΘΡΟΙ Γ116 ΒΔ ΠΟΙ ΠΊΟΠΙΔ ΠῚ. 

ἀἰξηιιβ οϑὲ 401 1π πιοπίθ β Ποῖο Γοηιϊθβοαξ, οαἤτι5 
γΤΌΖΙΪΘΙ σα ρὶ ἀτι5 Ῥβα] πηϊβία ἀϊσοθαῖ: Τ γατισῖνο ἰπ ἴο- 
οἰιηι ἱαϑογπαρσιῖὶ αὐπιϊγα εὶς; εἰ, Οιιαηι αἰϊϊοοία 

ἱαϑογπαοιιῖία μα, Π)οπιῖπο υἱτίμίιπι. 1Π1Ὸ ΠΟΡῚ5 

Οἵ ῬΓΟΧΊΙΠῚΪ ἅΠΊῸΙ, 411 σατιδὰ ΓΈ ΖΈΪΘῚ {Π1π|5 1 πο π- 
τὸ ἔγαθ πο Θχ ΠΠ]δ τιν, ἡ οἴ ἀΠΊΟΥ 4πὶ ΘΧχ πηδιηηο- 

πὰ ᾿ΠΙ({|τα{15 ΠαΒΟΙ ἔπ. Πα ΓΑ ΠΌΠΟΙ ργῶρει. 

 αοῖϊο επὶπι υοϑὶς απιῖοος εἶδ τπαπιπιόπα ἱπιϊφιιῖ-- 

ἐαιἰῖς, τιξ στε ἀἰο δοογι εἰς, τεοϊρίαπί ὑὸς ἐπ ίετγ- 

για ἑαϑογηαοιία. ΤῊ ᾿νὰς ΘΟΒλ ΠΟ ἃ ΟΠ 6 ΤΟ ΠΪ ΠῚ5 

Ρθι πηοάτιμ ΡΓΘΟΔΠαΪ αἷξ : Ραΐθι βαποῖθ ἄα, αἰ 
ἘΠῚ ϑι1πὶ Θσὸ., δ 1Π1 51π:. ἈΓι5. ἀπιΓθ πὰ ἔπι π} (πὶ 
1πΠ᾿ σΟΡΡΟΓΟ [ἈΠ 8} ᾿ποοΐὰ Πα θ᾽ ταϊ, ἔπτη 41 [πὶ 

πο ηΐδ ΓΘ 6βοῖ". Ῥρορίθγθα δουρίαγα τὶ ἀπ᾽ αη5. Ὁ 

αἷς: Ομὶς ρεγεστὶ πανί ἢ οι, Ομῖς τοηιιοσοθὶ ἢ 

ΓΆΘς. βεουμάιιβ. εἴ (01. βοχίις ἐχμισθωσάμενοι. 
Τριάοπι Ἰορίταν ἴθ ἀπόθιις Νῖσο, οιλοπονήσαντες. ΑἸῚ 

55. μιαβθομὲ φιλοπονήσαντας, ος ἴρδο ἴπ Ιοοο 4υϊη- 

416 55. παραδοῦναι. ΑἸ {τὸ5 ΜΙ55. οαπα ΘΠ εξ ἀπο- 
δοῦναι. 

Ε ΜΠ] Μ55. εἴ 61 ὅ 

Ῥοξὶ ἄπο 55. ὁ δὲ τῇ. ϑαρίπᾶς ἄπο 155. ὡς ἀλλ ὁτρία. 

ἃ 51ς Δ55. Ρ]ουΊ απ οπῖποβ5. Π)οοβὲ χαὶ ἴῃ ΞΟ ΙΞ 

τἴμι 1Π1α, ἕως τοῦ οἰχοῦ τοῦ θεοῦ, ἀἀ]δοία Ξιπὲ ἴῃ Β6α. 

ὅρος. ΑΙΣ {γεβ ὅρους. Ῥαυ]οὸ 

τουιϊο Ροβὲ νόσὸπὶ θαυμαστῆς : 5.68 μος νἱάξίιγ τπε- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΕῸΝ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΆΟΘΔΝΙ. 

πάροικοι, ἀλλοτρίαν Ε ἐρούνίοονει γῆν, πρὸς τὸ 
3 ὑπὰς ᾿ ἢ βούλημα τοῦ ἐχδεδωχότος ὙΕΘΡΥοῦσι τὴν χώραν: 

οὕτω χαὶ ἡμῖν ἜΣ συγγραφὴν ἡ τῆς σαρχὸς ἐπιμέ- 

λειὰ παραδέδοται, ὥστε προσηχόντως αὐτὴν φιλο- 
,ὔ ν » ΝοΩυ “διν ΄ 3 ἢ 

πονήσαντας, ἔ ἔικᾶρπον ἀποδοῦναι τῷ δεδωχότι. ᾿Εὰν 
τὸ Ξ τις 

δὲ ἡ Θεοῦ ἀξία ἣ σὰρξ, ἴτε ται τῷ ὄντι Θεοῦ σχή- ΜῈ Σ 
ἐξ χα ἀξ ετος ἢ 

νωμα χατὰ τὴν ἐνοίχησιν αὐτοῦ τὴν εἰς τοὺ: ἁγίους. 

Τοιαύτη δέ ἐστιν ἢ τοῦ παροιχοῦντος. Διὰ τοῦτο, 

Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σχηνώματί σου; Εἴτα 

προχοπὴ χαὶ πρόῦδος ἦε ἐπὶ τὸ τελειότερον. Καὶ τίς 

χατασχηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου: Ἰουδαῖος μὲν ὃ γή- 

ἵνος ὅταν 8 ὄρος ἀχούσῃ, πρὸς τὴν Σιὼν ἀποτρέχει. Τίς 

χατασχηνώσει ἐν τῷ ὄ ἔραν τῷ ἁγίῳ σου; Ὃ τῇ σαρ- 

χὶ παροιχήσας, ἐν τῷ ἁ ἁγίῳ ὄρει χατασχηνώσες. Ὄρος 

ἐχεῖνο, τὴν ὃ περουράνιον χώραν, τὴν περιφανῆ χαὶ 
ὅτι Προσελη- 

λύθατε » καὶ πόλει Θεοῦ ζῶντος, Ἵερου- 

σαλὴμ. 

τ 
Σιὼν ὄρε 

αν Ἣ» 5 ἵ Η ἐπουρανίῳ, ἐν ἣ πανήγυρις ἀγγέλων, καὶ 
ὲ Ξ , τας κα 

Ἔχχλησία πρωτοτόχων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐ- 

ρανοῖς. 

Ἐπὰν οὖν τις πὰρ ρέλθη τὴν ὙΞΙΣΣ ταύτην ἄπροσ- 

παθῶς ὡς ϑλλοτρίαν παροιχον; 3 χαὶ Ὅης ὃς ἰδίας 

ἐξ: Ἴρτη "μένος, οὗτος, διὰ τὸ γεκρῶσας αὐτοῦ τὰ μέλη 
ἢ 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὸν ἁγιασμὸν χατορθώσας, ἄξιός 
» -» 3 ΠΟ ἢ ΕΙΣ ᾿ [ Ξ δι 4. 
ἐστι τῆς ἐν τῷ αγιῷ ρει χατασχηνώσεως ἧς επι- 

Ξ- Ἧ Η Σ 
θυμῶν ὃ Ψαλμῳδὸς ἔλεγεν, ὅτι Διελεύσομαι ἐν τόπῳ 

-, Ξ Α τὸ δὲ ᾿ 
. σκηνῆς θαυμαστῆς: χαὶ τὸ, Ὡς ἀγαπητὰ τὰ σχηνώ- 

ματά σου, Κύριε τῶν ξυνάμεων. ᾿Εχεῖ ἡμᾶς καὶ ἣ 
πρὸς τοὺς πλησίον τῷ λόγῳ ἐχείνης τῆς ἐν τῷ ὄρει 

χατασχηνώσεως, καὶ ἣ ἐχ τοῦ μαμωνᾷ τῆς ἀδιχίας 

γινομένη φιλία χατασχηνοῖ. Ποιήσατε γὰρ ἑαυτοῖς 

φίλους ἐχ τοῦ μαμωνᾷ τῆς ἀδικίας, ἵνα ὅταν ἐχλί- 

πῆτε, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σχηνάς. Περὶ 

ἐχείνης τῆς δισγογ τοῦ ΚΌΡΙΘΘΙΕ ἐν εὐχῆς εἴδει " ἔλεγε 

τὸ, Πάτερ ἅγιε, δὸς ἵνα, ὅπου ἐγώ εἶμι, χαὶ αὐτοὶ 

ὦσι. Σπάνιος χαὶ ὃ παροιχῶν ἐν τῷ σώματι, χαὶ ὃ 

χατασχηνῶν ἐν τῷ ὄρει. Διὰ τοῦτο ὡς ἀπορῶν ὃ λό- 

γος φησί: Τίς παροιχήσει: χαὶ, Τίς χατασχηνώσει; 

Ὡς τὸ, Τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου ; χαὶ τὸ, Τίς ἀναγγελεῖ 

δμῖν, ὅτι πῦρ καίεται; χαὶ τὸ, Ὑ ἰς ἀναγγελεῖ ὑμῖν 

τατα ἀ ἀἸταπιδη πη 6556 οἴϊοσὶ σα] ιβάαπι ΠΡγαγὶὶ ; 6ο-᾿ 
416 πιαρῖς, «ποᾶ δὰ φὰς ἘΧϑου ρϑί πηι σογθὰ ἴπ ἃ]115 

βορίοπι δῖβς, ἀδβῖην, Ηαμά Ἰοπβὸ ἴῃ ἀποβὰς Μ55. αὐ- 

αἴτει φυιαὶν Ροβὶ ἑαυτοῖς. 

ΤΕΥ, Αἀάεπάα Μαγαηὶ.] 
» 155. φασίιου ἀπὸ σΈγΡῸ διελέγετο. ΑΙ Μ55. οὰπὶ 

τό. ΟΡ. βεχίι δὲ Ἔδε: 5εοαμ 5 5 πη} }1- 
Τηΐνγα Ἀδς. βεσιπάτις οὲ (ΟΡ. 5Ξεχ- 

τυμα. ΙΒΊάοπι δα. τογίϊας ἀχολοῦ 

δα 15 ἔλεγ 

οἶἴον πᾶτε Ἐρ. ι 
ἴὰ5 λύουσα τὸ ἐρώ 

θως τί φησι. 



ἨΟΜΙΠΙΑ ΙΝ ΡΒΆΓΜΌΜ ΧΙΨΥ. 

ν “ Ἃ, 

τὸν τόπον τὸν αἰώνιον; χαὶ τὸ, Τὶς ἄρα ὃ πιστὸς 

χαὶ φρόνιμος οἰχονόμος: Τάχα δὲ καὶ ἐρωτηματιχόν 
ἐστι τὸ, ᾿Τΐς, ὡς ἀπόχρισιν ἐπιζητοῦντος παρὰ τοῦ 

Κυρίου τοῦ ἁγίου, ᾧ διαλέγεται. Πρὸς ὃν ἣ θεία 

φωνὴ, λύουσα τὸ ἐπερώτημα, τίφησι; Πορευόμενος 

ἄμωμος, χαὶ ἐργαζόμενος διχαιοσύνην. Εἰ ἄμωμός 

ἐστιν ὃ μηδενὸς τῶν ἀγαθῶν ἐλλειπὴς, ἀπὸ πάσης 

χαχίας ἀπταίστως τὸν βίον ἑαυτοῦ διεξάγων, τίνα 

ἔχει πρὸς τὸν ποιοῦντα δικαιοσύνην διαφοράν; Ἄρ᾽ 

00] 
᾿ Ξ Ό Ν' "" 

Οαθπηιδεπηοάμιμ ΠΠπ|ὰ : Οἷς οοσπονῖξ πιοτιῖοπι Π0- 3 
πιϊτιῖ ὃ Τῖοτα Ππ4 : Ομὶς ἀππιιπίϊαῖξ σοϑὶς φιιοί 1..1..33 τή. 

βαΐρ, ἦο, 

ἱβπὶς ἀγάθ᾽ δὲ ΠΠπῸὰ : Ομὶς ἀππηιρϊαδὶξ υοὐὶς 1.4. 
Ἰοοσιίπι (ρἔθγσιεπι 9 οἵ, Ομῖς, ρμμίας, Πα οἰϊς δςὲ., δὲ Πιιο.τ5.ή.. ᾽ 7} ; ᾽ Ἵ 

ΡῬγμάθης εἰϊδροπδαῖον " Ἐογΐαθθθ ἁτιθπι δὲ {ΠΠπ|4, 

Οιεῖς, ᾿ἸπτονΡοσαῖνο ἀἸοῖ παν, 4παϑὶ ΓΘϑροηϑιιη Θχ-- 
ἀαρορθῖα ΠΟπηΐπο βαποῖο, δε απθιὴ Ἰοψαϊ ταν. (αὶ 
4υ14 γεβροπάοθε ἀϊνῖπα νΟΧ, {805} 10Π 61} 50] νη 5 ὃ 

5. μὲ ἐπργθάϊι στε πιαοιῖα, οἱ ορογαίιτ Ππιδιῖ- 

οὖν τὸν αὐτὸν νοῦν ἐν διπλοῖς ῥήμασιν ἀπαγγέλλει - Ὁ εἰαπι. 51 15. 411 πα}]0 θΟΠπῸ οαγθε,, δὲ 5ιι8η ᾿ρϑῖτι5 
εν 

ὀιχαιο- 
᾿ 

Πορευόμενος ἄμωμος, χαὶ ἐργαζόμενος 
σύνην; Ἢ ἰδίαν τινὰ διάνοιαν ἑχάτερον τῶν εἴρη- 
μένων παρίστησιν; ἵνα ἡ ὃ μὲν ἄμωμος, ὃ χατὰ 

τὺν ἐν χρυπτῷ ἄνθρωπον εἰς πᾶσαν τελείωσιν ἀρετῆς 
Ε ΄, μυ 35 ΄, ΠῚ , Ν 

ἀπηρτισμένος" ὃ δὲ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, ὃ τὸ 

πραχτιχὸν ἑαυτοῦ διὰ τῶν σωματιχῶν ἐνεργειῶν τε- 

λειῶν. Δεῖ γὰρ οὐ μόνον ποιεῖν τὴν δικαίαν πρᾶξιν, 
᾿ 

ἀλλὰ καὶ ἀπὸ διαθέσεως διχαίας ἐργάζεσθαι" χατὰ 
δ Ἂ, ’ « ᾿) λοῶ, ΠΟῪ ΕΝ τὰ ᾿ τὸ εἰρημένον, ὅτι Διχαίως τὸ δίχαιον διώξεις" του-- 

γἸ τᾶ" 51 Π6. 110 ρϑοσαῖο ἱποίἝθ μβθ ἐγὰ Πϑισῖ, 51 ΠῸ 

ΤΟΙ] ἃ δϑῖ ; ἴπ {10 ἃ 60 {1 ι5ΕΠπ|ὰπὶ ἔλοϊ., ἀ1- 
[δΡῚΡ Ν απ ἰβ τ" διι π] {6} 56 Π5ιμ} Θπτιπεϊαὶ ἀπ ρ]1οἷ- 
Ῥὺι5 νϑυθ 5 : Οεΐ ἐπιαγθαϊετιτ' σἵτιθ πιαοιιῖα, εἴ ορε-- 
ταίτι" ἡπεδ ἐαπι ὃ Απὰ ΡΥΟΡν Ια πὴ “ιιδι Δ πῃ ϑἰσ ἢ] - 
ΘΔ ΕΙΟΠΘΙῚ Ὑ ΘΥΡΕ1ΠῚ ΕΓ] Ζ116 ΡΥ δου ΕῬ αάθὸ τιῖ 15 51: 
51π6 πηᾶοι]α, {1 Ομηηὶ ὙἱΓ πα Ε15 ρου [δοιοπα ἃ}050-- 
Ταΐι5. δϑὲ βϑοιπαϊτιπ) ἈΡΘΟΟΠ ΠἸτπππὶ ΠΟμ  Π6 ΠῚ, 116 

ΥΘΙΡῸ ΟΡΘΡΘΕ Ππ5 ἘΠ 18 1, 411] ἀΡΘ ΠΑ νἱπὴ ρον οον- 

τέστι, μετὰ τοῦ λόγου τῆς διχαιοσύνης ἐπιτελεῖν Ε ῬΟΡΆΪ65 ΔΟΠΟΠΟΒ ΡΟ οἶς. Ορονίθι θηΐηι ΠΟῊ 50]11ΠῚ 

τὴν πρᾶξιν. Οἷον ποιεῖ μὲν γάρ τι ἰατρικὸν πρὸς 

ὠφέλειαν φέρον τῶν ἀσηενουύντων ὃ ἰδιώτης, ἀλλ᾽ 

οὐχὶ χαὶ ἰατρικῶς ἐποίησεν. ὃ τοιοῦτος, τῷ μὴ “ ἐ- 

χξιν τι τῆς τέχνης τῇ ἐνεργείᾳ συνεπόμενον. Πορευ- 

όμενος οὖν ἄμωμος, ὃ κατὰ νοῦν τέλειος" ἐργαζό- 
μενος δὲ διχαιοσύνην, ὃ χατὰ τὴν τοῦ ἀποστόλου 

φωνὴν ἀνεπαίσχυντος τοῦ Κυρίου ἐργάτης. 

Πρόσχες δὲ τῇ ἀχριδεία τῆς λέξεως. Οὐχ εἶπε, 

πορευθεὶς ἄμωμος, ἀλλὰ, Πορευόμενος ἄμωμος" οὐδὲ, 
ἐργασάμενος δικαιοσύνην, ἀλλ᾽, ᾿Εργαζόμενος. Οὐ 
γὰρ μία πρᾶξις τελειοῖ τὸν σπουδαῖον, ἀλλὰ 

Α “- - , ᾿ ᾽ 7) εἶ 3 π ἢ 

παντὶ προσῆχε τῷ βίῳ τὰς κατ᾽ ἀρετὴν ἐνεργείας 

συμπαρατείνεσθαι. Λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐὖ-- 
-ε ΄ "Ὁ 

τοῦ, ὃς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ. Πάλιν χαὶ 
τς ΄ω͵ Ὶ ΕῚ Α »ν -; Ἁ Ὑ" ᾿Ὶ 

ἐνταῦθα τὴν αὐτὴν ἔχει χοινωνίαν πρὸς ἄλληλα, τὸ, 

λαλεῖν ἀλήθειαν ἐν χαρδία, καὶ τὸ, ,ὴ δολοῦν ἐν 
΄ - Ξ- ᾿ " 

γλώσσῃ αὐτοῦ - ὁποίαν εἶχε τὸ, εἶνα! ἄμωμον, πρὸς 
ἣῚ Φ χζι ῃ ὃ , Ὡ Ὥ Ὶ 3, ἘΞ ᾿ πὰ τὸ, ἐργάζεσθαι διχαιοσύνην. Ὥς γὰρ ἐχεῖ χαὶ τὸν 
ἐν χρυπτῷ τέλειον, καὶ τὸν ἐν τῷ πραχτιχῷ εὐοδού- 

ε« ΄, ᾽, Η [ἢ τον “-- ΕῚ ΒΡ 

μένον ὃ λόγος παρίστησιν, "οὕτω καὶ ἐνταῦθα, ἐπειδὴ 

ς ἘΔΙΠο Ῥαγὶβ. οπὶ τπὸ ἀξ ἁ]ίογο 5. ἐργαζόμε-- 

νός φῆσι : Ξε4 τοὸχ φησὶ ἀδε5: ἴῃ }}15 βερίεπι δῖϑβς. εἴ ἴῃ 

εὐϊῆοπο Βα51}. Μοχ ες, ἰεγιῖιι5 χατὰ τὸν χρυπτόν, Πι- 
ἴτα ΝΙ55. αἰχαοε δεικνὺς Ῥγο τελειῶν, 56 ἴζα ἕατηδη, αὖ 
ΤΠ ΪΟΥ Ρὰτϑ Νῖβ5. παθοαΐ τελειῶν. 

ἃ Τῷ μῇ ἔχειν. ος εξ, «εἴα 14 ποῖξ Τογεαϊο ἂς ἴο- 
ΠΙΟΡΟ, ΠῸΠ ΟΣ ἀΓΓΪ5 ὈΥιθοορεῖ5, ῬΑι]Ὸ Ροϑβί Δῖβς, ἴγοβ 

ῬΟΠτιηῚ ΟΡτι5 [ἌΠΟ ΓΘ, 564 δεΐαπι {Ππ| 1π|5ῖο γθοῖο - 
116 Δ ΠΙΠ|0 ἄσογθ, Πιχίᾳ 14 «αοά ἀϊοίιπι δϑί, τι- ροπε. 16. ΘΕΓΕ;) ᾽ 

5.6 ιιοεῖ 7ιιδίτιπι 65: ρος ογῖς; πος δϑῖ, οἴη γὰ- 
ἘΙΟΠΘ 1512 ΡΒ θη τιπ 6ϑ οριι5. Τά ϊοία, νϑὺν- 
ῬῚ ρναῖία, τηθάτοῖ παι φα θη ἈΠ] τιὰπὶ σοπῇοι, δὰ 
δοσγο δ ἢΠτιπὰ. π{ΠΠ| ἴθ πὶ [ΘΠ θηΐθπι, 56] ἴ5 ποο 
ΠΗ ἴΓ6 ΠῚ ΠΟ ἸσΟΥῚ"Π) ΠΊΟΓΘ Ρ ΘΘΘΕ ΕΓ, πο] αἰ 81] 

ἈΡΕΪ5 [θπθαΐ, 4106] Ορτι5 ΘΟ ἔθ ιν. Πα τι «ΐ ἴπ-- 
ΒΡ αἴτια 5[ηθ τηδοι]α., ΠΙΘΠΐΘ ρον βοιαβ οϑὲ : πὶ 
ΥΘΙῸ ΟΡΘυαττ Πι5 ΕΠ {18 π|, ΒΘ οι Πτιπὶ γοοομὶ Αρο- 
5101, ᾿ΠΟΟΠ[Ὡ151}0115 δϑὲ ΤΠ] πὶ ΟΡΘΓΆΓ 5. 

5. ΑἰΓΘΠ 45 γ 6] 1π ἀσοιιγατα πὶ (ΠΟ ΠΟπθῖη. ΝῸΠ 
αἴχιτ, Οὐ ᾿Πρ 55:15 θϑὲ δπα τηδοιΐα, 564, Ομὶ 

56 ἐπιρ θα {πιτ οἰ τι αοτεῖα; πθατιθ, Οἱ ορογαῖιϑ θϑὲ 

Τιβαείαμ, 564, Ομὲ ορογαίμ. ΝΟΙ δηΐπὶ δοιΐο 

τιηἃ ΨΊσΓι! ΡΓΌΡιΙπῚ ρου ἤοῖε, 5864 δ ομηπθηι νἱ-- 

ἴδ πη Θχέθ πα ορονίθε νἱριαΕῖ5 ορονὰ. 3. Ομ ζοφιιῖ- 
ἔμ υετιἐαΐθηι ἐπι ΘΟΥ6 50, χε ποτὶ οσὶξ «ἀοἴιπα 

ἐπ ἰϊπσιία 5ιια. Βαυϑιι5 δὲ ῃἶο ἰδίῃ δθο γοῦθὰ, Ἰοσεὶ 

νθυ δ θη ᾿π σου 6, Θ᾽ ΠῸΠ ἀρΘ ΡῈ ἐοἤτπὶ ἴῃ Πηστια 
5ἃ. 5 ΘΑ πη 6 Π| ἴΠ 61 88 Π ΠΘΠΐ ΘΟσ ΠΑ ΙΟΠΘΠῚ , {1185 
ΘΡΔΕ ἸΏ ΓΘ ἱΠ] ΠΟΙ] ἃ 11 6556, ΘΕ ΟρΘΓΑ Ὶ {π|5 {18 Π|. 
Ουιθπη δ πηοάτιη Θπΐπὶ {16 δῈ διιπὶ 4] ἰπ ἀΡβοοη-- 
ἀἴτο ρμϑυίδοιιιβ. 65, εἴ δι ππῈ 411 ἀροπα ] (ἀου]ταῖο 

ΒαΡοπς Χριστοῦ Ῥγὸ Κυρίου. Πρ ἄοπι (010. «αατίας 
[εὲ Βερ. 5001 πρόσεχε. [1)6 Ξοτίρίιτα πρόσχες Ρ᾽Ὸ 
πρύσσχες Υ. Βοϊδθοπαή. «4 Απεοᾶοῖ. ἰ, δ, Ρ, 351.7 
Τπῆα Παρ, βοχίιβ συμπαρεχτείνεσθαι. Ηοο ἴρειιπι γεῖ- 
Βαπι Ἰερίταν φαΐάοπι ἴῃ (01. ψααγίο φυοάαο, 5οά ἴῃ 
τηᾶγσῖπε ἀππίαχαϊ, 

3. Μ55, φαίπαιιε οὕτω καί. ΕΘῚΠ οαπὶ ἀααίμον Μς5. 

20. 

2. Τίπι 

ι5. 
Ἅ. 



Αἴκειδ. τ. 

ἦς: 

οαπ.τή..6. 

Ῥεαϊ.γ1:3ς 

Ἤτον. τᾶ: 

20, 

502 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΘ ΜΆΟΝΙ. 

γθοῖδ τἰῖαι", ϑου ρτινα Ἔχ ΠΡοῖ : τὰ οἱ πἰο, πος Β τὸ λαλούμενον ἐκ τοῦ περισσεύματός ἐστι τῆς χαρ- 

παν (4 χιοά Ἰοζαΐπηιν, 6Χχ οΟν 5. ἈΡα πάπα 

ΡΟΝ ηΪ 5 ΒΘΥΠΠΟΠΘ ΘΧ ἸΠΊΘΓ ΠΟ ΔΙΓΘοιαι ΤΠ Π8 ΠῚ 6 

ἴοπῖο Ππιομ ἴδ ; ῬΥΪ5. ῬΥΌΤΟΠΕ νϑυιταΐθηι ἴῃ οογδ 

πηὰποηΐθπι, ἀδἰπάθ 6}1|5 Ζα] ρΡ6ι Πϊπσιιαπι ΘμΕ- 

{ἀπ ΘΟ ΠΊΟΠΪ5. 5 που αἴθοπι. Πλιιὰ5. ἁυιΓ6 πὶ 1Π16]}1- 

ΘοηΙα5. ὙΘρου  Πλ115. ὙΘΥ ΓΑ Γ15.Σ ΠΠᾺΠῚ 5, ΤΟΙ ΠῚ. δά 
Ῥοαῖαπη. νἱϊαμι σΘΟΠΑ ΘΟ ΠΕΠπ|π| ΘΟΙΠΡ ΓΘ ΙΘΉ510- 

ΠΟΙ ; ΔΙ ΓΟΥ ΠῚ, 58 ΠΔ ΠῚ ΘΙ] ΠΒΟΙΤΏ π16 16] δὰ νἱ- 

ἴλην Αἰ ΠΟ 115. σΟσ ΠΟ πΘπν. Π᾿ΙΔῚΣ ᾿σῖταν γθυὶ- 

ἰαΐθη, 5 }0{15 Δα] Ί ΘΙ 5. ἴπ ΠΟ ὨΪΠ15. ῬΟΥ θοτὶ 
οονάο Ἰπϑιδηΐθπι, ορουῖθι 51πὸ (010 ἴῃ ΟΠΊΠ Π 115 

Ριοχίπιο ΧΡ νθ. Ὑθυπι ἴῃς 5650 1} ΓΘΠλι15. 5] 

[Οὐ ἃ νϑυϊταῖθ δχοῖάας νἱ ΡΡΌΒιι5.,. ΠΙΠ1] πὰ 6 

᾿πηρ ἴθίιν, «ΟΠ ΐητι5. ΡΥ ΡΟϑιία. ἈβϑΘ ΠΡ. 

Οἷτοῖ δηΐμη ϑἴδϊα δ᾽ πὶ ΓΟυ θ., 6] ΠΊΔΡῚ5.. (ποῖνο 

5[6}185 την θα 1}. Θὲ “ιαηταμη. Αἰ τθυὰ ΔἸ ΤΘΡῚ σο- 
Ἰθυιταῖθ ρνεθϑίοι, 5] ἴῃ 115 ἸΒ ΠΟΙΌΝ γΘΥΙΓΓΘἢῚ. 

ἘΪΠ1} Ῥγ ΡΟ θ᾽. αυῖπ ῬΡΟΠἰσϑαηι π΄ ΕΠ 5615 
θαυ πο πὶ Δα ρΡΙβοαηλῖ". ἘΟΥΓα556. ἁυιθ πὴ δ 

[16 αυτά Βουῖριινα πο ]}}}5 ἀθοίαγαι,, αυιο δὰ {180 
ἃ νουϊ τα ἔθη βρθοίδηϊ., πθῸ δβῖ., τηγϑιϊοα 5 ΠῸΠ 

ΟΠΊΠἾθιι5 ἀἴσουθ σοπν θη, 566 ΡΡΌχίηιΟ : 1ά δϑῖ, 

ποῃ γα] 50. ΡΙΌάΘΡΘ., 566 "ΠΥ 5[Θ ΙΓ ΡαΓΠΟΙρὶ-- 

λῆ5. Οιιοά 5ὶ νϑυϊταβ. οδὲ ΠΟ λητι5. ΠΟβίοι, πὰ ΠΟ 

γον ΓἀτΘ τ ᾿Π}} 558}... ΘΓ ΦΙΟΘ απ 0 ΟΡ βισπὰ- 

[ἅτ τἰππιϑπἰβάτιθ ἴῃς σον 6. ΠΟΒΙΤῸ ΓΘΕΪΠΘΆΠΊΙΒ : 
46 τὰ πο] βοιιη ἴῃ σον ἢ] 115 Ο ΠἸΘ ΠΏ 65... Π8 γϑι- 

λα Εν απ ΘΠ, ἀτιπὶ {Ππ|4 ΠΟΒΙΓΟ ῬΓΟΧΊΠΙΟ Ῥ δ0- 
ἀἸσαμηιι5., «010 α}10 ἀϑρουθαμπη5. Ομ ποσὶ δαὶ 

αἰοἴπιπι ἵν {τισι σιία. ΤΟ] 15. 1πι Πλ 115 ΒΘ υ ρταγαΣ 

Ἰοοῖβ τὰ Ἰπ᾽πλΐοι5. Π6ὶ να ἀπιοῖταν. 7  ρογάαξ, ἴῃ- 

ἀπ, Ζοπιῖπιις πσιίνογϑα ἰανία ἀοίοσα. Βυϑι5., 

2Ζοίκις ἵπι σον Καὐνισαηίζιτι τπαῖα. Ῥονγοὸ αιοά- 

Οὐ 116 ΠΟ Πτι ἢ} Π8]}} ᾿ΘΡΤΪΧ ΠΟ Π6. 010 ᾿π τ ΠΑ Ὁ] 

ἀϊοῖταν. 516. νἱπαιπὶ (010 ᾿πῇ οἴ τπι),. οἴη οἱ απ 

ῬΘ]115 δα πηἸβοθῖιν, γ 6] σὰ ἁπιὰ 1ρ51 ἰ Πα π  Ἰταν : 

θὰ. ἁπγιι πὴ (010 ΔΙ οΙ ταν τ απ ὩΡσΘΗΪΟ δὲ 

ΦΟΥῚ ΠΟΙ] ΠΟ Γαι : τὰ δὲ γον 5 010 ἀθιανραῖαν, 

81 υϑυθ]5 58 ΠΟΙΪ5 σοππδοίαπτιν Ὀ]Δ5 ΡΠ ΘΠηΪδ. 

ἡ. δο {δοῖξ ργοιΐηιο 5σιιο πιαΐμηι. Οὐχθη ΡγῸ- 

εὕτως ἐνταῦθα. ΤΡΙἄδπι «ατιον σα, ἔνδοθεν. ἘΔῚῚ 

οὐπι Φαΐπαιιο Ν55. ἔγδον. Ῥάμ]ο, ροβὲ ΟΟ]Ρ 4ααγίι5 

εὕραμεν. [πἴτὰ 1Ιάεπὶ Μ5. ἐντυχόντας. 

» ἙΔηο Ῥατῖϑ. εἰ δὲ ἡ. Ηἴς αὐτίοα]ιις πα ΤΟΡΟΥ τὰν 

πΘάι6 ἴῃ ποβίτιβ Νῖσο. ποίας ἴπ οἰ τῖοπο 651]. 

ς Ἑάϊιο Ῥατῖβ. εἰ 155. φαϊπαιο πανταχοῦ. ἘΔΊΟ 

ΒΆ51]. οἴχπὶ 15 Ν55, πολλαχοῦ. Τιδοῖῖο, αἴγαφαο 1ε- 

δἴταν πη Πορ. βοοαπο. Μοχ 110 Ῥατῖς. ἐξολοθρεύσει, 

Βάτο ΒΆ51}. εἴ φυΐηας Μ85. ἐξολοθρεύσαι, εἴ ἴτὰ (μπο- 

41 οἄϊειπι ᾿πυθπῖπηιβ ἀρ ΓΙᾺΧ, 

4 ΒΔῚΕ οἵῖπὶ ππὰ)ον] γαντο Δ55. τεχταινομένων. Ἀδρὶϊ 

ΓΥ - ΕΝ Ὁ - ὠκν"5» » ΄ - ΄ 
δίας, οἷον ἀπὸ πηγῆς τῆς ἔνδον διαθέσεως τοῦ λόγου 

δέοντος, πρότερον εἰπε τὴν ἐν καρδίᾳ ἀλήθειαν, εἶτα 
χύϑι: τ τα  ερε τ ἀκα ἘΣ πτόος: , Ἔ 

τὸ ἐν τῷ λόγῳ ἄδολον τῷ διὰ τῆς γλώσσης ἐνερ- 

γουμένῳ. Δύο δὲ τὰ σημαινόμενα τῆς ἀληθείας 
ἘπὸΝ ΕΤῚ τ ᾿ ΠΡ ΣΙ , - 

εὑρήσομεν" ἕν μὲν, τὴν περὶ τῶν πραγμάτων τῶν 
ΕΘ ἊΝ , , Ἄ , τ: ὥ ᾿ Η] τ [2 

ἐπὶ τὸν μαχάριον βίον φερόντων κατάληψιν" ἕτερον 
κῇ Α τω ἘΞ ἘΥΚΘΡΥ Υ ΠΤ ΉΕ τς 
δὲ, τὴν περὶ οἱουδήποτε τῶν χατὰ τὸν βίον εἴδησιν 

ὑγιῆ. ᾿Ἐχείνην μὲν οὖν τὴν ἀλήθειαν, τὴν συνεργὸν 
- - ἘΥ Ὁ 7 ΝΥ 

τῆς σωτηρίας ἐν τῇ καρδίᾳ οὖσαν τοῦ τελείου, χρὴ 
3 ἘΞ το δον ΤΣ ν κ᾿ δὰ 
ἐν πᾶσι τῷ πλησίον παραδιδόναι. ᾿Εν δὲ 

τοῖς χατὰ τὸν βίον πράγμασιν, ἐάν που χαὶ δια- 
, ἀδ Ο τ ρα ΟῚ Ἐπ τος 

πίπτη τῆς ἀληθείας ὃ σπουδαῖος, οὐδὲν ἐμπόδιον 

αὐτῷ εἰς τὰ προκείμενα ἔσται. Πόσοι γὰρ στάδιοι γῆς 

ἢ θαλάσσης, καὶ πόσοι κινοῦνται τῶν ἀστέρων, χαὶ 
, - , - ΄ Α΄ 

πόσον ἕτερος τοῦ ἑτέρου προέχει τῷ τάχει, ἐὰν μὴ 
ΕΣ 5» ’, Ψ 7, 428. - -} 

εἰδῶμεν τὴν ἐν τούτοις ἀλήθειαν, οὐδὲν ἡμῖν ἐμπο- 
, Α Ἀροηκτος , 

δίσει πρὸς τὸ ἐπιτυχεῖν. τῆς ἐν ἐπαγγελίαις μαχα- 
ὙΡρυ το ᾿ ἐξ Ξ: ᾿ 

ριότητος. Τάχα δέ τι χαὶ τοιοῦτον ἣμῖν ὃ λόγος 
, ͵ ᾿ 

παρίστησιν, ὅτι τὰ περὶ ἀληθείας, τουτέστι, τὰ 
" - -- ΓῚ Ἁ 2Ἃ δὶ “ 

υυστιχὰ, λαλεῖν προσῆχεν οὐ παντὶ, ἀλλὰ τῷ πλη- 
, ΠῚ Ν - ᾿ 3 Ν , 5 ᾽, 5 λ σίον" ἀντὶ τοῦ, οὐχ εἰς τοὺς τυχόντας ἐχφαίνειν, ἀλλὰ 

- ’, 

τοὺς χεχοινωνηχότας τῶν μυστηρίων." Εἰ δὲ ἀλήθεια 
φ ΄ πον 5, . " 
ὃ Κύριος ἡμῶν ἐστιν, ἐντετυπωμένην χαὶ οἷονεὶ 

-ῤἕε - , , ἣν ΄ 

ἐσφραγισμένην. τῇ ἑαυτοῦ χαρδίᾳ ταύτην τὴν ἀλή- 

θειαν ἕκαστος ἔχωμεν" περὶ ἧς λαλοῦντες ἐν ταῖς 
ΕΣ ες δε δ ὐνν ἐνυδιγσω ν᾿ , φο ε ἘΞ 

χαρδίαις ἑαυτοῖς, μὴ δολῶμεν τὸν λόγον τοῦ εὐαγ- 
ΝΥ ον γοσος - ᾿ς ἐτα Σαδαίε, 

γελίου ἐν τῷ ἀναγγέλλειν τοῖς πλησίον ἡμῶν τὸ κή- : ΥΥ Ί Π Ὶ 
» 

ν 
ρυγμα. Ὃς οὐχ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ. “ Πολ- 

ΕΣ 
λαχοῦ ὡς ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ ὃ δόλος ἐν τῇ Γραφῇ δια- 

Ξ ας 7 ΞΠὴ , ν 
δέδληται. ᾿Εξολοθρεύσαι, φησὶ, Κύριος πάντα τὰ 

: Ρ 
χείλη τὰ δόλια. Καὶ, Δόλος ἐν καρδίᾳ “ τεχταινο-- 

τὸ Ε ΜΡ ΑΕΡΕ ῬΈΣΓῈΡ 
μένων χαχά. Πᾶν "δὲ τὸ χρεῖττον ἐν τῇ τοῦ χείρονος 

“ δολοῦται τῷ ἐπιμιξία δολοῦσθοι λέγεται, ὡς οἶνος 

χείρονα αὐτῷ παραμίγνυσθαι, ἢ τὸ ὕδωρ αὐτῷ 

παρακχίρνασθαι" καὶ χρυσὸς δολοῦται ἐν τῇ πρὸς ἄρ- 

γύρον χαὶ χαλχὸν χοινωνία " οὕτω καὶ ἀλήθεια δο- 

λοῦται, τοῖς ἁγίοις λόγοις τῶν δυσφημοτέρων παρα- 

πλαχέντων. 

Η Σ “ -" ᾽ , , 
Οὐδὲ ἐποίησε τῷ πλησίον αὐτοῦ χαχόν. Τινα λέ- 

βϑοιπηιι5 οἱ {ππατίτι5 εἴς (0110. ππτβ ἀπὰς Οἰπὶ ΙΧΧ 

τεχταινομένου. ας ἴῃ πὰπο Ἰοοιιμα ποΐανις (οπθεῇ-. 

ϑ1ι5 : 1 Ἰαδιιω" 6556 Ῥγον. 30, 34, ἀεἤεαὶς ρακείείιπε 

σοοϊνιις, τι Βακίϊίο που ἐπ ἐηιίεπς : 588 5 ἀπΠίσοη- 

{{π5. σοπαιιϊσῖν ἰϑβοῖ ΠΠ]ὰπὶ ϑουϊρίασε 56 η ΘΠ Δα τη, δα πε 

᾿ἰβάοπι νογθὶβ οἵ Ξυ]]αΡὶ5 σορδυῖδδοῖ Ῥσον. 132, 30. 

ΑΦυ1]α5. ϑυταπηδοισάιις οἱ ἹΨμποοάοῖϊο τεὲχ 

ψυϊραία ΠΖοίμο ἐπ εογε οοπίίαπίζιπι τπαῖα. 

ταινόντων. 

ὁ Βὸς τὰς ὡς ὁ οἶνος δολοῦται τῷ χείρονι αὐτὸν 65. 4υαγίας ὡς ὁ οἶνος δολοῦται τῷ χείρονι αὖτ 

παραμ.. ΒΟΡΙΙ τογεϊι5. δὲ {παν 5 παροπὲ αὐτῆς ΡΓὸ 

ἁγίοις. ΠῚ 5ὸχ Μ55. νυ ραΐαπι Ἰοοιοπεπι ἐποηΐιν. 

» πὴ» 



ΠΟΜΙΙΔΊΙΝ ΡΒΑΙΜΌμΜΝ χΧιγν. 

γει τὸν πλησίον ὃ λόγος, οὐδεὶς ἀμφιδάλλει τῶν 
πὶ ͵ ἀχουσάντων τοῦ εὐαγγελίου πρὸς τὸν ἐρωτήσαντα, 

Ξ ἵ τ ᾿ 
Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον: Ὃ ὃ Κύριος “εἰπε τὴν 

παραδολὴν τοῦ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ. χαταδαίνοντος εἰς 
ε , “7 “' , ὮΝ - 
Ἱεριχώ: ὃν χαὶ ἠρώτησε, Τίς τούτων δοχεῖ σοι γε- 

- ’ὔ 

γονέναι πλησίον; Κἀκεῖνος ἀπεχρίνατο, ὃ ποιήσας 

τὸ ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿Εδίδαξε γὰρ διὰ τούτων πάντα 

ἄνθρωπον ἡγεῖσθαι πλησίον. Δυσχατόρθωτον δὲ χαὶ 

τοῦτο, χαὶ πολλῆς δεόμενον ἐπιμελείας, μήτε μικρῷ 
ἐκ , Ψ, Ν ΄, τινι) μήτε μείζονι χαταύλάπτειν τὸν πλησίον: μὰ 

ἐν ῥήματι βλάψα!" μὴ ἀποστερῆσαί τι τῶν χαθη- 

χόντων" μὴ βουληθῆναι αὐτῷ πονηρόν: μὴ βασχα- : Ι τι Μὴ Ἢρ μὴ 
Ἂν , Ὁ 

νίᾳ χρήσασθαι πρὸς τὰς εὐπραγίας τῶν πέλας. Καὶ 

ὀνειδισμὸν οὐχ ἔλαθεν ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα αὐτοῦ. ᾿Αμφί- 

ὄολος ἣ λέξις" πότερον αὐτὸς ἄξια τοῦ ὀνειδίζεσθαι 

παρὰ τῶν ἔγγιστα οὐκ ἐποίησε, χαὶ διὰ τοῦτο οὐκ 
ἔλαδε παρ᾽ αὐτῶν ὀνειδισμόν: ἢ οὐδένα τῶν ἔγγιστα 

αὐτὲς ὠνείδισε, τῶν ἐν ἀνθρωπίνοις πταίσμασι γε-- 

νομένων, ἢ ἐν πηρώμασι σωματιχοῖς, ἢ ἄλλοις τισὶν 

ὑστερήμασι τῆς σαρχὸς εὑρισχομένων. Οὔτε γὰρ τὸν 
ἁμαρτάνοντα ὀνειδιστέον χατὰ τὸ γεγραμμένον: Μὴ 
φ' , “ 5 ᾽ὔ πον ἐσ’ ᾽ ΕῚ 

ὀνείδιζε ἄνθρωπον ἀποστρέφοντα ἀπὸ ἁμαρτίας Οὐ- 
δὲ γὰρ ἔγνωμέν ποτε ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τῶν πλημιμελούντων 
τὸν ὀνειδισμὸν παρειλημμένον, τοῦ ἀποστόλου ἐν 

- κ " - τ-ΑΚ΄͵ ε , 
ταῖς πρὸς τὸν ἑαυτοῦ μαθητὴν Τιμόθεον ὑποθήχαις 

ἔλεγχον μὲν χαὶ παράχλησιν καὶ ἐπιτίμησιν ἐπιτρέ- 

Ψψαντος, οὐδαμοῦ δὲ τὸν ὀνειδισμὸν, ὡς ἐναντίον, 
’ ΑΨ. ε “" ᾽ Ν 

παραλαθόντος. Καὶ ἔοιχεν ὃ μὲν ἔλεγχος τέλος ἔχειν 

τὴν διόρθωσιν τοῦ ἁμαρτάνοντος, ὅ δὲ ὀνειδισμὸς 

ἐπὶ" ἀσχημοσύνῃ τοῦ ἐπταιχότος γίνεσθαι. Πενίαν 
Δ Ἄ 

δὲ, ἢ δυσγένειαν, ἢ ἀμαθίαν, ἢ σώματος ἀῤῥωστίαν 
ΕῚ ᾿Ν, ᾿ “Μ' ΔΌΣ ΄ - 

ὀνειδίζειν πάντη ἄλογον, καὶ ἀλλότριον τοῦ σπου-- 
[ - 

δαίου. Ἃ γὰρ οὐχ ἐκ προαιρέσεως ἡμῖν συμθαίνει, 

ταῦτα ἀχούσια, ἐπὶ δὲ τοῖς ἀχουσίοις ἐλαττώμασιν 
ἐλεεῖσθαι μᾶλλον ἢ χαθυδρίζεσθαι τοὺς ἀτυχοῦντας 
προσῆχεν. 

οὶ τω Ἐξουδένωτα!: ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος " τοὺς Γῇ Α Αᾷ δὲ φοδουμένους τὸν Κύριον δοξάζει. Μεγαλοφυοῦς 
διανοίας καὶ πρὸς οὐδὲν χαταχλινομένης τῶν ἀνῦρω- 

, ,ὔ ὙΠ 5 ΑΝ Ὁ πίνων “ χρείᾳ, καὶ ἀνδρὸς τὴν τῆς δικαιοσύνης ἕξιν 

4. (ΟἹ. ψιαγέαβ. ῥήμασι. Τηΐτα αὐτο Ῥατγίβ. οἰπα 
{ππ|0 αι αἸίογο Μί5. πυρώσει! σωματικῇ, ΑἹ βθρίοπι Νῖ55. 
οαπὶ εὐ ομπα ΒαΆ51}. πηρώμιασι σωμιατιχοῖς. Ῥαμ]ο Ῥοβίὲ 

ὅ00 

ΧΙ πλτιη ᾿5 ποθ ΘΟ πίε πεῖ ἀθοῖσπθί, πθῖιο ἀπ) ται 

ΘΟΡ ΠῚ 5). 411 ἁτι Ἰουιιη! να προ πὶ. , φαοάαδμῃ ἰπ- 
(ον Ροβδηῖο : ΚῈ ῳ μεῖς 65: πιϑιι5 ργοαϊηι5 9 Οὐ ο- 

ΤΏ Ϊ 115 ΑἾχ 1: Ῥαν ΠΟ] τη {Π|π|5.. αὶ ἃ} ΤΘυτιβα θη 

ἵπ Τουῖομο ἀδϑοθπάδθαξ : {θτὰ δὲ ἱπίθγγοσανι: 
είς μογιιπι υἱάφίι εἰδὶ ρευοαίπιις γεῖ556} Ατ 1116 

Οἷα ΘΠ ΠΪ5. νου 5, ΠΟΙ ΠΘ ΠΣ ΟἸΠΠΘΙΠῚ μριΐδη- 

ἄτιπ 6556 ΡυΟχί πηι. θα ἁπιΐθπη ΟὈβουνδῖι α1ΠΠ-- 

ΟἾ]6 δϑῖ, τη] ἀπ 116 ΛΘ αν ἀΠΠσΘηὰ πὶ, ΠΘή 6 
ἴῃ Ῥᾶνγα, πϑήτι6 ἴπ τη ηᾶ ΤῈ ΡΙΌΧΙΠΠΟ ΠΟΟΘΘΓῸ : 

ΠΟῚ γΘ 00 Οἰθπθυθ, ΠῸΠ ΘΠ ΡΟΠΪ5 115 5ρ0- 

Πὰν. , οἱ ΠΟῚ ΠΊΔΪ]Ὸ ΟΡ ΘΓ, ΠΟῊ [8515 6 ργΌβρο- 

Υἶ5 ῬΥΟΧΊΠΗΪ ΤΌΡιι5 ἰην άθυο. ΕἸῚ ορρτοῦγίμην τιοτι 

αοοορῖξ αὐνογδιι5 ργοαῖηιος 5105. Αταθῖρια ἀϊοιο 

65} 5. τι[χπ ἢ 056. Π1Π1] δοθυ, {πο 510] τηθγῖτο 

Β ΘΧΡΙΟΡΥΑΡΙ Ροσϑθὲ ἃ ργοχίπηο, ο}} Ιάχιιθ ορριοὸ- 
Βνΐτηπι ἃ} 60 ΠΟῚ ΔΟΟΘρΟΥΙ  ; ἃΠ ΟΡΡΙΌΡΥΙΟ Πα] ] τι πὴ 

ῬΓΟΧΊΙΠΟΤτι πὴ ἃ[ΓΘοο τ, {1 ᾿ῃ πυιμηὰπὰ (6]]οἴα ρνῸ- 

ἸΆΡ51 διπί, ἀιιξ οἴμ πη} ΠηΕΠ18115 ΘΟΥΡΟΥΪ5. ΡΑΡΠΒ 5, 

τι} 4115. 4} τ5 61} ΘΔ ΡΠ15 ἀ δου θτι5 Πππουῖπὶ ἀ6- 
ῬυΘΠΘηϑ1. ΝΘ τι6 ΘηΪπὶ 15 4πἰ ρθοσδξ, ργοθΥ 5 ἴη- 

5θοίδ Πτ|8 Θϑῖ 7 τ] ΒΟΡΙΡ ιπι οι: Λ6 ἐπι ΡΥ ΌρΡΕΓΟ5 
ποπιϊπὶ ἀνογίοπεϊ 56 α ρϑοοοαίο. Νόάαο δπῖπὶ πὸ- 
ὙἾΠΉ15 τπη ]τιᾶτη Δ] «ΘΠ 1 τι 6 ΠΕ τη τι] ΠΓαΐο οΡ- 
ΡΤ Υτι μι. ἔἰι1556. Δ ΠῚ θ᾽ επι. Νὰπι. Αροβίο]ιιβ ἴῃ 

( 5115 δά ἀϊδοῖίρι!ιπι ΤΊ πη ΟἸΠθιιὶ ἀοοιι πιο πεῖ5., γο-- 
ῬΙΘΠΘπϑίοπθηι “υ 6 πη) δὲ ΟΡ βθου ΠΟ Π θη), οἵ οὉ- 

7 γραΠ πο πὶ ΡΥ Δ ΕΓ, Ππι5 τ ΠῈ γΘΡῸ ΟρΡΡΓΟ ΡΥ ΠῚ 
Δ ΠηΪ511, Τὰ τι πὶ 4] Δάν θυβθῖμ, ἂς ΘΟΠΓΓὰ-- 
τἰτι πη. 511. Ἐπ᾿ νἱάθαιν ααἀθηλ. ΟΡ παρ αι ΠπΘ ΠῚ 
Πα τΘ ῬΘοολΟυ 5. ΘΟΡ ΘΙ ΟΠΘμ.,, ΟΡΡΡΟ ΒΕ ΙΠῚ 
γΘΡῸ ἃ Ιᾶρ51 σοῃ [βίη θηῚ ΤΠ [δ υΥ]. ῬΔιι ρου ΔΙ ΠῚ 
ἈΠ ΓΘΠῚ 5. ἃτιξ ἸΡΏΟΒ ΗΠ ΑΘ ΠῚ Το ΠΘυἾ5., ἀπὶ ᾿ρπογδη- 

τἀ }.5,. ἅτ ΘΟΡΡΟΥ 5 ἰη ἢ γ τ τα τθ πὶ ῬΥΌΡΓῸ νου, 
ῬΓΌΓΒιι5. ἈΠ υβιιντιπι Θϑῖ, ΘΕ ἃ Ὑ] ΡΓΌΒΙ ππογῖθιι5 
Α]ΊΘπτιηι. Οὐδ ΘΗ ΠῚ ΠΟΪ5 ΘΟΠΕΪΠσΊΤηΐ Ρ δοἴοι" νὸ- 

Ἰυ πα θη , Θὰ ΠΟΠ 5ι1πΐ νο]πίανα. ΑΥαὶ ᾿η[6]1-- 

665 1 05 Ὁ νἱτἴα οἰεγα ἈΠΙΠ] 5 ΘΠ ΕἾΔ ΠῚ δορί θη-- 
τὰ 5 {15 65. Τ]ΒΘΡΑΡῚ 5 “τ 1η 605 σοπί πο] 1ὰ αἵ- 
Π ονο. 

ὅ. 414 πιδιίϊμηι εἰθαποίεις 65: ἴνι σοπσρΘοίτ ὁ τις 
Ὁ πιαϊϊρτιις : {ἰπιθτιι6ς απΐθηι 7) ΟἸγιϊνεε)γι δἰονίγοαι. 

ἘδΕ ΔΠΪΠῚΪ ΡΙΌΥΒ.15. ΤΠΔΡΠ], ΘΓ ἴΠΙΘΡ' (π|Δβοιι 116 
Πα" ἃ ΠΑΡ ΕΠΠῚ ΓΘΙΊΙΠῚ ΠΘΟΟΘϑϑ [85 ᾿Π] ΠΟ, ὙΠ 6 

χύντας. ΑἸ1] Μ85. εὐ 1 ἀτυχοῦντας. 

ς 51. (ὐοϊοοβ 5ὸχ οὰπὶ θα Ποπο Βα51}. ἘΜΊΓο Ῥατγίς. 

σαπὶ απ ατη Μ55. τῆς τῶν ἀνθοώπων χρείας, τηλ]6. 
Βερ΄. [γΕ1π|5 δὲ Ππαγειβ. σὰπὰ ΘΠ Ποπὸ Βα51]. ἐπιστρέ- ἵΥεο τίὰ τηλ]τοὺ Ροβὲ {γὸβ ΝΜ95, τοὺς δὲ πον. Θυρίπάο 
φονται. 

» (οαϊοο5 οοἴο ἀσχημοσύνγ. ἘΠΤΕ οαπ (1). ΒΕρΠη0 
αἰσχύνῃ. Γπΐτα δ». βϑοιιητι5 εἴ (01. βοχίτις ἀπιτυ- 

Μ9. «παΐποι φωραθῇ. ἘΝῚ σαπη 41115 4υιπαπς Μ9ς, 

φωραθείη. οο ρ80 1ῃ ἴοοο τη] Ν͵55. ἀντὶ τοῦ μη- 

Ο᾽ δ νο ς. 

ἀπὸ. 10.290. 

Ἰνίὰ. υ.36. 

᾿ ΤΌΘΡΟΠΕΙ., Θεὲ "δοῖΐ πυϊσογοοταΐαπι ἵπὶ ἐΠ{πιπὶ. Τ)ο-- 37. 

Εεεὶὶ. 8. θ. 

2. Τὶηι.ἡ..2. 

τ. 1 πὶ ἡ. 
ΓΕ 

ν ή. 



δθ., 

Ταβειτιο παθῖεαι βυιηλ 16 ΘΧ ΟΠ, ἀπ] {65 {ν1- 

Ῥυιθιὸ ; αι αὐ πἰ ΠΠΠτπηὶ δ ασουθ π}]Π 1605, [άπ - 

οἴϑὶ ρυϊποῖραϊιιθ. Πρ 05 ΟὈΠΠΘηΐ, ἰΔπ]θῖϑὶ ἦἰν1- 
εἰ15. ἁ[ΠΠ τη, [τ ο 51 παῖ πὴ ΒΡ] ΘΠ ἤογο. διιηΐ 

σοπϑρίσιι, [Δ Π1Θ ἴ5] 510] 1051 νἱπ Ἰσαπι οἰ τὰ ἸΠ 6], 

ἀἰ [ἀμ] 6 δὶ ᾿ηἰ υι 5 5018 1ῃ ᾿ρ515 ἀθργο πα πιν, 
τ}65 αὐ πι μι ἀδάϊπιοονθ, ᾿ς δι, ΠῚ 811 εοϑιῖ-- 
1] Γ6 5 ΤΆ ΠΪν ἰΠ ΙΔ}, ἃ Π]Π}] 65[. ΟΠ γα, {πη 6η- 

165 ΤΟΙ Πα}, “Δ ν 15 511 ῬΑ ΡΟ 65, ΠΠΙΆΤΩν 15 
ΟΠ δον 5 σ᾽ πι ΟΥ̓ Πα ΓΑ ΠΠΡτ15, ἀτΙΔ ΠΥ 15 511} 50} Π10-- 
Πἶδ5. ΠΡΟ ΥΠ7,. ἀπ σΟΥΡΟΓΘ 1Π|Π} 2], 5] ον Ἷα οὐ -- 

"6, Ἰπαχ ἰδ ιθ. ἰτ 1} 0115. ΘΧ ΤΟ 16 νυ, οἱ Ρϑαῖοβ 

ΘΧ ἰβΕ Πὰν, Ομ 6] αϑιηο] γἱνῸ5 ὈΓ Ἰογ6 θθαῖο5 

Ταὶς, 157. 511 ἃ ϑρί γι θάοοιιβ. βϑαϊ ὀπῖπι, ἰῃ 11}, Οπιτιθ 5 
1: ιιὶ εἰπιοπὶ ])οπιϊπιίηι. ῬΌΥΓΟ 6] α5 6 Δ ΠΪΠ}Ϊ οί, 

δὲ πη] 1 πτιτὴ «ιια τι] 1006 1 Ὁ» ΟἸαυ Ἰτι Ἰ 6 6Ϊδ-- 
ταν δ ΠΙΠ]Ππιπὶ ἀθάτιοονθ, δὲ ΕΠ ΘΠ ΠῚ Τ)ΟΠἸ  Π11Π1, 

“αι τὰ τη ἔθ πιι]5 Θϑ, Πα] 18} π᾿ ν [ἃ Ῥάι0)6}», 

ἉυιΠ 4τι8 } ΔΒ ΟΥΠ Δ ]01155 ΦΔη ]τ18 1}. Π1}}} οχτον- 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 

παι}, {π|0 σοι θπάαιο Θχοί θεν, ΡΟβ5! 46 ι, 510 - 
γἴαμ ἄαγο. Ομ ταὶ ργοχίηιο στο, οἱ ποπὶ εἰθοϊ μι. 50 

Οὐ τὰ πο Πἶο {πιγὰ ΠἸ ΘΠ 1} [ΠΟΥ Θὰ 5. (1185 ΤΡ 
Ρουδοιπιπι. ἀδοοπ, νἱγεῖθβ. Ἰοοιπὶ. ΟΡΕ ποῖ, ἴπ 

πνΔΠΘΟΙΟ. γ ΡῸ ΡΙΌΓβ115 ΡΥΟ ᾽πὶ οϑὲ ἢ Οιεῖς 
Ρεγοοτ παίζειν, οἱ σις τϑηιιοδοοὶ ἢ Οεὶ Πιραὶ 

ΔΙΑ 1. 5. ΡΓΟαίπιο 5ι0, οἱ ποῖ εἰθοὶριζ. 1ΠΠ1ὸ νοῖο, 80 
314 Ὁ . . 5 . ΣῚΡ 
3: ατιίόηι εἰἶοο ϑοὐῖς, πεῖ τι ἡ οΠὶς ογιγεῖτιο. Οὐ] 161-- 

ἀπ ἀἸοθηλαι5 ἢ ΤΟ Πλ Πα} 56000Ὸ οἰ ἄθι τα τι 1Π-- 

ΠΔΟΡΘΡῸ : {π|ρ}06. ῬΘΟσΔΓΟΛα ΠῚ) ΟΟΟΙΡΡΙ ΘΓ ΟΠΠριι5, 
δἱ πα] πἰ τα θη} ἃ ὈΥἾπλὰ ΟΥ̓ σῚΠ6 ΘΧΘΟΙ 11. Οὐθηι- 

παοά. 50. Δαιηοάϊιη. Θηΐη ἀἴσ θαι Ιὸχ ἀπθαια : ΔΌη τπο- 
Ἷ - Ω τ Ἂ - 

τῆς οἸια νετὶς, Τλομΐητι5. νοῸ, ΝΟ ΘΟΠΟΙΡΊ5665 : 18 
γ]α{{]ι. 5. Ἱ ἦ Η - 
38. «αϊάριι : Δοη σοί 65, ᾿ς νοΡῸ ρου ΘΟ ογὰ ργ80-- 
Ἐξθα: 30. φρο. 6 η5, ΝΟ ἰρΆβΟ νυ ]5 : 516 58Π6 δα πὶ πος ἰοοο, 

ΔΜ. 5. 11ὰ φαϊάθηιν οοπίθπία οϑὲ γθοῖο Πππαπηθηῖο : ἢ 

322: νΘΙῸ ΡΥ] 01} ΘΧΒΟΙΠ 1 ΟΟΟαΒΙΟΠΘΠ}. ΟΠ] ΘΗΪΠῚ 
ΤΘοῖο οἵ γϑγ 181, [ΟΥἴα556. δἰ ϊὰ πὶ [ἅ}}Π} ΠΟΠΠιιτη-- 

ἀυδηι μοΐθϑι Τα ν Ἵτπ|5.: ΤῸ] γΟΓῸ ΠΟΙ Ππ| 815. Ρ6}}1ι- 

ΥἹΪ νἰζαν!ς ρϑυϊοι]ι. άπ νΘΡῸ δια πὰ Πλ1 15. 1Π 

Ἰοοῖβ ἤνηητιηὴ ΟἹ Ἰπη ηλιᾺ 0 }}6 (6 τπδ πὰ {πὸ ΚΓ ΡΓΙῸ-- 

Ῥκαὶ. τιϑ. ῬΟΒ ἢ}, }πραπ  ἢ τη} νοσαΐ τ τ 651 ΠΠι4|, ὕπσα-- 

Ἰοῦς κὰ νὶ, οἱ δἰ αἰὶ οτδίοα ἐν Γπιάϊοῖα 7ιι5{{{Ὶπ ἔπι ; ἴΐθηι, 

ή, τ ρανὶς Τοπιΐνι5; οἱ ποσὶ ροπ ον θιιηι. ΝΟΝ 

«πιοά Τλδια ἃ ἀϊοϊονιιτη. ἰθϑιϊπηομ τι ἱπιΡοά τι-- 

ἃ Ἤρρ;. του 5 διδασχόμιενον. (010. «ααγέιϑ δεδογμέ- 

γον. [ἴσα δα. του π|5 προσκαλουμιένων. Βδαθῖπ]ς 1Ππώ4, 

χαὶ οὐκ ἀθετῶν, εἰ ποπ εἰοοῖρι!, ἴα ᾿πτουργοίαιαν Π)1- 

ἀγπλβ : «ιωαπιθηείιηι ψιιοεἰ με αΐπιο 7 ἀοίμτη δ5ὲ, ἐν- 

γί ποι γε αϊι. 

ἃ ΠΙπα, ἐν ὄρει ἁγίῳ σου, βοαϊταν Ργοχίπηο ἴπ {υἼτι5 

Μϑ5. νόσοι χατασχηνώσει. [τον ()0}]ν, βδοιιηά τι χατα- 

5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΜΆΟΝΙ. 

εἰς ἄκρον χατωρθωχότος, τὸ διανέμειν ἑκάστῳ τὰ 
ΤΡ . ἔπ 

πρὸς ἀξίαν" τούς τε πονηρευομένους ἐξουδενοῦν, 
μὴ δ , ,ὔ υ , κἂν τὰς μεγάλας τύχωσι δυναστείας περιδεδλη- 

μένοι, χἂν πλούτῳ κομῶντες, χἂν περιφανείᾳ γέ- 

νους, χἂν λαμπρότητα ἑαυτοῖς ἐπιφημίζοντες, πο- 
, ΠῚ , "- Ὁ 

νηρία δὲ μόνη ἐνυπάρχουσα αὐτοῖς φωραθῇ, ἐξου-- 
ἐῶ ἢ 5 

δενοῦν τοὺς τοιούτους, τουτέστιν, ἀντ᾽ οὐδενὸς λο-- 
᾿ 

γίζεσθαι. Ἵμπαλιν δὲ, τοὺς φοδουμένους τὸν Κύ- 
Ἔχ ςς πὶ ν ΤΕ Ὁ Ψπ 

Ε ριον, χἂν πένητες ὠσι, χἂν ἀγενεῖς, χἂν ἰδιῶται ) Π" ᾽ ᾽ ῷ λέ ἐς λῆχο ρας φρεος ἡ σον ἃ φφλ» ἣ 
τῷ λόγῳ, χἂν ἀσθενεῖς τῷ σώματι, δοξάζειν χαὶ 

ὑπεραίρειν καὶ μαχαρίους ἡγεῖσθαι, “ δεδιδαγμένον 
-Ὁ , , 

παρὰ τοῦ Πνεύματος μαχαρίζειν τοὺς τοιούτους. 
, " ΄ 

Μαχάριοι γὰρ, φησὶ, πάντες οἵ φοδούμενοι τὸν Κύ- 

ριον. Τῆς αὐτῆς δέ ἐστι διανοίας, τόν τε πονη- 

ρευόμενον ἐξουδενῶσαι, κἂν ὑπεραίρηται λαμπρό- 
ν Ἀ ᾽ὔ ᾿ ΜΈ, ΕΓ “ 

τητι, χαὶ τὸν φοθδούμενον τὸν Κύριον δοξάζειν, χἂν 
3 ΟΣ Σ Ἁ , 3 ΤΩ μὴ ᾿ , εὐτελὴς ἡ, χἂν πένης ἐν τῷ βίῳ, χἂν εὐχαταφρό- 

ἢ ᾿ ἢ 3 
νητος, χἂν μηδὲν τῶν ἐχτὸς προκαλουμένων εἰς 

ἀποδοχὴν χεχτημένος. Ὃ ὀμνύων τῷ πλησίον αὐτοῦ, 
λ ἊΨ -} - σ΄ δ 35 - Ἄ τ 3 ͵ 

χαὶ οὐχ ἀθετῶν. Τί δή ποτε ἐνταῦθα μὲν ἣ εὐορχία 
ἵ δξες , Ξ 

συγχωρεῖται ἐν τοῖς τῷ τελείῳ πρέπουσιν ἀνδρα- 
ΗΠ “- . - , 

γαθήμασιν, ἐν δὲ τῷ εὐαγγελίῳ παντελῶς ἀπηγό-- 
τ , 

ρευται; Τίς παροιχήσει, καὶ τίς " χατασχηνώσει : 
«ς ΓῚ γ΄, -- ,ἷ ΠΣ ΩΣ Ν" 3 -ὸ δὰ 

Ο ὀμνύων τῷ πλησίον αὐτοῦ, χαὶ οὐχ ἀθετῶν. 
ΞΈΜΕΝ: ε ἄρ ΤῊΝ 
Εχεῖ δὲ, ᾿Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως. Τί 
" Ὁ - -Ὸ -ν 

οὖν φαμέν; Ὅτι πανταχοῦ τοῦ αὐτοῦ σχοποῦ ἔχε- 
« χσ" , - " 

ται ὃ Κύριος, προλαμόάνων τῶν ἁμαρτημάτων τὰ 
Αρεν ρμακτίεγος Ἐπ ; 

ἀποτελέσματα, καὶ ἐκ τῆς πρώτης ἀρχῆς ἐχτέμνων 
: 

τὴν πονηρίαν. Ὥς γὰρ ὃ μὲν παλαιὸς ἔλεγε νόμος, 

Οὐ μοιχεύσεις, ὃ δὲ Κύριος, οὐδὲ ἐπιθυμήσεις" χά- 
- , 5» «Ἂι δ , 

χεῖνος μὲν, Οὐ φονεύσεις, ὃ δὲ τὰ τελειότερα νομο- 
θε .- 5.1 "- ρ ΄ [ δ Ἦν ἢ. - 

ἐτῶν, οὐδὲ ὀργισθήσῃ" οὕτω δὴ χαὶ ἐνταῦθα, ὃ 
ἔρδειν ον ςς τὰ , 

μὲν ἀρχεῖται τῇ εὐορχίᾳ, ὃ δὲ τῆς ἐπιορχίας τὴν 
ΠΑΡ  ΡΑ τς τυ ῖν δ “Ὁ ἐν πὰρ εὐοε ΟΣ ΤΣ 
ἀφορμὴν διαχόπτει. μὲν γὰρ εὐορχῶν, " τυχὸν 
: ς Δ 
ἄν ποτε χαὶ παρασφαλείη ἄκων ὃ δὲ μὴ ὀμνύων, 
Ἂν ἱν 5 Ἷ ᾽΄μἊΤδ Ν Ν ἼΣΗ 6 Τὶ ὃ Ω τὸν τῆς ἐπιορχίας κίνδυνον διαπέφευγε. Τὸν ὄρχον 

δὶ ἘΕΣ ΝΕ ἜΡΡΕΙ ΥΩ ὧν ἢ 
δὲ πολλαχοῦ καὶ τὴν ἀμετάθετον περὶ ἑχάστου πρά- 

διαξεξαι ΠΕ ΣΝ ΣΦ ἄν, ΕΟ. ἣ 
ματος διαδεδαίωσιν ὀνομάζει" ὡς τὸ, Ὥμοσα, χα' 

ἔστησα τοῦ φυλάξασθαι τὰ χρίματα τῆς δικαιοσύ- 
. Ὃ Ἂν; ἯΣ 

νης σου" καὶ τὸ, Ὥμοσε Κύριος, χαὶ οὐ μεταμε- 

ληθήσεται. Οὐχ ὅτι Θεὸν εἰς μαρτυρίαν τῶν λαλου-- νὴ ϑ 
» - Χ - ΄ 

μένων πιστοποιούμενον αὐτοῦ τὴν ἀμφιδολίαν πα- 
7 5,3 ὦ ᾿ ὔ Υ Κ᾿ ,ὔ ’ Ψψ ρήγαγεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἀτρέπτοις καὶ ἀχινήτοις δόγμασι 

3 : Ξ ᾿ 
ἃ τὴν τῆς ἐπαγγελίας χάριν τῷ Δαδὶδ ἐδεδαίωσεν. 

σκηνώσει ἐν ὄρει τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ. Πρ. Ῥυῖπιῖι5 Ἰαθεῖ 4πο- 

4 ἐπ᾽ ὄρει σου, 564 ἴπ πιᾶυσῖπο ἀππίαχαϊ, ΕΟ] ἀπ- 

τοπὶ στο ονῖμα ας Ππαθοπμ α 6556 Ῥτὸ ἁΠΠἸςτατη θη 5 

Τιργαυίοσιπι. [Πισαπταν ἴαπχθῃ ἴῃ γοῦϑῃι Ρυῖπιο Ῥ58]- 

τὰΐ ποβίσὶ, {θη ᾿ϊο ἀποῖον τ ΡοΠι.7 

ν ϑὶς Μ55. ΕΑ σνετὸ τάχα ἄν. Ῥάμ]ο ροβὲ αἰ {αὶ 

Μ55. μυδὲ ὀμνύων. 



ΠΟΜΠΙΔ 

Οὕτως οὖν χαὶ ἐνταῦθα δυνατὸν εἰρῆσθαι: Ὃ ὀμνύων 

τῷ πλησίον αὐτοῦ" τουτέστι, διαῤδεθαιούμενος τῷ 

πλησίον, καὶ οὐκ ἀθετῶν " ἵνα ἢ “ σύμφωνον τῷ πα- 

ρὰ τοῦ Κυρίου εἰρημένῳ, τῷ, ἼἌστω δὲ ὑμῶν ὃ 

λόγος, ναὶ, ναὶ, καὶ οὗ, οὔ. Περὶ τῶν τοιούτων 
πραγμάτων διαδεθαιούμενος χατάνευε" χαὶ περὶ 

τῶν μὴ ὄντων, χἂν πάντες ἄνθρωποι παραχαλῶσι, 

μὴ συμπεισθῇς ποτὲ παρὰ τὴν τῆς φύσεως ἀλήθειαν 

διαδεδαιώσασθαι. Οὐ γέγονε τὸ πρᾶγμα - ἄρνησις 
ἐπαχολουθείτω γέγονε τὸ πρᾶγμα, συγχατάθεσις 

4 διαδεδαιούτω. Χωρὶς τῆς πρὸ: ἕτερον ἐπιπλοχῆς Ὁ 

αὐτὴν χαθ᾽ ἑαυτὴν πειρῶ τὴν ἀλήθειαν παριστᾶν, 
Ψιλαῖς ταῖς διαδεδαιώσεσι χεχρημένος. Ὃ ἄπιστος 

ἐχέτω τὴν βλάδην τῆς ἀπιστίας. Αἰσχρὸν γὰρ παν- 

τελῶς χαὶ ἀνόητον, ἑαυτοῦ κατηγορεῖν ὡς ἀναξίου 

πίστεως, χαὶ τὴν ἐκ τῶν ὅρχων ἀσφάλειαν ἐπιφέ- 

ρέσθαι. Εἰσὶ δέ τινες λόγοι, σχήματα μὲν ὅρχων 

ἔχοντες, οὐχ ὅρχοι δὲ ὄντες, ἀλλὰ θεραπεία πρὸς 

τοὺς ἀχούοντας. Ὥς ὃ Ἰωσὴο τὸν Αἰγύπτιον οἰχειού- 

μένος, νὴ τὴν ὑγείαν ὥμνυς Φαραώ. Καὶ ὃ ἀπό- 
στολος τὴν πρὸς Κορινθίους ἀγάπην ἑαυτοῦ παρι- 

στῶν, ἔφη" Νὴ τὴν ὑμετέραν χαύχησιν, ἣν ἔχω ἐν Ε 

Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν. Οὐ γὰρ παρή- 

χουσε τῆς εὐαγγελιχῇς διδασχαλίας ὃ τὸ εὐαγγέλιον 

πεπιστευμένος, ἀλλὰ λόγον Ψιλὸν ἐν σχήματι “ πα- 
Ζ ΓΕ, τὶ - , Η ε - 

ρέδωχεν ὅρχου, τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς χαύχησιν ὡς τοῦ 

παντὸς αὐτῷ ἀξίαν οὖσαν διὰ τοῦ τοιούτου τρόπου 

δεικνύς. 

Τῷ αἰτοῦντί σε δὸς, χαὶ ἀπὸ τοῦ θέλοντος δα-- 

νείσασθαι, μιὴ ἀποστραφῇς. ᾿ΙΣπὶ τὸ χοινωνιχὸν, καὶ 

ΙΝ ΡῬΛΊΜΌΜ ΧΙΥ. ὅ0Ὁ 

χοεῖτ, ν Ἱατὶ ἀ απ] ποιὰ ᾿ρ5ὶ δἀοπλ νι), 56 

44 Τλοιι5 ᾿ποΟΠοιι5515 ἐπ} }η τι] τιβαιιο ἄθονο-- 
εἶθ ΡΥ Ἰβϑί Ομ. σραταπα Πᾶν] ἀϊ σοπῆ παν. [α]- 

τὰ" Ποὺ ροῖοϑί, ἀξ ἴο δεΐαμι δ δαιπηθπι τηοάτιπι 

ἀϊοιιπι δἰι : Ομ γωγαὶ ργοαῖηιο στο; πος δῖ, 4] 

σοπἤναΐ ργοχίπιο, δὲ ποη ἀθοὶρὶι; ἀπὸ 14 γοὺ- 

015 Πομϊπὶ οοηνοηϊαΐ : ϑὲ6 αμίθπι 5ΘΓΠιΟ Ὁδ5ἴ67): Μαιῖῖι. 5. 

65,, ὁδί ; ποτὶ, ποτὶ. Βι65. Θ] αβιηο αι παι οἱ 556 η8ιι 37. 

πὸ φοπἢ ΡΠιὰ : {πὲ γΟ1Ὸ ΠΟῚ Ἰΐαὰ 58 Βα θηΐ, Ζιᾶπη- 

γὶϑ ΟΠ Π65 ΠΟμλΪη65 Δ ΠΟγ ΓΑ ΓΘ Πἔτι", ΘΓ ΟΡΒΘΘΟΓΔΓΘΗΓ: 

Π6 ἱπαιιοανῖϑ τ τ “πιὰ ΠῈ ΡΥ ΘΟἴΟΡ ὙΘΡ ΓΔ 15 Πα ἃ ΠῚ 

ΔΙ ΠΡ πιθ5. ΝῸΠ [δοίὰ δϑὲ "655, ΠΟΡΆΓΠῸ 56 Δ [π| : 
[Ἀοΐὰ δϑὲ γθ5, ΠγμΘ Π1 ἀϑϑοπϑιιβ. δι θίο, οἰἔγα α}-- 

Ἰᾷπι οἴιπὴ ἃ]1ὰ γ6 ᾿π] ] ΠΟ ἸΟΠ 61}, ᾿ρ58 1} ΡΥ 56 γο- 
ΥἸ [6 ΠῚ} ΘΧΡΥΡΙΠΊΘΙΘ, δἰ Πρ Ϊοὶ ἃς πιὰ [ΠΡ ΠΟ Π 6 

ἀιϑιι5. ΤΠ ἀ]τι5 ᾿πογ 15 ἀπ πτιπ ΡΘΡογαι, 
Τιυρο6 δηΐπι Ομ ΠἶπῸ οἱ δι! ιπι δϑὲ 56. Ἰρϑβι1π τὶ 

ἢἀ6 ᾿παάϊσπτιπὰ ἀσοΙΒα ΓΘ, 80 ΠπΓΑΠΊΘΠ ΓΟΥῚΙΠῚ 560 11- 
ΥἸ τα ΘΠ ἢ ΠΙΘαΠπ|ΠῚ ῬΥΡΟΓΟΡΥΘ. ϑ1ιΠ1 ἀπιθ 5ΘΓΠΠΟ- 

Π65 Ζαϊαμη, 41 5ρθοῖθπι αυϊάθιη [1 ἈΠ] ΘΠ ΟΥΊΙῚ 
ῬΓΑ 56 [ϑυπιηΐ, Π6Ὸ ΤἈΠΠΘΠ {πα πη πα δι η1, 56 

ἀαοράδηι δοῦρα ἀπ του 5 ΟΡϑουγ πα. 516 ΤΌβΘΡἢ 

αὶ ΡΥ ΡΟ 510] ρα απ ΘΟΠΟΙαγδῖ, ΠππγΑνῈ ῬΘῚ 

ῬΠΑγΔΟΠΪδ5 5 Πἰ [αἴθηι. Π6 Δ Α ΡΟβίο 5 ϑιιαπι ἴῃ Οο- 

γἸΠΊΠἴο5 οαγ [αἴθ σοπη πο πἅπ5, αἰξ : ΤῸ Ρ δίοτὶα- 
{ἴοτιθηι αϑείτάπι, “πάπι παῦθο ἐπ Οἠτίδίο ὦ 65 

1)οπιῖπο τιοςίτο. ΟΠ. Θηΐηὶ νη ρο οαπὶ ἀθοιγ- 
πᾶ) πορ]θχὶς ἰ5, οαϊ σοπουθά πη οδὲ ἔναηρο- 
Ἰπιπι : 566 5[ Πρ] 1] ΒΟΥ ΠΟ Π6 1Π ΠΡ Ι 6 ΠΕ πη πηι 
ΘΧΡΙΌ550, β] ον ΠΟ Π 6 ΠῚ, 4 Πὶ 1π ᾿ρ515. ΠΆΡΘΡΑΙ, 

τἀ {π|8Π| ΟΠΊ Πἴτιπι 5110] ΡΥ ΘΕ Οϑἰ δι πηᾶπὶ πο. πο 0 
ὀχ πῖροι. 

6. Θεὲ ροιὶ α 6, ἐα οἱ, δὲ σοἱοηιὶ πιυιείτιατὶ κι γγ, μ{];. 

(6, τὶΘ ανεγίατί5. Αὦ σΟΠΊΠλΠΙσΑ ΠΟ ΠΘΠῚ, οἱ δ 42. 
τ τοα .' ον οι Ὰ : : 

φιλάλληλον, καὶ τῇ φύσει οἰκεῖον ὃ λόγος ἡμᾶς προ- 557 γηυιταα τη ον ἸΓαῖ6 πὶ, δὲ δά Ἰὰ «ιοα παῖ. οοη-- 
καλεῖται. Πολιτιχὸν γὰρ ζῶον καὶ συναγελαστιχὸν 

ὃ ἄνθρωπος. ᾿Εν δὲ τῇ χοινῇ πολιτείᾳ, καὶ τῇ μετ᾽ 
ἀλλήλων ἀναστροφῇ, ἀναγκαῖον τὸ εὐμετάδοτον εἰς 
: , Γηῤκα ΡΨ ἐξείο μδν ᾿ 
ἐπανόρθωσιν " τοῦ ἐνδέοντος. Τῷ αἰτοῦντί σε ὃός. 

οΜ85. ἴγεβ σύμφωνον τὸ παρὰ τοῦ κυρίου εἰρημένον" 
ἔστω. Ῥαγουϊα καὶ ἃ ]Ἰο τιν ἴῃ Θ1{15 ἀπίο οὗ, οὔ : 564 
ἄφοϑιὲ ἴῃ παι] εἰς Μ55. θιις ἂο ἴπ Τοχίτι βᾶοτο. 

ἃ Ἑάιιο Ῥαιῖβ. διαδεθαιούτω. 564 55. {Ἐγ6 Οπη πο 5 

βεθαιούτω. Ποϊάοπι ααΐπαις Ν55. αὐτὴν κατ᾿ αὐτήν. 

Μοχ Βερ. ἐογεϊι5 παθεῖ λιταῖς τὸ ψιλαῖς. Γ[πῆτα Μ55. 
ἴνοϑ ἀγάπην αὐτοῦ. ΙΒ᾽ἄθπι 611 ὑμετέραν. Αὐ Μ55. 
ἀπὰ οαπὶ [οχίτι Βα οΥῸ ὑμετέραν. 

«Μιυ]ὶ Μ85. παρέδωκεν. ΔΊοχ ποπημ}}} Ν55. ἐπ᾿ αὐ- 
τοῖς. ΑἸΙ ἐπ᾽ αὐτῶν. 

ΓΤοίαπῃ ΠΠπ4, τῷ αἰτοῦντί σε, δός " χαὶ ἀπὸ τοῦ θέ- 

λοντὸς δανείσασθαι, μιὴ ἀποστραφῇς, ἄδεδι ἴπ εὐτιίοπα 
Ῥαγῖδ. Ῥτὸ {πὸ ψουθα 111, τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωχεν 

ΒΘ πίαποϑιιπ δὲ ΡΓΟΡΥ ἢ οϑῖ, Προ νου] )ὰ ΠΟ5 1ἴη- 

νἱίαπί. ἨόπΟ ΘΠ] 65: ΔΠ]Π1α] οἷν], δὲ βοοΐα- 

Ἀ1|6. ΤΠ ον] αὐθ πὶ οἵ σου ηὶ να ᾿Πϑ.Ππ||0, 

δα ἴῃ πλαίπα σοηϑιθιιϊπθ, ΠΡ γα] Πὰ5. δα] 5 0]6- 

ἐπὶ τόχω, Ῥευρογαπὶ διογαπε οἴ ἱπορίο βρϑειταία, (πο- 

τηοο ἀπίοπι ἰ4 σΟμ σου, Πποβοπη5. ΝᾺ ΠῚ ΠΟΥΘΠῚ 

ποβίνὶ Νῖβα. παροπὶ ἴξα, αὐ ΘΠ] Ἰπλιιβ ; πἰσὶ {πο 1π 

«αΐπψας Μ55, ῥργὸ δὸς Ἰεραίαν δίδου. Μοχ Βορ. τον- 

{ἰπ|5 προσκαλεῖται. [Ητὸ {πὸ βεσιπειτ, τῷ αἰτοῦντι... 
δα ἡ βασιλεία, τῶν οὐρανῶν, ᾿πίτὰ ραᾶρ. 9351, Ὠ, ἔγαπ5- 

Ῥοβῖα Ἰερισηίι" Π10 Ἰοοὸ ἴπ 661. ΒαΒ]θοπδὶ, Ρ, 7, 

1. 17, 544. ́. ποΐαία βιιργὰ δα 101, Π).1 

ἃ ἙΠΙΠο πορίνα Ῥαγῖβ. τοῦ ἐνδέοντος. οὐ (1666 ὁ) μὲν 
οὖν κύριος ἐναργῶς ἡμῖν διετάξατο λέγων, τῷ αἰτοῦντί σε 

δός - χαὶ ἀπὸ τοῦ θέλοντος δανείσασθαι, μιὴ ἀποστραφῇς. 

Ἐσππτο Β4511. οἱ Μ55. αὐ ἴῃ σοπίοχει. Ποσε Ρναΐαο- 

ποπι. Γ᾽ άοπι εαϊιῖο Ῥαγῖβ. βούλεται δέ, οχ δὲ α]νοκί 

Οοπ. ἡ3. 

18. 

1. ον. τ 

311. 

ὃ. 



Δαΐιλι. 
ΠῈΣ 

45- 

ΔΙακελς δ 
ἡ. 

Ῥτον. 

17. 
19. 

00 

ναπάππι ἱπόρθηι Ποοοϑβαγία οοῖ. ΤΠ είθηι ἃ 6, 

ἀκα. γαὐτ αὐ ΟΡ» σαν ταΐθην ααϊάθπν ἴῃ ΒἰΠῊ ρ]1ο]-- 
ταῖο ρυωθθα5 [6 ουβα Ῥθίθη ο5. [Δ 1]6}, Θὲ 6 οοπ- 

τρανὸ, ται πο πϑοθϑϑι [ἴθ πὰ τ βου) πβή τι γ»ὲ-- 

το πε. ἀἸἰβοθυπαβ. ΟἸοιη 060 ἁτιΐθμη 1 ρΘ ΠΟΙ αιιθαΐ 
ἃ} 115 4πὶ δοῖτθ ρἰθίαιῖβ. ΡΟ ροβίτι πὶ Θχρίθθαηι, 
δχ Αοεβ ἀἸ οἴ μηιι5 : Ομοίψιιοί δπῖπι, αἰϊ, ρο5565- 

ΞΟΓΟΣ ἀϑτόγιίηι αἰ ἀἰοπιοτιιπι ἐγαπί,, υδπάθηίος 
αἰ ογοθατῖ ργοιῖα δοτιιπι χτι υεπάοναπέ, εἰ ροτιο- 

ϑαπὲαπίορείος αροσίοίοτγιπι. Π νιον αἰ ἀτειίοπι 

δἰπριῖὶς, ῥγοι οἰφιι ορτι5 Ἔγαῖ. Οὐιπὶ ΘΠ πὶ ΠΊ6Π-- 

ἀϊοϊτας., τλλ} 15. ΠΘΟΘΒΘΔΓ]ΟΥ ΠῚ τἰ51 ΠῚ ΘΧΟΘάθη- 

{Πρτ5... Πορο Δ ]ΟΠἾ5. ΟσοαβῖΟ. 511 5. δὲ. ΟὈβοθ πο 

γοἰτπιριατῖθ. πηδίθυϊα : ΠΘΟΘσϑανο. ἃ}0 115. ΠΈΊΠθιι5 
ῬΔΌΡΘΙΙΠῚ. οι σΟΠΟΡΟ ἰὰ δραϊ, ΘΟ] 5 να Πίιν 
Ῥθοιιηΐδο, πὶ οχ πος Ῥόπα ρυάἀθηῖοι" Ὧο Ῥγονῖ 8 
ΡΙῸ ου]ιβαιιθ πϑοθϑϑιταῖθ αἰβι θα ἤθνθὲ πὸ- 

οοϑβϑαυίουιην. Οὐ ΘΔ τη τπὶ ΘηΪπη ὩοσΡο Δ Π11-- 

Ῥιι5 ῬΙΘυτι πη 116 ΠΘΟΘΒΒΆΥΊ ΠῚ) δϑὲ Υἱππιη; ΠΟῸ 
ΤἄΏ6Π δϑὲ ΘΠ] Π5ν15 ΓΘ ΠΊΡτΙ5, ΠΊΘΠΒΕΓΆΠῚ, οἱ {πὲᾶ-- 
᾿ϊταῖθ πὶ ἀἰθοουπορ : ἃ πιθήϊοο αὐ ργπίθη- 
ἄτιπὴ νἱπὶ μοῦ Οριι5. δὲ : ἴἴὰ σογῖθ οἱ ἀϊβροη- 

8110 τις ἃ] ΟΡ ΠΟΥ ΠῚ ῬΘΥΓΠΘΕ ΟΡ, ΠῸΠ ἃ} 

ΟΠ ΠΙ 115 Ῥοΐδϑε πΠΠ116ν ἤουὶ. Οὐ θπῖπι Ππισιι να 
σαν πα ἃ τηθ]]Θγου 5. ἀθοϊριθπὰ5. οομηρο- 

πιῆ, δὲ μι {1 ΠΟΥ ΡΟΥΙ5. ΠΟΘ, ἃ τ] θιὰ 

δά αιιοϑβίτι5 Οσσαβιοπθὴ ᾿πγοπΙοπαμη οβίθπίδηϊ., 

1ἰ5. Ἰαυσιιπ Θὲ ΠΡΟ] βυ 5᾽ ἀϊπι πὶ πα}}ὰ γιό α 

ῬΓΟΓατανιη δϑῖ. ΝΠ. ἸαΡο τα 5. 1ρ515. πη ΠΠΠ186 Θυὶς 

Οσοαβῖο οἱ τηδίθυϊα. Ἡουιιη πη θ πη ἰαϊγαϊι5 πιο-- 

ἀἴοα δι σα! οΠ 6. ἈΡΟΘΠτ|85. 6ϑῖ : 5θ 4] ἴῃ νἱνος, 
4] γὸ5 ἁάνουβαθ ρα Θηἴον Ρουίονγο ἀἸἀϊσθυιιηΐῖ, 

ΤῊ θυ] σου ἴα δὲ [λα θυ πὰ ΠῚ σαν [αἴ6 πὶ Οϑίθι}- 

ἀδεϊηι, 115. ρυορίονθα ἀϊσθῖιν: Επισὶνὶ, εἰ ἀ6- 
εἰϊδεῖς πιϊιὶ πιαπάτιοαγε ; οἱ τι. βοααππηῖαν, Εἰ 

φοϊονὶ πιιπιατὶ α 6, τιὸ ἀνεγίατὶς. Αἴααθ πος 

ῬΥΦΟΘΡΕΪ ΘΟΠΒΘΠΠΕ Ομ ῬΡΊΟΥΊ 5. απ δὲ αὶ 

Ἰεῖο ρϑεῖτ, οὐ ῬΆΌΡΟΡ 511, ἃ τ6 πλλιτιιι ΡΘΠΕ, 

1 ΠΑ ἀπ Ίθηλ ἴῃς ο:6}15. αἸνιθι. ΕΠ0Ὶ οσθπάθιιβ : 

«πὶ ρνὸ ἴρβο {Π0Ὶ ὀχβοῖνοι ἀθθίτιην. Ομ δηΐμι., 

ἰπάαὶ!., πυΐβθγθίμ ραϊρογὶς, 1260 βεπογαί. (α- 

εἴ ἃ 155. οἱ ἃν εὐϊίίοπο Βα51}. [πῆγα δαϊεϊο Ρατὶς. δ᾽α- 
χρῖναι, ἙΔΊτο ΒΔ51]. βουῖπάθ τἰ Νες, διαχρίνειν. 

» διὸ Ῥατῖς. 5εᾷ ΠΠπ 4, 

τῶν ἀποστόλων, ποίμιθ π᾿ Δῆξβ. Ἰορῖταν, ποι ἴῃ οαϊ- 

πρᾶ τῶν ἀποστόλων. 

451}. Τοϊ ἀοπὶ ΘΠ οἰὰπὶ τηα]ονὶ Ῥαγίο Νβ5. χα- 

τωρθοῦτο. Βοσῖ βδοιπάιτ εἴ [ΟΥ 5 οἵ. (18. ξοχίας ΝΕ 

νατὸν κατορθοῦσθαι. διαίτῃ ()0]}». Φαάγεις ὑπεραναθαί- Ἢ 
γοντες. ϑαθῖπ 6 1 πτωχῶν ἐν : ἈΣΕΝ--. πιστευμιένοις 

σεπιστει “..Ξ γοιῖς. 

Οὐοάϊοοβ αἰὰὶ πῇ στιθεῖσι ΝΟ σιν, 4ἰῖϊ το ρῸ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 58. 

ο 

Ὁ 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΟΘΝΙ. 

διὰ μὲν τὴν ἀγάπην ἐν ἁπλότητι ἀνεὶ 
΄ τ Ν Ν ΕῚ - ““οὉἷζ2ζ΄᾽ ὧι Τὰ ἕνον εἶναι πρὸς τοὺς αἰτοῦντας, λογισμῷ δὲ πάλιν 

2 δες ἢ ἐξ ΡΞ 
διαχρίνειν ἑχάστου τὴν χρείαν τῶν προσαιτούντων. 
ΡΟΝ “ 7 "ἢ “- - Ῥ »Ξ 5. 

Καὶ τοῦτο μεμαθήχαμεν ἐν ταῖς " Πράξεσι, τίνα 

τρόπον δυνατὸν χατορθοῦσθαι παρὰ τῶν ἐπιστη- 
πεῖς Ξ , 

μόνως τὸν τῆς εὐσεδείας σχοπὸν ἐχπληρούντων " 

Ὅσοι γὰρ; φησὶ, χτήτορες χωρίων ἢ οἰκιῶν ὑπῆρ- 

χον, πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασχο- 

μένων, χαὶ ἐτίθουν παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστό- 
.Ν 

Διεδίδοτο δὲ 

χεν. ᾿Επειδὴ γὰρ 
-Ὁ- “ , 3 , ΑὙΤ 3 , 

σιν τῶν ἀναγχαίων, ἀφορμὴν ἐμπορίας χαὶ ὑπόθε- 

ἑχάστῳ, χαθότι ἂν τις χρείαν εἷ- 

πολλοὶ ὑπερδαίνοντες τὴν χρῆ- 

λων. 

σιν τρυφῆς ἀσελγοῦς ποιοῦνται τὴν αἴτησιν, ἀναγ" 

χαίως παρὰ τοῖς τὴν ἐπιμέλειαν τῶν πτωχῶν πε- 

πιστευμένοις ἣ συγχομιδὴ τῶν χρημάτων ἐγίνετο, 

ὥστε ἐχεῖθεν ἐπιστημόνως χαὶ οἰχονομιχῶς ταῖς 

ἔστου χρείαις τὴν διανομὴν τῶν ἀναγκαίων Ἧι 

Ὥσπ 

υὐβρτεὶ οἴνου, ἀλλ᾽ οὐ παντός ἐστι χαιροῦ χαὶ 

τρου χαὶ ποιότητος χαταστοχάσασθαι" χρεία. δὲ 

ΟΠΡ γὰρ ἐπὶ τῶν ἀῤῥωστούντων χρεία 

ατρο! Ὁ πρὸς τὴν δόσιν τοῦ οἴνου " οὕτω δὴ χαὶ ὯΣ 

θεραπείαν τῶν δεομένων οἰχονομία οὐ πᾶ- ' 
ὃ γεῤγεῖσθαι δύναται. Ἡ οἷς γὰρ 

πρὸς τὴν τῶν γυναιχῶν ἀπά- 

Ἷ 

ρὰ πάντων ὠφελίμως ἐν : υ 

συντιθεῖσι, χαὶ τὰ πηρώματα τοῦ σώματος, 

χαὶ τὰ ἕλχη πρὸς ἐμπορίας ἀφορμὴν “ προτιθεῖσιν, 

οὗ πάντως τὸ δαψιλὲς τῆς διαχονίας ὠφέλιμον. 

εἰς χακίαν ἣ χορηγία γενήσε-- 
τὸ , ς 

σξι χρὴ τὴν τῶν τοιούτων ὅλα- 

᾿Αφορμὴ γὰρ αὐτοῖς 
ται. ᾿Αλλὰ υἱκρᾷ δό 

τὴν ἀπωθεῖσθαι, τὸ δὲ συμπαθὲς χαὶ φιλάδελφον 
ΕΞ ὃς ᾿ 

ἃ ἐπιδειχνυμένους, ἐν τοῖς μεθ᾽ ὑπομονῆς τὴν θλί- 

χαὶ λεχθήσεται 
(4 ἔ μοι φαγεῖν. 

Ψιν φέρειν δεδιδαγμένοις" ὑπὲρ ὧν 

αὐτοῖς, ὅτι ᾿Επείνασα, χαὶ ἐδώκατέ 

τὰ ἑξῆς. Καὶ ἀπὸ τοῦ θέλοντος δανείσασθαι, 

αὐ ἀποστραφῇς. Κα 

. Καὶ 

χὸς ὧν, δάνειον αἰτεῖ 

αἱ τοῦτο τὸ παράγγελμα ἔ ξχξται 

} 

ἵὰρ 
Ν τ Ν ᾿ Ὶ -» 

παρὰ σου. ὀειχνυς σοὶ τὸν εν 

τῶν προτέρων χαὶ ὃ ἐνταῦθα αἰτῶν, πτὼ- 

- ΄ “- 

οὐρανοῖς πλούσιον, διαλύοντά σοι ὑπὲρ αὐτοῦ τὸ 
τ -- - ᾿ 

χρέος. Ὁ γὰρ ἐλεῶν, φησὶ, πτωχὸν, Θεῷ δανείζει. 

᾿Εχέγγοον δὲ τοῦ δάνους ἣ βασιλεία τῶν οὐρανονν: 

ε Ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἀξιωθῆναι, χάριτι χαὶ 

ἰο Ῥαγίβ. γεννήσεται, ποη τοσίο. 

ἀ Βορ, ΟΡ. βδχειβ ἐπιδειχνυμένοις, 
ΟἹ. 5ορειπαιβ ἐπιδείκνυσθαι. Αἵ οσὐὐἴον! Μ55. σὰπῃ α]1- 

5οσιπ τ. οἵ 

πιδειχνυμένους. ΑΠΦααπίο Ροβὲ Πδς. τογίϊις. τῷ 
Σ 

ὁ. ΤΟΊ ἄοπα ἴπ ΑἸ φαῖ θα Με. χαὶ γὰρ ὅν 

ε ΠΙᾺ, ἧς γένοιτο εἰ σεἴεγα, ἃ ἤποπὶ πάπας, ἀὰξ 4ὁ- 

ϑαθ τ οπηπῖπο ἴῃ Νῖξς., αππὶ νασῖδ πὰ γασὴς (ΟΕ ἸοΙΒι 16- 

σαθταν τ αὐ ἀυηῖαπι πον 51Γ, Ζαϊη δῷ σὰ Φαϊπάτιε ἂν- 

ΒΙΓΓα τὰ ΞΟΥ ΡΞΕΥ, 



ἩἨἩΟΜΙΓΙΑΌΊ ΙΝ 

φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, 

μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ χαὶ ἁγίῳ Πνεύματι ἣ δόξα καὶ 

τὸ χράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ξ 
ΡΒΘΑΙΜΌΝ ΧΧΥΤΙ. δ0τ 

Ἰουαμ ἀὐιθ πὶ ΓΘρΉτΙΠῚ ΟἾσΠιι5. Θϑὲ πλαιἔπιϊ δὲ οϑι- 

το. Οτοά ὑπ πὰ] ΟἸΏΠ65. ΠῸ5. ΘΟΠΒΘΕΩΠΙΔΠΊΠΠ » 
σύαῖα δὲ ΒΘηΙσηἠατθ ΤΟ πῚ ΠΟΘΙ {1651 ΟΠ ]- 

5119. στη {π|Ὸ ῬΔΕΡῚ δὲ ΒΡ ΡΠ βάποῖο σ]ουῖα δὲ 
ἱπη ΡΘΥ ΤΠ} ἴπ δθροιι!α 5] Οὐτηι, ΑἸ. 

ΕΙΣ ΚΗ΄. ΨΑΛΜΝΟΝ. 

Προσχυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγία αὐτοῦ. 

» » Ὁ ἣ, Ὁ » "Ὁ 2 

Ἔξω τῆς ἁγίας αὐλῆς οὐ χρὴ προσχυνεῖν τῷ Κυ- 
Ψ. “5 τῷ »" 3, ᾿ ᾿' ᾽ὔ νὰ ΕῚ (Ξ , 

ρίῳ, ἀλλ᾽ ἔνδον γενόμενον - τουτέστι, μὴ ἐχδαίνειν 

τοῦ συστήματος τῆς ᾿χχλησίας, χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὸν 

χατάρχειν παρασυναγωγῆς χαὶ σχισμάτων, τὸν 

ὀφείλοντα ἀληθινῶς τῷ Θεῷ λατρεύειν. Οὐ " γὰρ 

προσῆχεν. “Ὥσπερ δὲ οἶχόν τις ἑαυτὸν χατασχευάζει 

τοῦ Κυρίου, τοῦ γενέσθαι ναὸς Θεοῦ " οὕτω χαὶ αὖ- 

λὴν περιδαλέσθαι δύναται, περιτειχίζων ἑαυτὸν τῷ 
, Ὁ - 

βίῳ, χαὶ τῷ λόγῳ, χαὶ τοῖς θείοις νοήμασιν, ἐν 

ἑαυτῷ προσχυνῶν τὸν “ Θεὸν, ἀρχοῦσαν ἀφορμὴν 
εἰς προσχύνησιν τὴν ἐνυπάρχουσαν αὐτῷ, ἔχ τε τῆς 

σωματικῆς κατασχευῆς, χαὶ ἐκ τῆς περὶ ψυχὴν 
5» ᾽, ,ὔ - , ΕἸ Ψ, Ν μν δες 

οἰχονομίας συνέντος τοῦ χτίσαντος αὖτόν. Ἤδη δὲ 
Α Ὄς 

χαὶ ὃ Κύριος αὐλὴν εἶπεν τὴν ᾿Ιουδαίων, εἰπών" 

Καὶ ἄλλα πρόδατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐχ τῆς αὐλῆς 
Ἧ ᾿ Ἂν" 

ταύτης ἐνδειχνύμενος δηλονότι χαὶ ἄλλην εἶναι αὐ- 
δ Υ 

λὴν τὴν ὄντος ἁγίαν, τὴν μέλλουσαν συνάγειν τὰ 

τοῦ Χριστοῦ πρόδατα, τοὺς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν προω- 
, 

ρισμιένους εἰς σωτηρίαν" τουτέστι, τὴν ᾿Ἐχχλησίαν 
Ἅ.. ἌΝ τ αὶ 2λ' " ΠῚ 

ταύτην, ἐν ἣ οἵ ἀληθινοὶ προσχυνηταὶ ἅ προσχυ- 

νοῦσιν ἐν πνεύματι χαὶ ἀληθείᾳ. Οὐδεὶς δὲ θεοποιῶν 
Ξ τ τῶν ἜΕ. -: τῇ 

τι ἄλλο παρὰ τὸν Θεὸν δύναται προσκυνῆσαι τῷ 

Θεῷ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. Θεοποιοῦσι δὲ, οἱ μὲν, 
χοιλίαν " Ὧν ὃ θεὸς ἣ χοιλία - οἵ δὲ, ἀργύριον οἱ 
τῇ πλεονεξίᾳ, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρεία, προσχεί-- 

Α “ 

μένοι, χαὶ ἕκαστός γε, ὃ πάντων μᾶλλον τετίμηχε, 
,ὔ -Ὡ Ὁ - 

τούτῳ τὴν τοῦ Θεοῦ περιτίθησι δόξαν. Ὃ δὲ τοιοῦ- 
2 Υ͂ 5 ον} ὙΠ, Ὁ - -Ὁ 

τος οὐχ ἔστιν ἐν τῇ ἁγίᾳ αὐλῇ, οὔτε προσχυνεῖ τῷ 

4 Ηϊο 656 {{{πΠπ| (010. βοχεῖ. Ἑάδιο Ῥατίϑ. εἰς τὰ 

λειπόμενα, τοῦ χη ψαλμιοῦ, ρεδδίπιο. Οὐ ἐπίπι ἴῃ Πᾶς 
βθοαπᾶα ογαϊίοπὸ Ἔχρ]ϊοαπέι, δὰ Ἰὰπὶ ἴῃ ρυίονο Ἰοησ6 
οἸασίαϑ ΑἸ] πο] ἀἸτιβάζιιο ὀχ ροβῖζα νἸάοπιιιβ. Ν α]]τι5 {{{π|τ|5 
688 ἴπὶ Πρ. «πανίο ; 5664 το] Ἰοἔπιπ 65: γἀσιι τα βραύταμι 

ἘΠῚ ΠῚ, 4παϑὶ ΠΡ γαυίιπὰ θα ππουὶ: ογαϊοποπι ἴαπι ἱπὸ- 
Ῥίδπι Βα5}10 Μαρπο {ὐἱθιιενο. ΟΡρυβοα] πὶ 1Ππ4 ποῖ 

ΤΘρονίταιν ποίιθ ἴθ (0151. πϑάτιθ τὶ ΟἸῖν. ποάτο ἴῃ 
Ἔερ. βθοιιπῆο. ΓΝεάις ἴῃ 410.1 

»))Θοβι γὰρ ἴῃ ποβίτι5 ΝΙ55. Νίοχ {Π|ὰ, ὥσπερ γὰρ εἴο., 

ΤΟΝ. 1. 

858 
ΛΑ 

ΙΝ ΧΧΎΥΠΙ. ΡΘΑΙΜΌΟΜΝ. 

«1«ογαῖο 71)οπιίπιιη ἵτι ατιῖα Ξατιοία ἐι5. 

τι. Νοῆ ορονίθε «θη ιὰπη ΘΧίΡα ϑ8 ΠΟΙΔΠῚ 

Δι] πὶ Τ)οτηΪ παι Δ οναγο, 56 πἰγὰ ϑᾶμ σΟΠ511- 

ταϊτατη : Ποὺ δῖ, 4 νου Πριπὶ σο]ογο ἀοθεῖ, 

διιπὶ ΠΟ ΟΡονοι 6 οοῦῖαι ᾿ρο οβῖθο θρν 1, πα τθ 
ϑυπᾶρσοσοθ ἔα δε ἅτιξ 56 }}15Π|Δ {111} ΔΙΙΟΓΟΥ ΘΠ 65- 
56. Νἕο δθηΐπὶ οοηνθηϊξ. Οἰιοιηδπηοάτι δῖι- 

ἴθ 45 ρ᾽ᾶ πη 56. ᾿ρ5ι «ἰομλτπὴ ΤΟΠηΙηΐ οοη- 
5ΕΠππ||{ν τι Το 518 τϑι θ᾽] τ π : ᾿ἴὰ δὲ ᾿πάτιθγο ρὸ- 

[1658 τ] ῬΙΡΟΡυ ἴα θη}, 5ὶ πηθο νὰ, 5θυΠ0η6- 
486, οἱ αἰνιηὶβ σΟρ ἈΠΟ ΠῚ] τι5.,. ΟΘιὰ. ΠΙΠῸ 86 

ἴρϑύθ ργθοϊηραῖ, Π θυ ΔἀΟΡΠ5. 1 56 ΠΊΘΙθ80 : 

ααῖρρθ. 5. ΠἸο]θ πίοι δὰ Δἀονη τι ΘΟ ΒΟ ΠΟ ΠῚ 

ἴῃ ἶρ50 δχϑίβιθῃ!θηι, 1} ΘΧ ΘΟΥΡΟΡ5. ϑἔν πο πιγ, 
τππἢ ΘΧ ἀπ᾿ πλδθ ΘΟ Π5ΕΠΓα ΠΟ Π6. ΘΟ ΠΑ ΠΟΙ ἰρϑίτι5. οο- 
δπόβοῖῖ. 78 γΘΡῸ δἰϊαηι ΠΟ ΠΉΪΠτι5. δι] πη ΕἾΧΙΐ 
Ταΐεουῖιπι, τὶ αἷξ : 1 αἰΐας ονο5 παῦθο, ἡτ 

ποτὶ διίπὶ ας ἰὸς ονιϊὶ. Οϑἴοπ 1: ἁπῖθηι δὲ 8}1Δ ΠῚ 
ἃυ]  η 6556 Ὑ6Γ6 ΘΔ ΠΟΙΔΠῚ {1188 ΟΥ̓65 ΟΠ ΓΙ5ΓῚ οοπ- 

δνθραζανα 511) 605 ν᾽ θ]]οοῖ {πὶ Θχ σ ΠΕ ιι5 Δ 58- 
Ἰαΐοπν ΡυΘΘἀθϑεϊπαι διπὲ: ΠΟΟ δϑῖ, Ἐροϊ βίαπι 

᾿ιὰπο, 'ἴπ πιὰ νΘΥῚ ΟΕ] ΟΡ Ὲ5 ἐσὲ ορίγι οἱ υϑγίαί 
α«ἀοναπῖ. ΝΝῖηο ἁιιΐθη Ποῖιπὶ ἴπ ἀυ]ὰ δα ποία 6115 
ΔάονΆγο ροίοϑί, {αὶ αἰπιὰ αι, ργδῖον Τθιιμ), 
Τλοιιπ [ἀοἰαῦ. Τλθιμ ιιῖθ πὶ [οι , 411] γ ΘΠ 6 ΠῚ, 
Ομόγιίπι εἴδει Ὁθποι ὁ5ξ : }1}1 νβθηίιπ, «ιὶ 

ἀνανττῖο, {πὸ ἸΔο] Ια να θϑῖ, Δ 101 διιτ. Αἴχαθ 

«ποὰ αυίδαιιθ ᾿] αΡῚ5. Ομ θῖ15. δθβιϊπνα , οἱ 6] 

αὐϊθυῖε ρ]ονίαπη. ΤᾺ}15 δυιΐθηι πΟμ δϑὲ ἴῃ διὰ 58Π-- 

εἷος το αϊαογαις ἱπίεγργεβ υϑέιϑβ : 716 δἰ ἀτιάαγη 6715 
δῖρδ αἰνίμσε αι ίψιια ροίεδὲ οἴπιϑεγ. Θ6α τα ἀσσοϑϑῖς 

«υΐάοπι δ πηθηοπ Δ πο ΟΥΊ5. Αα νευριιπι, οἷο δἰ ακ- 

ἴαπι ρμοϊεσί ἱπάμπιενε, ρος εδῖ, ρμοίδθϑὲ αἰ ον πιάπε 

εα]ινον δ, 5εὺι, υἷσα απίω Ρμοίε5ί {μι ὶ, μοῖε5ι 6556 ἰοοο 

«μίω. 

ὁ Ἀθρ. 4ιαγίμβ τῷ θεῷ. Μοχ Ἀδρτὶ “πιαγέιι5 εἰ φαΐη- 
ἴιι5 συνίεντος. 

ἀ Βορ, φιατειβ. προσχυνήσουσιν. ἘΔΙΠ σνατὸ οἱ αἰ 
ἴτο5 ΝΙ85. προσχυνοῦσιν. 
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εἴα, ποίμιο ἀάόναις Ποῖιηι; ΘΙ] Π51. ἃ 5651} ]1|0115 

ΘΟΠν ΘΠ] 115 ΠΟΙ τ1Ὰ ΠῚ 56 ΡΑΓΓ15 6556 ν θαι. 
“. 70. 7)οπιϊπὶ ςιιροι ἀφιίας. Τὺ Ἰπ16}}ΠΠ ἀπηῖι5 

«υἱ4 511 νοχ Πομληἷ, θὰ ἡπὸ 46 νοοθ βουρία ἢ) νοῆσαι. τί 

δι πηἴ, 6χ αἰνῖπα Βουρίθνα ΡγῸ ψ 5. ΘΟ] ΠΠσΘΡ 6 
ΟΡοΙῶ ΡΡΘεϊηι οδῖ. ΠΙᾺ ἰσίταν Το] πὶ δ Ανὰ- 
απ ἀϊοτιπι ἴῃ ποδὶ βου! ρίππι ἱΠν ΘΠΊΠηῖ15, 61-- 

ΠΘΠΠ5 1Π νΊβίοπο : Διο {ΐπιθρο, ἀνγαδαπι: ΘρῸ 

ῬΓΟΙΘΡῸ 6, 100 65 {πα ηπεα. ΕἸ τοςροπάϊ! ἄῬγα- 

μάμηι : ]λοπιῖνθ, φιὶε πιϊ]εὶ ἀα]»ὶς ἢ 650. ατιίέτι εἰϊ-- 

γυϊι(Ο7 δἴγιθ {ἰϑογὶς. Ἐὺ ράῦ]ο ροϑὲ : ΕἸ οἰαίζηι 

νοῦ {ποία 65ι καὶ διιηι. Ἐκ σαιῦϑιι5 ἴῃ Ἐχοίο αἱ : 

ϑὲπέ ραγαίϊ πὶ ἄϊδηι (ογιΐανι. Ἐπ, των Ὅθ665, οἵ 

ἐν, οἱ ππερὸς εἰἰξοοςοογίτιι ἃ πιοπίθ; {ἰΠ ἀϑεοη-- 

εἰοπῖ ἐπὶ πιοπίθηι. Τὰ μοὶ Ποσδ] σι; ΕἸ οπιτιῖς ρο- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΛΟΝΙ- 

Θεῶ Α ϑὴν ὧν, ΕΞ -" ἜΤΣΉΞΗΝ ἘΣ 5» 
εῷῦ,, χἂν ἀχώριστος τῶν αἰσθητῶν συνάξεων εἰ-- 

ναι δοχῇ. 

Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Ἄξιον ὑπὲρ τοῦ 
Η : εὐ στ σηαν νῦν : 
ἐστιν ἢ φωνὴ τοῦ Κυρίου, συναγαγεῖν 

[2 -Ὁ Ἃ Ὁ Ὁ , 

ἡμᾶς χατὰ τὸ δυνατὸν ἐχ τῆς θείας Γραφῆς τὰ γε- 

γραμμένα περὶ φωνῆς. “ Εὕὔραμεν τοίνυν ἐν τῇ Γε- 
4 ὰξ ’, - ΄ , Ν 3 6 Α - 

νέσει γεγραμμένον ῥῆμα Κυρίου πρὸς ᾿Αδραὰμ., ἐν 
Ὁ. Ἔ Ἔ Ύ τι Ρ..-- 5» ΤΑ ΘΤΕΛ ἀφ, 
δράματι λέγοντος" Μὴ φοῤοῦ, ᾿Αδραάμ.- ἐγὼ ὕπερ- 

, ᾿ ἈΡΝῚ ἘΕΝΣΣ ἢ 
ασπίζω σου, ὃ μισθός σου πολύς. Καὶ ἀπεχρίνατο 

Ἀῤραάμ" Δέσποτα, τί μοι δώσεις ; ἐγὼ δὲ ἀπολύο- τον ᾽ 2 ᾿ ΞΕ ΠΕ ΠΩ τον ταὶ τ ν᾽ 
μαι ἄτεχνος. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα" Καὶ εὐθὺς φωνὴ ἐγέ- 

᾿ 3 ἢ ἘΝ , 3 Ὁ ΣΝ Εν 
νετὸ πρὸς αὐτόν. Καὶ πάλιν ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ φησίν" 

Ἑστωσαν ἕ' εἰς τὴν ἡμέραν τὴ ίτην. Καὶ στωσαν ἕτοιμοι εἰς τὴν ἡμέραν τὴν τρίτην. Καὶ, 

Ὅταν αἵ φωναὶ, καὶ αἵ σάλπιγγες, χαὶ ἣ νεφέλη 
ἐπέλθη ἀπὸ ““,“αΟἿ 5: ἐν ΠΣ ΤΟΙ ΤΣ ἀπέλθῃ ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἐκεῖνοι ἀναδήσονται ἐπὶ τὸ 

γε υἱάοαὶ αοὐσοπι, οἱ ἰαπιραίῖος, οἱ ὐόςοῖπι Ἐ ὄρος. Καὶ μετὰ τὴν δεχάλογον Καὶ πᾶς ὃ λαὸς ἑώρα ᾽ Ρ ᾽ θ [ Ι Υ̓ 
{ὔω. ϑουλρίι “πο 416 65: ἴῃ Εβαΐα : 7 οι αϊοσοη- 

{ἰς, (Ἰαπια. ΝῸΧ Ἰϊααιιθ ἃ υ 5. Θϑὲ ῬΟΓΟιισ510, Δ} 

5ΡΘοἷο5. “Δ ΠῈ π᾿ ΘΙ ᾿ΠΠρ 6558, ἃ {τα πὴ [01- 
ΠΊΔΠ τιπ ΔΘ ΓΘ ΠῚ] ᾿ΘΡΟυ ΓΘ να}} αὶ Τοααΐτιν, Οὐ] 

τα ιι6. ΘΑ ΠΪ5. 51} 5110 που 56. ΟΠ [Πα] Πίτιν, 

ῬΟΡΟα ΘΠ 65. ΔΘΡ ΘΙ, ΘΓ ψ ]τ [Ὀγ πη Δη Πα 18} 

ἃ ΘρΡΘΟΙΘηῚ δὶ ἸΠΠ ΡΥ Ἰ ΠΊΘ ἢ 65, 501 τπι ΠπΠῸ ΔΘΙΡΘΠῚ 

τὴν φωνὴν, χαὶ τὰς λαμπάδας, χαὶ τὴν φωνὴν τῆς 
ώ ΤΕΞᾺ Ὁ. -ε "Ν᾿ ᾿ 2 ἘΦ Ξ σάλπιγγος. Καὶ ἐν τῷ Πσαίᾳ γέγραπται " Φωνὴ λέ 

, Ν Ν “} 

γοντος, βόησον. ἔστιν οὖν φωνὴ, πληγὴ ἀέρος, ἢ 
ἘΓΓΛΊ κΣ , τὰ ΠΡΟ ΝΕ πνς πνρ Ὁ 
[τὶ] τὸ γινόμενον εἶδος περὶ τὸν ἀέρα, ἐ πρὸς ὃ βού- 

λεται τυποῦν τὸ φωνοῦν. Οἱ μὲν διὰ σαρχὸς διμι- 
το ἜΕΟΣ ΒΑ ΑΟΣ δ᾽ ἄασετι ἢ 

λοῦντες ἀλλήλοις, πλήττοντες τὸν ἀέρα, χαὶ οἱονεὶ 

τύπον τινὰ χαὶ εἶδος ἐπιύάλλοντες αὐτῷ, ὠθοῦσι 

᾿πη 6 }]πιητ, ας δὰ ΔΕγῸ5. 6}1|5 Δα αιιθπὶ ἀἰνἸσ ταν, 859 διὰ τοῦ Πνεύματος πρὸς τὸ φθάνειν μέχρι τῆς ἀχοῆς 
Ν Ῥουνοηϊαῖ. οχ γοιὸ ΟΠ] Πϊ Δ] ΓΘ ΥἾτ15 Θὲ ΤΟ ΠΟΥ 5.) 

Τ)60 ᾿πηασ ! Πα ΠΟΘΙ ΘΟΥῚΙΠῚ {1105 5118 ΠΔ νΟΟΘΙῚ 81ι-- 

αἴνὸ νυ]ῖ σοπηηον θη θ, αἴ τι6 Θχ οἰ ηΐ ; ἃ 60 τι 

πη Ἴ Πα 110 ἸΒΓΠ85 0 Οὐ! Θὰ “1185 ἴῃ 5ΟΙΏΠἾ5. ἢΐ Πὰ- 

Ῥθ»οαὶ σοσηδιοπθιη. ΝῸΠ οηΐηι {ΠΠ|6Ὸ, ΧΊΟΥ ΠΟ ΔΘΓῸ 

ῬΘΓοιιθ50, ΡΘΡΟΘΡΙΪΟ. ΘΟΥῚ ΠῚ “1185. ἀἸοιαΠ τι, ΡΟΣ 
τι} 5. ΠΑΡ τιν : 5θ ὦ δὰ, ᾿ρ88 πιθηῖ σΟΡΊ ΔΓ ΟΠ Ο5 

ΘΧοΙρ ἢ ἴθ, 1Π ΠἸΘΠΟΥ ἃ ΘΟυ πὶ 4] νἀ ουιιηΐ ροι- 
ΠΊΔ ΠΟΙ 5016[. Ἐδοία ϑϑὲ πὸ νοὸχ Δ ΑΓ Δ], 

«πο ἅιιΡθ5, {πιὸ ΠῚ πηαπάαΐα. αὐ] ῬΟββθηΐ, 
Τα νοι, αἀἰνίπα 'ρϑὰ νο] παι οἱ Ἰατθηῖου ἴη50- Β τοῦ Θεοῦ, χατὰ τὸ ἀφανὲς 
πδηΐθ. ἦοχ νϑιΡῸ 11} αἴθ ἀ ρορα!αμη ἤοθαι, δραΐ 
Ἰ51 15, Ποὺ ὁδῖ, οοσηϊτι. [Δ 0}}18... 6 Ομ] Πῖιι5 
ΘΟΠΉ ΘΠ Π51 1115. ΝῸΠ Θπ]η} ΡΙΟἴδοῖο οο] ον  ἃ]}1- 

410 οοἸονατα δραΐ ἃς. ΟἸ ΓΟ ΠΟΥ ρίαν, δῖ. πΐ ρ.Ὸ- 
Ἰαΐὰ οὐδ νοχ ρϑιοὶρὶ οι 5. Ροβδθῖ : 564 νἱάθ- 
θᾶϊ ροριυ]ι5. νοοθηὶ, ργορίονοα φαοά Ζιοίάμηι 
δὲ ]λοπεὶπὶ ργιδοορίιην,, ἐἰιιηιίτιατις οοιεῖος, 

ΘΧΟΙπδα ἃ ἀἸοτ5. ΟΡβουν ατ6. οὐμπὶ. Οἰΐη δὲ αὐ 

ὁ 51. {π65 Μ35, Ἂν δ οἴπὶ Ἀερ. «παγίο εὕρο- 
μεν. 

ΓΠ1]α, καὶ ὅταν αἱ οἴα., τοδιλ τα {556 οχ ϑουιρειο 

γοΡ 5 πιοποῖ Πισαιβ. Νοο. ΑἸ τον Πουὶ μοί, οαπη 

ἰός ἰΙοοο πηδπάοϑβὶ 5ἷπε γοΐθυοϑ ἔπ πὶ τηὰ πὶ ὁχαγαιὶ, ἔπη 
ΤΥ Ρὶδ ἱπηρ τοδὶ ΠΡΥΊ. 510. ϑηΐηι ᾿ορ ταν ἴθ ἈΘρἷ5 αιιανίο 
οἵ αυϊπίο, σάλπιγγες χαὶ αἱ νεφέλαι ἀναβήσονται ἀπὸ τοῦ 
ὄρους ἐκεῖνοι, καὶ μετά, 

ἀν μας ΠΣ ΚΟ ἐπ αὐ κανν τον τς 
τοῦ πρὸς ὃν γίνεται. δὲ τοῦ Κυρίου φωνὴ ἕτερο- 

γενής τίς ἐστι, φαντασιοῦντος τοῦ Θεοῦ οἷς ἀχούειν 
τ -- - ν» 

βούλεται τῆς φωνῆς αὐτοῦ - ὥστε ἀναλογίαν ἔχειν 
, ᾿ 5: ; 

τὴν φαντασίαν ταύτην πρὸς τὴν ἐν τοῖς ὀνείροις γι- 

νομένην. Καὶ γὰρ ἐχεῖ, οὐχὶ τοῦ ἔξωθεν ἀέρος πλη- 
“- ΕῚ Ὁ - ’ 

γέντος, εἰσέπεσε διὰ τῆς ἀχοὴς τῶν λεγομένων ἣ 
Ε ΓΙ 5 5 -ῸὩολ "- ΩΣ Ν Ἑ ἦ 

αἴσθησις, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἡγεμονικοῦ παραδεξαμέ- 
ἊΝ ἐς ; 

νου τὰ νοήματα, τῇ μνήμη τῶν θεασαμένων πέφυ- 
" εὉ δ’ τε Ἂ 

ΤᾺ δαιλένε ᾿Ενγένετο οὔ ὃς τὸν ̓ Αδραὰ ἘΣ χε παραμένειν. ᾿Κἰ γένετο οὖν πρὸς τὸν ᾿Αδραὰμ φὼ 
νὴ, διότι εἶχεν ὦτα ἀχούειν δυνάμενα τῶν ἐντολῶν 

ἐνηχοῦντος αὐτῷ τοῦ 

θείου βουλήματος. Πρὸς δὲ τὸν λαὸν ἣ φωνὴ γινο- 

μένη δρατὴ ἦν" τουτέστιν, εὔγνωστος, συνετὴ πᾶ- 

σιν. Οὐ γὰρ δὴ ὑπὸ γρώματός τινος ἐχρώννυτο χαὶ 
, . 3 ν ἘΝ ᾽,ὔ 

περιεγράφετο, ὥστε αἰσθητὴ ὀφθαλμοῖς γενέσθαι ἣ 

λαλουμένη φωνὴ, ἀλλ᾽ ἑώρα ὃ λαὸς τὴν φωνὴν, 

διότι Ἢ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου τηλαυγὴς, φωτίζουσα Ἰλαυγὴς » 

ὀφθαλμοὺς, οὐδεμιᾶς ἀσαφείας περιχειμένης τοῖς 
ἸΔΟΥ͂ Κά : ᾿ 

λαλουμένοις. Καὶ τῷ “Ησαίᾳ δὲ φωνὴ " ἐγίνετο προο- 

ἢ Γτὶ, φιυοᾷ υπιοἷβ πο] δὶ, ἀρ οϑὲ ἃ} ε΄. Ῥαγῖβ., πὲς 

Βαθοὶ 5. Βαβι τας γνήσιος, βιιργὰ Ρ. 117, Β.7 

8 5ῖο φυδΐπου ποβίυὶ Νῖ55. οὐπὶ οὐϊίοπο Β451}}, Επ]- 

το Ῥαγῖβ. πρὸς ὃν βούλεται, Πιῖγα οἀ 110 Ῥαγῖδ. γινομένην 
πολλάχις. Ποοβ πολλάχις ἴῃ ποβίγΙ5. Νῖββ. οἱ ἴῃ οποπα 

Βὰ5 

Ἅ1τὰ {τὸ5. Μ55. Αἱ εὐὔϊεῖο Ῥαγὶβ. εἴπῃ Δὸς. ἀυϊηῖο 
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τάσσουσα, Βόησον " ἀντὶ τοῦ, τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ προ- 

φήτου ἀπὸ τῆς ἐγγινομένης αὐτῷ παρὰ Θεοῦ δυνά- 

μεως ἐτυποῦτο. Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων. Ποία ἃ 
“ Ψ».. , εὸ,7ἷἍ . 7 λ “6, 

φωνή ; ἐπὶ ποίων ὑδάτων ; Ὥς προφητείαν λάθω- 
ἣ, , , “" 52 , Δ 9. ᾿ 

μεν τὸ ῥητόν. Μνήσθητι τοῦ Ἰωάννου, ὃς ἐρωτηθεὶς 
Ν “Ὁ Ύ ῃ νὰ ΣΙ Σ ΠΣ -Ψἤ 

παρὰ τῶν Ιουδαίων, Τίς εἰ σύ; " τίνα ἀπόχρισιν 

δῶμεν τοῖς " ἀποστείλασιν ἡμᾶς; ἀπεχρίνατο" ᾿γὼ 

φωνὴ Κυρίου βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ. Οὐχοῦν φωνὴ 
Κυρίου ὃ Ἰωάνν ἄγγελος ἀπὸ Θεοῦ ἀπεσταλ- ρ ἢς.» αγγ " ι ἥ ᾿ Ε᾿ , - 
μένος πρὸ προσώπου Κυρίου » τοῦ ἑτοιμάσαι Κυ- 

, χ ΄ “ γεν ,ἢ ὅν 
ρίῳ λαὸν κατεσχευασμένον. Αὕτη οὖν ἣ φωνὴ ἐπὶ 
“ εν ΝΥ 3 - 3 ».) ΟΡ ἃ βα, 

τῶν ὑδάτων ἦν, ἐπὶ τῷ ᾿Ιορδάνῃ , ἐν ᾧ ἐδάπτισε 
΄ ΝΠ , , ὦ 5, δ᾿ ΔΆ, 

χηρύσσων τὸ τῆς μετανοίας βάπτισμα καὶ οὐχ ἐν 
-- 3 ,ὔ ᾿ Ὁ 1) 

τῷ Ἰορδάνῃ “ μόνῳ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ ᾿Ενὼν ἐγγὺς 

τοῦ Σαλὴμ., ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐχεῖ. Οὐχοῦν φω- 

νὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων, ὃ Ἰωάννης ἐστὶν ἐπὶ 

τοῦ βαπτίσματος. Ἔχεϊ χαὶ ὁ Θεὸς τῆς δόξης ἐβρόν- 

τησεν. Ἦλθε γὰρ φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ λέγουσα - Οὗτός 

ἐστιν ὃ Υἱός μου ὃ ἀγαπητὸς, ἐν ᾧ εὐξόχησα. Τό- 
τε χαὶ ὁ Κύριος ἐπὶ τῶν ὑδάτων πολλῶν, χκατα- 

, τ ξιώσας χαταδῆναι ἐπὶ τὸ Ἰωάννου βάπτισμα, ἵνα 
πληρώσῃ πᾶσαν δικαιοσύνην τὴν ἐν τῷ νόμῳ. 

Φωνὴ Κυρίου ἐν ἰσχύϊ. ᾿Αφαιρεῖ γὰρ τὰς ἀσθε- 

νείας τοῦ λαοῦ διὰ τοῦ βαπτίσματος τῆς μετανοίας, 

δι᾿ αὐτοῦ βαπτίζων ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν. Τὺ, ᾽ν 
εὐξο ἤν. ς [ » . - ΄ Αι π 

ἰσχύϊ, ἣ φωνὴ ἣ λέγουσα " Μετανοεῖτε, ἤγγιχε γὰρ Ε 
,ὕ Ὁ - 

ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῶν: χαὶ, Ποιήσατε χαρποὺς 
ἀξί - , 3 "ἢ 5» ΞΟ ἘΝ ΠΣ ἣ ὴ 

ξίους τῆς μετανοίας. Ἢ μή ποτε ἐν ἰσχύϊ ἣ φωνὴ, 

διότι μαρτυρεῖ τῷ ὄντι τῷ ἰσχυρῷ Κυρίῳ ὃ ᾿Ιωάν- 

νης» λέγων - ᾿γὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι, ὁ δὲ ὀπίσω 

μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν. Ἣ φωνὴ οὖν 
ε, 5 ͵ -φ 5» 7. Ἅ, - ᾿ ἣν 

αὕτη ἐμαρτύρει τῇ ἰσχύϊ. Φωνὴ Κυρίου ἐν μεγα- 
Ἄ ͵ -Ὁ 5 τὭ 

λοπρεπείᾳ" τὰ μεγάλα περὶ τοῦ ᾿Τησοῦ διαλεγομένου 
Ἅ “Ὁ , ἌΝ, ΡΥ ἣν .- 

μυστήρια τοῦ᾽ Ιωάννου, λέγοντος, [ἁἰδον τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον “ ὡς περιστερὰν χαταδαῖνον χαὶ μένον ἐπ᾿ 
- ,ὕ - ἤ, σ͵ 5, - , " Ὁ 

αὐτόν" χαὶ πάλιν: Ὅτι ἐχ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ 

ἡμεῖς πάντες ἐλάδομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. 
ὙΨηλὰ γὰρ τὰ ὕδατα χαὶ τοῦ μεγέθους τῆς δόξης 
τ : Ξ ΠΥΣ ΛΝ ἢ ᾿ 

τῆς περὶ τὸν Μονογενῇ παραστατιχά. Διὸ Φωνὴ αὶ 

Κυρίου ἐν μεγαλοπρεπείᾳ. Μεγαλοπρεπὲς δὲ χαὶ τὸ 

λέγειν: Θεὸν οὐδεὶς ἑώραχε πώποτε " ὃ μονογενὴς 

Υ[ὸς, ὁ ὧν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξη- 

γήσατο. Καὶ πολλὰ μεγαλοπρεπῶς τὰ περὶ τοῦ Κυ- 

Ἐβαΐδηι Πο]αὉ νοχ 7, ρυθορμίθμθ, Οἰαηια; Τὰ 6δῖ, ριαὶ, ἤο.6. 

ΠΊΘη5. ῬΓΟΡ]Ιοία 4]}0 ᾿πάἸτὰ 510] ἃ Π)60 ροίθμια [η- 

[οὐ πηα θαίιιν". 7 0; 71) οηιϊτιὶ δι ρ6 ἀηιία5. Οτιο νοὸχ ὃ 
ΒΌΡΟΥ 4115. ἃ τιὰ5} ΠΙΟΙι ΠῚ. αὐ ΡΓΟΡΠΘεἰδη} δο-- 
Εἰρίαπηιι5. ΜΘ  Π ον Ὶ5 Το  Πηἶβ5., {πὶ οἴμηὶ 1Π ΘΙ ΤῸ-- 

ϑαγθῖαν ἃ ΔΤ ἀαῖβ : εἰς ἐς {πὶ ἢ φικοι ΓΟΒΡΟΠδιμη)ν ]οαπ.ῖ 55. 

αἰαδίμιτιδ ἰἰς φιιὶ πιϊσογιιτιῖ τις ὃ γΘΘΡΟΠΑ ΙΕ : δ 50 Ξῷς 
φψοῖ οἰαπιαχὶς ἴπι ἀθϑογίο. ΤΟ ΤΠ 5 ΕἸ σῸ ΝῸΧ δϑὲ 

Τοπηϊ πὶ, ἀη ΚΘ τι5. Δηἴο [ἀοΐθιι ΠΟ πὶ ἃ 1)60 τηΪ5- 

5115... 4 Τ)ομλΐπ 0 Ροραιπ δα ρα τη Ῥαραγθῖ. χα, τ. 17. 
Ηδο ἰσίταν ΥῸΧ 5106} ἀΠτιὰ5 ογαΐ, 'π Του ἤὰπ6,, ἴῃ 

{τὸ Βαρείζαθαι, Πα ρεἰδημιιηι ρυ Ἰοὰπ5. ΡΟ ΠΙΓ6η-- 

εἶδ : πθὸ ἴῃ Φογδη6 5010, 566 δἱ ἴπ ΕἔπῸπ ΡΙῸΡ6 
ΘΆ]6π., «ποιὰ 1Π1ο πλάϊ! παπὶ δγαΐ Δα πα σιιπ). ΥῸΧ 
ἰδίταν ΤΟΙ 5.06} 4115, ΤΟ ΠῸ5. οϑῖ , {π|| 

σΟμ δ Παρ δηλ. 1ΠΠ16 οἱ Πθιι5. Π]ὰ) 6 βίαι !δ 1η-- 
τοπαῖϊῖ. γΘη Θπμΐ ἢ ΥῸΧ 6 ο88|0., ἀἰσοπθ : Πίς δοΐ χεκειῖι. 3. 

Μίμις πιϑιις αἰϊϊθοίιις., πὰ χιίο πεϊ]ιὶ σοπιρίαοιιῖ. 17. 

Ταμης οἴϊαμπι ΠΟΙ Πιι5. 5 ΡῈ ΔΠῸΔ5. τηλ]τὰ5 δας. 
ΟΠ τι ΟΠ ΠΘ ΠῚ ἰΘ 5 Π50Π|ὰπὶ ἀπ ρ] ον, δὰ 
Τοαπη5 θαριἰδηλτπι δϑοθηάθγο αἰ πδίιι5 6ϑί. 

3... 7 0χ Τοηιϊνιὶ ἱπι οἰγίτ6. Αὐιονε Θπῖμὰ ΤΠ Πν--ς ἢ 
μϊ αἴθ. ΡΟ ρου Ραμ ΓΘ [185 Παρ ΕΙ5Πηἃ.,. μι 

ἰρϑίιαι θα ρεζὰπ5 ἴῃ πὰ δα ροθπἰτοπεδπι. ΠῚ, 
1 οἰτίμδ., νοχ οδ8ι ἀἴοθηβ : ωπίζοπίίαμι αϑιϊ6 7 ἡς μ, 3.5.Ψ 

ἀρρνορίπφιανῖι ἐπῖπι τοβπιπ, οκοί όχι ; [6 : 

Ταοῖϊε ζγιιοίμις αἴρπος ρωπιϊοπίϊθ. Αὐὶ' ἔουίο γος. 3. 8. 
νὸν ἐπὶ υἱνίμίο,, ααϊὰ ΠΟΠΉΪΠῸ γ6 16 [ὉΡῚ ΦΟΔΠΠ65 
αι τοϑε πο πῖτιη, ἀἸοθη5 : Εθο ϑαρίϊξο ἵπι αι: ἡ καμ,. , 

φιιὶ απίοιπ ροϑὲ πιθ Ὁδπίιιτιις 651; 7Πον ἴον τι 65:. τι. 

Το ἰρίταιν νοχ υἱνπατ1 τοβ πο πίπιπι ἀἀ]0αι. 3 0κ 

Τοοπιϊτιὶ τι πα ρτιοοπεῖα. ἸΝΝΊυνϊ ναὶ οἵιπὶ τηγϑίο- 

γἷὰ τηᾶσπα 6 1651 ΠΑΥΤΑΡΘ ΦΟΆΠΙ65 » ἀἸσΘ 8 : 

71Ἰαϊ ϑρίνίτιανι 5ατιοίιιηι 5ἵοιει οοἰμηιναηι ἀἰθ5οθ1ι-- χοαπον 3». 

«οπίοι ἀο πιατιθηῖθηι 5 ρ 67) Θιίηι, Οἱ ᾿τθυιιη : 126 χοαπιτονα. 

Ῥἰοτεϊιιἰτιθ ἐγτι5 πος Οπιτιθ5 ΦΟΟΘρίπητι5., δἰ 5Γγα-- 

{ἴαπὶ ργὸ σγαῖϊα. ϑ0}}}Π165. ΠΆΠΊΠΊΙΘ διπὲ ἃ τι85 

ἰδία, οἱ φ]ουῖα {πο η! 1 πη α ἀἴπθηι ἄθο]α-- 

γαπί. Τἄοο 7 οα Ποπιϊπὶ ἐπ πιαρπιοοηίῖα. Ουΐη 

οἴΐδμι δγαΐ θπαρη!ἤοιιπι ἀἴθον : 7) 6ετη τιθηι0 υἱαϊξ ραν. τ. 

τιπιηιίαπι : τιτιϊ βετιῖ ἔτι 5 Μιϊμις., φιιὶ δι ἴτὶ οἴσει 

Ῥαικὶς, {116 ὁπαγγανῖε. Αἴάτιθ θα ρα τηαρη]ῆοθ [6 

ρίου φαίνεται διηγούμενος, ἐν τῷ λέγειν, Οὐ δύνα-- δ00 ΤῬομΐπο ἰοααΐ ἀθργο δ μ τιν, ἘΠῚ αἷι : ον ρμοίοςὲ ν 
{9 Ὗ ται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν, ἐὰν μὴ ἦ δεδομένον δ 

ἐγένετο, Μίοχ εἀτο Ῥανῖβ. οὰπὶ Ῥορ. φααγίο ἀντὶ τοῦ 
τό. Ἰ)εοβι τὸ ἴῃ 4}115 Μ85. 

ἘΓΒΙΡΙ, ἵνα ἀπόχρ. δ.1 
»Βερ, τονίλιι5 τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς. ΠΙᾺ «αοά πχοχ 

δοχαϊξαν, λαὸν χατεσχευσσμιένον, 510. ᾿πίογΡνο ΑΕ] 5ιαπλιι5, 
Ῥορπείιονι οαρεάζειιπι, ἰὰ ο5ῖ, ἴα αἰδοίαμη, αὐ γθηΐοη-- 

ψοαη.3.57. 

ποπῖο ἀοοΐρογο φιϊάφιιαπι, τισὶ [μοτὶ οἱ «αἰτίη εἶὁ 

ἴοπι Πλοπιϊπτιπι ῬΓΟΠιΟ ἃιΐτηο οἱ ὉἸδουΐ ϑιιδοϊρίαί. Νοο 

δπΐπι Α]1ὰ5 6}185 Ἰοοὶ υἱάθίι 6886. 86Π8ι18. γαυϊραία, 

Ρίεϑεπι ρεγγεοίαπι. 

ς Ῥιυο Μί85. μόνον. ΑἸ ἄπο οππὶ δα Τἰ5 μόνῳ, Ῥάμ]Ὸ 

Ροβὲ Βερ;. «πανία ἡ φωνή. 

ἃ Βορ. «παγίι5 ὡσεὶ περιστέραν. 

33. 



Ζιιυ. 31. οΟἴο. Μαρηϊβοιθαι. πόα δὲ ΠΠιὰ : 

δ10 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΒΌΜ 

μι ἄθϑιι"- 

“μίω. ν.33. 5ίην υϑτῖῖ, σα ΡῸΙ οηιτιὸς5 Θεῖ. ἘΠ᾿ Ἰστὰ : Οτ ἀοοο- 
ΟῚ 
θη. 

7νίώ. ν.35.1π|’. ΠΙᾺ φαοηιο, Ομ ογοαϊε ἐπὶ ΕἸϊιανι,, 

1καἱ. ἠο. ἤ. οἴα ιν νίαπι {γα πϑιηιίαγοί. 

ν. 

Ρὶϊ οἼπις ος!Πἰπιοπίλιι, οἰ σπιανὶς ψιΐώ 7 εις σογαχ 

οί. Ομόπι ὀπῖμι τισὶ! Π θῖις., ὑόν Ρα 7)εὶ ἰοηιιῖ- 

μανοὶ 

ἱίαπι οἰογπαηι; οἱ τϑ] ιια ο]δάθηη. ΘΘ ΠΟΙ 5. 
ΝΊΒΙ Ἰρίταιν ᾿παπη 116, ἃ] οι πη ΠΙΠ1} : 564. ομη πα 
ΤΠ ΣΠΠΠ 66 οἴη] ΟΠ  ΘΠΙΘΠΠ τη σηϊ ππ1π6 46 ΠομηΪ- 
πὸ ἠϊοία διιπῖ, ροῖο ἃ ΦΤοαηπο ἀδοθηῖου ΘητΠ- 

αἰαῖα, Τάοἶγοο, 7 0α: ])οπεϊτιὶ ἐπι πα στ Πεοπίϊα. 

ἀ. 7ου 1)οηιὶπὶ σοπ ἱπϑοηιὶς σοάγος. Ῥοίοβι 

ἀἸοῖ, 406] ρανὰπϑ ΠομΪπῸ ΡΟρι πὰ ΦΧ ρα τπιη., 
Πρ] ο τα θ5. Δάνθύϑιι5. Π6Ὶ ΘΟΘ ΠΟ ΠΘΠῚ ο]αίαθ. ἃς 

Θνθοῖαθ ΘΟΠ ΘΓ ΘΠΒ. 5 ΟΥ̓ΘΡΓΘΠσ 16. ΟὈΠ πὰ ἴῃ τῸὸ- 

Οὐ παμηῆτιθ ΘΟ] ] πὶ 

ΟΠΊΠΘΠῚ 5, Οἵ ΤΠ" ΓΘ ΠῚ} ΟΠ] ΠΘ ΠῚ (6. Ἴ 11, 15 ογαΐ, 

41 σοη Πρ Ρα. σον ο5, ἀὸ ΠΟΙ πὸ Δ νη 1} 

ΘΟΠΊ ΡΟ] Πα]λαΐ ; οὐμ ἢ ἈΠ Γι Π}., ΘΙ ατπιη 116, ΟΣ Πιιηη]-- 

Τιτατ|5. πη ρα 16 η5. σΟΥ ρΟΡῚΠ ἀδάποονοε «ὦ ραπῖ- 

τοπτϊαηι. {Ππ46 Τ)ΟΠ]ητ|5 ΓΘ ρα ΓΔ ΙΟΙΪ ᾿ρ 5115 5110- 

οθἤθπ8., ροϊθϑίαίοβ Δάνθυθαβ., σθάγοβ Τἀθα πὶ μεν 

ΠΟΘΙ ΡΠ Ογα πη. νοσαῖαθ. ἀὐνοητι. 5110. σΟΠΓΊΠΟῚΕ. 

Ορονίθε ΠαΠλ16. ΓΘ ΠΑΡῸ Τ)ΟΙΏΙΠΙΠῚ, ἄοποο 51} 

8105 Ρ6 465. ροπαΐ ἰηϊηιῖοοθ. ὁ. τ μας Ἵοοάτος 

δοηιηεϊπτοί,, ἐαπιιίαηι οὐἐμπν 7 ϑαπιίηι. Οὐὰ 

1σῖταν Θδῦ ν τ] π|5 Τα] απιιβ ἢ ΕδυιπΕ ΤΟ] υιιι οἱ]- 

[ΟΥ̓ Θ5. ὩλΕ]Γὰ 50] Ου 1ἃ δ᾽ πη τ] ογὰ ὙΠ] ουτιηὶ Θχ {Ππ|0Ὸ 

ΟΠ ησουΘ., θάσιιθ. {πηὶ «δηλ η} ἰση] Δα ΠηΟν  6. 
Τταιιο διιπ θ πὶ ἃ πποάτιπι ριΌρΠ δία ἀϊεῖς δ- 

ὙΘΥΘΑ 15. ΡΟ β[αἴ 5. 6. ΤΠ 6610 6556 {πγ6 [Ὁ] 6 πες. 
Δα ν Πα} π|5 1116... {π|| ὁχ {προ οἰ [δοιτι5.,. ἴσηθ 11- 

7 ναἱ.67.3. “πιόδοῖ τ, ἤπιχία 14 ἀπο ἀϊοιτπὶ 65 : ϑέομε ἰἰφιιε- 

Μιὰ ἐοτα ἃ {ποῖθ ἰϑηῖς,, οἷο ρογιϑιιιὶ ρεοσαίογος. 

Θ᾽ ΠΝ] ΟΡ. ᾿π.6}Πμὶ ΡΟΙοδὲ., θάρος. οἵ ἰρϑιιηὶ 
ΤΑ] πιιηλ δ᾽ αι] οἶα. σα ΟΣ ἢ. ἀιιο ΓΘ ἢ ΘΟΠΊΠηΪ-- 

“κ|]. ΟΠ  Παι{π|5. ΑἸ πο δδὲ νἱτα]τι5. 116 ἴπ 

Δ Π]|ιά, παρὰ τοῦ ἰωάννου, ἀδεδι ἴῃ Βερ. 4ααγίο. 

Ῥαΐ]ο ρμροβι ἰάθη οἤοχ ἑτοιμάζων θεῷ, δι θῖπη 16 δ 0 

Ῥατγῖβ. οὐαπὶ ἀποθιι5 Νῖςς, καθαίρων, πι4}6. ΕΘΠΟ ΒαΆ1], 

εἰ Ἀερ. 4ιανίι5 χαθαιρῶν, Βό πο. 

»Ί]ια Ἀδρ. ἀιιαγίις, ἘΘΙΠῸ νοτὸ Ῥατῖβ. λεπτύνειν. 
ΟΟ]Ρ. βεριἀπειιο λεπτύνει. 

« 510 61]: τί οὖν ἐστιν ὁ μόσχος; Αἴθανος φασὶν ὃν χατὰ 
πολλὴν οἴο., 4ιΡιι5 ἴῃ γον ῖβ. οἴὰπὶ ἱππεῖ! νἱ Ἢπππὶ, δα τι 
Ἰοσιιπὶ Υἰγὶ “ΟΕ βϑῖπ (οι θεἤϑιις εἰ Πασαιις ὁπιοη-- 
ἄατο γοϊπουπηΐ, ἤοοία αϊάθπι. αἴογαιιο, 56 ἀΐνογσο, 
ΑΙ ἰρίταν Πυσδοιιβ, ἔογίαβεο Ἰεβοπ τη 6856, τί οὖν ἐστιν 

ὁ μόσχος; τί ὁ Λίθδανος: τα 6530 δεὲ υἱεῖς " χαϊὰ 
7 αν ἢ νῈ] σοτνίο, τί οὖν ἐστιν ὁ μόσχος τοῦ Λιθάνου; 
(μία δν 50 δϑί υἱεῖς Γιδαιὶ 9 Οοναθεῇβιις νόγὸ ἀ]1- 
ἴον ὁπμεπαγο ἀσουθἼ[ν; Ῥαϊαίατις Ἰοσοπάιμ, τί οὖν 

5. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΆΟΝΙ. 

-Ὁ τ - Ν νΝ τ κ 7 ΣῚ 

αὐτῷ ἐχ τοῦ οὐρανοῦ. Μεγαχόπρε πὲς δὲ καὶ τὸ, Ὁ 
μὴ ἢ ΕῚ , 32 ! 9 Τὸ ΡΞοΣ ᾿ - ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστί. Καὶ τὸ, Ὃ 

Ρ» 

ἘΕΤΑΆ ΝΣ τ πὴ ἘΥ ααε ΤῚΣ 
ματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ. Καὶ τον Ὁ πιστεύων εἰς 

Υἱὸν ν ἔχει ζωὴν αἰώνιον - χαὶ ὅσα τοιαῦτα. Οὐδὲν 

οὖν ταπεινὸν, οὐδὲ μιχροπρεπὲς, ἀλλὰ πάντα με- 
τ, Ἷ ἣν : 

γαλοφυῶς μετὰ τοῦ ἐπιύάλλοντος μεγέθους πρεπον- 

τως ἀποδιδόμενα παρὰ " τοῦ ᾿Ιωάννου περὶ τοῦ Κυ-- 
Ἂ “ Ν' Ἧ7:.--:2 

ρίου λελάληται. Διὰ τοῦτο, Φωνὴ Κυρίου ἐν μεγα- 

λοπρεπεία. 

Φωνὴ Κυρίου συντρίφοντος χέδρους. Δυνατὸν εἶ-- 
ΠΟΙ ; “πεν 5 ε 

πεῖν, ὅτι ἑτοιμάζων Κυρίῳ λαὸν χατεσχευασμένον, 
: ἐν, ἊΣ 

τὰς ἐπαιρομένας ἀσεδείας χαὶ ὑψουμένας χατὰ τῆς 

Ἰγιῖλσθος τοῦ Θεοῦ συντοίξων καὶ χαθαιρῶν, ἐποίει 

τὰ σλολιὰ εἰς εὐθεῖαν. ο γὰρ πάντα βουνὸ χαὶ πᾶν 

ὄρος ταπεινῶν, οὗτος ἦν ὃ συντρίδων τὰς πεδροῦς Η 

χαὶ Ξξο αλίξων τὴν ἐπιδη λίαν τῷ Κυρίῳ, διὰ τοῦ 
᾿ “ 

ἐνάγειν εἰς μετάνοιαν τὴν ὑψηλὴν χαὶ ἐπηρμένην 
ΝΑ ; ἘΠ βἰ ας ἐνν, τ τα εξ ρος 

χαὶ ἀταπείνωτον χαρδίαν τοῦ λαοῦ. Ὅθεν διαδεχό-- 
ΠἾΡΕΣ κοπλννν , Ὁ. ς τῶ ΙΝ 

μενος αὐτοῦ τὴν ἑτοιμασίαν, συντρίδει ὃ Κύριος, διὰ 
- .« Ὁ , ’, , 

τῆς ἑαυτοῦ ἐπιδημίας, τὰς ἀντιχειμένας δυνάμεις, 
᾿"» » Γ ποτ ἀ ψοὸ ΄ , Ἂ 

χέδρους τοῦ Διδάνου τροπιχῶς ὀνομαζομένας. Δεῖ 
Α Ἁ “ἢ: , “, ἘΝ Ὁ , 

γὰρ τὸν Κύριον βασιλεύειν, ἄχρις οὗ θὴ τοὺς 

ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Καὶ ταύτας τὰς χέ-- 
ξ ᾿ 

ὄρους "ἢ λεπτυνεῖ, ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίδανον. Τί 

ἐστιν ὃ “ οὖν μόσχος Αἰύανος; Φασὶν ὅτι χατὰ 

πολλὴν περιεργίαν οἱ τοῖς εἰδώλοις λατρεύοντες διὰ 

τοῦ Λιδάνου μορφοῦντες μόσχων ἀπειχονίσματα, 

οὕτως ταῦτα χατήγγιζον ἐπὶ τοῦ πυρός. Οὕτως οὖν 

φησι τὰς ἀντιχειμένας δυνάμεις εἰς ἀφανισμὸν ἀξίως 

ἐξχφανίσεσθαι. Ἢ μόσχος ὃ διὰ τοῦ Αιδάνου ὑπὸ 

τοῦ πυρὸς συντηχόμενος χατὰ τὸ εἰρημένον, Ὥς τή- 

ἀπο- 

λοῦνται οἱ ἁμαρτωλοί. Καὶ οὕτως δὲ δυνατὸν νοῆσαι 

,ὔ Ν “ 

χεται χηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς " οὕτως ε 

λεπτύνεσθαι τὰς κέδρους χαὶ αὐτὸν τὸν Αἰόανον τὸν 

ἀογηγὸν τῆς τῶν χέδρων ἐπάρσεως. ᾿Ελεπτύνθι ἀρχηγὸν τῆς τῶν χέδρων ἐπάρσεως. ᾿Ελεπτύνθη 

ἐστιν ὁ μόσχος Λίδανος ; Φασὶν ὅτι εἰο. Ομζά ἐξίξιι" υ- 

«ἀπ Γι απ Αϊωιι ἰάοίονιπι ομΐον ες, οἷς. Νέδα 

ἀαβίιμ «αΐῃ μος 510 ἱπνοπίο μια] ταπὶ “ο] οἴ αἴ 511, 

οαπὶ ΘοηΠ οπίοι αὐαξ : δϑὲο ἐεαῖι, σον ροίίψιε Βαςῖ- 

ἐς. ὰο φαϊάοπι πιοάο ἁιιοῖου 6} ὰ5. Οριιβοι]ῖ 5οσγὶ- 
Ῥδουῦ, πο ἀἸσαπ (πος γόγὸ ἴα πε ποθ ὙἸ θέαν 50 το): 

418 ἴάπηθη δοπ]θοίπγα (ὐοτα 6 [511 τι1}}}} τ ] 15 ὁσσαγ- 

τΐ, δαπι ἀιηΡ]θο ἐπ ἄαπὶ ἀπιχίπιιβ, Ν ας {Ππ|| οτηῖ-- 

τοπάπιμη, Ἰορὶ ἴῃ Βο5. ἔονϊο ει (1Ρ. βοχίο φασίν ὁ 

χατὰ οἴο., «πο «απ πιθπάοβιιπι 5ἱΓ, ἀπ τσὶ πθμ 

Ῥοίεβί. 

ἃ Βοσ. υδγίυβ ἀπώλλυντο. Νο 1ζὰ τππ]ῖο ρμοϑὲ οαϊ- 

το Ῥαγ5. ὃν ἀποστήσαντας. ἘΜΊΠΟ νογὸ Β851]. εἴ ποβίτὶ 

πάτον Νῖ55. ὅ ὅτε ἀποστήσαντας. 



ΠΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ ΡῬΒΘΑΙΜΌΜ ΧΧΥΠΤΙ: 

τ μά Ὶ 
ποτὲ ὃ μόσχος ἐπὶ τῆς ἐξόδου διὰ τοῦ ᾿Ααρὼν, ὅτε 

ἀποστατήσας τοῦ Θεοῦ χαὶ εἰς εἰδωλολατρείαν ἐκ- 

πραπεὶς ἀνέπλασεν ὃ λαός" ὃν λαδὼν Μωὺῦυσῆς “ χα- 

τήλεσεν εἰς λεπτὰ, καὶ ἔδαλεν εἰς τὸ ὕδωρ. Οὕτως 
᾿ν - οἱ" ν , , ᾿ ΄ 
οὖν λεπτυνεῖ ὅλον τὸν Λίδανον, τουτέστι, τὴν πρώ- 

- ῃ 5. τος " Ὃ “0.5 “0 ὃ 
τὴν τῆς χαχίας ἀρχὴν, ὃ Κύριος, ὡς ἐλεπτύνθη ὃ 

μόσχος ἐχεῖνος ὑπὸ τοῦ Μωύσέως. [Καὶ λεπτυνεῖ αὐ- 
Ν Ὃ ν , ἈΝ , 

τὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίῤανον. 

Καὶ ὃ ἠγαπημένος ὡς υἱὸς μονοχερώτων. Μετὰ 

τὸ τὰς ἀντιχειμένας δυνάμεις ἀναιρεθῆναι, τότε 

ἀναφανήσεται ἣ πρὸς Κύριον ἀγάπη, καὶ ἣ ἰσχὺς 

αὐτοῦ φανερὰ γενήσεται, οὐδενὸς ἐπισχοτοῦντος τῶν 
πὸ , Ψ Α Ἀ Ὁ Θ » 

ἐναντίων. Διό. φησι μετὰ τὸ λεπτυνθῆναι, Ὃ ἦγα- 

πημένος ἔσται ὡς υἱὸς μονοχερώτων. Μονόχερως δὲ 

ζῶον ἀρχικὸν, ἀνυπόταχτον ἀνθρώπῳ, τὴν ἰσχὺν 

ἀκαταμάχητον" ἐρημίαις ἀεὶ διαιτώμενον, ἑνὶ χε- 
, ΑΝ τόσ χς 5 , Ὁ 361 

ρατίῳ πεποιθός. Διὰ τοῦτο ἣ ἀχαταγώνιστος τοῦ Κυ- ᾿ 
͵ ,ὔ ͵ 

ρίου φύσις ἃ μονοχέρῳ παρειχάαθη, διά τε τὴν κατὰ 

πάντων ἀρχὴν, καὶ διὰ τὸ μίαν ἔχειν ἑαυτοῦ ἀρχὴν, 

τὸν Πατέρα - Κεφαλὴ γὰρ Χριστοῦ ὃ Θεός. Φωνὴ 
, Ὕ 

Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Τ τὴν ἁμαρτίαν, 
«ς -Ὡ» 5 , Ν 3 , ΓΙ) ,ὔ εὐὖονλ ὡς πῦρ ἐπινεμομένην τὸν ᾿Ισραὴλ, ὃ ᾿Ιωάννης διέ- 
χοπτε, λέγων᾽ Μετανοεῖτε, ἤγγιχε γὰρ ἡ βασι- 

λεία τῶν οὐρανῶν. “ἣν οὖν φλόγα τῶν παθῶν τὴν 

ἐξ ἁμαρτίας ἐγγινομένην ταῖς ψυχαῖς διέχοπτε, 

διηγούμενος τὰ περὶ τοῦ αἰωνίου πυρὸς τοῖς Ἰου-- 

δαίοις, ἐν τῷ λέγειν τὰ τῆς κρίσεως σφοδρά " ὅτι 
χχιὶ ,, με Ων " “ ΄ λἢ - 

Τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ Κυρίου, καὶ διακαθαριεῖ 

τὴν ἅλωνα, χαὶ τὸν μὲν σῖτον " ἀποθήσεται εἰς τὰς 
Η “ ν᾿ , ὙῈ τ οὐ; 
ἀποθήχας " τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσδέστῳ. 
ἄχ. ἐἢ τον ν ῃ Γ -ς-νἈ»ν. ΠῚ 5 
Εχείνην οὖν τὴν φλόγα διέκοπτε τῷ ὑπ᾽ ὄψιν ἄγειν 
τὰ φούερὰ τῷ λαῷ. 

Καὶ συσσείσει Κύριος τὴν ἔρημον Κάδης. Ἦν 
3 ΄, Τ᾿ -- ΄ὔ 

γὰρ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ. Τὴν ἔρημον 
ἢ ; Ε: τι ᾿ 

οὖν ἐχείνην συνέσεισε τῇ ἐπιδημίᾳ τῶν πανταχόθεν 

λαῶν " ἥτις διὰ τὸ μετανοεῖν τοὺς ἐρχομένους ἔρη- 
μος ἁγία προσηγόρευτο. Κάδης γὰρ ἑρμηνεύεται ἣ 

ἁγία. Αὕτη ἣ φωνὴ χαταρτίζει χαὶ ἐλάφους " τὰς 
Θ᾿ ἢ Ἢ ᾿ ν .- 

ἁγίας ψυχάς" τὰς τὰ ὑψηλὰ ζητούσας- τὰς τῶν 

ὄφεων δαπανητικάς" τὰς ἐπὶ τῶν ὁψηλῶν ὀρέων τὴν 
διατριδὴν ποιουμένας. Αὗται δ᾽ ἂν εἶεν ψυχαὶ με- 6 
ἜΤΟΣ ἘΠῚ τῷ δ ηλὴ τῷ 3... 5 ᾿ 5 Π, 

γαλοφυεῖς ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς χατ᾽ οὐρανὸν πολιτείας 
5. πῶ ΣΝ νοῦ ὌΩΣΑΝ ἐκ τῶν ταπεινῶν ἀνατρέχουσαι, χοῦφαι χαὶ διηρμέ- 

Ὁ Μ55, {γ68 χατείλησεν, τη] 6. ἘΔΖΙ κατήλεσεν, ἃ γο- 
θὸ χατηλεῖν, χποΐο, πιοία σοπίορο. 

5 Ἄδρ. ἀιαγίτι5 μονοχέρωτι, 564 1[α, τι τι βαρ ν 441- 
Τὰ πῇ 511 δοοιι πη ]ς Οἰγ]5., σα ἀπ ἰἀπιοπ ππαπι. Πα 

ὕ 1 

Εχοίο, «αὶ [λοι [θυ αι θ6 1 ΛΆΡΟΏΘΩΙ : οἵ νὶ- 

ἀοἸϊοθὲ ροριά!ιθ ἃ Π6ὸ ἀοίϊοῖθπϑ5., δὲ ἴῃ Ἰάοϊο]ἃ-- 

τῦϊαπι αἰ] αρ5ι15., θη οἰ πη χῚς : ιιθ αι ΘΟ Θ {ΠῚ 
ΜΟΥ 565 μη] ππτα ]η ΘΟΠ ΥΙνΓ... οἵ 1 ἀαιιαπι ὁ0η-- 

76οἶε. Τίααιιθ δά ᾿τιπο πιοάτιπι ΤΠ ΟΠ Πι15. (Οἴτι πὰ 
ΤΑραπιιη., ἰὰ 68 9. ΡΥ αμ. τη} {186 ΟἹ ΒΊ ΠΟΤῚ 
ΘΟΠΊ ΠΝ] Πτιθῖ, δῖοι: ν τα}π|5 116 ἃ ΔΙΟυ 56 ΘΟΠΙ ΠΉΪΠιι-- 
ἴιι5. δϑὲ. δὲ οοηῃιηιίπιιθὶ δας 1απιηιίαπι οὐζιεζιιη 

Ζιθαπιιηι. 

δ. Εὲ αἰϊοοίτις. φιιοπιαάπι οι {{{{πὲ5 τιτιΐοογ.- 

χεΐιιτηι. Ῥοϑὶ δα ]αἴαθ. ἀν θυβαν 5. ροἰθϑίαιεϑ ἔπιΠῸ 
ἉΠΊΟΝ Θρρα ΠΡΟΜ τι} δ] ποοϑοθὲ 7 ἃ ᾿ρ51π|5 [Ὁγ1- 

τὰ... ποηλΐπ6. Δ νυ" ]ΟΥ 1 ΘᾺ ΟὈΒΟι ΡΠ 6, 

τ]Δ ηἰΓϑία ἤθε. Ῥγορίθυθα ρ058 {ΠΔ1Π} 1] ] Πιι{10-- 

ΠΘΠῚ οἷΐ : Ζ)ἰδοίιι5 οὐ ἢ οἴσμί {{1{π|5 τι σοττπεπι. 

{ὐΠΊ ον ἢΪ5. αὐυιΐθιη Δ ΠΪπ1Ὰ] 65 ἐπ ρου] οβίιη}, ΠΟΙΏΪΠΪ 

ΠῸΠ 5} 4 Πτπιπὶ.. πο νἴμπὰ παροὺ Ἱπ ομ Δ}. 

4ποα ἴῃ 5011 π]}0115. ΒΘ ΠΡΟ. ΘΟΠΙΠΠΟΓΆΠ5 5 [Ὰ 

ἴιπ0 οογηιι Πατιοῖαη ΤΈΡΟΗΪΓ. Οὐ ρΡΟρΘυ. 1Π5ιι-- 

ὈΡΘΆ ἢ Π15 ΤΟ] πὶ Πα α"ἃ ἸΠΠ]ΟΟΡΠΙ ΘΟΠραγ ἴα δὶ, 
τππ 4πι0 4 Ομ ]γ115. «Ομλ πᾶ ῖ11)", {πππ} «πιο ( τι Π1}Π} 
ΠΡ ὲ ϑυϊ ἰρϑβίθιϑ ΡΥ ποι ρῖπιηι. , Ῥαΐροηη. ἘΊΘΠΪηῚ 

ὅαρμι Ομνιςιὶ, 71)6ιι5. 7. Το 7)οηιϊηϊ ἱπιίθτοϊάοη- 

{ἰς Παπιπιάς ἰρηῖδ. ῬΘοσατι ΠΣ). , (πιο Ἰηθῖαν 1515 
Ι5γ8 6] ἀθράβοθραις, ΤολππΠ65 ᾿πιογοι ἰθθαῖ, ἀ] θη 5: 

“Ῥαωπι!ογιίίαπι ἀεὶ, ἀρρτοριτιχιανῖξ ὀτεῖπι ΓΟ βτιτίη) 
εὐϊογιηι. ΕἸ νπηατα ἰρί τιν οὐ ᾽ αἸτατιιπ, Θχ ρθο- 
οαΐο ΔΙ ΠΊ  θτι5 ἀοσ ΘΠ 6]... ἀΠΠιι ΠΕ 1 115 {πι 3915 

᾿ἰϑπὶβ. δου ὶ ρα ηἶ5., ᾿πτογοι θα ϊ.,. αὐτὴ 704 101] 
γον γοι νοι] ἢ πὶ, αἀἴσθη5 : 7 σι α τιν ἔτι 

άπ ΤλοτΪηὶ, δὲ ἀγϑατη τπτισιεἰαὐ! : οἱ {γί τοιιηι 

φιιϊάίοηι ἴτε ΠΟΥ οἷς ἀἰδροτιθῖ, μαίας ὍΟΓῸ ἱσηὶ ψεὶ 

ἐχδιϊπισιὶ ποπ ροίο5ι., Θοτηιιγθῖ. Π]ατ θυ ρῸ Π4η}- 
πιὰ ἱπίθγοθραῦ., απο Ππορροπάα. ρόρι]ο ὁ} 

Θου]05 ῬΟΒΈΘΡΙΙ. 

6. ΕῚ σοπιπονοῦτε Π)οηιίητι5. ἰΘϑογίπιηι Οαεῖες5. 
Βαρεζα]αΐ Θηΐπη ΤΟΔΠΠ65 1π 465θυῖο. Τ᾽ ΘΘΓ ΠῚ 

Ἰἰστπιν {Ππ| σου πηονὶὲ ρ6} ΡΟρα]ονιιην ἀπά {π|6 
ΔΟΟῸ ΡΘΗ) ἀἀνοπίπμ. Οὐοά ἐἰδβθυίτ, ργο- 
Ῥἴδθυ δου! ΠῚ 41} ν ΘΙ  Πί ροο ΠῚ [ΘΠ ΕΠ 8 ΠῚ, 58 ΠΟ] ΠῚ 
ἀΡΡΘΙΙαίιιηι δῖ. δ 65. ΘΠ], 51. 1ΠίθΡ ΓΘΙΘΗ 5» 
58 ΠΟ ΠῚ ἀϊοῖ παν. Ηφοο νοῸΧχ ῬΥδραΓαΓ ΟΟΡνΟ5., Δ η]- 
Πη85 Ὑ]Ἰ  6] σοὺ βαποίοβ., {π|80 ΘΧΩΖΌΙΡΙΠΐ 50] ηϊὰ., 
ἈΡΘΕΤΠΠΓΠ 116 ΒΘ ΡΟΠίθ5, δὲ 1η 1115 ΠΟ ἢ {ἢ 8115 ΘΟ 11-- 

ΤΡ Δ ἔπι". 8 ιιΐθιη ἔἸΘΥῚ ΠΕ ΔΠΙΠη86. ΠΟ ΠΙ ΠΟ. 

πὰ δὰ ο Θβεῖ5. ΟΠ ΘΒ [ΠΟ Π15. [Ἀ5 Ὁ] 6 111}. ἃ} 1115 

Ἰοπρα ποϑιίσὶ {πδίπον Νί55, τῷ ἰσραήλ, ἘΠΤΠ τὸν ἰσραὴλ. 
» 51. ἤθα, τουτῖπ5, ΑἸΠ ὑτὸ5 Μ55. οὐπαὶ ΘΕ Π{15 ἀποτί. 

θεται. ΑἸΙΦπαπίο μοϑὲ πο Ῥατὶϑ. τῷ ὑπ᾽ ὄψιν, ἘΠ ο 

ΒΆ51], δὲ ποβίν {παίιον Νῖ55, τὸ ὑπ᾽ ὄψιν. 

ι. (ον. ατς 

ΔΙαι} 3... 

]αἀ{π. 3. 
12. 



᾿-Οον.ἡ, δ. 

δὰ. 83. 
10. 

ΜΙαΜ]ι.3.8. 

Ῥεαὶ.31.6. 

ΤΕ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 5. ΒΑΘ ΜΔΟΝΙ- 

ἀϑοοπάπιης,, τπροῖθ Ιονὸ5. δὲ οαΐδθ  {α ] 115. οὐμηὶ 
Δ ἀνουϑαν 5. ῬΟΓΟΒ Δ ΕΠιι5., 4 πη  Πποάτιπ) ΟΘΡν 5 

οαπι βου ΡΟ ΠΡ ιι5., ΒΘΙ Πα οβι. 564. ΕῚ σορϑίαΐ 
εοπάοησα, τι 56 ΘΠ ἴ65 510 σΟΠἀΘ ΒΑΓ} συ γὰ- 

χπὰπὶ ἀπ] ὈΓ Δ ΟΥ]0 (6 6βοθ πη θ5. ἀ οι οσ ΠΕ}. τὰ πη] -- 

ΠΟΙῸ ΠΟΡΌΙΟ ἃ σου Ἶ5 ἈΡϑιι πα πῖπι". ἘΟΓ[α556 16- 
ταν, ΧΦ] ἀΡΒΟΟΠ ΕἾ τὰ ψ τα ἀρσιῖ, 15 γϑυ αι Θ0- 
ἄδπθα : πος δῖ, ἰΠτα πτϊα πὶ Ππηαῖθ να} παῖ γα 

ΡΘοσαῖα π᾿ ἀρογτιπὶ ΡΓΟ ΟΡ : {πα ΟἿ γο ρα 5 
γαν θα ΓΘ ΠῚ δου ΡΟ ο5. ἀἸοιπίιν. ἈΘν ΙΑ ΔΗ Θ ΠῚ 
1π| {Πὰ αἴθ, οαπ Του ΘΙ 1} ἃ ΠΘΟΟΠ ἀἸτὰ ΓΘ ΠΟΙ ΑΥῚΠΠῚ 

οἴ σοηβ1 Πα ΟΡ πη Ἰρβονιμ. ΕῸΡ 5515. ἀπ Γ6 1 οἵ 

οδλπη65., οαΠ] ΠΟΙΉΪΠὶ οβϑοῖ νῸΧ, ἴῃ ἘΠ Πηδίθ 

1518 6] οἷο Δ]ΠΟ ιιΘθαταν : ὕαηι δθοιὶς αὐ τααίσθηι 

αγϑοτιιπι ροσίία 6ςὲ. Οπιτεῖὶς ΘΓΘῸ αὐ 7 {6 ποτὶ 

{κοῖς ἐριιείτισαι. δ οτιῖηι, Θαοίιπι, δὲ ἐπι ἐβ ΠΘηὶ 
ἐοη]ίοίτι". Ῥον ΘΙ αθραὶ σοπάθηβα,, Ἰὰ δῦ, ἔλπιοα - 

ἘΠῚ ἱπῈ || Γαΐ πι Ῥά]ατ [Δ ΟΙ θαι. Νάτα. οοπάθηβα 

5υ νὰ, ΠΆΓΟΥ Ϊα ̓π[υτιοΐοϑβα δὲ. Οἰι}115 615 ἀθινπθη- 

τὰ ον οβίθπθνοι., ἀ σοπογαδιη [δου Πα |1ὰ-- 
ταν 1105 Ῥιονοσαθ αι, ἀἸσθη5. : Φἰαοῖίθ γγιιοίιις 

αἴσπος ρωπίοηίί. Οὐδ πη πῖὰ τπππιη ΘἰΠοῖαπι, 

ΠΘΙΏΡΘ 5 τι Το 0] τη} ΤΟ] Π] δἰ ποθι : ἴῃ {π|Ὸ 

{{|564115. ΘΟ ΒΕ 5. Ππϑυὶτ, σ]ου αὶ ΠΟΠΔΪΠῸ γο-- 
ΡῈ [ον ροίοβι, 

τ. ϑεὰ εὐ )οηιίπις αϊϊενίμτα, ἱππανίιανο {αὰ- 

εἰοὶ. απ Ρ6. ῬᾺΡΕΒεμτ1 Π} π΄ ἈΠ Π]Δ]}115 ΘᾺ Π ΟΠ Π]- 
οατοναι πὰ ΠΑ ΡΙΓΆΤ10 511 ΤΠ] Η1. ΑΠἸ μ] Δ ἢ} ἰσῖταν ἃ. 

Ῥοοσαῖο ἃ] τπτα μι Πα θ᾽ ται Τλοιι5. πα ρυόορῖον ἀἴοῖ- 
τὰν ᾿Π ΠΟΙ Τὰγ 6 ἀΠ]ανίπιμ. Οὐαὶ ΘἢΪ ΠῚ νὰ ΠῚ ΡῸ 

Ῥαρτϑημιιηι ΟΡ θηΐαμι αἀἰΠπιν τη νοσαν θυ, ΘΕ πὰ 

ΘΧ {ὐΙΟΟβ Π0 ΡΥ τη ῬΑ] η10 «ΑἸ ἸοἸ πλιι5.. ἄτι ἀἸοὶε: 

Τ᾽ ϑγιηαπιοτι ἐπ αἰ ενο ἀφιατσιτη πε! ατιιι αὐ 

δἰίπὶ τοτὲ ἀρργορὶπηπαθισι. Νᾶνὼ. ἴῃ θὰ γϑάθηι- 

τἰοπθ 4185. ΡΟ θαρι δηλ η} ἢ, ᾿ϑοσαίουνιη ρ6ο- 
οαϊὰ ἈΡΡΙΟΡΙ Πα] τᾶ 6. ΠΟ. ΔΠΊρΡ] 115. ροΐθυπηῖ, Εὲ 
φοονιι 1)οηιῖπτι5 τὰ ἐπ (δίογηηι. Ῥυοοῖθι" Πεθο 

οηϊπῖα ὦ σφοποράθίιν πο] 15... τὶ ΠΟΙ ΏΪ ΠῚ ̓ π ΟΠ ΠῸ 5 

ῬΥΪΠΟΙ ρα ἃΘ ΠΟΒΟΔΠΊΔΙ5. τ {π| ΔΓ ῬΟμρι]0 5ιιὸ 

ΟΡ ν᾿ τὶ ἀθνιοῖο τη] στο, ΘΠ  Ἰο !οπ θη ἀςοὶ- 

ΡῬἰδηλ5., {π|80. ἀδῖαν ἃ ΠΟΤ Π0. ἰπ Ρᾶοθ, [εἶ5 αι 
1ρ50 ἀἰβηὶ βιιπῖ. Τρβὶ β]ουῖα ἴῃ ϑρθθοιία βοθοι]ουιι. 
Δμθῃ. 

ὁ ἘΔΕΪ εἰ ἔγὸβ Μβ5, ἀποκαλύπτει. Ἀδρ. φιαγεις πὰ 
οὐπὶ ΓΙΧΧ ἀποχαλύψει. Μοχ 610 Ῥατὶς, ὑπὸ συσχια- 

συοῦ. ἙΔΊΠο Βάα51}. πα ἃ0 ποτὶ Νῖος, ὑπὸ τοῦ συσ. 

4 61 οαπὶ Ἀδρς. Φαανίο ἐν ἑνὶ αἰνίγματι. ΑἸΠ ἔτος 

55. ἐν ἑνὶ πράγματι, τα Ἀδρ'. φαάχειις ἀνενεγκεῖν τῷ, 

6 Τίορῖς Ομ θεῇβιιιβ τὸν χαταχλυσμὸν χατειχιεῖ, αἰοὶ 

οὐ ἴῃ Θά Π|5 οἵ ἴῃ ποσί τὶς {πατιιον Μος . Ἰορίταν τὸν κα- 

ΝΣ ἀν ἐπρὶ Ξ Εν 
ναι" πόλεμον ἔχουσαι πρὸς τὰς ἀντιχειμένας δυνά- 

ε δ Ν Ε ΓΦ ϑιᾳ Δ " μεῖς) ὡς πρὸς τοὺς ὄφεις αἱ ἔλαφοι. ᾿Αλλὰ Καὶ 
ς ἀποχαλύπτει δρυμοὺς, ἵνα αἱ ὄφεις φανεροὶ 
γένωνται, οἵ ὑπὸ τοῦ συσχιασμοῦ τῶν δρυμῶν χα- 

λυπτόμενοι, πρὸς τὸ ἀπονώτερον αὐτοὺς ὑπὸ τῶν 

ἐλάφων χαταναλίσχεσθαι. Τάχα οὖν ὃ ἐλέγχων 

τὰς ἐν τῷ χρυπτῷ χαχίας, ἀποχαλύπτει δρυμούς" 
΄' ᾿ ἣν Ε - 

Ὁ τουτέστιν, εἰς ἐμφανὲς ἄγει τὰς ἐμφωλευούσας τῇ 
[- - , ε , ᾿ν ᾿ "ν᾿ ἣν ὑλιχῇ φύσει ἁμαρτίας, ὄφεις λεγομένας διὰ τὸ 

᾿ -: δὲ 
ποικίλον τῆς ἡδονῆς. ᾿Αποχαλύψει δὲ ἐν ἡμέρα, ὅτε 
- , “- ν 

ἀποχαλύψει τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, χαὶ τὰς βουλὰς 
- δου ΕΣ ΄7 Υ . ’ τῶν χαρδιῶν αὐτῶν. Τάχα δὲ χαὶ ὃ ̓Ιωάννης, φωνὴ 

τὸ τα με τος τν 
ὧν τοῦ Κυρίου, ἐν ὅ αἰνίγματι τῷ ᾿Ισραὴλ διελέγετο, 

ὅτι Ἤδη ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων χεῖ-- 
-" ὑπ τφὸ ἣν λ -- ν ν 3 

και, Πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν χαρπὸν χαλὺν, ἐκ- 
᾿ Α ΕῚ “- Π' 3, , Ν 

χόπτεται, χαὶ εἰς πῦρ βάλλεται. ᾿Απεχάλυπτε τοὺς 
, - - ᾽ὔ 

δρυμοὺς, τουτέστι, τῶν χαρπῶν τὸ ἄχρηστον ἐφανέ- 
δ , τ 

ρου. Ἄχαρπος γὰρ ὕλη, ὃ δρυμός. Οὗ τὸ βλαδερὸν 
ἐπιδειχνύων αὐτοῖς, εἰς τὴν ἐπιβάλλουσαν χαρπο- 

- Ἁ 
γονίαν προσεκαλεῖτο, λέγων ᾿ Ποιήσατε τοὺς χαρποὺς 

Ἑ 4:53 -“" , 30 τ , ΠΝ - ἀξίους τῆς μετανοίας. ᾿Εξ ὧν πάντων ἕν ἐστιν ἀπο- 
᾿ ᾿ 5» μν -Ὁ Ν ΑὟ ζ΄ , ΕᾺ 

τέλεσμα, τὸ οἰχοδομ ηθῆναι τὸν ναὸν Κυρίου, ἔνθα 
μΆ ; ΝΡ το ὑκά, ΟΡ ΞΕ ΣΈΗ ΚΣ, τη 

πᾶς ὃ γενόμενος δύναται ἀληθῶς ἐνεγχεῖν τῷ Κυρίῳ 

δόξαν. 

Ἀλλὰ χαὶ ὃ Κύριος τὸν χαταχλυσμὸν χατοιχιεῖ. 
Διὰ γὰρ τοῦ τίσματος ἣ εἷς τὰς ψυχὰς τῷ γὰρ τοῦ βαπτίσματος ἰς τὰς ψυχὰς τῶν 

ἡγιασμένων τοῦ Κυρίου χατοίχησις. Τὴν οὖν ἀπο- 

λουομένην τὴν ἁμαρτίαν ψυχὴν, ταύτην κατοιχεῖ ὃ 
,ὔ ᾿ Ὁ , δ, - 

Θεός. Διὰ τοῦτο λέγεται “τὸν χαταχλυσμὸν χατοι-- 
- σ͵ Ν Α 2 ωο , Ψ 

χεῖν. Ὅτι γὰρ τὴν ἐχ τοῦ βαπτίσματος ἄφεσιν χα- 

ταχλυσμὸν προσηγόρευσε, χαὶ ἐχ τοῦ τριαχοστοῦ 
πρώτου ψαλμοῦ μεμαθήχαμεν, ἐν τῷ εἰπεῖν - Πλὴν 

γ- 

γιοῦσιν. Αἴ γὰρ ἁμαρτίαι τῶν ἁμαρτωλῶν, ἐν τῇ 

ὅ62 

Δ 
(υ 

Ά τήνε τς ΔΕ ἀπ τς 
ἐν χαταχλυσυῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐχ 

ΧΑ Ὁ , τ᾿ λ. ζ΄. ἊΞ ε ᾿ς Ἄ, , 

διὰ τοῦ βαπτίσματος ἀπολυτρώσει, ὡς προσεγγί-- 
ΜΕΝ , ἊΝ Σ ἜΣ 

ζειν οὐχέτι συγχωρηθήσονται. Καὶ χαθιεῖται Κύ-- 
ῃ δὰ -᾿ δ 3Ὁ 3 π᾿ ν ο- , 

ρῖος βασιλεὺς εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿Επὶ πᾶσι τούτοις 

ὑπάρξει ὁμῖν γνωρίσαι τὴν ἐπὶ πάντων ἀρχὴν τοῦ ρξει Ἣΐ γνὼρ Ἣν τ ρχὴ 
ἐς τυ τ ἀνε ροβ ες τ : 

Δεσπότου, τοῦ διδόντος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἵνα νι- ) -ς . ἵ ᾽ Ν Ὁ Ασεός 
χήσαντες τὸν πονηρὸν; -τὴν εὐλογίαν χωρήσωμεν 

᾿ νιν, ας ἂν Κ ῃ 3 1: ἢ ΠΩΣ ἡϑκῆ τὴν "διδομένην ὑπὸ Κυρίου ἐν εἰρήνη τοῖς ἀξίοις 
3 τ [} ϑὴ. σὼ; ἣ Ἕ :  ΨΦΕΣ ν᾿ 5 - 3. 

αὐτοῦ" ὅτι αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
᾿ , 

Αμήν. 

ταχλυσυὼὸν κατοικεῖν. ΜΈ] φυΐάοτη (Ομ εἤβῖαϑ : κοὶ 
5ὶ βουϊρίου. ἴἴὰ Ἰοψαὶ γ ] τ, 6} 5 γουθα πηαζατο αὶ 
ἐπιθηατο ΠΟΒΙΓ ΠῚ ΠῸΝ οξί, 

ἃ Βδα. τογίῖαϑ διδομένην ἐμῖν. Ηαπα ργοοι {τὸ 55. 
οαπὶ οαϊομο Βα5]}. αἰ πὶ ἴοχια, Ἑδηο Ῥατγὶς. ἡ δόξα 

χαὶ τὸ κράτος νῦν καὶ ἀεὲ χαὶ εἰς εἴο. 
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ΕΙΣ ΑΖ. ΨΆΑΛΝΟΝ. 

Διδασχαλία ἐξομολογήσεως. 
ΨᾺαλωυὸς τῷ Δαδὶδ εἰς ἀνάμνησιν. 

Οἱ τῆς θεοπνεύστου Γραφῆς λόγο: στήσονται ἐπὶ 1 

τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ. ᾿Ελέγξω γὰρ, φησὶ, καὶ 

παραστήσω χατὰ πρόσωπόν σου τὰς “ ἁμαρτίας σου. 

Οὕτω χαὶ πρόσχωμεν νηφόντως τοῖς λεγομένοις 
1 λ χατὰ τὴν Γραφὴν, καὶ εἰς ἔργον προάγειν τὰς ἐντο- 

ν᾿ - Ν - 

λὰς τοῦ Κυρίου σπουδάσαι ἐπειχθῶμεν, ὅτι οὐκ οἴδα- 

μὲν ποία ὥρα ἢ ἡμέρα ὃ Κύριος ἡμῶν ἔρχετ μὲν ποία ὥρᾳ ἢ ἡμέρα ύριος ἡμῶν ἔρχεται. 
, χ γίδχ - 5» 2 δι 

Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, μηδὲ 
͵ Σ ει 

σου παιδεύσῃς με. Τούτοις τοῖς δήμασι χαὶ ταῖς 
τῇ ὀργῇ 

- ΝῚ 

συλλαβαῖς χαὶ ὃ ἕχτος Ψαλμὸς τούτῳ παραπλησίως 
«,- ΕἾΞΑῚ ν᾽ ἊΧ ““ο μόσοται “- ἄρχεται, καὶ τὰ λοιπὰ δὲ τοῦ ἔχτου τοῖς ἐν τῷ προ- 

΄ - - 
χειμένῳ φερομένοις συγγενῆ τυγχάνει" τεταπεινῶ-- 
σθαι γὰρ αὐτοῦ τὰ ὀστᾶ χαὶ τὴν ψυχὴν χεχοπιαχέ- 

δὐβλετι, Ξ τ τς 
ναι ἐν τῷ στεναγμῷ αὐτοῦ, ἔφασχεν ἐν τῷ ἔχτῳ, χαὶ 

, , » Φ ΟΕ ΄ὔ , ᾿ προστίθει λέγων Λούσω χαθ᾽ ἑχάστην νύχτα τὴν 
᾿ , ΄, Α χλίνην μου, ἐν δάχρυσί μου τὴν στρωμνὴν μου βρέ- 

ι , , 
ξω, χαὶ τὰ τούτοις συνημμένα. Παραπλήσια δ᾽ ἂν 

πρς, ἡ ἀοΥ Υ ΕῚ “-- ΄ ..» Ψ εἴη ἐχείνοις χαὶ τὰ ἐν τῷ προχειμένῳ, δι’ ὧν εἴρη- 
Ἢ Οὐ Ε ᾿ 2 - ἃ ἡ "5 ται- Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρχί μου, καὶ οὐχ 

ἂν ὮΨ' - - 

ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν 
- » χα ς Ὲ ἢ ε -» . πρίσετο μου᾿ ὅτι αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν 

᾿ κ. ᾿ς “Ὁ - χεφαλὴν μου" χαὶ τὰ τούτοις δι᾿ ὅλου τοῦ ψαλμοῦ 
᾿ - - 

ἐπαγόμενα, ἐν οἷς ἀποχλαίεται τὴν ἑαυτοῦ ταλαιπω- 
,’ ΄ ΄ κι “Ὁ 

ρίαν. Ῥαύτη γὰρ χαὶ αὐτὸς τῇ λέξει χέχρηται, εἰ- 
, ΕῚ , 

πών - ᾿Εταλαιπώρητα καὶ χατεχάμφθην ἕως τέλους 
ε ᾿ ΄ σφόδρα, ὅλην τὴν ἡμέραν σχυθρωπάζων ἐπορευό- 

» “ὦ ὦ. » 
μὴν. Ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἕχτῳ ἣ προγραφὴ εἶχεν, Εἰς τὸ 

“ - “ 
τέλος ἐν ὕμνοις ὑπὲρ τῆς ὀγδόης ψαλμὸς τῷ Δαδίδ' 

ἐν δὲ τῷ παρόντι τούτων μὲν οὐδὲν, μόνον δὲ, Ὁ 
᾿ -Ὁ- - 

ψαλμὸς τῷ Δαδὶδ εἰς ἀνάμνησιν λέλεχται. Ἥγε μὴν 
΄ προσθήκη εἰς ἀνάμνησιν ' ἔοιχεν ἀναπέμπειν ἡμᾶς 

ΒΕ Εν ἘΠ Ἔχε ἈΦ ἄῆνεε, εἶν πὰ ΄ τῆς ἐν τῷ ἕχτῳ προγραφῆς" ὥστε εἶναι ΒΕ τὰ παρόν-- Ε 

»ΈαΙΕο Ῥατίβ, βοβὲ ἱπβογιρίϊοπεπι Ῥβαϊπηὶ ρττθίογε 

111α, χύριε, μιὰ τῷ θυμῶ σου : Ξε Παο γεγθα ποῦ τερε- 
υἹ απ αν" ποάπι8 ἴῃ ΠΟΒΙΓΙ5 δερίοπι Νῖσβ, πεαιιε ἴῃ εἰϊ- 

τίοπο Β451]. 

ς ΠΙα, τὰς ἁμαρτίας σου, ἀεκαπέ ἴῃ ΓΧΧ εὲ ἴῃ ὰ]- 

ξαΐα. 5ε4 εὰ ἴπ αἰϊψιιοῖ ἐχθιαρ]ασῖθεις ( γεβοῖς εἴ ἀρὰ 
ἹΨῬΠοεοάοτγείθπη ἱπυθηῖγ πιοπεΐ ΝΟΡΙ 5. Νὲες ἴΐα 

τασ]ῖο Ροϑὲ Ἀδα.. ἰθγίλιβ ἐντολὰς τοῦ χυρίου σπουδάσω- 
μεν. Βεοεῖι φυϊάοπι : Ξε γείγαραπίιν εἴ 611 εἰ 1 
155. 

ἃ (10, Ξεχέιιβ ἐν τ 

ΙΝ ῬΆΙΔΙΌΝ ΧΧΧΥΗ͂. 

Τοοίγίπα σοπίεςοϊοτιῖς. 
Ρεαϊπιιις Πανίαϊ ἐπ γτεσογάαζίοτιοηι. 

τ γουθα βου ρει αἰ ν πἰ τ|5 ᾿πβρὶ γα ΐδθ ΡγῸ ἔν] 

βαιπα } ΟΠ Ιβεϊ οἰβίθηξιν. «“γρμαπι Θμῖπ 5 ἱπααξ, 

δὲ εἰαίμαπι σοπίγα ἔαοίεπι ἱμάπι ρμεοσαία ἱπα. 

Τίατι6 115 {185 ἃ ϑογίρίαγα ἀϊσιιπῖιγ, ἀΠΠΘ πον 
αἰτοπάαπηιβ., ἐοποπλ τπι6 ἃς ἐπ δαπηιβ Ποιηϊηὶ 

Ριδοορία ρεγῆσογθ, φαῖα {πὰ ποτὰ δαὰΐ αἴθ ΠΟΜη]- 
Πῖι5 ΠοΟβίθι. γ ΘΠ ΓΠΓῚΙ5 518, ἸσΣΠΟΓΆΠΊΙ5. 2. 7])οπεῖτιθ 
γι6 π᾿ ἤιΓΟΓΟ ἔπι ἀπσιιας πιδ, τιδή τι ἵτι ἐγ ἔτια 6ΟΤ- 

τὶρίας πιθ. Ηΐ5 νευθὶβ ἃς 5011 }015 δεϊδηι βθχέιϑ 

Ῥβαϊηιιβ ρϑυϊπάδ ἂς 1Π|6 ἱπομοδίιν: {αΐῃ δὲ τε]}- 

4π|Δ 56 Χτὶ ρβδ]μηΐ,, [15 {τι ἴπ ΠΟ ῬΓΌΘΘΒΕ Ρ58- 
100 σΟΠΕ πη, ΑΓ πα 5ιπὲ : 5! ἀθπη ἴῃ βοχίο 
ἀἴσοθαὶ ϑθὰ ἰρβίτιβ οϑϑὰ 6556. ΠιιμηΠ]Ἰαΐα, ἀἴατιθ ἴῃ 

5110 σϑπηῖτιι ἀπίμηδμι ἰΆθΟΓα556 ; Δ Π]οθ ρας ᾿πδιι- 
Ρδι", ἀϊσοπβ : ἔαναϑο μὲν σἰπϑιῖας ποοίθς ἰεοίιιπι 

πιδιιτπ, ἰαογΥ μιὶς πιοὶς εἰσ αΐππι τπεῖεπὶ τίσανο , εἰ 

485 Ηἰ5 σοπ ποία βιιπε. Οὐιορ δπίθπι οἱ ἴπ ργϑ- 

56 ΠΕ ῥρβαϊπιο. Πα πίι", 115 σΟΠΒΙ μὰ 51Πὲ : 

4αϊρρε ἀἰχιε: οπ 65: σαπίξας ἐπὶ σασ πὸ πιθά,, Θὲ τιθτὲ 

ἐξί μα οκϑίδϑιις πιεὶς α [αοἷθ ρεσοαίογιιπι τι ΘΟΓΊε: 

ποπῖαπε ἐπὶ ιιταἴδ5 πιθα σι ρΈΓΘΤ 6555 σεπὶ οα- 

Ρμὶ πιδιιπὶ.. οἴ {αδο ΗΪ5. 5} πΠέσπι ΠΕτΓ ΡΕΥ ἐθέιτ 
Ῥϑαϊμπθμη,, ἴπ υΐθιι5 σααπὶ ἀθῆδθε πηϊϑουίαην. Ηὰς 
Θπΐπὶ Ιου ΠΟπΘ ᾿ρ858. ΘἰϊαΠῈ τιϑιι5. εϑί, ἀἴθθπ5 : 

Μΐσοτ [αοίτις σιισπ, δὲ οιιτιναἴτις διε τσ ἔπι [1- 

πόπι υαἴίο, ἰοία ἐϊε σοπίτισιαίις ἱπροτεάϊεθατ. 

Οὐαἴογιμπι ἴῃ βοχῖο ᾿πβουῖρθ ΠαΡρεῖ., {πὶ ἤποπι ἐπ 

᾿γπιπὶς ργὸ οοίανα ρπαίηιιις 1) ανίαϊ : ἴπ ῥτο- 

56 Π1] γΘΙῸ πἰ8}} Πουιιπι, 564 5ο]ππ ἀϊοϊα πὶ 688 : 

Ῥεαΐπιις Πανῖιαϊ ἵπ τεσογαἴϊοπεπι. Τὰ ῬΟΥΤΟ 

ΔαἀἀΠταπηθπῖῖ, [πω γοοοταξίοπιεπι, αα 5οχτὶ ρϑα]πνὶ 

᾿Π5ΟΓΙΡΠΟΠΘΩΙ ΤΌΠΙ ΘΓΕ ΠῸ5. νἱάθιιν : δάθο ἂὲ 

Ὑῆς σου, καὶ εἴς. 

« Ἑάϊεῖο Ραγῖς. εἰ Βερ. βεχέις εἰ (Ο]Ρ. 1πάεπὶ Ξεχ- 
ἴπ5 ἕως τέλους σφόδρα. ΠΙπα, σφόδρα, ἀεεβέ ἴπ 4115 4ια- 

πον Δῖξβ. εἴ π᾿ εἀϊοπε Βα51}. 
ΓΠα φαπααις Μ55. ΔΕ ἐαπὶ εἰς ἀνάμνησιν ἀναπέμπει 

ἡμᾶς. 
Ε Τὰ φυίπαπε Δ55. οἰπὶ εἀϊίοπε Β851]. ἘΜΠο 

γεγο Ραγίβ, εἶναι! χαί. Μίοχ οεἴο Μίξ5. οὕππ εὐ οπϑ 
Β451:}. παραστατιχὸν τὸ, εἰς τέλος. Ἑάτεῖο γεγο Ῥατῖς. 

εἰς ἀνάμνησιν. Νοχ Βερ. «αϊπεις εἰς 

ΡεΞαἱ. ἠ9. 
21. 

λΙιαίμ. ηή.. 
η2. 

Ῥεαὶ 6.7. 



Ἔωρι. ἃ. 

514 

{π5 άπ ἴπ πη Δ ]}0115 5ιηΐ., 1π βπιθηι, ἐπ᾿), Πιτιὶς 
Ῥ͵ΓῸ οοἴανα ἀϊοῖα 5ϊπι ρυδϑθηῖα. Π|Ὸ Θηΐπὶ, 7π 
τεσογααϊίοτιοηι., ᾿ϑῖμιδθο Οηλπὶα ἱπάϊοσαϊ. ὙΘΥΙΙΠῚ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

418 οἴμπ 56Χ ΠῚ ΠῚ} Ρ ΒΔ] ΠητΠῈΔ ΘΧ Δ ΠΑ ΠΊΙ5.., {1:5 
ἸΠ5Ο ΡΠ ΠΟ ΠΕΙῚ 5ρθοῖα θαπὶ ΘΧ ΡΠ οΟαν ] Π.115, ΠῸ5 ΘΕ ΪΔ ΠῚ 

ἴῃ ΡΓΏβΘμΠ ἃ Π]ΠΟγιιη τϑοου δι] οηθὴ γονυθυία- 

515. Π}}]}Ἐ|561|6 Ῥ58] 15. 05 56 ῬΘΓ ΡΘΕ τι ΠῚ [Δ Ο Πτι5 

ΟΠ [Ό55ι15 δθ5θὲ, ΠὰιπῸ Ῥ5Δ] "1 ΠῚ) ΡΙΟρυΐΘ ἰπ σθοογ- 
ἀλΈ ΟΠ 6 ΠῚ 5ΘΡΟβυἶ556 : [ἔα τι ΘἸΙΠῚ 5ΘΠΙΡΘΙ ἴῃ ΟΙῸ 

[δγγθῖ, δῸ τἰϑῖ15 ἰΙοοὸ ἐδ] πη ΘΠ] ἃ πη θο]λ πὶ 

ἉΠΙΠ]85 5126. ΘῈ Ρ]] ΟΕ] ΟΠ Θι Ἰΐαιι6 Τ).6ο ϑιλ 1, 
41ιὰ ᾿νὰΠ) ΡΘΟΟΑΠΕιΙ5. ΟἸΠΠΙΡι5. προ πἀθηΐθη 

νΘΡΗΓ, δὲ νοοῖθιι5. Θχ]μηΐο σοπ δϑϑίοπὶβ ΒΟΠα ΠῚ 

Το ἸΠτιπὶ ΡΙΌΡΙ Πτιπὶ 5101 αοϊτ. (τη γ γῸ αἱΐ, 

Τονπῖνιθ, τι ἐπὶ [ΓΟ γ 6 ἴπιο ἀγρίας τη : ΠΟ τὸ- 

ῬΓΘΙΘμβΙοηθηι ἀδεγθοῖαι, 561 ΘᾺ η}., {τι οαπ [{-- 
ΤΌΘ. ΘΟΗΪΠοῖὰ 511. Ἐξ ἀπ ἀἴοῖ!, Δίεψμθ ἐπι ἵγα 
{πα ΘοΥΤ  μὲα5 ΠιΘ 5 ΘΟΥΡΘΡΙ ΟΠ Θ ΠῚ ΠΟ] πᾺΠὶ [τ|- 

511, 584 γτόσὰξ πὸ οἰζνα ᾿γᾶμὴ ΠΟΙ ρἰαἴτ : ἂς 5ἱ 
Ππ5. πηϑάϊοο μ6Ὶ Δ πβ ΟΠ ΘΠ), ΡΘΙ [ὈΓΓΊΙῚ. ΡῈΡ 

ἈΘΘΥ]ὰ γι ἴα Ἰοναπηθη ἃ αι Θ Πρ ̓  Δ ΠῚ ΠΟΥ τιμὴ 

ΟΠ ἀτι}} Οἰ ἜΛΘ ΠΠ ἀἶοαι : ΝΘ πῃ] ᾿ἸσπΘ ΠῚ, ΠῸ 

[ΘΥΥ ΠῚ) ΠΘ 5θοιοποβ δὰ τηθάεϊδηι δ πιονθὰβ, 

5664 ἀπ] οἱα μι! ογα ]π16. σευηθϊα. Τα] 5. ὀπὶ πὶ ΠΟῚ 
τη θ]αμη. ἃ πιιξ, 54 οπναιοπὶ δοουθιαΐδιη. 
Ρ6 διιΐθηι ΟἸΧΊΠλ115.. ΓΔ} οἱ Παρόγθηὶ Ποῖ πη αἴ- 
ὙἸΉΙτι5 {ΓΔ 4115 ΒΟΥ ριον 5 ΠῸῚ ἈΠ] ΠΟ τς 515}1-- 
ΠοδνῈ ; ΠᾺΠῚ ἃ}} ΟΠ πὶ ΡΟΡ αν Βα το η6 ἈΠΟ Πτι πὶ πιι- 
ΒΊΘῚ δϑῖ: 56 ΡῈ} ἐγαΠβ]α [ΟΠ Θ πὴ ἤφθς ΒΟ] θη ἴῃ 
ΒοΥΙρτανὰ ΠΟΙ ΠΑΡ , Φ ΘΠ Δ πο τιπι., Θο.}} Ποὶ, 
ΓΒ, ΠΊΔΏΙΙ5,, ἀἸ511, ρο65. δὲ ὑϑ {τὰ ππθηι νὰ : 
4188 ρ56. ᾿ιουμ] Π]] 115. αΠΠ116} ἀἸβρθηβαΐῦ, ἀπά ϊο- 
Τα ΠῈ ΖΙΙᾺ 1 81] 56 ἃτΓθροΡὰ ἦ5. 510 Ἰσί τιν δια πὶ ἴπ-- 
ΠΙοῖα5. ὁχ Ποῖ {πιά τοῖο ρϑοοδῃ τις Ραπᾶβ, {{|85 
58 Π6 ΠΟ] Θβ[α5 ΔΟΘΙ])δΡ 116 ΡΠ ΘΠΕΠΠθι15 σιιηΐ, αιιαϑὶ 
ΘΧ ἰνὰ δὲ {ρον ἱπνθοῖαβ ἀἀππη γαῖ. ΗῸς ἀπΐθην 
Εἴ δᾶσου Αροβίοϊτπι ἄοοθὲ, ἐϊσθης : υϑεοχίιει 
απίθηιν αἰτίαι {ιαπὶ οἱ ἱηιροοπίϊεπς οογ {δ6- 
δαϊιγίτας {ἰὑὲ ἰγάπι ἧπὶ εἶ ἰγθ, δὲ χονοϊαιϊογιὶς 

ἀ 
ἐπὶ τοῦ ταρόντος εἰς ἀνάμνησιν δοχεῖ : ἴπ Ριὶς ἁΠΠχυϊα 
ἄξδοββα πεῖπο πὸὴ υἱοί. Ἀρυά Ἐπκοβίτηι τότο, 6 οἷα- 
115. σου πη θη τα ΓΙῖς. Πδδο βιιπγΐα Ξαπΐ, Ἰαΐοστε οἵ ἱποοῦ- 
τρίς τἴα Ἰερίτασ, εἰς τὴν ἐ δΙΓΓ, εἰς ἔνων ἀνάμνησιν χαὶ ἡμεῖς 
᾿ ἄνευ ᾿ ΄ ἊΓ : ς ἀναπέμιψομιεν τὸν ἐντυγχάνοντα. “γος “μοφιθ πὶ γδοογ- 
«[αἰϊοπεπι δογπε ἰδοίογεπε γεπεϊίδηπιις. 

1 1τὰ ΜῖΞ5. ΑῈ δαϊεῖο ποσῖτα Ῥαχῖς. ὃχ ὈΡΘγάσαπι ἴπ- 
ἀπ] Ἰσομτα δοχεῖ δὲ μνὴ ὅς, ΤΟΙ ἄστη βορίοπι δῖςξς, ἐν διαφό- 
ροις, ἐν πολλοῖς. ἙΔΙΕ διαφόροις χαὶ πολλοῖς. Ἀριπά Ἐπι- 
5οΡῖτπι γογῸ διαφόρως ἐν πολλοῖς, ορίϊπιο. Ἀτιγθις μος 
ἴρϑο ἴῃ ἰοθὺ (0]}. Ξθρε{πλτ5 οὶ Εἰ θῖο πολλοῖς περὶ 

͵ ι 
α υαινει" πᾶντο 

5, ΒΆΑΞΙΠΙ ΜΔΛΟΝΙ. 

.“ Α “Ὁ ν᾽ Ἷ, 

τα, Εἷς τέλος, χαὶ ἐν ὕμνοις ὑπὲρ τῆς ὀγδόης. Παάν- 
ΤῊΣ ἈΠ , κι ᾿ ἈΎΡΥΘΕ ΝΣ τῶν γὰρ ἂν εἴη τούτων παραστατιχὸν τὸ, Εἰς ἀνά-- 

ν᾿» , Αι " 
νήσιν. Ἀλλ᾽ ἐπεὶ διεξιόν 

᾿ δὶ 

σόντα εἰς τὴν προγραφὴν 
5 ᾿ ὉΠ Υ νῶν ἀνάμνησιν χαὶ ἡμεῖς ἐπὶ τ 

- ᾿ ὍΣ Ε θωμεν. Δοχεῖ δέ μοι ᾽δ Δαξὶὸ ἐν διαφόροις καὶ πολ.- 

᾽ 
ἦσθαι δὲ αὐτῷ ἀντ 

αυτοῦ ψυχῆς. ἱκετηρίαν γοῦν 

Θεῷ, δι’ ἧς ἀποστρέφει μὲν τὴν ὁρ- 
οτάνουσιν ἐπηρτημένην " ἱλά- 

σχεται δὲ τὸν ἀγαθὸν Κύριον, ταῖς μεθ᾽ ὑπερδαλλού- 

σης ἐξομολογήσεως φωναῖς. ᾿ Λέγων δὲ, Κύριε, μὴ 

τῷ θυμῷ σου ἐλέγξης με, οὗ τὸν ἔλεγχον παραιτεῖ- 

ται, ἀλλὰ τὸν μετὰ θυμοῦ. Καὶ τὸ, Μηδὲ τῇ ὀργῇ 
᾿ ; ἐν στςς ΕΝ 

Β σου παιδεύσης με, οὐ φεύγει τὸ παιδευθῆναι, δίχα 
5 ΠΡ Τὼ ΓΙ ὩΡΊῊ οδὴ τ Γ βπσυν Ἢ δὲ ὀργῆς τῆς παιδείας τυχεῖν ἀξιοῖ" ὡς εἰ καὶ ἰατρῷ 

ΡΥ ΚῚ ἕω Α ΝΠ, ᾿Ἷ - ΕῚ ψ τις τὰ διὰ καυτῆρος χαὶ σιδήρου καὶ πικρῶν ἀντιδό- 
ἘΝ ΕἸ ΒΒ 

τῶν προσφέροντι βοηθήματα ἐπὶ θεραπεία πάθους. 
» , ΄ 

ὑποχειμένου λέγοι" μὴ διὰ πυρός με θεραπεύσῃς; 
- ΝΥ γ Α 

μηδὲ διὰ σιδήρου χαὶ τομῶν, διὰ δὲ ἠπίων χαὶ πρασ- 
“- Α ,ὔ 

Ὁ γὰρ τοιοῦτος οὐ τὴν θεραπείαν 
΄ ΄ 

τερὼν φαρμαχων. τ τ. ͵ προ τ ΕΣ ᾿ 
ἀρνεῖται, ἀλλὰ τὸ ἐπίπονον τῶν βοηθημάτων. Πολ- 

τα α Ὁ ὅν, ἐπ 
λάχις δὲ εἴρηται, ὡς ὀργὴ καὶ θυμὸς τοῦ Θεοῦ Ρλε-- β 5 Ἢ Ὰ ξρλρκαρ λον 
γόμενα ἐν ταῖς θεοπνεύστοις Γραφαῖς, οὗ πάθη ση- 

Ὑὰρ πάθους ἀλλότριον τὰ θεῖον» 
ν - 

κατὰ μεταφορὰν δὲ τὰ τοιαῦτα εἴωθεν ὀνομάζειν ὃ 

τῆς Γραφῆς λόγος, ὡς χαὶ ὀφθαλμοὺς Θεοῦ, χαὶ 

ὦτα, χαὶ χεῖρας, καὶ δαχτύλους, καὶ πόδας, καὶ τὰ 

ὡς πρὸς ἀνθρώπους χρησίμως 
- Ὁ - ’΄ ᾽΄ 

οἰχονομεῖται, συγχατιὼν τῇ τῶν “ἀχροωμένων ποιό- 

-ῳ " 
λοιπὰ μέλη " ἅπερ 

“ ὧν σα Ως ᾿ , δέν 
τητι. Οὕτως οὖν χαὶ τὰς ἐπαγομένας τιμωρίας τοῖς 
ς Φ' τ' -Ὁ- ἂν ᾿ Ε2 

ἁμαρτάνουσι χατὰ Θεοῦ χρίαιν, σχυθρωπὰς οὖσας 
ΕΣ - Α ΣΝ Ὁ ᾿ χαὶ ἀλγεινὰς τοῖς πάσχουσιν, ὡσανεὶ ἐξ ὀργῆς χαὶ 
ΜᾺ Ἢ μορίοις, ἐν ξντ 

θυμοῦ ἐπαγομένας ὑποτυποῦται. Τοῦτο δὲ διδάσχει 
ἤρα νοοῖ - νιν Ν χαὶ ὃ ἱερὸς ἀπόστολος λέγων" Κατὰ δὲ τὴν σχλη- 

τ ἐΞετὲ 
ρότητά σου. χαὶ ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις 

μι ὁ ρος ἣ, ΕΣ ᾿ς ἐδ ἌΝ σὼν Ἅ ποτ , ! ε Ξ 

σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς, χαὶ ἀποχαλύψεως 

τοῦ πραχθέντος, τεοῖο. ἘΦ οἱ 411 ΝῖΞβ. πολλοῖς πέρι 

πραχθέντος, ππα]6. Οἴιθπὶ ΟΥΤΌσ πὶ ̓ἶπο ΟΕ ΠῚ δϑδα γ)α- 

τεῖ, φιοα ΠΡ ΓαΤΙΪ, ΟΠ ἶϑϑο 56 πη 6] αττίοιϊο, νόσεπὶ περὶ 

οαπὶ νόθα πραχβέντος ΠΟΠ] ΠΠΡΟΓΟ σΟΔΟΕ βῖπε, 
8. 510 φαλίμον Δῖ5ς5. οπὶ οἀϊεοπε Β45}}. εἴ οἰπὶ Εμἰι- 

βεθῖο. Τλεοϑὲ δὲ ἴῃ εὐϊίΐοπε Ῥατγῖς. 

5 ὅεχ ΝίΞ5. θεοῦ λεγόμενον. ἘΠΕ οὔπι Ἐπιπερῖο θεοῦ 

λεγόμενα. 

« ἘΔ ἀκροωμένων ποιότητι, ἀπάίίογιπε ψιιαϊιαιῖ. 
Ν - 

Αριᾷ Ἐπβερίαπι νον ἀκροωμένων νηπιότητε,, ἀπείίο-- 

γιίπι δἰπιρίϊοϊ(αιὶ, οἵ ἰϊὰ Ἰεβ θη τιπι οϑ56 ΔΥΒΙΓγασατιν. 



ἨΟΜΙΠΙΑΊ ΙΝ ῬΘΆΑΤΜΌΝ ΧΧΧΥ ΠῚ. ἰὸν τὲ 

χαὶ διχαιοχρισίας τοῦ Θεοῦ, ὃς ἀποδώσει ἑχάστῳ Τ᾽ γι5ιϊ γιιαϊοῖϊ 1) εἰ, φεὶ τοάοὲ τἰτεϊοτιῖψιιθ 5θοιιτι-- 

χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ. Ὥς εἴ τις χαὶ τὰς ἐχ τοῦ νόμου ἄἰπιπι Ορόγα 6715. Αο 5ἷ 15. ρα πα5. 4188. ἐχ ἰθρ8 

τῷ ἀνδροφόνῳ ἐπηρτημένας χολάσεις ὀργὴν καὶ θυ- ἰμηροπάθπι ποιοῖ 485, ̓ να πὶ ἃ6 [ἘἸΡΌΤΘΙ ΡΡΟΙ]οΐ, 

μὸν ὀνομάζοι, οὐκ ἀληθῶς τοῦ νόμου θυμουμένου πο ἡτποά τονθγὰ ἰὸχ 1νὰ δὲ ΠΠῸΡ6 ΠΟΥ ΡΙ ΔΓ ν 

χαὶ ὀργιζομένου, τοῦ δὲ χολαζομένου ὀργὴν τοῦ νό- 564 ᾳφιοά «αὶ ριυηῖταν,, 65. βαρ! οῖπμη, ἰνὰπι 

μου τὴν τιμωρίαν ὑπειληφότος. Ἤδη δὲ χαὶ οἱ τὰξ 6588 Ραϊοῖ. Ψ{8Π| νΘΡῸ Πρ πὶ “οάι6 ἀπ Ο 65 

χολάσεις διακονοῦντες χατὰ τῶν ἀσεθῶν πονηροὶ δαί- 4] 5:00 ]]1οἴονιιπι ἰΠ}}}115 1] ΙΟνια μὰ τ Πἰβ Ὁ] δι ηἢν 

μόνες, ᾿αΐ τε ὑπηρετιχαὶ δυνάμεις τοῦ Θεοῦ, αἴ ἃς νἰγειος Ποὶ Δα πλ  ΠΙ5 126, ᾿Ρὰ 6Γ ΓἌΓΟΥ νοοδη- 

τοιαῦται χαὶ ὀργὴ χαὶ θυμὸς ὠνομάσθησαν. Οὕτω ταν. Τὶ ἸΠΠἀ6π} 5θυη0 Πια]νθῖιμ" ἀθ ἄθοθπὶ μα ρῚ5 

γοῦν εἴρηται ἐν τῷ “ περὶ τῆς δεκαπλήγου τῆς χατ εοηῖνα “ΕΡΥΡΙΟΒ ᾿Π] 1 15515., ἀἸοίπ πὶ οβὲ ΘΙ ΠΔΠΓΘΡ Σ 

Αἰγυπτίων ἐποχθείσης λόγῳ τὸ, ᾿Απέστειλεν ἐπ᾿ 751 ἴπι 605 ἵνατι οἱ Μισόγθηι, ἱπιπιϊϑδίοτιθηι μ67 Ῥπαὶ. 77. 
' 

αὐτοὺς ὀργὴν καὶ θυμὸν, ἀποστολὴν δι᾿ ἀγγέλων πο- ἀπροῖος πιαῖος. 51ὸ ἀδχίονρα Τ)οὶ ἀϊοία βιιηῖ δὰ, {ιο 9: 

γηρῶν. Οὕτως δεξιὰ λέλεχται τοῦ Θεοῦ τὰ διὰ τῶν Ε' ΡΘΕ’ ἀδχίογαθ. δΓ ΒΟΠιι5 ροϊθβίαιοϑ ἀϊσηῖθ. 5} η}1- 

δεξιῶν χαὶ ἀγαθῶν δυνάμεων τοῖς ἀξίοις χορηγού- Ι5ΙΓΆΠΙΓ. ΒΡ ]οαῦ Ἰρῖταν Πᾶν πὶ ἃ ΠΙΆ] 155 

μενα. Ἱκετεύει τοίνυν ὃ Δαδὶδ μὴ διὰ πονηρῶν ὃυ- ΡοΙΓΘΒίΔΕΙ] 115 σΟΑΡΘΊΙΔΓΙΡ, ΠΟΥΘ ᾿π) Π]5ϑῖο 6 ἃηθ6- 

νάμεων ἐλεγχθῆναι, μηδὲ δι’ ἀποστολῆς ἀγγέλων πο- Ιογιιμι πη ]οστιπι σον τ μ᾽ αἴτιν ; 56 5] αν 15 νου" 

νηρῶν παιδευθῆναι - διὰ λόγων δὲ σωτηρίων καὶ 1015... ἩΠῚΠΡυβ τι. αἰδοῖ ρ!1η15. ΑἸΖτι6 ΓΌΡϑι15 γΟσαΐ 

μαθημάτων ὠφελίμων. Καὶ ἄλλως δὲ ἀντιόολεῖ μὴ π6 ΞογνΘίιν ἃ ἀἄϊδιη γᾶ, γϑυθ]ΟΠ]βΉ 116, οἱ 

τηρηθῆναι εἰς ἡμέραν ὀργῆς, καὶ ἀποχαλύψεως, χαὶ Τι5 8 Τά οἷϊ Ποἱ, 564 7απὶ Πἶο ἴπ ῬΥΦΒΘΠΠῚ νἱΐὰ δὲ 

διχαιοχρισίας τοῦ Θεοῦ - ἤδη δὲ ἐντεῦθεν καὶ χατὰ δ8η[6 ΙΠΟΥΙΕΠῚ Ῥεοσαῖα εἰπαϊ. ΕΤ 58Π6 νοῦ {τὲ 

τὸν παρόντα βίον, πρὸ τῆς τελευτῆς, ἀπολήψεσθαι ΦΟΠΙΡΟΒ. Νὰπι! ΡΟΣΠὰ5 ἀδάϊσβο ραϊαπὶ δϑῖ., Ρ6} θὰ 

τὰ ἁμαρτήματα. Καὶ ἔτυχέ γε τοῦ σχοποῦ. Φαίνε- 488 Ράδϑιι5 ε51, ἃΠῖα ομίταμι. Οὐΐη οἱ ᾿ρ586 46 56 

ται γοῦν δίχην δεδωχὼς, δι᾿ ὧν ἔπαθε, πρὸ τῆς τ-- ΡΟ Πᾶ5 ΘΕ μη51Ὁ 5. ἀτιπὶ 586. Ρ61 ΘΟΠ Ὁ551ΟΠ15. ΠΟ 05 

λευτῆς. Καὶ ἄλλως δὲ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐτιμωρεῖτο, 564 ΘῈ ΤΟΙ 5. νἂΡ 115 5} ] 6 οἱῖ. 

παντοίαις ὑποδάλλων χολάσεσιν ἐν τοῖς τῆς ἐξομολο- ΄ 

γήσεως τρόποις. 

Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, καὶ ἐπεστή- “. Ομοπίαπι σαρὶ(( ἐμ ἱπΠχ Φ σιιτιὶ παῖε, ν 3. 

ριξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ οἱ δοπἰγπιαδιϊ δι ρ γ πιὸ πιάπιιπι {παηι. ἦς. οι 

σαρχί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου. Οὐχ ἔστιν οεὶ ςαπίϊας ἱπὶ σασπὸ ππθα α [αποῖο γὼ π. οπ 

εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν ἅμαρ- 65έ ρατ οΞδδιις ππϑὶς α [ποῖ ρεοσαίοτγιπι πῖθῸ- 
τιῶν μου. Ὃ μὲν μέγας ἀθλητὴς Ἰὼβ, παντοίους γχμπι. ϑᾷπ6 πάσηι 116 Δι ]οῖα 1010 ἰθπ α 0 η 65 

ὑπομείνας πειρασμοὺς, οὐκ ἠγνόει πόθεν αὐτῷ τοῦτο οἸηΠῖ5. σΘΠΟΙΪ5. ΡΟ ῬΘβ5115.5 ΠῸΠ Ἰσποραθαΐῖ τἀ 6- 
ἐγένετο. Διὸ ἔλεγε, βέλη γὰρ Κυρίου ἐν τῷ σώματί παν ἰιος 51:0] δνθηϊνοῖ. Οπαργορίθι ἀϊσορὰε : 

μοῦ ἐστιν, ὧν ὃ θυμὸς αὐτῶν ἐχπίνει μου τὸ αἶμα, ϑαρσί( δνῖτη 1) οπεϊτεὶ ἔτι ΘΟΥΡΟΤΘ πῖθῸ διεπί., {πία- 7ὸν. Ὁ. 
Ὃ δὲ Δαδὶδ, οὐ τὸ σῶμα πληγεὶς ὁμοίως τῷ Ἰὼβ, Β σιπι ἱρὰ τπϑῖιπι οὶ δέ ςατιβιίπθηι. Τλαν τ ἀπ θ πὶ » 
αὐτὴν δὲ τὴν Ψυχὴν χαιρίαν τρωθεὶς, οὖχ ὁμοίως ποῃ ἴῃ ΠΟΥΡΟΡΘ γε τε 10} Ῥ ΘΙ Οιι55115.») 564 1 ᾿ρ5ἃ 

τῷ Ἰὼβ φάσχει, Βέλη γὰρ Κυρίου ἐν τῷ σώματί δπίπηα ψΌΪΠΟΓΘ ἰΘ[8}1 ΘΟΠ[Ὀ55115., πὸ ἃἰξ {αΘη.- 

μοῦ εἶσιν - ἀλλ᾽, Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν μοι, δάπιοάπιπ 10)», ϑασίίία θπῖτπι Ζ)οπεῖτεϊ ἵτι ΘΟΥΡΟΤῸ 

χαὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν χεῖρά σου. Ὃ δὲ Ἰὼβ τηθο ειιπὶ; 564, Θμοπίαπι βαβίμα ἔπ ἱπῆαα 

μνημονεύει τῆς χειρὸς Κυρίου, λέγων " Χεὶρ Κυρίου κεπί πιϊϊιῖ, εἰ σοπγπιαάςίϊ διιρῸΓ. πὶ πιαητεη 

ἐστὶν ἢ ἁψαμένη μου. Καὶ ὃ διάδολος τῷ Κυρίῳ ἑμπάπι. 10}0 νΈΓΟ τηᾶπιιπὶ ΠΟΙΏΪΩΪ ἸΠΘΠΊΟΓαΐ ),. [15 

λέγων, Ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου, χαὶ ἅψαι πάντων γοι])}»}5.: ἤαπιι5 δπῖπι ])οτηῖϊγι 65: ἡπι (οἰϊ ας τῖ6. γον το 21. 

ὧν " ἔχει, ἔφασχε. ΚΚαὶ πάλιν - Ἀπόστειλον τὴν χεῖρά Τοῖς οἰϊαπὴ Τλογαπὸ ἀἸα]Ο 5 : 276. πιατιτεῖη γορ. 

σου, χαὶ ἅψαι τῶν σαρχῶν αὐτοῦ χαὶ τῶν ὀστέων {παηὶ, δὲ ἰαπιθ6 οπιτιῖα 4μ ἰκαϑοί. ἘΠ Υνβιι πὶ ν 
αὐτοῦ. ᾿Αλλ᾽ ἑτέρα τις ἦν χεὶρ, καὶ ἕτερα βέλη τῶν Δι πιαπτιπι ἐμαπε,, Θὲ ἔατι56 ΘαΤΠ 65 6715 Θὲ Ο556 7υν. 5. 5. 

ή. 

ἃ Τιοσίτξαν ἴπ {αδξιιον Ν55. αἱ δὲ ὑπηρετικαί, ΠυΙάεπι ἘΙΞΟΡ 5 ἀοπίαιιο περὶ τῆς δεχαπλήγου, ΒῈπε δὲ οππθη- 

ἄπο Ν95. τοιαῦται δέ. ἄαῖο : παᾶπι ᾿οοιἰοπὸπι αὐ σογίατῃ, ἴῃ ΤΕ Χ Τα ἸΠΒΟΤΟΙῈ 

ε Ἑάϊεῖο Ῥαγῖβ. περὶ τοῦ δεχαλόγου, πηα]16. Ἑατο Βα- ποη αι Γαυττηῖιβ. 

511. οἵ φαδίιον Μί55. περὶ τῆς δεχαλόγου, ποῖ πο] ττι5., « ἘΔΕ ὧν ἔχει, ἔφασκε. Ν᾽ ἐὐθιιπι ἔφασκε ἀθε5ὲ ἴῃ Βες,. 

πἶδὶ φασὶ ἴᾷ αὐ γογὰπη ϑουιρἔπγα πη πιαρ]5 ἀσορααΐ. τον ο. 



ρ)ος. 0. 
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ἐἾτι5. Ν νι ἅ]1ὰ φαδράαμι πη Πι5 ΘΡαϊ, δὲς ]160 

βαρίττα ἀτια5 ἰρϑῖτι5. συ πθη ἃς θΟΠὰ σΟΡΡΟΡοὰ ἃἰ- 

τἰπρόθαηῦ : Πἰς ἀπο πὶ, αϊὰ Πλαν ἃ ἀηΐπιᾷ τρτο- 
τὰ αι, 56 1615. 4}115 ΘΟ [Ὀ5511Π}. δὲ πηάπιι Ἀ]1ἃ αἵ- 

ἴαοίιιπι 5 ση]Ποαι, ῬΟΥῸ δαριτ[α5. πο ΠἸΘΠΙΟΡα 80 
νι} νἀ θητιι" 6556. ΒΡ 1165.) 1Π10. γΘΙῸ ᾿ρ,5ἃ 

Ποῖ νόθα, πῶ ριησοραπὶ,, ἂς να] ποι Ραηὶ 

᾿ρϑίτιβ. ΠῚ ΠῚΔΠῚ 7 Θὲ [6 ΘΟ ΠΒΟΙΘ ΠΕ ἃ ̓ρδὰ ϑαπποθαπε 

ΒΡ] οἴ τιν... ΘΑ Π 416. οα5 Πα θαπι. ὙἼΣ Θηΐπὶ πο 
τἀ Πῖτι5. ΟἴτΠῚ 6556, το πι6 ἃ 60 ΒΟπὰ οΟΠβοάππι- 

ἴπι5.,. Τἀτη 6 {πὴ Ρ6. [Δοίτιπη θα ϊναν τ. ΕΟ 556 δτι- 

ἴδ} δια ἢ} ̓ρϑῖιη «Ἰ] ΟΠ τι η1.. Οἱ Ἰσπῖτα {ΠΠ|π|5 1η8}]-- 

ΒῈΙ το]α., αἰϊδοιι μι. Θχοϊ τα πεϊα δὲ ἀπηδίουα,, 4120 

᾿ρϑίιηι ἃ σοπου  ἰϑοθη τ} τΧΟΡῚ5 {7086 Ἰποθπά6- 

χη, 5 σπιῆοαῦ : ἀθ ΖαΙΡι5. Προ πποηϊ τα (0 

ἈΡοβίο]αϑ : «1σοἰρῖιο ἀτηιαϊιτατη, 1)οὶ, τεὶ ροϑ5 115 

σπθα οηιτιῖα πιαϊίστι [οἷα αἰ βιιογὸ. Οὐ Π]Δ ΠῚ 

ΘΗΪμ ᾿ΠΘΡΠ}Ϊ5 ἱπν θη τι5 Πλαν ἃ, 1 Π1Π5 πη] Πρ ηἱ τὸ- 

115. πῸὴ γΘϑἰϑ[ο]να Ὁ, [06 ἴῃ ἈΠ] Π]ὰ βδιιοα[τ5, σ0η- 
ΟΠ βοθπτῖα ΘΟ Ρ 5. 6δῖ. Οἰθι πη ἀπιοάιηι ἅτ 6} 

701» ἀἴα}00}} ϑαρίτταβ, ᾿Πη 55 ν᾽ θ] 16 θ . ΘΟΡΡΟΥΪ 

5110 α]οονὰ, Τὰ ΡΟ Ἶδϑιι Π)61 ἀοοϊ ἀογὰηϊ, 5 θὶ}- 
ἴὰ5 οι νοσᾶνῖ, ἀἸσθη5 : δίαηι βαρ [20- 

τεἰτεΐ τι ΘΟΥΡΟΤῸ Π160 διιπ|..,. φιασίια ζισῸΥ οὐδὲ 

τι Θιιπι 5 ατισιεἰιθ 1} : ἴα ΨΥ ΙΒ 116 ὁϑὲ Ἰάθο Πὰν - 

ἄδην [ἶς ϑαριτὰ5. ΤΟ ΠῚ ΠΟΠΙΪ 550 5 (1 ΟΧ 

ΤθονΪη] οΟποθϑϑιι 1ΠῚ ΠΊ]ΟἿ15. οι πὰ ΟρΡΡυσπαθαϊ , τὶ 

ΟἀἸβοογοῖ ποη ἀἴοογο : δοη πιον ῦο»" ἐπὶ (ἰδΥ ταμίη. 

Οιἶα δηΐπι Τ)6ὶ σγάτια {ὉΠῚπ|5... πιᾶσπα ἈἸ]πὰ πο 

46 56. βϑηβουῦαΐ, ἴἴὰ τ ἀνγοβαηΐον ἀϊοσογοῖ : Εἶσο 

ατίοηι αἰαὶ ἐπὶ αἰπιπαπίϊα τπὰθα, οπ πιόνθϑοι" 

ἐπι «οἰονπῖίηι Σ Ἰάθο γν6 ἐθηταῖου! {ρα ττι5 δϑὲ., 
4 ΠῚ ΠΙᾺ ΠῚ 6115 Δ ΟΡ 5... ΠΙᾺ] 115. Οἱ πὰπ 1000 

ἀἀπληιιπὴ. ᾿πῖ}11. ΒΘΥΠΊΟΠΘ5. ἁιιῖθπ. {Τα θ15. αὐ 

ΠΙΘ ΠΟΥ Δ ΠῚ ὙΘΥΟΟΔ ΓΙ" Ππϑίτη. [)6] {4 ]οἴ τη... οἵ 

αι τὰ ρΘοοαΠ Π]} 115 ἐπ ρΘ π θη5 ϑἀοοθιιν, 58- 

511 Π5 5110 ΔΟΙΓΟΡΘ5  ΠΠ]ΡΡ6 Ριιη σι πῈ ΟΠ ΒΟΙΘη-- 865 
Α τὰ η. 5. Βα το Π 16 ἸρΡ5Δ}}. ΘΓ 5] λα] η1. 58 ΠῸ 516 

ἀἰχουὶβ Πὰν] 46 η} 50} 5. Πἶδοθ ἂο αἰ ν 15 Βα σῚ 15 

ΘΟΠ ΓΟ 5511}... ΓΘΡΙ ΘΠΘΠΒΙΟΠθὴ. ΘΧχ {πολ 6 Δ4Π}1}0]- 

[ἈΠ ,. Θὲ σαΒΠΡΠΟΠΘ. ὁχ ᾿γτὰ [6] {ἀπ} 7118 

Ρ͵τα φαδίιου Δῆ55. οὐπὰ σα Ἰἴοπο Βα51], Ὁ οπὶ 1 ι- 

500 1ο. Αἴ δά: τῶν βιωτικῶν. 

το- ε θιιο Μί85. συνείδησιν αὐτῶν. δίαις"πι ἔτο5. Νί55. 

σοῦτος ἦν. ϑυιθίπς 6111 τετυχηκὼς ἀγαθῶν : 564 νὸχ 

ἀγαθῶν δε5ι ἴῃ ποβιτ5 Ππαίιιου ΔΊ55, 

ἃ 41 ὥσπερ δὲ ὁ ἰὼδ τά. ΠΙυά, ὁ ἰὼ, ἴῃ πορίτὶς 

ποπ ἰορῖλζαν. Γ᾽ ἤθη Βδρ. βοσαπά τς βέλη 

ἕντα, τῷ ἰὼ κατά, εἴο. 

ὁ 816. (0]}».. ῥρυπηι οἱ Ἄδρ. τουτὶ, Προσι γὰρ ἴῃ 

«πὶ, Νοο, τὰ πη α}10 0005: “πατιιον 155. συγχώρφησι» 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌῸΜΝ 5. ΒΆΒΙΙ ΜΛΟΝΙ, 

σαρχῶν αὐτοῦ χαθιχνούμενα χαὶ τῶν » σωματιχῶν 

ὑπαρχόντων. ᾿᾿νταῦθα δὲ, ἐπειδήπερ τὴν ψυχὴν 

αὐτὴν νενοσήχει ὃ Δαῤξὶδ, ἕτερα βέλη καθικέσθαι 

αὐτοῦ σημαίνει, καὶ ἑτέραν χεῖρα ἧφθαι οὐτοῦ͵ 
΄ μὰ " ὟΝ ΟΝ 

Καί μοι δοχεῖ τὰ ἐνταῦθα λεγόμενα βέλη λογιχὰ εἰ- 
“᾿ ΙΑ Ε) εἶ Ν - «2 , ναι" μᾶλλον δὲ αὐτοὺς τοὺς τοῦ Θεοῦ λόγους, νύτ- 

-Ὁ- Ἅι δ 

τοντας χαὶ τιτρώσχοντας αὐτοῦ τὴν ψυχὴν, χαὶ τὴν 
ὴ ἦ ἧ 

συνείδησιν “αὐτὴν τιμωρουμένους καὶ χολάζοντας. 
ἜΞΕΙς τῶν αὐ νι» ἣ , ἢ 
Ἰὑπεὶ τοσοῦτος ὧν ὃ ἀνὴρ, χαὶ τοσούτων τετυχηχὼς 

Ξ Ὡστιως ἐᾺ ι 
ἀγαθῶν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, αἰσχρᾷ πράξει ἑαυτὸν ἐξέδω-- 

Σ τα 
χε. Μήποτε δὲ χαὶ αὐτὸν τὸν διάδολον, καὶ τὰ τοῦ 

Ὁ Α Υ, ΑΝ ἢν γ-} 

πονηροῦ πεπυρωμένα βέλη, τὰ παθητιχὰ χαὶ ἐρὼω- 
2.) ἈΝ ΟΞΞΩ 5 , τε ἘΣ, 

τιχὰ, εἰς ἐπιθυμίαν ἐξάψαντα τῆς τοῦ Οὐρίου γυναι- 
ἦ ΔΓ ἼΞ ὙΡΣ ἢ Ἄς ον 

χὺς σημαίνει" περὶ ὧν καὶ ὃ ἀπόστολος διδάσχει 
; πὴ ἦξον γεβρεῖ τον ϑημει 

λέγων, ᾿λναλάδετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ 
ἢ 

βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρω- 4“ 
ἘΤῊν ΕΣ β ἢ 
οὐνασϑαι πᾶντα τὰ 

μένα σδέσαι. ᾿Επειδὴ γὰρ ἄφραχτος εὑρεθεὶς, οὐχ 
" τ Ἐ ΑΝΑΝ 
ἀντέσχε πρὸς τὰ τοῦ πονηροῦ πεπυρωμένα βέλη, εἰ- 

- σ, 

χότως τὴν ψυχὴν τρωθεὶς, ἥλω τῇ ἐπιθυμίᾳ. “Ὥσπερ 

δὲ δ᾽ Ἰὼβ τὰ τοῦ διαδόλου βέλη, τὰ ἕλχη τὰ ἐπιτε- 
- ΟΝ Ν , 

θέντα αὐτῷ χατὰ τοῦ σώματος, ἐπειδὴ χατὰ συγχώ- 
τ δ Η -- - Ψ' Ὡ» , 5 , 

ρησιν ἐγίγνετο τοῦ Θεοῦ, βέλη Κυρίου ὠνόμασεν, 
ἐρῶν ἐρϑλν ὙΧ Ἰεύρίοῦ ἐνυξῷ Ομ ΕΣ 

εἰπών ἔλη γὰρ Κυρίου ἐν τῷ σώματί μού ἐστιν, 
- γρύίδῳ Ρ “ ͵ 
ὧν ὃ θυμὸς αὐτῶν ἐχπίνει μου τὸ αἷμα" οὕτως εἰχὸς 

Ἶ Ξ εν - ; 
χαὶ τὸν Δαδὶὸ ἐνταῦθα βέλη Κυρίου εἰρηχέναι, ἐπεὶ 

ΕΝ , 
χατὰ συγχώρησιν τοῦ Κυρίου χατεστρατεύσατο αὖ - 

-φς ͵ δ 
τοῦ ὃ ἀντίπαλος, ἵνα μάθη μὴ λέγειν, Οὐ μὴ σαλευ- 

θῷ εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿Επεὶ γὰρ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ 
, -φ ΄ 

δυναμούμενος, μέγα ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐφρόνησέ ποτε, ὡς 
ΕῚ ῃ εκ: ἢ, ᾿Ὶ 3 ΥΣΞ Ἢ Χ ΛΑ μν 5» τ 

ἀπαυθαδιάσασθαι χαι εἰπεῖν γὼ δὲ εἶπον ἐν τῇ 
, 3, Ἐξ ΜΝ 

εὐθηνίᾳ μου, οὐ μὴ σαλευθῶ εἰς τὸν αἰῶνα " τούτου 
ἜΣ -. " .΄ » ᾿ψ Δ - χάριν εἰκότως παρεδόθη τῷ πειράζοντι, ὃς τῆς ψυ- 
του Ὁ Ὡ ᾿ ᾿, “αἵ μὴ ἊΥ ἢ Ϊ Ἃ, 

χἧς αὐτοῦ χαθαψάμενος, μειζόνως αὐτὸν ἢ τὸν ᾿Ιὼβ 
ΑΣΑ, Ὁ δὲ χό Ἔλα ἐπα φε: 
ἐζημίωσεν. Οἱ δὲ λόγοι, τῆς δικαιοχρισίας αὐτοῦ 

᾿ ΜΕ τ: ς ; 
ὑπομνηστιχοὶ, καὶ τῆς ὀργῆς της τοῖς ἁμαρτάνουσιν 
᾿ ͵ {νιν τον δ "γ 
ἐπηρτημένης ᾿διδασχαλικοὶ, βελῶν εἶσιν ὀξύτεροι, 

τὴν συνείδησιν νύττοντες, τιτρώσχοντές τε χαὶ χεν- 
“-Ὡ ΕῚ δ᾽ ΞΑῪ [2 ΕΝ "ἃ ἈΝ νΝ - 

τοῦντες αὐτήν. Καὶ οὕτως εἴποις ἂν τὸν Δαῤὶδ τοῖς 
αὐ δι ὃ ; 

ἱεροῖς τούτοις χαὶ θείοις χεντούμενον, εὐλόγως πα- 
β . ἣε ὦ 

ραιτεῖσθαι τὸν διὰ θυμοῦ ἔλεγχον, χαὶ τὴν δι’ ὀργῆς 
πδν κὰ τι ἢ ΤΑΝ τ κβορεά τ 

τοῦ Θεοῦ παιδείαν. Μὴ γὰρ τῷ θυμῷ σου, φησὶν; 

τοῦ χυρίου. ἘΔ1Π νογο συγχώρησιν θεοῦ, 

ΓΈΝΕΙ οὐ ποηπι}}} Μ55. ἐπηρτυμένυς διδασχαλία. οἵ 

βελῶν, εἰς, Ηαπᾶ οἰπομήἤαϊο. Βοα. τουιτι5 οαπὶ (Ο]}. 

βοχίο ρῖὸ διδασκαλία παροῖ διδασκαλίας : 564 81}}}} 

ἴπ 6 ορὶς. αἴονταν. Πόνιπὶ δ᾽ ὁπαῖπιμι ῬάγΘΠ ἘΠῚ Επ- 

5ΈΡί πὰ ΒΘ τ {1 5ιιπλτβ.. ἄρα {ππὶ Ἰοριταν τὰ, αὶ 

οὐϊαϊπηιι5. Πὰς οι ρθη 15. αὐιΐθη. ΘΥΓΟΥΙΙ ΠῚ. Οαι515. “αὶ 

ἀοεϊοοιαπίαν, ἴθ οο Πὶς γα ϊι πὶ 6556 υἱΔεθιπε, «πο 

ἐχ διδασχαλικοὶ α ΠΡγανὶϊς οἰοσξιη 51} διδασκαλία οἵ, 



ΗΟΜΙΠΠΙΑΟ ΙΝ 

ἐλέγξης με, Κύριε: αηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσης με. 
Διὰ τί; Ὅτι τὰ δέλη σου ἐνεπάγησάν μοι. “Προσ- 

λαδόντα γὰρ τὴν ὀργὴν καὶ τὸν θυμὸν τὰ παρὰ σοῦ 
: Ξ ε 

χαθιχόμενα βέλη ἱκανῶς με τιμωρεῖται, καὶ αὐτάρ- 

χὼς με χολάζει. Διὸ ἱχετεύει, μιὴ ὀργῆς ἑτέρας μιηδὲ 

θυμοῦ πειραθῆναι, “Ὅτι τὰ βέλη σου ἐνεπάγησάν 
δ , ͵ " , ς 7 

μοι" ἤ, Καθίκεταί μου, κατὰ τὸν Σύμμαχον. 

Καὶ ἐπεστήριξας ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν γεῖρά σου. Χεῖρα 
δὲ Κυρίου χαθαψαμένην αὐτοῦ "νόησον, καὶ τὴν ἐπὶ 
τοῦ ᾿Ιὼβ δεδηλωμένην. Αὕτη δὲ ἡ χεὶρ τοῦ Κυρίου 

πάντα τὸν οἶκον τοῦ Δαβὶδ ἐχ βάθρων ἔσεισε, τὸν 

μὲν πρωτότοχον αὐτοῦ τῶν παίδων τὸν ᾿Αμνὼν ἔρωτι 
τῆς ἀδελφῆς ἐχμήνασα, πυρώσασα δὲ τὸν Ἀθεσσα- 

λὼμ τῇ κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ ὀργῇ, ὡς ἀνελεῖν τὸν 
ἈἌμνών - ἔπειτα χαὶ “αὐτῷ ἐπαναστῆναι τῷ πατρί’ 

Καὶ τὰ λοιπὰ δὲ πάντα διὰ τῆς ἱστορίας παριστά- 

μενα, ἥ δηλωθεῖσα χείρ. Χείρ σου χαθήψατό μου 

διὰ τῶν ἐπαλλήλων συμφορῶν. Ἱκετεύω, φησὶ, μὴ 

ἄλλῳ θυμῷ ἐλεγχθῆναι, μηδὲ χείρονι ὀργῇ παιδευ- 
θῆναι. Καὶ οὐ μόνον ταῦτα, ἀλλὰ χαὶ “τὰ ἐπιλε- 

γόμενα, ἃ διδάσχει ἑξῆς λέγων, Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν 

τῇ σαρχί μου ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου οὐκ 

ἔστιν εἰρήνη ἐν τοῖς ὀστέοις μου ἀπὸ προσώπου τῶν 

ἁμαρτιῶν μου. ᾿Εγὼ, φησὶ, προλαδὼν, οὐδὲ περι- 

μείνας ἵνα μού τις ἔξωθεν τὸ σῶμα χολάση, ἕλχει 

πονηρῷ ἐμαυτὸν ἐτιμωρησάμην, καὶ τὴν σάρχα μου, 

δι’ ἧς πέπραχταί μοι τὸ ἁμάρτημα, “χολάσεσι πα- 

ρέδωχα,, τιμωρούμενος ἐμαυτὸν καὶ χολάζων παν- 

ποίαις χολάσεσι. Τοῦτο γὰρ ἐδήλου χαὶ δι᾽ ἑτέρων, 

λέγων" ᾿Εταπείνουν ἐν νηστεία τὴν ψυχήν μου, καὶ 

ἢ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι’ ἔλαιον, καὶ ἐπελαθόμην 

τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου᾽ ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ 

μου ἐχολλήθη τὰ ὀστᾶ μου τῇ σαρχί μου. Καὶ, Λού 
σω χαθ᾽ ἑχάστην νύχτα τὴν χλίνην μου, ἐν δάκρυσί 

μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω. Οὕτως οὖν καὶ νῦν 

φησιν" Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρχί μου ἀπὸ προσώ- 
που τῆς ὀργῆς σου. ᾿Αντὶ δὲ, Τῆς ὀργῆς, συμφώνως 

ὅτε Ἀχύλας χαὶ ὃ Σύμμαχος, ᾿Ἀπὸ προσώπου ἔμ- 

ὀριμήσεώς σου, ἥρμήνευσαν. Ἀπήρχει γάρ μοι, 

φησὶν, ἣ ἀπὸ τῶν σῶν θείων Γραφῶν ἐμόρίμησις, 

καὶ ἣ διὰ τοῦ σοῦ προφήτου Νάθαν ἀπειλή. Διὸ ἀπὸ 

προσώπου τῆς ἐμόριυήσεώς σου ἐμαυτὸν οὕτως ἐτι- 

5 Ἐδ1Ὶ οἱ Μ55. παραλαθόντα. 564 εαπῃ ΠΩ, παρα- 

λαθόντα, ἰνυῖο Ἰοσο σοπυοηῖνς υἷχ ροβϑὶΐ, ὀπποη ας 

Οὐπι]λοβιιβ, Ἰορίξαιιθ προλαθόντα : οἰι]5 σοπ]θοίας- 
ΤΆΠΙ, 51 Ὑ6] τπππτι5 5. ἔανονοῖ, ἀπιρ]οίογοπιιπ" παπαῖ 

ἴην τ. [τὰ οὐ Ἰαἀτητιβ5, αὶ οἄτειιπὶ ᾿πνοπίμηις ἰπ (οπι- 

χποηΐαν5 ΕΠΙΞΟΡΠ. 

"0 1}.. Ῥυϊπλιῖ5 οὐλὴ δα. δοοιιηο νόει, 

ΡΘΑΙΜΌΝ ΧΧΧΥΤΙ. 5917 

γδοιιβαθ56. ΔῈ δπὶπι, ἱπάιῖτ, ἐπὶ ΚΓΌΤΘ (πιο ἀγ-- 
μας τπε, ])οηιῖτι πιθήτι ἔπι ἐγα {πα οογτίρί ας πιο. 

Οὐ λοι ἢ Ομοπίαηι σαρί {ἰῷ ἱπβατ ϑιιτιΐ 

πεϊ]ιῖ. αν το] 8105 [6 πη Πϊ55ὰ 7 4185 ᾿γᾶπὶ δἵ ἔπ 

ΓΟΡΘΠῚ ΡΥ Θν θυ του ηΐ., 58 Ποῖ Θ πῖον (16 ΠῚ6 ΒαρΡὈ 1 
ΟἾτιΠῚ Βα πηιηἴ, ἃ 0 584 {15 116 σαϑΠσαπί. ΟἸὰ 6 58}- 

ΡΙοχ ρϑῦϊ., π6 Ἀ]Π1ὰ πὶ ἸΡΆ μὴ ἅτ [πἸΌσ πὶ ΘΧ ρουὰ- 
τὰ. Ομογίαπι σασίΡ {π0 ἐπι δτιτι ταϊλιὶ 

ἅτ 5θοιΠ τιπ ΘΠ] Δ Πα, «{{{ἰπισιιγιΐ πῖ6. 
ὅ. Εἰ οοπ τγπιασίϊ σι ρετ τι πιατιίῖν {πιαπι. 

ΜΙΔΠθη διιθ) ΠΟΠΉΪΠΙ ᾿Ρ 511} [ἜΡΘΗ ΘΠ] 5, ΘΔ ΠῚ 

48 ἴῃ 700ὸ ἀφοϊαγαία ϑϑὲ 1π|6]}Π1σ6. ΗΟ ἀπ τθ 
ΤΟ πὶ ΠΠΔΠτι5. 6 {πππ α ΠΠΘ ἢ 15. Ἔχ οιιβϑὶξ ΟΠΊΠΘΠῚ 

Τλαν 15. ἀοπητιπῚ 5, Οἵ ΑἸΩΠΠΟΠΘ ΠῚ {π|46Π}, ΠΠ]1ο- 

ΠῚ ΠΑ τ ΤΠ ΧΊΠΠΙΠῚ 5, ΘΟΓΟΙῚ5 ΔΠΊΟΥΘ ᾿Π5ΔΠΙΘΠ ΘΠ 

γο ἀϊ41:, ΑἸΡΘΑ]ΙΟπΘ Ὑ6ΥῸ 1Π {ΠΑ ΓΘ ΠῚ ̓ Γὰ ΔΘΟ6ἢ-- 

αἴτ, αἄδὸ τιῊΊ Απηπιοπθπι πϑοὶ ἱγαονοῖ, οἵ ροϑί- 

᾿ὰο ἴῃ ῬδῖγΘ ἢ Ἰρϑι πη ΓΘ Ό6]]αγθῖ. 564 οὐ σϑ τὰ 

οπμπΐα ἴῃ Πἰδίουϊα ΡΥ  Ἶἃ , ΠΠΆΠτι5 δ ηΐ ἀπ ἢΐς 
. πα ϊοαία δῖ. ΔΙαπιιβ πιὰ ΓΘ ΕΠ] Πη6 ῬΡῸΓ σα] Πα 65 

115 41115. ϑιιοοθάθηίοβ. ΘΈΡΡΠΟΟ., παι, τ Π6 
ΑΠ10 [ὈΓΟΡΘ. ἃΥ ταν 7). ΠΟΥΘ 1 Ρ6]ΟΥἹ ΘΟΥΡΙΡΙΆΓ. 

Νεο πο βοϊτιηι, 566 δὰ διϊα πὶ {1188 5110} πΠρτι {π|", 
εἴ 4 ἀοοεῖ, οχϊπάθ ἀϊοθπϑ: ΛΌι 65 σαπίίας 

ἔπι σαγπ  πιθα α [αοὶθ ἱτὰρ {πιὸ : ποη 65: ραὰ ὁ5- 

δίνιι5 τπιϑὶς ἃ [αοῖθ ρεεσαίογιηι τπθοσιαμ. Ἔσο, 

Ἰπ4πῈ 7, ῬΥΥΘΡΙΪ , Π6Ὸ ΘΧΘΡΘΟΙΑνΙ τ 415 Θχίου- 

Πῖ5. ΠΙΘῚΙΠῚ ΘΟΡΡῚΙ5 Θαβο ΘΕ, ἀ] θγὸ πιὸ ΘΧΟΙΤ 

οἷανὶ Π16 058, ΠηΘ Δ ΠΠΠ116 σΑΡ ΠΘΤῚ Ρ6Ι {π|Δ 1} ἃ Τη6 

ἈΠ βϑιιη ΡΘΟΟΔΙ ΠῚ ἐδ, 5. ΡΡΠ 1115 ΓΔ 141, α]- 

τἰοπ ΘῈ 6 ΠΙΘ 5.65.5» ἃ0 ΠῚΘ ΟΠΊΠΪ5 ΚΘ ΠΟΙῚ5 ΟΥἹΙ- 
οἰατθιι5 Ραηἶθπϑ. θα Θηϊπὶ 115 Ζαοαι6. νου 5 
᾿πάϊοαθαι, ἀἴοθπβ : {πιεῖ Πα απ ἴτε γ 6) ιιτεῖο ἀτιὶ - 
πιαπι πιθάπι . δἰ σαΙῸ πιθα ᾿γιιἐαία 65ΐ ῬΓΟρΡίετ' 

οἴδιιπι,, δὲ ον ζειι5. 5τιτηι ΘΟτη Θέ 66 ΡαΤΘΥΝ τη Ο.7)1: 
ανοῦθ σεπιίίιι5 τπεὶ αἀ μευ σογισιξ οσδα πιθα Θαγτιὶ 
πιθ. Ἐπ, Παναῦο μδὺ σἰπριῖας τιοοίθς ΙΘοίιηηι 

τηιθῖιπι., ἰκ0 7} πιὶ5 τοῖς δἰγαίτεν τιθιίτι τίβανο. 

516 ᾿ἴδτιο δὲ πππο αἷΐ : Δπ δι 5ατίας ἐπὶ σαΤῚ 6 
τιθα α [αοἰθ ἐπ {πιθ. ῬΟΥΤΟ ΡιῸ., ἤα, Α41|ἃ 

οἱ Βυυηηδο τι5, .,' Καοθ {τδηιΐ{πι5 ἐεῖ, 511] 116 1η-- 

ΤΘΡΡΥΘΙΔΕ διιηϊ. 5115. ΘΠΪΠῚ.,. ΠΩ]. ΤΠ] θναΐ 

[ρθη πι5 116. 41] αν] 15. [π|5. ΒΟΥ Ρ αΓ15 ΘΠτιΠΠ14-- 

{π|,. οἵ ΘΟΠΙΠΉΙΠΑΙΟ ΡῈΡ ῬΓΡΟΡΠΘίαμη ἔπη Νὰ- 

ς Ἐ4ῚΠ οὑπὶ Κορ. Φαᾶνίο χαὶ αὐτῷ ἐπαναστῆναι. ΑἸ 
ἴτο5 Μ55. χαὶ αὐτὸν ἐπαναστῆναι. ϑ:τατπη ορ. ἴογιι5 

οααπὰ (Ο]}. Ξοχίο παρεσταμιένα. 
ἁ πὰ δα. βεοπηήιβ. ΕΘ οαπὶ ἰψποῖ Δ55, χαὶ 

διὰ τά. 

«Βρρ. ἴοτειι5 χολάσει. Μοχ Βορ. βοσιπάιις δι᾽ ἐτέ- 

θὼν λύγων ἐταπείνουν. ΠΡ] Ποῖ (00}}». 5οχέιις ἐν νηστεία!ς. 

Ρεαὶ. 31. 
ι12..δὄἱ τοϑ. 
φἡ. εὐτοι. 

5. 6. 

Ρεαὶ. 6. 7. 



Ῥίον. ι8. 

17 

Πορι. 5. ὃ. 

Ῥεον.ι8.3. 

δ᾽δὃ 

ἴΠαη [Ἀοῖα. Οὐᾶῦο ἃ ἴλοῖ ΠΡΘμΔ πι5. τὰ] 1Γὰ τηπ]- 

εἴανὶ τ16 ἰρϑιιπι 5 τὰ ΟΡ ΠΘῊῚ ΠΊΘΆΠῚ ΟΑΒΕΙ ΑΝ ΘΡ] » 

οἵ οϑϑὰ τῆθὰ ΠῸῚ Παθθδηΐ ρᾶσθμι, «7, βάοῖο ρϑοοα- 

ἐογιανι ΤΠ ΘΟ Πα ΟΡῸ ἀπὸ ΒΥμη Δ ο]1ι5. ΤΤΟΡ ΘΙ 

Ῥέοοαία πιθα., ἸμΛοΡ ΡΥ Θίαῖιιβ 6δι. ὅ. Οπογιίαηι ἐπῖ-- 
χιϊίαῖος Π1ΘΒ 5 ΡΘΓΘΥ 6550 διιπὶ σαριι τπϑιίηι., 6 

δἰοιῖ οτιιδ σΓανῸ σταναί διιτιΐ δι 061 Πι6. 0. Ριι 

ἐγμθγμηΐ οἰ ΘΟΥΓΙΡί διιτιὶ οἱοαίγ 665 πιθιθ., α 

{ποῖε ἱποῖριοπιϊ πιεω. Ἵ. ͵ϊσει ἐαοίτια 5τεη., οἱ 

οπιρναίτι5 σιίπι τι5 τι ἰτι “ἔπ οπι σα] ὁ. Ουιαπάοατι- 
ἄδην, αἷΐ, πο ἃ π16 ρϑυροιγαία διηΐ, 0} 14 371- 

56Γ {αοίτις σιιηὶ, οἱ σμΓρ αἰ 5ιαη τιδῆτιθ ἔπ Πποηι, 

δἰ τοία εἰς οοπινιδίαζιις ἐπιβνθεϊϊον αν. Φανὰ νΟΡῸ 

ΡΘι Πᾶς ἀθοϊαγαι αιιδ ρά55115 5115. δΓ φαοιιοο ἐδ 
56 1|ρ50 ρα Πα5. 51ΠΠ|50 15. ΠῸΠ (16 τιη0 ρϑοσαία ἃο- 

ΟὐιβᾶΠ5 56. 56 416 πηι] εῖ5 ἀσθυν ΔΕ ἢ, 5710 [Δ 115. 

τιῦ πο Ύτ16 1πττ|5 ἃ ρΒοο Πα τι" [π΄ ἈΠΙΠὰ 5118. ΠΘ- 

{πὸ ᾿ηἴγα ΘΟΡΡιῖ5 ἰαιθαπῖ. 56 Ἰρϑιιηι 5} 6} 5} 6ϑϑὰ 

5ἰηΓ, 60 τι ΟΠ 115 1.ηι ποῖὰ 51Π1 ἃ0 θ6ῦ5ρ6- 

οἵα. ΤοΊταν ἴπ ῬΥΪ ΠΟΙ ρΊῸ ΒΘΥΠΊΟῊ 8 5» ἴ})56. 5111 1515 
δυὰς ἀσοιβαῖοι ; ἀπὸ σΟὐᾺ ΠῚ. ΟΠ Ι5.. τι ἴῃ 

1050. 1ΠΠπ||4 ᾿πηρ] ον ροϑδθῖ : {πιβῖτι5 ἀσοιιβα του ΘϑΓ 51] 

᾿ρϑῖτι5) Ῥυοον ΘΠ] 65 “ΘΠ ΟΙ 116 ΟΠ Π6Π} ἀσοιῖ-- 
δ ΓΟΡΘΠ). 056. ΄υϊάθηι 5656. σοη θιηπαν!, 5οά 

ΟΠΊΠΘ ᾿Π᾿Ι Π.ἸΟΟ τ Ο5. ΟΡ αν... οασση ΠΙΠ1] ἀΠπ|4 

Δάν ϑι15 οῖιπι. αἰσοῦο ροβϑοηΐ. ΠΟΘΟΙ ἀὐθ η} ΠῸΒ5 

᾿ς ΒΘ. Π1Ὸ. 7 τ ΠΘ ΠΟϑίΡα ᾿ρ5ΟΥ ΠῚ} τη] ὰ ΟΡ οσὰ- 
Ἠ.τ15 ΠΟΤῈ ροοοαἴα ΓΑ πᾺηὶ Πἰσ  ΘἸπϑὴ “118 1})-- 

ἄδιὴ ἃὸ ΡυΓΓ  ἸΠ6 1} 1 ἰμ10 ἈΠ] Π180 Τϑοθϑϑιι σΟΠΠΪ- 

ΠΟΔΉΊΙΙ5.. σα 6 Υ]Ὸ ΠΟΙΆ ΘΟΠΘΟΙ ΟΠ 6. ΤΠ ΠΙ6 5. 

Οἰὐοι πηοίτι ἴπ [6] 1} 15. ἘῚ νου [6 ν]5.. ἀτιηὶ 

Ἰπ|γῸ ΘΓ 1Π ΡΟ ΠῚ ΕἸ551}}15. ῬᾺ ΕΠ] 115 ΒΘ ΙΓ 9 ΠΠ ΟΠ τιμὴ 

Βυανουοιη. ΘΠ ΟΕ : δὶ νΟῸ ἴῃ ρον. ΡνῸαε, 

5061) 46] "ΠΑ 1} 0 15. Οϑίθ πα 1} : 50. δὲ δηϊμηςο οοη- 

τἰησῖτ. Οὐη διίατη αἰπι {1 ΘΧῬ ΟΡ ΤΙ] 56. [||556 

ἄοοοι Τραν ἃ, ἀϊοθη5 : δέοι οτεῖ5. ὁΓαν ὁ ογαναί 

δι} δΙρΡΟ πιο. ΝᾺ 6}115 ἰδοϊπογτὰ σγανα θαηΐ 

ἸΡ51τπι5. ΠΟ ΠΒΟΙΘ ἢ ΓΔ 1.5 1ἴὰ τἀ ΟἹ» ΔΠΙΠῚ] σΘΠΘΙΟβὶ ἴα- 

ἴδηι} ἃσ σὰ ΠΟΘ ΠῚ, 11 [Ὁ ΠΟῚ ροϑ5θῖ. Οἱ] θη Ϊ πὴ 

Ρυφν οῖτ5. οϑί, ΟἹ Ἰπάπινὰ Ππι5... δθοιπάπη αἰι1- 

Εἰὰ ΠῚ διια Π}, ΘΓ ΠῚ ΡΟ Ὠ ΓΘ Π5. ΘΟ, ΘΟΠΘΘΥῚ 5100] ἴγ056 

Ἰνδ ἢ ἴῃ 16 1.85, αΪΡ}06. πὶ ρϑοοδίιη) ῬΘοοαῖο 
δἀϊιησαῖ, βυάάιιθ ἀἀαιισοαὶ γα]. (γι ΘΗ Ϊ τη τ)6-- 

πιθγὶί ρϑοσαῖου ἐπ ργο πα μεπὶ πιαϊοτιίηι,, σοτί θηι- 

γῖξ : ΘΟΠΓΡᾺ 7 ὙἿΝ ῬΙΌΪΟτι5. ΘΙ] δὶ 5616] Αἰ πὰ η 0 

Ἰάρϑιι5. ΓπυῚ γ6ι 4ιυιαημ απ (ΠᾺ}00}1 βι νορεῖο- 

ΓΤ ΟΟΙΡΟΡ ΪμΙ ῬΥΊπλτ5. ΟἹ βοχίι5 οἱ θα. αϊπέιι5 

τοαπὶ οπποπο Βα51}, Αἱ ἄθοβι σφόδρα 1π 6115 οἵ ἴῃ 

ἀπὸ ἃ} ἁἸτοτο Δῖ5. οἱ ἀρ ΠΙᾺ ΝῚ 

ι Βορ. 

ἡπαΐπον Μ85. παρὰ τοῖς πᾶσιν ἑαυτόν. νοχ ἑαυτὸν ἄδοδδα 

βοοιη τι ὑπερθεθυκέναι αὐτὰς, ὥστε. ΜῸχ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 8. 
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ΒΑΒΙΠῚῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

τ ε , λυ ω 7 ᾿ μωρησάμιην, ὡς χολάσαι τὴν ἐμαυτοῦ σάρχα, καὶ 
ἘΠ ΤΣ τὲς ᾿ ἈΞΞ :ς 

τὰ ὀστὰ μου μὴ ἔχειν εἰρήνην, Ἀπὸ προσώπου τῶν 
Π “- τὰ - 
ἁμαρτιῶν μου. ᾿Ανθ᾽ οὗ ὃ Σύμμαγος, Διὰ τὰς ἅμαρ- 

, ΕΞ μὴ 
τίας μου. Ὅτι αἵ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν χεφαλήν 

ἣ, , Ἀ , 

μου, ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐδαρύνθησαν ἐπ᾽ ἐμέ. Προσ- 

ὦζεσαν χαὶ ἐσάπησαν οἵ μώλωπές μου, ἀπὸ προσ- 
, ᾿ - 
ὦπου τῆς ἀφροσύνης μου. ᾿Εταλαιπώρησα, καὶ χα- 

᾿ ἘΠ ΤΣ. να τς ΤΠ ΠΑΧῸ ΧΑ ἘΝ τεχάμφθην ἕως τέλους σφόδρα. ᾿Επειδὴ τάδε μοι, 
Ἐξυκ εὶ ; 

φησὶ, πέπραχται, διὰ τοῦτο ᾿Εταλαιπώρησα, χαὶ κα-- 
Ν ᾿ἢ Ἄ, τεχάμφθην ἕως τέλους, καὶ ὅλην τὴν ἡμέραν σχυ- 

ἐς οὐδ Ν : 
θρωπάζων ἐπορευόμην. Διὰ τούτων. δὲ παρίστησιν 
᾿ . Ξ 
ἃ πέπονθε, χαὶ ὅπως ἑαυτὸν ἐτιμωρεῖτο, οὐ μίαν 

ἑαυτῷ κατηγορῶν ἁμαρτίαν, ἀλλ᾽ ἀθρόως πολλὰς, 

χαὶ τοσαύτας, ὡς μηδὲ ἔνδον χρύπτεσθαι ἐν τῇ ἕαυ- 
-Ὁ ! Ὁ μ. ἊΣ .- ᾿ , Χ}}) ̓  

τοῦ ψυχῆ, μηδὲ εἴσω τοῦ σώματος λανθάνειν, ἀλλ 
ἃς ».Ρ ΄ ς ὦ ὦ τ κα ΕΥΞΛῚ 
ὑπερδεβηχέναι αὐτοῦ, ὥστε χαὶ πᾶσιν αὐτὰς γνω- 

ρίζεσθαι. Αὐτὸς γοῦν ἦν κατήγορος ἑαυτοῦ ἐν πρω- 

τολογία, καὶ παρὰ τοῖς πᾶσιν, ὡς ἂν πληρωθείη ἐπ᾽ 
Ξ: ἐξ , ν 

αὐτῷ" Δίκαιος ἑαυτοῦ χατήγορος, φθάνων πάντα ἄν - 
ΕΓ ΕΞ 

θρωπον χατήγορον. Αὐτὸς μὲν ἑαυτὸν χατέχρινε, πᾶν 
- “- “ἢ 

δὲ ἐχθρῶν ἀπέφραττε στόμα, μὴ ἐχόντων ἕτερόν τι 
δ ἢ “ --φ 1. “Ν᾽ μοῚ ς “- δ' αὐ, τὰ 

χατ᾽ αὐτοῦ λέγειν. Διδάσχει δὲ ἡυᾶς ὃ λόγος μὴ 
΄ - ᾿ τ ν 

χρύπτειν τὰ ἑαυτῶν χαχὰ, μηδὲ, ὥσπερ τινὰ μελα- 
δ, - ᾿ 

νίαν χαὶ σῆψιν, κατὰ βάθους τῆς ψυχῆς συνέχειν τὰ 

ἁμαρτήματα, τὴν συνείδησιν χαυτηριαζομένους. 
σ΄, γ τ ᾶἃ,.4 δ᾿ - - εὟἾ Ν Α πῶ β ͵ 

Ὥσπερ ἐπὶ τῶν πυρετῶν, εἴσω μὲν χαὶ χατὰ βά- 
ΟἿ ᾿ ΈΘΕ ἐνν ἘΜ ἜΡΕΜ ΚΞ γὴ 

θους χωρῶν ὃ πυρετός, μεῖζονα τὴν νόσον ἐργάζετ αι, 
ροχάψας: δὲ εἴξικούμφανεες ἐλπίδα σταρ ΚΑ ΕΣ ΒπΗΝ προχόψας δὲ εἰς τοὐμφανὲς, ἐλπίδα παρχχμῆς ὕπο 

, “ ν βτὺ τας  ε δν νοῖπο Κ͵αὶ Στὰ 
φαίνει: οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἂν γένοιτο. Καὶ ἄλλο 

ΐ ἣ ὙΣΡΝ ἥ ἢ 
ὃς τι διδάσχει περὶ ἑαυτὸν γεγονὸς ὃ Δαδὶδ, λέγων, 

σεὶ φορτίον ὀαρὺ ἐδαρύνθησαν ἐπ᾽ ἐμέ. ᾿Εὐάρει 
φ- ᾿ “ ( 

Υχο αὐτοῦ τὴν συνείδησιν τὰ τετολμημένα αὐτῷ, ὡις 
ὶ 

μὴ δύνασθαι βαστάζειν αὐτὰ δι᾽ εὐγένειαν χαὶ 
ΕῚ δα τ ᾿άϑανς [. Σ " ΤᾺ , ν 

εὐγνωμοσύνην φυχῆς. Ὃ μὲν γὰρ ἀτεράμων χαὶ 
. - ᾿ , τὰ ᾿ 
ἀπόσκληρος, χατὰ τὴν σχληρότητα " ἑαυτοῦ χαὶ 
Β , - ᾿ 
ἀμετανόητον χαρδίαν, θησαυρίζει ἑαυτῷ ὀργὴν 

, “ 5 , ς , ΕΞ 13 

ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς ἐπισπώμενος ἁμαρτίαν ἐφ᾽ ἅμαρ- 
,ὕ ΜῈ δυῦς Ὁ ΠΧ: , Γ ΝἿ ς 

τίας, αὔξων τὰ ἑαυτοῦ καχά. Ὅταν γὰρ ἔλθη ἁμαρ- 
- -" ΄ Α Ἷ 

τωλὸς εἰς βάθος χαχῶν; καταφρονεῖ" ὃ δὲ εὐγνώμων, 
ΕῚ ἊΨ οὖ ᾿ “ ΝῊ Ἐν ΄ , -γ΄᾿» » 

εἰ χαὶ ἅπαξ ποτὲ ὀλισθήσειε χατά τινα τοῦ διαδόλου 
- - Α ΄Ν ᾿Ὶ 

συναρπαγὴν, δεινῶς βαρεῖται τὴν συνείδησιν, ὡς μιὴ 
 - Χ - ψ' 

δύνασθα! σιγᾶν, μιηδὲ χρύπτειν τὸ ἑαυτοῦ χαχόν. 
Αἱ παι ΤΉΟ ν ὙΧΙΟΥ 5 

Ἔχ περισσεύματος γοῦν καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 

Ὅβεν μὴ φέρ ἂν τὰ συνέχοντα αὐὖ- ἐν μὴ φέρων σιωπᾷν, τ ἔχ 
ΕΓ 5 

τὸν, λέγων: Ὡσεὶ φορτίον βαρὺ ἐδαρύνθησαν ἐπ᾽ 
᾿Φεμν »" 

ὅτι αἱ ἀνομίαι μου. Καὶ πάλιν" 

ἐζεφὴνξ 
Ἂν 

᾿ 
ἐμέ: δῆλον δὲ, 

«υϊάοπι Εἰς ἸἸχυϊ δογίο Ἰηϊοαῦ : 5664. {14 4651], 

οὐπὶ ὃχ Νῖ55. Β1}}} ἃ} ιν δπλῖ", ἀἸσθ 6 ΠΟ ῬΟΒΒΙΠΠΊ1ΙΝ. 

» Ἔδρ. ἰεγεῖας σχληρύτητα αὐτοῦ. διαίτῃ ᾿ἄοπὶ (οείοχ 

ἐφ᾽ ἁμαρτίαις. Βυδίηαο γος Μ55. εἰς βάθη. ΕΆΙΕ βάθος. 



ΠΟΜΙΠΙΑΘ ἹΝ Ρ5 

; ΣΥΝ ΕΘΝ τς ᾿ τὰ 
Προσώζεσαν οἱ υώλωπές μου ἀπὸ προσώπου τῆς 
» ΄ 3 ὔ ΡΥ "» ΄ , “ ἀφροσύνης μου. ᾿Ἀφροσύνην δὲ ὀνομάζει τὴν ἄφρονα ἢ 

φο ο͵ μ πρᾶξιν ἐξ ἀφροσύνης γενομένην. Πᾶν γὰρ ἁμάρτημα 
ζ νὼ Κ᾽ ἐν χατὰ ἀφροσύνην γίνεται" ἀρετὴ δὲ οὖσα ἣ φρόνησις, 

, ᾿ ᾿ ᾿ 

πάντα τὰ χαθ᾽ ἑαυτὴν πραττόμενα ἐπαίνου χαὶ ἀρε- 

τῆς ἄξια ἀποφαίνει. ᾿Αλλὰ καὶ ὑγείας ἐστὶ τῇ ψυχῇ 

ποιητιχὰ τὰ χατὰ φρόνησιν γινόμενα - ἡ δὲ ἀφρο- 

σύνη τραύματα χαὶ μώλωπας ἀπεργάζεται. Οἱ μὲν 
οὖν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν ἐπιμένοντες, χαίροντες 

ἐπ᾽ αὐτοῖς χαὶ ἐνηδόμενοι, χοίροις ἐοίκασιν ἐγχυλιο- 

μένοις βορθόρῳ᾽ ὃ δὲ εἰς ἅπαξ ὀλισθήσας, ἔπειτα 
ΟΥ̓ΞῚ ΤᾺ ᾿ νι Ν ἘΝ ναθα . ἀναλαδὼν ἑαυτὸν, χαὶ τὴν μιαρὰν ἐχείνην πρᾶξιν 

ὡς δυσώδη χαὶ ἀκάθαρτον ὁδελύσσεται. 'Γοιοῦτόν τι Εὶ 

πεπονθὼς ὃ Δαδὶδ, ὑπὸ συναισθήσεως ὑγιοῦς ὅμολο- 
- »ϑ), π :. , , ΄ὔ 

γεῖ, λέγων -Προσώζεσαν καὶ ἐσάπησαν οἵ μώλωπές 

μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφροσύνης μου. ᾿Ἐπεὶ τοί- 

νυν ὑπερήρθησαν αἵ ἀνομίαι μου πληθυνθεῖσαι, χαὶ 

τῆς χεφαλῆς ἀνώτεραι “ γενόμεναι ἐδαρύνθησαν ἐπ᾽ 

ἐμὲ, καὶ προσώζεσαν χαὶ ἐσάπησαν, τούτου χάριν 

ἰατρεύων ἐμαυτὸν, ᾿Εταλαιπώρησα, χαὶ κατεχάμ.- 
φθην ἕως τέλους. Καὶ οὐδὲ πρὸς μίαν ἡμέραν, οὐδὲ 

πρὸς βραχεῖαν ὥραν, ἀλλὰ Πᾶσαν ἡμέραν σχυθρω- 
, 3 , Ἢ ΔΕ Ὁ ἴξιν ἣ τ πάζων ἐπορευόμην. χατὰ τὸν Σύμμαχον, Σχυ- 

θρωπὸς περιεπάτουν, οὐχ ἀδιαφορῶν ἐπὶ τῶν πε- 

πραγμένων μοι, οὐδ᾽ οἷα βασιλεὺς ἐπαιρόμενος, διὰ 
᾿ δ " ς Ξ τ μὰν μὲν ν᾿ , 

τὸ μηδενὶ χριτῇ ὑποχεῖσθαι, διὰ δὲ τὸν σὸν φόδον 

χαὶ τὴν σὴν ἐμθρίωησιν, ὅλην τὴν ἧμέ χυῦ ἰ τὴν σὴν ἐμδρίμησιν, ὅλην τὴν ἡμέραν σκυθρω- 
᾿ 

πάζων ἐπορευόμην. 

Ὅτι αἵ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων, 507 

χαὶ οὖχ ἔστιν ἴασις ἕν τῇ σαρκί μου. ᾿Εχαχώθην ἡ 
χαὶ ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα, ὠρυόμην ἀπὸ στε- 

ναγμοῦ τῆς καρδίας μου. Κύριε, ἐναντίον σου πᾶσα 
ἢ ἐπιθυμία μου, χαὶ ὃ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ 
οὐκ ἀπεχρύδη. ᾿Αντὶ τοῦ, Αἱ ψόαι μου ἐνεπλήσθη-- 

σαν ἐμπαιγμάτων, ὁ Ἀχύλας, Ὅτι ἐπληρώθησαν 

αἵ λαγόνες ἀτιμίας, ὁ δὲ Σύμμαχος, Ὅτι αἱ 

ψόαχι μου ἐπλήσθησαν ἀτιμίας, ἐκδεδώχασιν. Καὶ 

διὰ τοῦτο εἰς ὑπόμνησιν ἐλθὼν τῆς αἰσχρᾶς καὶ 

ἀτίμου πράξεως, τῷ ἐῤῥῶσθαι αὐτῷ τὸ τῆς ψυχῆς 

ὁ Βερ. βθοιητι5 ἀναλασὼν ἕαυτόν. οὗτος τήν. 

4 ἘΔ γινόμεναι. ΑἹ φααίποι ΝΜ55. γενόμεναι, 

3 Πὰ «υαίαοι Νῖπ5. ΑἹ οα1| αἱ λαγόνες μου ἀςιμίας 
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ΠΘῸ ἴᾳοουθ,, Π6Ὸ διπιη τηδ] τ ΘΟσ. τὰν 6 ναϊθαῖ. 

Ἐπ αδιιπαπίία δπῖπι σοΓεϊς ο5. ἰοχιίτι". Ἡϊης 

Οἴατη. 5:16 ΠΠτππ} δἱ Ἰπ οἸθυα Π τιπη Θ55θῖ, δὰ {τι 

ἰρϑιαπὶ Ρυθι θα ηξ, μαϊοίθοϊε, ἀἸοθηβ : ϑέοιεξ οτιῖι5 

δγάνθ βγαναί 5επῖ διρεῖ πιὸ, ν᾽ ο!σθὲ 1π|6{]-- 

[αΐθ5. πιθῷ. Ἐπ στιϑιιθ : Ῥιέγιογιτι οἱοαίτίοο5 
Π168 α ἤαοῖο ἱπιοὶριθτιίϊα πιειρ. ΤᾺ ρ᾽Θ μα τη. τι - 

[6 ΠῚ 5 15] 16 Πίθπ ΔΟΙ ΟΠ πα. ἃ) 1Π5] Ρ᾽ 6 Πα ΟΥ̓ ΓΔ ΠῚ 

ποιηϊπαΐ. Οἴηηθ ΘηΪπ) ρΘοσαίιιπι ΡΥ ᾿Π5] 16 ΠΕ Ϊὰ ΠῚ 

Δ ΓΤ Σ ὙΓΓΠ15. ΔΙ ΓΘ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 51} ᾿ρ5ἃ Ρυἀθ πα: 

(υιδθοι 116 Θθο Πά τιπ ᾿ρϑᾶτῃ ἤπιηΐ., Πεοο απ 6 

ἃς νἱγίατο ἀϊσπα ἀθοίαναι. 564 οἵ δὰ 4118 δχ ρυῖι- 
ἀδπεα ἤπιπῖ, ρανίπιπε ἃ Π Π|δ 58 ΠΙἀΐθ πη : ἰπϑρίθη- 
τὰ γ6ΡῸ να]πονὰ ἃ νΊθῖο 65 ἱπίογε. Οἷἱ ἸσΊταν [ἢ 

ῬΘοοδι5 ρουϑθνθυαπε, σαι θαι ἱπ ᾿ρ55 οἱ 46- 
Ἰδοια Πέιι", ΡΟΓΟΪΒ 5656 ἴπ ᾿πτ0 ΡΓΌνΟΙν ΘΠ ΕΠ 115 διιπὶ 

ΘΟΠΒΙΠ1]65. : {1|| ὙΘΓῸ 5616] [ἀρ 5115, ροβίθα δ 56 
ῬΟΥΘΙ5115 δϑῖ, 78} ἱΠΠΡΓῸ ΠῚ 1Π| πὶ ἀΟΙΠ ΟΠ Θ ΠῚ τὶ 
[δι ἀπ δὲ ἱπηριταπι ἃ ΟΠ Ἰ Πατι". ΤᾺ ]6 {14 μρὰ5-- 

5115 Πᾶν], Οχ ϑᾶπα σοπβοιθητα σοπἤϊοίιν, ἐ1- 

66Π5 : ᾿ιμίγιογιτιέ οἴ ΘΟΥΤρίι σιιπί οἱσαίτίοος 

τθ8 α [αοῖο ἱπιοίριθητα πιε. (απ ᾿ρΊ τ Πη688 
ἸπἸ Ζυαΐθϑ. πη] Π ΡΠ] δθ., ΘΠ ΡΟ σϑὲθ δἰ π, ἃ 
ΘΑΡΙΓ6 5 Πρ υΊΟΓο5 [Ἀοοθ, συαναἴοθ 51Π| 5.106} Πη6, 

δὲ βα ρθε πε δὲ σοῦ ρίς σπε; ργορίογθα πηθ θη 5 

ΠῊΪΠ1 ρ51, 27ίδον βαοίιις στα, δἰ εἰγραίι5. 5τηι 

πηι ἵτιὶ {πιθπι. Αἴάιιθ πϑάτιθ δά τἰπτιπὶ ἀἴθηι., 
ποάιο δὰ γον θπὶ ΠΟΡΆΠῚ., 564] Ομητηιὶ εἶδ οοπίγι- 

δίαις ἱπρτθεϊϊον αν". Απὶὶ γυχτα ΘυπηπηΔο τι πὶ, 7 ῖ- 
δἰἷς οναπιντίαναπι., ααρρ6 41 οἰτοὰ θὰ “8 ἃ 
Π16 μΡαϊναἴα 5ι1Π|, ΠῚ Θ5501} 1ΠῸ 1} 6 Π5, Πθο 6Ϊδ- 

ἴπ|5. 6556 1 τ. ΤῸΧ., Ριορίογοα {πο 1 οἱ πι}}} 
511 6556} : ἃΐ γ6ΓῸ ΟἿ" ἴππιΠ} {ΠΠἸΟΓΘ ΠῚ οἵ ἐπ Π} 

ἸηἸσ πα ΠΟ ΠΟ ΠῚ, ἰοΐα 416. σοπίρϑίαιτι5. ἱπργθα16-- 

ΑΙΜΌΜ ΧΧΧΥῚΙ. 

μα}. 

4. Ομομῖαπε ζιπεδὶ πιοὶ ἱπιρζοεϊ σιιπί ἐἰμδιοπῖ-. 

διι5., εἰ ποπ δϑί βαγιίίας ἱπὶ σαλπθ τπθα. 9. Τ[Π1-- 

οἔτι5 5ιετὶ δὲ ἐιωγεὶ ἰαίτι5 5ιιπι τιϊπιῖδ., τισί εὕαπι ἃ 

βϑηίίι οογαϊα ππεὶ. τὸ. ])οπιῖτια., απίθ 6 οπῖπθ 

ἐἰδοϊα ον ίιι)ι πιθιιηι., δἰ σοηϊέιι5. ΤΠ 6115 ὦ [6 ποτὶ 65 ἔ 

αδϑοοπάϊει5. Ῥύο πος, ἤιιπιδὶ πιοὶ ἱπιρίοιὶ σιιι 

ἐἰιισϊοτεῖδιι5., ΑΖ] φαϊάθπι, Ομορίαπι ἱπιρίοία 

ϑιμιέ ἐἰϊα πιϑα ἱρηιοπιίτία, ΒΘ γηπηλο τι5 ν 6), ὁ μὸ- 

γεΐαγηι ζιιτα δὲ πιϑὶ ἱτπρίοιὶ σεπι ἱβποπιῖηῖα,, ἰαῖθν- 
Ῥτδίδἢ δαπε. ἘΞ Θὰπι ΟΡ Θατιβᾶ1η 5) [015 ἃς ἰσπο- 

ΤΉΪΠΙΟ51 ἔδοϊπονῖ5. σϑοοναἴτι5., ΟΠ Ππηατο ΔΗ Πη:6 

ἐκδέδωχε, Καὶ διά, Πορ. 5εσιπά 5 οὰπὶ εὐϊτίοπα Β451}, 

διὰ τούτων. 

Ἡαιμ. 12. 
34. 



ἃ. Ὅ7. ἤ;. 

Ὁ 0 ἌΡΡΕΝΌΙΧΝ ΟΡΕΠΌΝ 

ϑιι80 5ϑηϑιι, πῶς ἀἰσοθαῖ : δωίγμογιπί οἵ ΘΟΥ ΤΙ ρί( 

σεμιί οἱοαιεἰοος πιο αὶ [αοῖο ἱποὶρι πεῖ τπθιδ αν 

δαῖθηι. ΡΠ ΘΡΙΩΕ Δα, ἀϊσοηβ : Ομοπίάμι 

{μπινὶ πιοὶ ἱπιρίοιϊ διε ἐἰλιιοϊομῖνιις, γ6], 1ἰα 

φιδα ἱρποηιὶμῖα. Ῥον πος ἁπιῖθπι. ἱπ πα. τ} 015 

[χο τ] ϑρθοίθην. ΤΠ) μ 46. γΟΘΑΡΟΙΘἢ5. 5656» αἰοραῦ: 

Νοπ δὶ σαπίίας ἱπὶ ἐασπθ πιθα. Οὐ ηΪδ πὶ ΘΠΪΠῚ 

Ταμὰὶ τοὶ ἱπὰ 016 11 δαπε {ΠΠπ|5᾽ ΟΠ 1] 15. 1ἀοῖνοο,, 1η- 

«αῖε, γαπίζοηβ [ἈσὉ] 5). ΘΔ5ΕΠ|60 Ρ]ΘοΙοατι6 ΘΑΡ ΠΟΘΙ 

τπθᾶπι. Οὐαργορίον ἄἴοο : δου. ὁ5 δαπίίας ἐπι 

δαγηθ πιδα. {11 αἰϊφααπάο, {θὰξ Θπηθπάαιι5. εἰ- 

ἕο : Ζίοοι ἰ5, ψεὶ βογὶς 65, τιο σίου Πποπιο οοΥ- 

σιππραίν; ἑαηιθη ἰ5 ει ἵπιιι5 ἐξ, τοποναίι. ϑοὰ 

οἵ βιρουῖιιβ αἴοθας : Δοτι ὁδὲ βαγίας. ἴπι ΟαΓ ΠΟ 

τῆιθα, οἵ ποι ὁεΐ ρμάχ οδϑῖψιι5 πιοὶδ. Ῥοῖπάδ δα θαι: 

αΥ [Πϊοίιι5. σίιπν εἰ διιπιϊϊαίιις. σιπιὶ υαἰάε. Πος 

ἀιιτθπ ράθ]0. ἀπίθ ΠΡ ΘΧΡΡΟϑϑῖα, [15 νυ} 15 : 

ρον {αοίιις σιαπι, Θὲ οπιγναίιι 5 511π| τισι ἱπὶ {1- 

γιό. Ὑἱνουιαὶ. ρυπἀθηταπι ΡΙ ΟΡ απ, ο5.,. 6 

Ῥδοοαιῖ5 ΡΕΡ ῬΥΘΟ ΟΡ ΔΓ ΟΠΘῊῚ ἴΞι} 51 ΘΡΌ ΠΟ ΠΟΙ 

δάηιϑοῖς πο οἰονεῖ, 56 ριάογο ἃΠΠ οὶ, οἵ θυι]06- 

5066, δἱ φοπϑβοϊδητία ριποὶ ,. ἃς παι ]]Π]αν]. ΗΊ5 

ἰσίταν Πάν ὰ δα) αηρῖε: πμρίοναπι ἃ Β6πεῖτι οοτ- 

εἰς πιοῖ. Ααϊ δοοππάϊνπη αι ]απι : ἤγόπιεναπι ὦ 

ἤροπεῖαι οογαϊς πιο. Νοπ θη πὶ τ Ὠλ11{15. ΠΟίτΙ5 

ἤδμι, 1115 οοπἤ δου : νθυπὶ [Π|π|5 1π ἴρ50 οογάο, 

Θου} 15 οἰαιιϑῖθ, ΠΟ 5011 Ρρϑοοπάϊτα σοΠϑριοἰθητὶ 

οϑίθπαο πιθὸ5 βθη 5.5, ἃΓ 116 'π πὴ6 ἶρ50 γσῖο. 

Νοψαθ δαΐπι ἸΟΠ Ἶ5. ΒΘ. ΠΠΟΠ] 115. ΜΠ} ΟΡ 115. ΘΡᾺΣ 

δὰ οοηίοβϑίομθηι : 5 4 π] 46 ΘΟ} 415. ΠΊΟΪ ΒΟΉ 18, 

οἵ ρα ηϑημιῖδϑὶ ὁΧ ἱπτϊπηο ἁΠΙμΪ 56 ηϑιι ἃ τ6 Το 

ἀιιοϑίιιθ ἀ(ἱ ΟΠ ὈΘΘΙΟΠΘΙῚ 5 [Ποῖθραπι. Οὐ η 

δίϊαιη ἀοοιἀδυῖαπι οογᾶμπι ἴθ, ΠΟμΙΪΠ6., ΒΟΏΙΙΠῚ 

δγαϊ, δὲ ποο ἰρϑίιηι μηθαμη 58 }π||6 ΒΡΘοίαθραι. 

ἘΠ Θ απ οὐιπὶ ΟἸ ἀτι5. ΘΘ56 1} ΠλΑΪΟΥ 1. [ΠῚ ΟΥΑΙ 

τὸ τπδι ἀἰδϑιἀουϊθτη πο γαῖ; 564] ΠοῸ [ΘΠ ΡΟ ΓΟ, 

40 ομηπία [ἀοῖο μα Π] Δ π15.,. ΘΕ ΤῈΡΊΘη5 ἃ Θϑιη τι 

ον 5 ποῖ, το Τλθιιηι βου ν τον ἢ 80 τη 6 Ἰοιπ 

ἀβϑϑάιὶ ἀοβ ἀθυύλη5.,. οοναπι ἴθ οδὲ ἀἰθϑι θυ τι 

ΠΊΘΙΙΠῚ 5), ΠΘΟ 55 ΡΊΥἸΟΥΙΠῚ ΤΠΘΟΥΙΙΠ Οαιδᾶπι ἰσηο- 

γὰ5. ΟΠ ρου ται ΘΠἾμη ἃ ΡΟΥΘ ΘΟΓῺ Θϑί. ΕΠ], Πὴ6 

διιδρὶ γα. ππιπιδη!ταΐθπι τπὰπι ἀθοθπα Θιμ το ; 

ἀαδπάοσυϊάθπι. Ῥοοαῖου 5 πΠουτοτ ΠΟῊ ΥἿ5., 56 

Ῥαμιτθη απὴ ̓ρ511|5. 

5. ΟὐδριΌρίον ἀἴοο : ΕἸ βοπιῖίιι5 πιθ5. α (6 

ποη οεί ανοουπάϊίιις. τα. ΟΟΥ πιοίηὶ σοπίμγϑα- 

» (ΟἹ ον εἶμὶ ρυϊπιιθ οἱ 5ΟΧίι5 διαφθείρεται. Μοχ 

«παΐπον Νῆ885. εἶτα ἐπιλέγει. 

ὁ 519. 4παίπον Ν55. Αἱ 611 τοὺς ἐν ἐμαυτῷ στενα- 

γιούς, Πρ ἄδηι πάθῃ Μί95. ἐπιδειχνύω. Ῥαιοὸ Ποὺ 

5. ΒΑΘ ΜΆΟΝΙ. 

αἰσθητήριον, ταῦτα ἔλεγε. Προσώζεσαν χαὶ ἐσά- 
Β π [ ἡλι , “.ν ͵ - 9 

σαν οἵ μωλωπὲς μου ἀπὸ προσώπου τῆς ἀφρο- 
᾿, ἣ , σύνης μου. Διὰ τί δὲ προσώζεσαν, ἐπάγει, λέγων" 

“ , τ 

Οτι αἵ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαιγμάτων,, ἢ » 
Ὁ Μ᾿ 5 , 5 

Αἱ λαγόνες μου ἀτιμίας. ᾿Ἠνίξατο δὲ διὰ τούτων 
τς ἐν - Η -" ᾿ τ 

τὸ εἰδος τῆς αἰσχρᾶς πράξεως. Εἶτα ἑαυτὸν ἀἄνα- 
; ΒΗ 

χτώμενος ἔλεγεν " Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρχί 
: Ἔ 

μου. ᾿Επειδὴ γὰρ αἱ ψόαι μου ἐπλήσθησαν ἐμπαι- 
θηγεευ ΗΝ 

Ὑμάτων, διὰ τοῦτο, φησὶν, εἰς μετάνοιαν τῶν πε- 
,ὔ 5Ἃ Ἁ Α -» -Ὁ , ΄' ν 

πραγμένων ἐλθὼν, τὴν ἐμαυτοῦ σάρκα κολάζω χαὶ 
τ ᾽ ΕΝ 

τιμωροῦμαι. Διο φημι, Οὐχ ἔστιν ἴασις ἐν τῇ 
Ἂ ε, ΕΝ Ὁ , ἣ , (Ὶ - 

σαρχί μου. Ὥς ἂν δυνηθείη ποτὲ κατορθώσας εἰπεῖν" 

α Εἰ καὶ ὃ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος " φθείρεται, ἀλλ᾽ ὃ 
" ς πὸ ΄- 5 
ἔσω ἀναχαινοῦται. Καὶ ἀνωτέρω δὲ ἔλεγεν" Οὐχ 
ΕΣ μι τ , ν ἔστιν ἴασις ἐν τῇ σαρχί μου, καὶ οὖκ ἔστιν εἰρήνη 
ΕΣ - » ΄, ΝΡ Ὁ ΞῊΡ, 3 , ᾿ 
ἐν τοῖς ὀστέοις μου. ᾿αἰτα ἐπάγει" Εχαχώθην χαὶ 
5, ΣΑΣ ΤΟ, . “ὌΝ Ὁ ΟΝ ἐπ Η - 
ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα. Τοῦτο δὲ ἑτέρως ἐν τοῖς 

ἔμπροσθεν ἐδήλ νήσας - ᾿Κταλαιπώρ ὶ μπροσθεν ἐδήλου, φήσας ᾿ ᾿Εταλαιπώρησα, χαὶ 
᾿ Ε ἐραλας. Ἢ 

κατεχάμφθην ἕως τέλους. Ἴδιον ἀνδρῶν συνετῶν, 
ΤΗΝ Ξ δ 

τὸ μὴ ἐπαίρεσθαι ἐπὶ τοῖς κατὰ πρόληψιν χαὶ συν- 
ἢ ἃ Ἂ 

αρπαγὴν ἁμαρτανομένοις ; ἀλλ᾽ αἰδεῖσθαι καὶ ἐρυ- 

θριᾶν, χαὶ τὴν συνείδησιν πλήττεσθαι, χαὶ ταπει-- 
- ε ᾿Ὶ ΝΥ λῸ ἈΝ ,ὔ, νοῦσθαι. Ὃ μὲν γὰρ Δαδὶδ πρὸς τούτοις ἐπιλέγει" 

τα ἢ ἥ ἸλΥΣ 
Ὡρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς καρδίας μου; ἢ χατὰ 
Π- , Ξ ας 

Ὁ τὸν Αχύλαν, ᾿Εδρυχόμην ἀπὸ βρυγμοῦ τῆς καρδίας 
ΕῚ ᾿ [2 - - ΝΣ ᾿ 

μου. Οὐ γὰρ ἵνα τοῖς πολλοῖς φανερὸς γένωμαι, 
ἌΡ ΕΣ Τ ᾿ ἘΞ ἐνῆν τς 

τοῖς χείλεσιν ἐξομολογοῦμαι " ἔνδον δὲ ἐν αὐτῇ τῇ 
ΞᾺ ἐν ᾿ ὙῚν ΞΑ 

χαρδίᾳ,, τὸ ὄμμα μύων, σοὶ μόνῳ τῷ βλέποντι τὰ 
μιᾷ Ἀ ΩΣ "» 

ἐν χρυπτῷ “ τοὺς ἐμαυτοῦ στεναγμοὺς ἐπιδεικνύω, 

ἐν ἐμαυτῷ ὠρυόμενος. Οὐδὲ γὰ ὥ λό ἐμαυτῷ ὡρυέμενος. Οὐδὲ γὰρ μαχρῶν μοι λόγων 
, Ψ, Ν ν ᾿ , “- 

χρεία ἦν πρὸς τὴν ἐξομολόγησιν " ἀπήρχουν γὰρ 
ἀδεψες, ἡ 

οἱ στεναγμοὶ τῆς χαρδίας μου πρὸς ἐξομολόγησιν, 
ΤΟΣ ΡΝ ΣΕ Ὁ ΑΝ ἐς ᾿ 

χαὶ οἱ ἀπὸ βάθους ψυχῆς πρὸς σὲ τὸν Θεὸν 

πεμπόμενοι ὀδυρμοί. ᾿Αλλὰ χαὶ ἣ ἐπιθυμία 

ἄνα- 

ἣν ἡ 
περὶ τῆς ἐμαυτοῦ σωτηρίας. Ὅτε μὲν γὰρ χαχῶν 

Υ 2 , ΚΥ 5.) Ν᾽ “ἢ ὌΧ 
οὐσα ἐναντίον σοὺ Ἣν. Κύριε, χαι αὐτὴ ὃὁὲ 

,ὔ 5 ἘΞὶ " ΕῚ , ὌΣ ς ΠῚ 

Ε γέγονα ἐπιθυμητὴς, οὐχ ἐναντίον σου ἣν ἣ ἐπιθυ - 

μία μου " νυνὶ δὲ, ὅτε πάντα πράττω ταπεινού- 
. τον ἐμ 

μένος χαὶ ὠρυόμενος ἀπὸ στεναγμοῦ τῆς χαρδίας 

μου, χαὶ σοῦ τοῦ Θεοῦ σωτῆρος χαὶ ἰατροῦ τυχεῖν 
- Γ, Ξ 

ἐπιθυμῶν,, ἐναντίον σού ἐστιν ἣ ἐπιθυμία μου, χαὶ 

τὴν αἰτίαν τῶν ἐμῶν στεναγμῶν οὐχ ἀγνοεῖς. οἷ- 
Ἅ Ὁ ΄ ἐν τα νξοΣ ᾿ Κ,ΩΣ 

σθα γὰρ ὅτι πρέποντα τῇ σου φιλανθρωπίᾳ στε- 
9 3 ᾿ ἥν τ 

ναγμὸν ἀναπέμπω " ἐπεὶ μὴ βούλῃ τὸν θάνατον 

τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὴν μετάνοιαν αὐτοῦ. 
᾿ ΡΟΝ , “ψ δ Ὁ ΕἸ 

Διό φημι" Καὶ ὃ στεναγμός μου ἀπὸ σοῦ οὐχ 

ἀπεχρύδη. Ἢ δία ἐταράχθη, ἐ ἐλιπέ τεχρύδη. χαρδία μου ἐταράχθη, ἐγχατέλιπέ 

Βερ. βοοαπάιβ, ἴῃ 40 τὰ βουϊρίαχη οϑὲ, τοὺς ἐμαυτοῦ 

στεναγμοὺς ἐπιδεικνύω, ἐν ἐμοὶ ὠρυόμενος. 

ἃ (οαϊοος ἴτο5 τῇ σῇ φιλανθρωπίᾳ. Μοχ ἄτιο Μ55. μὴ 

βούλει. 



ΠΟΜΙΠΠΙΔ ΙΝ ῬΒΑΙΜΌΜ ΧΧΥΥΙΙ. 

με ἣ ἰσχύς μου, χαὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, 

χαὶ αὐτὸ οὐχ ἔστι μετ᾽ ἐμοῦ. Οἱ φίλοι μου χαὶ οἱ 

πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν καὶ ἔστησαν. 

Καὶ οἱ ἔγγιστά μου ἀπὸ μαχρόθεν ἔστησαν " χαὶ 

“ ἐξεδιάζοντο οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου. Καὶ οἱ 

ζητοῦντες τὰ χαχά μοι, ἐλάλησαν ματαιότητας, 

χαὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν. Προ- 

ἐπισημηνάμενος ἐν τῇ προγραφῇ, ὡς ἄρα εἴη εἰς 

ἀνάμνησιν, εἰχότως ᾿ ἀναπεμπάζεται, χαὶ τῇ 

μνήμη τὰ πάλαι αὐτῷ συμδεξηκότα ἐπαναλαμδά- 
νει. Διδάσχει δὲ ἐν οἷς γέγονεν, ἐν τῷ τῆς ἅμαρ- 

τίας ὀλισθήματι περιπεσών" οὗ χάριν καὶ τὴν πᾶ- 

σαν ποιεῖται ἐξομολόγησιν. ᾿Εταλαιπώρησα οὖν, 
χαὶ χατεχάμφθην, χαὶ σχυθρωπάζων ἐπορευόμην, 

χαὶ ἢ 
τῆς καρδίας μου’ εἰς πάντα ταῦτα ἐλήλυθα " ἐπειδὴ 

᾿ ΓΣ “Ὁ 

ἐταπεινώθην, καὶ ὠρυόμην ἀπὸ στεναγμοῦ 

γὰρ καιρῷ τινι Ἢ χαρδία μου ἐταράχθη, χαὶ ἐγ- 
7 ΄ - , ᾿ ἊΣ - - ΓΕ 0 Ἂ 

χατέλιπέ με ἣ ἰσχύς μου, χαὶ τὸ φῶς τῶν ὀφθαλ- 

μῶν μου, καὶ αὐτὸ οὐχ ἔστιν μετ᾽ ἐμοῦ. Κατὰ γὰρ 

τὸν τῆς ἁμαρτίας καιρὸν, οὗ μιχρὰν ὑπέμεινεν 
αὐτοῦ ταραχὴν τὸ διανοητικὸν, συγχυθὲν καὶ σχο- 

τωθὲν ὑπὸ τοῦ τὴν ἁμαρτίαν ἐνεργοῦντος, ὡς χαὶ 
3 Ὁ , “ λ ν ΄ ἔλ Ε, Π εἰς ἀφροσύνην πεσεῖν. Διὸ χαὶ ἀνωτέρω ἔλεγε" Προσ- 
ὦζεσαν χαὶ ἐσάπησαν οἵ μώλωπές μου ἀπὸ προσ- 
που τῆς ἀφροσύνης μου. ᾿ἑταράχθη τοίνυν ἣ χαρ- 
δία αὐτοῦ͵, ὅτε ἐν ἀφροσύνῃ ἐγεγόνει, καὶ τῆς μὲν 

“- Ν᾽ 

χατὰ τὴν φρόνησιν ἀρετῆς ἐξέπιπτεν, ἔργα δὲ 
τὶ , “ , » ἌΠΕΠΝ 4. γι ἀφροσύνης ἔπραττε. Τότε δὲ καὶ ἐγχατέλιπεν αὐ-- 
᾿ 4 Ν Ὁ -σὦ τδΝ,, Η -" 4 ΄ 

τὸν ἣ ἰσχὺς αὐτοῦ. Οὐχέτι γὰρ οἷός τε ἦν λέγειν, 

Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ , νι- 
Ν ΄ τἀ - , ὶ "Ὦ αν, 3 Π᾽ ᾿ Α 

χκηθεὶς ὑπὸ τοῦ πάθους, χαὶ ἐξατονήσας. ᾿Επὶ μὲν 

γὰρ τῶν χατορθούντων, Τὸ πνεῦμα πρόθυμον, ἣ 
δὲ σὰρξ ἀσθενής" ἐπὶ δὲ τῶν νικωμένων ἣ σὰρξ 
χατεπαίρεται, χαὶ χατισχύει., ἀτονεῖ δὲ χαὶ ἐξα- 

σθενεῖ ἢ ψυχή. Τότε οὖν, φησὶν, ὅτε ἡμάρτανον, 

ἢ καρδία μου ἐταράχθη, χαὶ ἐγκατέλιπέ με ἣ 
ἰσχύς μου, καὶ ἄλλο τι χαλεπὸν περὶ ἐμὲ “ γέγονε. 
Τὸ γὰρ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου ( τοῦτο δὲ ἦν τὸ 
προφητικὸν Πνεῦμα, τὸ φωτίζον αὐτοῦ τῆς ψυχῆς 

τὴν ὅρασιν ) χαὶ αὐτὸ οὐκ ἦν μετ᾽ ἐμοῦ, χαταλεῖ- 
ψάν με χαὶ ἀναχωρῆσαν, ᾿Επεὶ εἰς χαχότεχνον 

Ψυχὴν οὐκ εἰσελεύσεται σοφία, οὐδὲ χατοιχήσει 
ἐοὐβρα ἜΣ ΘΤΙΣ ἢ , Ἅ ΡΠ νεὺ ᾿ 
ἐν σώματι χαταχρέῳ ἁμαρτίας. Ἅγιον γὰρ Πνεῦμα 

Ω 

6 ΟΟἹΡ. βοχίιι χαὶ ἐξεθιάσαντο. 

1 ἘΝῚ οἵ ποβιίυὶ Μ95. εἰκότως ἀναπέμιπεται, ιω"6 ἐ1- 

ἦμο γοπεϊεείεαν, ϑε ἃ οατὰ ποῦ νυ οαπηι5 τοπλ 1 Πῖο 

Ἰοοίογοπι δα ᾿πβουριϊοποπη ῬΑ] πὶ, υἶχ, ταθὸ «αϊοπη 
ἡμάϊοῖο, ἀπθίνιπι ο556 ροΐοϑί, {αΐπ δὰ Ἰθοιῖο ἴπ [Ἀ]515 

Ῥοποπάα 1, Ἀδϑιϊ απ τιπι ἰσίξαν σοπβιιίσητ5. Πιιπο 

Ἰοοῦπι οχ Πα ῖο, ἀριια αιιοπὶ ἀναπεμπάζεται οαϊταπι 
ἱπνθηΐπιιβ. Ηος οβῖ, γι) ρῥγερίογίία γδριίαιϊ. (ἰδτῖς 

368 

5.21 

{πηὶ 65 ί, ον οἰ ιιὶῖ τῖ6 οἷτίι5 τη 64, δὲ ἐιιηθλι Οοιί- 

ἰοντίτην ΠΥ ΘΟΤῚΜ1ι., Θὲ ἰρδιίτη τιον Θδί ᾿ιθοῖηι. τ. 
«Ἵπεϊοὶ πιοὶ οἱ ργ"οχϊπιὶ ηιοὶ «ἀνογϑιαν πὰ ἀρργο- 

Ρὶπηιανοιιιπί,, δὲ οἰοίονπί. Εἰ φαὶ ἡμαία πιὸ 

ἐγαπί, ἐδ ἰοπρὲ δἰθίθγιηί ; οἱ υἷμι Γαοϊον πὶ ψιιὶ 

χιιθνοῖνατι απίηιαπι πιθαπι. ΠῚ φιὶ ἱπῳιίτοναπι 
πεαῖα τυϊεῖ, Ἰοφιτειῖ σιιπὶ ὐατιϊαΐε5, εἰ ἀοἷος ἰοία 

εἶθ πιοαϊ{ αὖ ατιίτεν". Οατὰ. ἴῃς {{{π|10 5 σα! Πσανουῖς, 

Ῥϑα]ηγιιὴ ἐγ ΓΘοογ ἀαἰϊοπ ην 6556... [6 ΡΓ ΘΙ [α 
γορταῖ, δὲ. ατ185. 510] 18 ηὶ ΟΪπὴ ΘΟΕ σΘΡΔ ἢ, π᾿ 
ΘΙ ΟΣ] Πὶ γουοοαΐ. ΠΟΟΘΕ τι θ «πια]θ ἴῃ ο0η- 

αἰ ΠΟ ΠΘ πὰ. ῬῸΡ Ρδοσαιὶ ἰαρϑιιπὶ ἀθυ θην, οὐ} τι5 

δναπα τοΐαπι πὰ πο ΘΟΠ[Θβϑι πὴ Θά. 27 δον ἰρὶ- 
{μι [αοίτις 51{1||.). Οἱ στε μα τι5 διίπι, οἱ σοπ γι 5 αι 

ἐηρτθαϊενατ, δὲ πιεηυϊ  ἰαῖιι5 δισσηι., οἱ τιιρίοιατι ὦ 
ξεπεῖίτε σοΥϊς πιθῖ. Τὰ ἰλδθο Ομλπῖα ποῖ αὶ : ΦαρΡὸ 
Ῥεν ἃ! Ἰατιοα ἐθιηριι5 (Γ᾽ ἠλθιίπι σοί αἰτιηι 65, 

οἱ εἰογοϊι τὶ! πὶ υἵγίιι5. πιθα, δἰ [πιηλϑτὶ ΟΟι ΤΟΥ γι 

ΠιΘΟΥηι), Οἱ ἰρδτέπι τιοτὶ 65: ἡιθοιγι. ΝᾺ ΠΙ ΡΘοοδεὶ 
τ ρον 6, 1Π|6] Πρ 6 4] ν]β {πὰ ργεΠππ|5 ον αῖ, ΠΟΣῚ 

ῬάγνἂΠ ρΘΡοϑϑὰ δϑὲ βϑυ παν θα ΠΟ πηι, σοητιϑα οἵ 

οἰ βοιιναῖα ἃ 60 αἴ οἱ Ῥθοοαι διοίου {ποιαΐ., 
460 τι οιΐαπι ἴπ ᾿πϑὶ μ᾽ θη ἴα πὰ «6 ] Δ] Θροίτιν. Οτιὰ-- 

ῬΙΓΟΡ Ιου ϑρθυῖι5. αἰχὶς : Ριγμογι οἰ σοΥΤρί 

διιπΐ οἰοαίγ 665 τπθ ἃ [αοὶθ ἱνιοὶριθτιϊ ἠιθιε. 

Οὐπεαι]ϑαἴτι 65. Ἰζα τ16 οο 6115, {πᾶ π60 ἴῃ ἰη- 

5: ρ᾽θπτῖα (Ὁ, ΘῈ ἃ Ὑἱρίπι!θ ρει θη 1186 ΘΧοΟΙ αἰ, αἵ- 

{116 1Π5] 016 126. Οροῦὰ ραίνανιι. Ταπο δπίθπι οἱ 
ἀθρθ! "απ θαι πὶ ΥἰΡ τι5. ̓ρ5ῖ15. ΝΟ ΘΠ ἈΠ ρ] 115 

ἀἴοθιο ροίθναῦ : Οπιπῖα ροϑδίίη ἱπ 60 φιιὶ πιὸ Θογι- 
Γονίαι ΟΠυῖδιο; νἱοίιιβ 50 Π1ο θὲ ἃ οὐ] ἀἸταἴθ, ἃς νἱ- 

ΑἾθι15. ἀἰδϑεϊεπξιι5. ἘΠ Θηΐη) ἴπ 115, (αὶ δχ υἰρ 5 

Ῥυδθβουρίο ἀσιιηΐ, δρίγετιις φεοπι ρΓοηιίτι 5 ἐπί, 
ὁατῸ ἰαητῖθτὶ ἐπι Πτπια ; ἴῃ 1ἰ5 νΘΡῸ, {τ γἱποπηζαν, 

Θ θυ τιν ΘΑΥῸ 5, Θὲ ᾿πν]θβοῖε, ἀμϊ μὰ νΘ᾽Ὸ ἸΙλησιοί 

0 «6 Π]Πτἀτιν". Τιιπο Ἰσίταν", αἰ τῷ, οἵιπὶ ρΘοσαν], ΘΟΥ 

ΠΊ ΘῈ} ΟΠ ἐγ] θα τπιη δι, «θυ Πα] [4 π|6 πη6 νἱνττι5 
θᾶ 5» δὲ ἰπιά «αϊ ρα σλᾶνθ μΉ1Π] δοοίἶε. 1πι- 
τπιθτὶ Θτεῖ πὶ Οοιε]οτιιῖν τι θογιτι, ( ΠΟ ἀιι θη) θραΐ 

ῬΙΟΡμθείοιιθ Κρ γΙτπ15, {|| νἰβιιπὶ ἀπ πη85 ̓ρϑῖτι5. 1|- 

1π|5{Ρ }4 1}, οἱ ἡρϑιίτι πιοπὶ ΘΓ αἴ τι θοιίπι : τὰ 6 {παρ ΡῸ 

ἀθυθ! Φαθγὰς ἂῸ γθοθββοραῖ, μία ἐπὶ τπαϊονοίαπι 

ἀπίπιατη, τιοτὶ ἰγιίτοὶ δὲ σαρίοπίϊα,, τιοο πανίίανιι 

- ΠΟΠΆΪηΪ5. 51 Π}ΠΠΠ πο τ {6 6] τὰς ΠΡγασίος, ἴα Ἰρβπὶ 

ἰπτουρυοίομι ΕΙΒΟ 1 {606 1110, {Π| 510 γΥΕ, 716 ἡἤ]ις 

γεπεϊίεζειι, ΤΟΊ οπ ἄτιο Ν95, τὰ παλαιὰ αὐτῷ. Βιγσιι5 

Ἰιοο ἴρϑο ἴπ Ιοοο Βθρ;. βθοιιπῆτι5 συμεξυχότα ἐπαναλαυ.- 
φάνων. 

ΡΒΡρ. βοοιηάι5 ἐταπεινώθην ἕως σφόδρα. 

ὁ ΟΟ]}». Ῥυΐπαιιβ περὶ ἐμὲ ἐ 

Ῥλερ. ή 

13. 

Δα]. 46. 
ἦι. 

ϑαρ.ῖ «ἡ 
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52 .᾽ 
.) δ ὐ. “ 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 

ἐπ ΘΟΥΡΟΤΘ σιν ϊίο ρμεσεαιῖς. ϑρίτιτιι5. ἐτεῖτιι 5ατι- 

εἰμις αἰδοϊρίϊτι φ[Πιρίεί οί, δἰ ατιξονοὶ 56 ὦ 

οοσιταἰϊοτιῖνιι5, {1|8 διε δἶπθ ἱπιεἰ δοίϊι. Τίλατια 

51} πι ΘΡῚΡΙ [5 58 ΠΟΙτΙ5 Ὁ 1Π 0 γϑοθϑϑιῖ, γϑίΊψα 

δι ἀοβοϊαΐιμι , ροβίοαιιαπι ΟΠ Εν] τιμὴ [π6- 

γναΐ οΟΥ 6115.» 86 ἔγαοῖδε Πιθνᾶπε {Π|π|5 Ὑἶγθβ. Τιιπο 

δηΐπι οἵ Πππλθη ΘΟΙ]ΟΥτιπι. 6115. ἰρϑῖιπι ἀθγο αι 

ἀοφοϊαίππι. [π|ὸ δυϊαπι αὶ ἀπίθα ΠΟ εἰ ρτὸ- 

ΧίμηΪ 615 Ἔα η ἵν {|| Οἵ} 'ρ50. ΟπηΠὶ ἔθ ΠΡ 016 ν]- 

χούαπί, 60 τοῖο, 226 ἰοπβθ εἰθίογιιπῖί., ΟἿΠᾺ 

ποι]θπῖ αἰτχτα οαπὶ ἴρ50 ἀθροιο, 564 Ργοοι], αἱ 

νἰ δῖαν, ἀπηϊοὶ σΑ] τ [6] ἀδριοναραπε. Οι- 

πᾶν ἀαίδαι ἢΠ1) πἰδὶ αὶ 46 ρυϊουῖθιιβ 6}01.5 ΒΟ ΠῚ5 

1αταθαπέι, ν᾿ ἀ6!1σθῖ ἀπ 6}1 ΠΟΏΪ ἃ0 μϊ ΠΙ5.Ὶ ΠΕ], 

«ἰ ἀ6 Πποιηίμιπι 5] 6. τιπὰ βάπάονο 50] ηῖ 9 

ΟυῖρρΡα ο}» ῥθοσδίουθηι Ραπἰτοπίεμη. βαιά πιμι ἴῃ 

δας δχονίτιμ" : Ε οαρίγα πιθία μι ἀπ θῖπ5 

Φοπεϊμϊ ἐπ οἰσοιῖίιι εἰνιοπαϊπιτα ϑίσπι. Ἐπ Πὶ Ἰρῖταν 

ὁπῖπθα αν 15 ἀπηῖοῖ, ρϑοσδεὶ ᾿ρ511|5 ΓΘ ΠΡΟ 6 τος 

δορςογαηΐ ἀνθυϑαηΐθϑ ἢ ΠῸΠ ἴάπιθ πὶ ΡΘΗΪΓι5. 1ΠΠπ| 

ἀοβδυποσιηΐ, ἂἱ Ιοησ6 βἴαπίοβ ᾿πΠσϑρᾶπε. Ῥόσοὶ 

βΆπὸ. ἴα ρδιιπι., ΠἸΟΘΗΒ : υἹπιϊεὶ πιοὶ οἰ ρτοαίπε 

τποὶ πα νογδιίηι ηι6 ἀρρτγοριπιητανεγιετι., οἱ οἰεἰε- 

τισι. Εἰ χεῖ γαῖα τη6 ἐγ ατιΐ, εἶο ἴοπθὸ εἰδιογιμιξ. 

Οὐ ιι5. ΡΥΌΟΙΙ] πιθ ΡΟΒ. 15. 411 «υϊάαπι ρδοσδεὶ 

ἀπιοίονϑϑ χα Π16 βία πίοβ, νἷμι [οὶ ραηΐ, δ ἀπὶ- 

πιὰ Πα οθαπὶ πῖθ86. [460 5 610: 7 ἴηι ξαοϊοναπιί 

ηεὶ φιιατονϑατι απίπιαηι ππεαπε εἰ φιιῖ ἱπιητιῖγα-- 

ναπὶ πιαῖα πιϊ]ιῖ, Ἰοητιιεὶ σευ σανϊξαί65, οἱ ἀοἷος 

τοία αἴο πιοαϊιαϑατιίττ". ἨΪ τη 116 ΟἸ μη 51 6 η [65 

ΘΑ ΠΘΊΪΠΘΠῚ ΠΊΘΙΠῚ 7, ἅΓΠ1|6 ἃ Ἰοηοβ ὑθῖρο ἰθιηρο- 

τἰθιι5 ΡΟΡΟΡ Δ ΠἴΟ5 ταϊπατῃ ν᾽ ἄθγ6 τηθᾶπι, Πιιαϑὶ ΟΡ - 

Ῥοντ πη [6 ΠῚ ποι, οαπὶ ν᾽ ἀθγθηΐ ΥἸ ΕΘ ΠῚ ΠΊΘᾺ ΠῚ 

πιὸ ἀν 4556, δὲ Πα πλθ ας ΘΟΌΪΟΥ ΠῚ τη ΘΟΥ ΠῚ ἃ 

π6 γδοοϑϑίσϑθ, ΔΉ ο05 ΠΠΟΖΊΙΘ ΠΠΘΟ5 ΘΕ ΠΊΘΟ5 ΗὈ]Ὸ- 

ΧΙΠΊΟ5 ΡΓΌΘᾺ] ἃ ΠῚΘ ΓΘΠΊΟΙΟΒ ν ΟΠ ϑτη ΓΘ Πἴθ5 

αἴπι [ἀοϊϑθαπΐ ἀπί πιο τηδρδ ; ἀἴαιιο , ΡΟΥΘ πη8]6-- 

νο]], Ποφικιῖ κειπὶ ναπίίαίες. 1πῖτι5. ΘΘΥΠΊΟΠΘ5 

νᾶπος ἀπὶ πιῶ ΠηΘδΡ 5 σον 65.) ἵπ|0 δϊδπιὶ ἀο-- 

Ἰοβο ἀδηνα!οθηΐοβ, ἃο ἀθοὶρίθητθβ, ιιαϑὶ πη δὰ θο πὰ 

ἐποβοαραπί, ἄππι ἴῃ ρϑοοδίιπι τη8 {ΓΑ ΠΟ Θηΐ. 14- 

εἶνοο δ ]ϊοῖς : Εὶ ἀοῖος ἰοία εἶδ πιθεἰϊϊταὐανείπιτ.. 

6. Εφο ατιίοπι ἰαπιιίαπι ϑεγζες τιοτὶ αιϊε- 

ϑαπι, οἱ σἰοιιξ τατεῖτι5 τιοτυ ἀρ ΓΙ 6Τι5 5 5ΙΜΗῊ ; 15. 

ἃ (οάϊοος ἴτος ἐπαναστήσεται. Μίοχ 610 τοίνυν αὖ- 

τῶ. Ἀερ. βεοαπα5 τοίνυν ἀπ᾽ αὐτοῦ, Βεπο. Ηαπά Ἰοπσε 

{τὸς Ν95. καταλέλοιπε. ϑυριπᾶς Βερ. ἰογτι5 ἐξατονῖ- 

σα: αὐτοῦ τὴν ψυχήν. 
ε ἴπιυς 5. ὃ δὴ χαὶ αὐτός. 

ἁἴτὰ πίαμοι Μ95. Αἰ δα δὲ 

869 Κ 

5. ΒΑΘΙΤΗΙ ΜΛΆΟΝΙ. 

΄ 
4 -- «7, 

παιδείας φεύξεται δόλον, χαὶ ἅ ἀπαναστήσεται 

- ΟῚ Ε. ἐ 3 - ΄ "ὦ 

ἀπὸ λογισμῶν ἀσυνέτων. ᾿Αναχωρῆσαν τοῖνυν ἀπ 

πρδιίδς ΜΕ : Η 
αὐτοῦ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔρημον αὐτὸν χατέλιπεν 

ΞῈ Ξ" δίαν, καὶ ἐξα- 

τ, εν Ξ , 
Μακρόθεν ἔστησαν, οὐχέτι αὐτῷ συνεῖναι βουλό- 

, 
ἔοικε, φίλου 

συμφοράν. [Ὑίνες ὃξ ἦσαν, ΕΝ ἐπὶ τοῖς προ - 

τέροις αὐτοῦ ἀγαθοῖς γαίροντες, γγξλοι δηλαδὴ 
βρη, ΥΤΕΣΕ ΞΞ Ξ 
ἀγαθοὶ χαὶ λειτουργοὶ Θεοῦ, τῇ τῶν ἀνθρώπων 

, Ξ συγχαίρειν εἰωθότες σωτηρία; εἴ γε, 

μετανοοῦντι; ἕν τοῖς οὐρανοῖς χαρὰ γίνεται " Καὶ 
- “' Ζ , , ἐᾷ 

ἄγγελος Κυρίου χύχλῳ τῶν φούουμέ- 

τοῦ Δαδὶδ 
Ξ Ἀν τὴν -, Κα , 5.0" ν ΠῚ 

φι ἴοι, χατὰ τὸν τῆς αμαρτιᾶς αὐτου χαῖρον ἄνε- 

παρεμόαλεῖ 
Ἦταν ᾿ Ἐ Ξ , 

νὼν αὐτόν. Καὶ οὗτοι οὖν παᾶντες 

᾿ : ; : 
χώρουν͵ ἀποστρεφόμενοι" οὐ μὴν πάντη αὐτὸν χα- 

, - Α 

τελίμπανον, μαχρὰν δὲ ἑστῶτες ἐπέστενον ᾿ ὃ δὴ 
᾿ ; 

χαὶ “αὐτὸ διδάσχει λέγων, Οἱ φίλοι μου χαὶ οἵ 
᾿ τα 

πλησίον μου ἐξ ἐναντίας μου ἤγγισαν, χαὶ ἔστησαν. 
»» ἘΝ -} , τι 

Καὶ οἱ ἔγγιστά μου, ἀπὸ μαχρόθεν ἔστησαν. Ὧν 
ἀϑν » , ΝΣ νὴ γ 1- 

μαχράν μου γενομένων , ἄλλοι τινὲς οἵ τὴν ἀμᾶρ- 
ΐ “ας 

πρηνὴς Σ Ξ 
τίαν ἐνεργοῦντες πλησίον μου γενόμενοι, ἐξεδιά-- 

ζοντο, χαὶ τῆς ἐυῆς ψυχῆς χατέπαιζον. “ Διὸ ἐπά- 
Δ ᾿ ἘΡΣΕΤ 5: Ἢ ͵ 

γει λέγων - Ἐξεδιάζοντο οἵ ζητοῦντες τὴν Ψυχήν 
Ἂ- , 

μου, χαὶ οἵ ζητοῦντες τὰ χαχά μοι, ἐλάλησαν 
; ΤΥ ΤΕΣ ἶ , 

ματαιότητας, χαὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν 
9 Φ Χν 2 7 εἰ τὰ Νι,.- τῷ ΤΩΣ, γος 

ἐμελέτησαν. Πάλαι γὰρ οὗτοι δυγῶντες τοῦ ἐμοῦ 
ΠΕΣ ΛΠ ΠΣ ΑΝ; ὅ,Ὁ. Κι πε , 

αἵματος, χαὶ ἐκ μαχρῶν χρόνων εὐχόμενοι θεάσα- 
ἢ Φ ἾΣ 

σθαί μου τὴν πτῶσιν, ὡσανεὶ χαιροῦ λαδόμενοι, 
ἣν σῶν ΤᾺ] ζ ἦξν Ν " ΄ ᾿ 

ὅτε εἶδον χαταλείψασάν " με τὴν ἰσχὺν μου, χα! 
δὲ πξώρον κι -- Ἂς 

τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου ἀναχωρῆσάν μου, τούς 
Ν 

τε φίλους μου χαὶ τοὺς πλησίον μου μαχράν μου 
; - 

γενομένους, παραχρῆμα ἐπιπηϑήσαντες ἐξεδιάζοντο 
᾽, «ἡ 

τὴν ψυχήν μου καὶ ὡς ἂν ἐθελόχαχοι, ᾿Ελάλησαν 
τ 

ματαιότητας, ἔνδον ὑποθάλλοντές μου τῇ ψυγῇ 
ματαίους λόγους " ἀλλὰ καὶ σὺν δόλῳ θέλγοντες χαὶ 

ἀπατῶντες, ὡς ἐπὶ ἀγαθοῖς ἐδηλέαζον, χαθέλχον- 

τές με εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Διὸ “ ἐπάγε! " Καὶ δολιό- 
Ἂ 
έ ἥμ. 

3 δ Υ̓ δ 

Εγὼ δὲ ὡσεὶ χωφὸς οὐχ ἤχουον, χαὶ ὡσεὶ ἄλα- 

, 
τητας ὅλην τὴν ραν ἐμελέτησαν. 

λος οὖχ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ " χαὶ ἐγενόμην 
ς ἷ ᾽ ΕΓ 

ζητοῦντες τὰ χαχά μοι, Βαϊ ἱπίοστο. 

» 51ῖς (ΟἹ. ῥυίπιιϑ οὐπῃ ΒΡ. βεοιπάο. Ποογαΐ με 

ἴῃ δ 15. 

ὁ Πα Νο5. ἘΔΠΙ νοτο διὸ καί. Β6ρ. βοσαηάιι διὸ 

λέγει. 



Ι 

ΠΌΜΠΙΑΘ ΙΝ 

ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐχ ἀκούων, καὶ οὐχ “ ἔχων ἐν τῷ 

στόματι αὐτοῦ ἐλεγμούς. ᾿Επειδὴ οἱ ζητοῦντες τὴν 

ψυχήν μου, εὗρον αὐτὴν, εἶθ᾽ εὑρόντες κατέπα!ζῳν, 

ἐπέδησαν δὲ ἐπιτωθάζοντες τοῖς ἐμοῖς χαχοῖς᾿ εἶτα 

ἐλάλουν ματαιότητας χαὶ δολιότητας ὅλην τὴν ἣμέ- 

ραν. ᾿Ιὐπὶ τούτοις ἐγὼ ἔρημος γεγονὼς τῶν ἐμαυ- 

τοῦ φίλων, οὐδὲν εἶχον λέγειν, αἰσχύνης πεπλη- 

ρωμένος " διὸ ὡσεὶ χωφὸς οὐκ ἤχουον᾽ ἀλλ᾽ ὃ πάλαι 

λογιώτατος, χαὶ τῇ παρούση σοφία. σεσοφισμένος, 

γέγονα ὡσεὶ χωφὸς “ οὐκ ἀχούων, χαὶ ὡς ἄλαλος 

οὐχ ἀγοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ. Οὐδεὶς γάρ μοι λόγος 

ἦν πρὸς ἀπολογίαν " οὐδ᾽ εἶχόν τινα τοῖς ἐχθροῖς 

προσφθέγγεσθαι, ἅπαξ ὑπ᾽ αὐτῶν νενιχημένος " 

ἀλλ᾽ ἤμην Ὡς ἀνύρωπος οὐκ ἀχούων., χαὶ οὐχ 

ἔχων ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ ἐλεγωούς. Ἠλεγχόμην 

γὰρ αὐτὸς, ἀλλ᾽ οὐκ ἤλεγχον, οὐδὲ εἶ ον παῤῥησίαν, 

αἰσχύνῃ χεχαλυμμένος. Ὅτι ἐπὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπι- 

σα, σὺ εἰσαχούσῃ, Κύριε ὃ Θεός μου. Ὅτι εἶπον, 

μήποτε ἴ ἐπιχαρῶσί μοι οἵ ἐχθροί μου " καὶ ἐν τῷ 
σαλευθῆναι πόδας μου, ἐπ᾽ ἐμὲ ἐμεγαλορημόνησαν. 

" Τὰ δὴ συμδεδηκότα μοι ταῦτα. Διὸ γέγονα ὡσεὶ 

χωφὸς οὐκ ἀχούων, χαὶ ὡς ἄλαλος οὐχ ἀνοίγων τὸ 

στόμα αὐτοῦ, καὶ ὡσεὶ ἄνθρωπος οὐχ ἔχων ἔλεγ- 

μούς " διὸ οὐδὲν πρὸς τοὺς ἐχθροὺς ἔλεγον, ὡς ἂν 

ὕπ᾽ αὐτῶν νενικημένος. Οὐ μὴν διὰ τοῦτο ἀπέγνων 
ἐμαυτοῦ, συνῆγον δὲ πάλιν ἐμαυτὸν, τῆς μὲν 

τῆς 
ἰώ-- 

ἁμαρτίας ὡς θανάτου ἀποπηδήσας, τοῖς δὲ 

ἐξομολογήσεως φαρμάχοις τὸ ὅ ἐμαυτοῦ ἕλκος 

μενος. Καὶ τοὺς προσοζέσαντάς μοι μώλωπας ἀπὸ 

τῆς ἀφροσύνης μου θεραπείας τυχεῖν ἀξιῶ. Διὸ 

᾿Επὶ σοὶ, Κύριε, ἤλπισα" οὐ γὰρ ἐμαυτῷ θαῤῥῶν 

οὐδὲ ἄλλην τινὰ ἐλπίδα " θέμενος πρὸ ὀφθαλμῶν ἢ 
σὲ, τὰ τῆς ἰάσεως ὑπέγραφον ἐμαυτῷ. ᾿Επειδὴ 

οὖν ἤλπισα, Κύριε, ἣ δὲ ἐλπὶς οὐ χαταισχύνει, 

διὰ τοῦτο εἰσάκουσον. ὅτι θελητὴς ἐλέους εἶ σὺ, 

χαὶ οὐ βούλει τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὡς τὴν 

μετάνοιαν αὐτοῦ. Διότι ἤλπισα ἐπὶ σὲ, ἱχετεύω 

τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας ἐπιτυχεῖν "Μή ποτε ἐπιχα- 

ρῶσί μοι οἵ ἐχθροί μου. Οὔπω μὲν γὰρ παντελῶς 
ἐχάρησαν " ἐπιχαροῦνται δὲ, εἰ μὴ τύχοιμι τοῦ 
σοῦ ἐλέους - ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπιχαρείησάν μοι οἱ 570 

ἐχθροί μου, οἱ ἤδη καὶ πρότερον ἐν τῷ σαλευθῆναι 
πόδας υου μεγαλορημονήσαντες, ἐπὶ σὲ κατέφυγον, 

χαί φημι" Μὴ καταισχυνθείην εἷς τὸν αἰῶνα, μη- 

δὲ ᾿χαταγελασάτωσάν μου οἵ ἐχθροί μου. Καὶ πά- 

ἃ Τίᾳ (910. 5θχίιιβ οατὰ δα ίοπο Βαρ]. ΑἹ πορίτα 
δα το Ῥανῖβ. οὐκ ἔχω. ϑιαιπη [4οπὶ Οοᾶοχ εὑρόντες χα- 
τέπαιξαν. ΡΉΡ 

“ ἘστῸ εἰ Μ55. πομημ}}} ὡσεὶ χωφὸς καὶ ὡς, ποπ ἱπ- 
τοστο. ΑἹ Ἀθρ. ΤΟΥ Δι5 τι ἴῃ σοπίοχίιι, Βοόπο, 

ΓΘ1ο Μβ5. ἴσο. ἘΠῚ ἐπιχαρῶσί με, 

ΤΟΝ, τὶ 

ῬΒΑΙΌΜ 

᾿ 

29 

δἰ {αοίτις5. 5τίπι οἴοιι ἤόπιο πίονι αἰιαἰϊέτι5, Εἰ τιοη 

λαδοτ5 ἵτι ΟΥΘ 510 τϑααγβιίϊοτιο5. Ῥοϑίσιια πη 41] 
ας ΡΠ ἈΠΙΠΠΔ ΠῚ ΠΠΘΆΠῚ , ᾿ΠΥΘΠΘΙ ΤΠ 1})58}}} » 

τη} ἀΘπλιπι ἱπν θη 5 {Ππ|5ΘυτιΠ τ, Δ6 ΤΠ615. Π1Δ]15 

Ἰπ5 Πα πἴο5 ΡΠ θυ ηΐ : ροβίθα νη] Γῖθ5. δὲ ἦ0105 

τοῖα ἐἴδ Ἰο τ θθ πεῖν. ΑΔ Προ τ ]Π] , ΠΙ65 Δ ΠΉΪΟΙ5 

ἀοϑοϊαϊο, μ] 81} σα ρροθίθθας χιοά ἀϊοθρθη, {πα ρ06 

ΧΧΧΥΊΤΙ. 

4 δόϑθπὴ. ριον γϑρ]θῖιβ ; ΦΠΔΡΥΌΡΙΘΙ [Δ η}- 

4πἀτὴ. βιάτι5. πΠῸπ Δι Ἰ6 θα πι. Τὴ 116. ΘθῸ 61] 
«ποπάδηι Θγᾶπι ΘΟ τἸΘ ἢ ΕἸ55 1 Πη115, οἵ Ῥ δοβθ 6 5ἃ- 
Ρἰθπεῖα ᾿πϑίνιοίιιβ., [ἀΘ τ15. 511Π|Ὶ [Δ Π] Δ] 511 15 
ποθ 8 πι Δι Ἰ6η 5, ΘΓ δἴοιι: ΠλΓΠ5. ΠῸΠ ἃρ6- 

Υἴθπ5. Ο5 5{π1π|. 51 συ! θηλ παι}{π|5. πη} 56 ΓπιῸ δά 

ἀἰο ο πβ! ΟΠ 6 ΠῚ 5 σου θαι; πθὸ α}}0 ροῖο 1Π111- 
605, 56116] ἃ}0 1ρ515 ν]οῖτιβ., ἈΠΟ] να] 6] απ ; 56 

ΘΠ {7 πόπιο τιον ατιαϊοπ5, οἵ τιοτὰ παίγνια ἵπὶ 

ΟΓΘ 510 τϑάαγοιΐοτιος. Αὐσα Θὰ ΘΠ] 1056, ΠΟῚ 
ἀπ ΓΘ πὶ ἀΡΡΊ ΘΔ π|, ΠΘῸ τ Ϊ 1] ν γθοι π1ὰ σΟΟρουο 

᾿πϑρὰξ Ἰοτιθπαϊ ΠΠΡΘρα5. τό. Ομοσίαπι ἵσι 6, 1)0- 

πιΐτιθ, Ἐρεγανῖ, {π| ἐααιιεϊθ5, 1)οηιῖτι6 1615 τιθιι5. 

17. Ομίαᾳ ἀϊκὶ: Νὲ ψιαπάο διρεγβαμάφαπε τα] 

ἐπϊηιϊοὶ τποὶ : δὲ ἐἰπειπι σΟπιηλον Θτι 11) ροίίδς Ἰποῖ, 

ΣΡ 61 πιὸ πιαβηα ἰοφιιειὶ σειτιῖ. Τῖτοο απτῖιθ μ]Π] 
Δοοϊάθυιπ!. ΟἸρΡΡΟΡίο. [ἀοίιι5. ϑ11Π} ἰἈΠΊΠ ΠΙΔῊῚ 

δι Πα τπι5 ΠῸΠ ἃ Ἰ6 η5, δὲ 5101 τη {π|5 ΠῸΠ ἈΡΘΙΊΘΠ5 
05 51ππ|η} : δ δίοας ΠοηῸ ΠῸΠ πὰ 6 η5 ΓΘ δυσιο- 
Π65:; {πὰ γ6 δ Ἰπἰπηῖοο5, [118 Π} ἃ]} ΠΪ5 νἹοίτι5, 

ΒἾΠ1]1 ἀἰοοθαπι. Ὑ θεῖαι ποπ ΡΙΟρίονθα ἦθ πηοῖρϑο 
ἀοϑροναν!, αὐ ᾿ζθυιιπὶ ΘΟἸ 6 σὴ π]6 ἴρ56: 4π| ἃ ρμθο- 
οατο ααϊάθπι νο εξ ἃ ΤΠΟΡΓΘ. ΓΘΘΙ ΠΟ. ΠῚ... ἃς ο0η- 

[Ἐϑϑ᾽ ΟΠ 5. ΤΟΙ 115. τπ]οιιθ ΠΊΘΙ1ΠῚ Θ Πα ΘΡΊη1. ΟἷΠ πὶ 

οἵ πιθᾶβ οἰσα γί οθϑ ἃ} 1Π5]ρ 16 μα πιθὰ μι οἴ 5 
Ῥόβία!ο οὐγανὶ. Τάθο 7πι 6, ]Π)ομεῖτιθ, ϑρογανὶ : 

τ] αῖρΡ 6 ποη Πάθηβ, πο τ16 ὉΠ]Δτὴ ἃ]Ία πὶ ρΓο- 

ἴδ ν᾿ [6 5ρ6 ΠῚ ῬῚ 86. ΟΟΥ}15 ΠΆΠΘΠ5., ΠΠΟ ΟἸΓΆΓΟΠ 5 

πιο α τι πὰ ΠΉ] ΠΕ] Ῥ ΌΘΒΟΡ 051. Οἴχπὶ 1ΡῚ 1] ΘΡΘΓΑΥΘΡΙΠῚ, 
ΤΟ ΉΪΠ6 5 5065 ἃτιῖθ πὶ ΠῸΠ σΟΗΓηεἶδι : 460 θχατι- 

αἰ, 4αϊὰ νἷβ τι Π 56. ΟΡ Ἰ ΠῚ... ΠΘΩ 16 ψ]5. Π101"- 
ἴθι ρϑοοατου δ, 566] μΟΡὨΙ ΓΘ ΗΠ Γ18 ΠῚ ἰρ0 5115. Οτ]ἃ 5ρ6- 
γᾶν] ἴπ ἴθ, ΟΡΒΘΟΓῸ ΟΡ ΕΠ ΘΑ ΠῚ {ππι|ΠῚ Δ Χ ]Ππππ| : 6 

ψιιαπάο σιιρογβαιιάθαπι πιϊἠιὶ ἐπϊπιϊοὶ τποῖ. Νοη-- 

ἄτι ΘηΪ πὶ ΟΠ ΠΪΠῸ σαν δὶ 56Πῖ ; 5 ρου σα πάθθιπὶ 

ἀπ 61, Πἰδὶ {πιὰ} ΘΟΠΒΘΩ ΑΝ Π]]5Θ Ἰ ΟΡ ΙΔ πη : 56 

π6 ϑιρουσαι θαπί ΤΏ]Π] ΠῚ ΠΟ 16]. {τ 781} 

δηῖθα οἴη ΘΟ ΠΟΥ ΘΡΘ ΙΓ 0665 ΠΕ]; τηᾶδπὰ ἰο- 

ἐ ΓΟοά. 416, τάδε. 1 

6 Πυο ΝΜ,85. τὸ ἑαυτοῦ ἕλκος. 

᾿ Ἄθρ. βοοιαπτι5 ἐλπίδα, θεώμενος. διατπι ΟΟΙ ΡΟΣ ϊηὶ 

ῬυΪπιι5 οἵ βοχίτβ πὶ ἰορ,. τον εῖο χαταισχύνεται. 

ἃ 81. Κορ. βοοιπάᾶαβ. ΕΔ οὲ Μ55. ποππα}} χατα- 

γεασάτωσάν με. ΠΙυα φιιοα πηοχ βοαυῖξαν, μεήποτε πα- 
94 

Πον»". 5. ἢ. 

Ἑποεί!. τ. 

23: δ: 



Ῥιαὶ.30.1. 

Ῥεαί. 2η.1. 

ν. 18. 

Γίὸν 3.12 

ΠΟΥ 

6. 

521. ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΒΕΌΜ ε) « 

«τ δυιηι : ἃ [6 ΘΟΠ τ , ἃ0 ἄϊοο, ον δογζιτι- 

αν ἱπὶ τἰ ογταῖίτι., ΠΘατι6 ᾿} Ἰἀθὰ ΠΕ πὴ6 ᾿ΠΊ ΠΟΙ 

τοὶ. Ετσιῦϑιιβ ἀἴοο : “26, 1)οπιῖσιθ., οἰαπιαῦο, 

πὸ οἰϊθας α πιθ, τιδ φιαπο ἰάσδας α πὶθ, Θὲ ἀϑ55ὶ- 
πεϊανον «ἰοδοοπεϊοηενιις ἐπι ἰαοιιπι. ἘΠ γϑ] χα 

τι. ἴπ [115 Ῥ5Ά]Π}15. ἃ Πι6 ψΑΡ}5. τη0 115. γΙ δια 
511, ἴῃ Πδο δι ρρ]]οατοπο δά τὸ ἀϊγθοῖα Ὁ0}}1-- 

5.615, ΔΧΊ Π τ} Ῥ  ἜΘ56 Π5. Ἀ556 411 οπρῖο. Νάπη [Δ π|-- 

οἰϑβὶ οοηεσίε,, πα τ ΧΊΠη6. ΘΟΙΠΠΊΟΙ {που ρ6- 

ἀδ5 πηδὶ 60 ἰθηιρο νυ 410 6ΟΙ" ΠΊΘΊΜ ΘΟΠ ΓΙ ] ΑΓ τὴ 
δϑῖ, δὲ ἀθυθη αι πὴθ νΡτιι5 Τη6ὰ 5 δὲ ᾿ππη6η οοι- 

Ἰουιιη ΤπΘΟΥ τι ΠΟῚ ΘᾺ  ΠΠΘΟΙΠῚ ; ΠΟῚ [Δ ΠΊΘη Ρ6- 
Πἶτιι5. ΘΥΘΓ5115 51ΠῈ. ΠΘήπ6 ἴῃς [Ὰ]Θ πὶ σα πᾶπὶ (6- 

Ἰάρϑιιδ 5ιιπι., π΄ 4απά!θπὶ ἴϊ5,. 411 ἃ 005. ἴδ ῬΓΟΥΘ15 

ἀοἰδοθυιηΐ. Οὐα 60 1050 [ΘΠ ΡΟΥΘ, ΟτιπῚ ΘΟΙη ΠΟΥ 6- 

γϑηΐαν ΡΘ65. πιοὶ, ἃάνθυβιιθ Π16 τηᾶσηᾶ ἸΟΖυ 

ϑ1π0 ἸΠ]τηΪοὶ πηθὶ, Π6 ΠΑ ]ΟΓΘΙὴ ἴπ πηοάτιπ ΘΟ ΠΓΡα 

Π16 5[ΓΟρουθηΐ, δα ἴ6 πη πὰ πὶ ἃ] 58 {015 ΟΡ ΠῚ 
οοη[αρὶ, {αὶ ἴῃ Πουμ  Πἰθιι5 γ6] ᾿πβα Π 1165 ΔΠΪη)ὶ 

ΤΟΥ Ὸ5. ΘΟ ΡΆΡ 6 γα ]65. 
7. Ομοπίαπι 680 πὶ ἤαβεῖϊα ραγαίτις 5ταπι, οἵ 

ἰοῖον τιϑιι5 ἱπὶ Θοπδρθοίτ Π160 5ΦΙΉΡΕΙ. τ9. (μο- 
γΐαηι ἐἰνυϊφιιαἴοτπ πιθανι ἐ5 0 απιπιιτείανο, οἱ ἐο- 

δίίανο ργὸ ρϑοσαῖο πιθο. Ῥοϑβίαιιδηι ἰπτο ΕἾΧΕ : 
Δ ἵπ {το ἔτι αΥΒ τας πιιης αἷΐ : Ὁ πο- 

χιϊάηι 650 ἷπὶ Παροῖία ρμαγαίτις 5ιίηι. Τῖαατι6 ΤΡ ὰ ΠῚ 
«υϊάθιη ἃς [ἀγοΡΘηῚ ἀρ γθοαία", ῬΑ [ΠῚ ΨΕΙῸ 56 
6556 δῇ Πάσο]]α ἀἸοῖ.. Νον ὁπ αιοὰ Ομθηι εἰϊ-- 
ἰἰβὶι 1) οπεῖπις, οογγίριε, Παροίζαϊ αἰιίθηι Ομιτιθηι 

πι6., 

ΠΝ χιπι χιίοην τϑοῖρίι. Οὐ τ ΘΙ ΘΠ ΠῚ 5ΕΓΌΠιΙΘ 
ΡΘνίαΠ Παρ 611... 4ιι5. ΡΘν οα] απ 165. 1185. ἅ}1|5 
5 σορθητθ5 ροϑὲ ρϑοσαῖιπι ᾿ρ51 ἀσοϊθριηΐ, {τι20-- 
4τ|6 σοιμρ]θοιει Ἀθοπουῖηὶ Ὠἰδίουα. λ΄ 6 οἷον 
τις ἐπ σοπδρθοίιε ἤλδὸ Θεὲ δΘΠΊρ. ΜΙᾺ ατ-- 

ἄδηι ρυϊουιιηι μϑοοατζουιιπ ΟΠ ἐν ἰδοιι Πα} 7. Πα} 18} 

ΘΟΥα ΠῚ} μα ΠΟ ἢ [65 γΔΓΠΟΠΘΠῚ , ἃς Θὰ ΘΟΠ ΘΠ ΠΘηΓ65.. 

(πᾶ5] πα} 1 ἔιτπινα 51} ΠΠ0 ; ἀπ γΘΡῸ {4 ]Ἰοῖ τὴ 

Τ)6ὶ 7πρῖτον Πα 61 ὁ} Θοι|05, ογθά {τι6 σουῖο [Ὁ γο, 
τι ΟΠ Π65 ΘΟΥ πὶ ΟΠ ΡΘΕ {Ὑ]]} τι ΠᾺ}} οἰδίαμαν, αξ 

γΘΡΟΥΙΘΓ πη τι5 π]5τ|6 θὰ. {1185 Πα! ΠῚ Ρ ΘΙ ΘΟΡΡῚΙ5, 
Ταχία τὰ αιοά ἴδοι, σῖνο παι, 5[ 6 ΠΊΔ]11Π), 5 

1η δηχίθίαϊθ σοπ πιο νορϑα τα, δὲ πη ΔΠΙΠΊδ 

5115 4Ο]ΟΥ ΘΠ 58 Δ 76 σ᾽ π 46 Π5.. ΡΘῚ δι1ὰ5 δὶ Ποῖ πὶ 

ΘΟ ΘΘΘΙ ΟΠ 65. 56. ἴρ586. ἀσοιιδαῖ. Ιἄθὸ αἷΐ : Ζοοῖογ 

τ διι5 ἐπὶ ΘΟτι5ρΘοίτ πι60 65: 56 Πρ 61, φιίοπίαιι ἱτιῖ-- 

ρασιωπήσῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀδο5ὲ φυϊάοπι ἴῃ Θά 115, βοᾷ ἴπ 
Μ55. σοροσίεαιτν. 

» Οοάϊοος. ἄπο μοι λεγόμενα. ϑιαϊίπι ἀπι5 ΜΊ5. μοι 
συνέθη. 

ς Ἀορ. 5Ξδϑοιπάιι5 ἀποστάται μοὺ γενόμενοι. ΑἸΠΖαδπίο 
Ῥοϑὲ οάτεῖο Ῥατῖϑ. πόδας μου, καὶ ἐπ᾽ ἐμέ. Τλοοδὲ χαὶ ἴὼ 

5. 

ἐν 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΑΟΝΙ. 

λιν φημί: Πρὸς σὲ, Κύριε; χεχράξομαι, μὴ πα- 

θεσιωπήσης ἀπ᾽ ἐμοῦ, υνή ποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾽ 

ἐμοῦ, χαὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς χαταδαίνουσιν εἷς 

λάχχον. Καὶ τὰ λοιπὰ ἐν τοῖς ἑτέροις ψαλμοῖς δια- 

φόρος μοι "λελεγμένα, ἐν τῇ πρὸς σὲ ἱκετηρίᾳ 

δυναγωνν τῆς παρούσης βοηθείας τυχεῖν ἀξιῶ. Εἰ 

ἵὰρ καὶ τὰ μάλιστα σαλευθῆναί μου συνέδη τοὺς 

πόδας, χαθ᾽ ὃν χαιρὸν ἢ χαρδία μου ἐταράχθη, χαὶ 

ἐγχατάλιπέ με ἣ ἰσχύς μου, χαὶ τὸ φῶς τῶν 

ὀφθαλμῶν μου οὐχ ἦν μετ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ οὐ πάντη 

περιετράπην, οὐδὲ πτῶμα ἔπεσον τοιοῦτον, οἷον 

οἵἱ 5 ἀποστάται γενόμενοι. ᾿Ἐπειδὴ ἐν αὐτῷ ἐχείνῳ 
-Ὁ “Ὁ -Ὁ - Ἂν, ἢ 3 ΕΣ 

τῷ χαιρῷ,, ἐν τῷ σαλευθῆναι τοὺς πόδας μου, ἐπ 

ἐμὲ ἐμεγαλορημό οἵ ἐχθροί μου, ἵνα μὴ μει- ἐμὲ ἐμεγαλορημόνησαν οἱ ἐχθροι μου; ἵ ἣ 
᾽ ἘΣ ΕΧΤΟΙ ΠΝ 

ζόνως ἐπικροτήσωσι κατ᾽ ἐμοῦ, ἐπὶ σὲ κατέφυγον 
.Ὶ 

ὡς ἐπὶ λιμένα σωτηρίας, τὸν χαὶ τὰ ἀνίατα παρὰ 
ΕΣ πὸ ον τς τύδ Ἰώσασθαν, δον τς 
ἀνθρώποις τῆς ψυχῆς πάθη ἰάσασθαι δυνάμενον. 

“Ὅτι ἐ ἐγὼ εἰς στιγὰς ἕτοιμος, χαὶ ἣ ἀλγηδών 

μου ἐνώπιόν ἐπι δ: τι διαπαντός. ὍὍτι τὴν ἀνομίαν 
᾿ ͵ ε δ "Ξ,. -: 

μου ἐγὼ ἀναγγελῶ χαὶ μεριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἅμαρ- 

“εἰπὼν, Μὴ τῷ θυμῷ σου 
σ 

Ὅτι ἐγὼ 
Ὲ ᾿ ΚΟ ΞΕ ἴϑς ᾿ . ᾿ 

εἰς μάστιγας ἕτοιμος. Οὐχοῦν τὴν μὲν ὀργὴν πα- 

φ Ν τίας ψου. Καταρχὰς 
τ δύ - ὰ 

ἐλέγξης με, ἐπὶ τοῦ παρόντος φησίν - 

Ἃ ἀφ ΗΝ στον ἘΞ Ἢ ΓΈ 
ραιτεῖται καὶ τὸν θύμον . ἕτοιμος δε μαστίζεσθαι 

εἰναι λέγε .. Οἶδε γὰρ ὅτι Ὃν ἀγαπᾷ Κύριος παι- 

δεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. »ἔ Α 
5 

“ Διὸ καὶ ἔφερε γενναίως τὰς μάστιγας τὰς διὰ τῶν φ ς 

ν συμφορῶν μετὰ τὸ ἁμάρτημα συμδεῤη- 

χυίας αὐτῷ, ἃς ἣ ἱστορία τῶν Βασιλειῶν πε ριέχει. 

Καὶ ἡ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. 

Οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ λήθην ποιοῦνται τῶν προτέρων 

ἁμαρτημάτων; ἀδιαφοροῦντες ἐπ᾽ αὐτοῖς χαὶ χατα- 

φρονοῦντες, ὡς μηδεμιᾶς ἐχδικήσεως γενησομένης" 

ὃ δὲ τὸ διχαστήριον τοῦ Θεοῦ πρὸ ὀφθαλμῶν δια- 
παντὸς ἔχων, καὶ πεπεισμένος ὅτι πάντες παρα- 

στησόμεθα τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, ἵνα χομίσηται 
ἕχαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος ' πρὸς ὃ ἔπραξεν, 

εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε φαῦλον, ἐν 
, 

πα 

ἀγωνία χαθέστηχε 
ΕΞ ν δ ἀλ' ἣν , ᾿' 5 “ως Ὁ -Ὁ ντοτε, χαὶ τὴν ἀλγηδόνα τὴν ἐν τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ 

᾿ Ὁ ἘΝ 

ταύτην ἰάσασθαι φροντίζων, αὐτὸς ἑαυτοῦ χατη- 
τας ἢ ΕΣ 

γορεῖ διὰ τῶν πρὸς τὸν Θεὸν ἐξομολογήσεων. Διό 
« » ΝΛ ΕΡῚ ὦ ΄ ΤΟΥ 

φησιν, Ἢ ἀλγηδών μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαν- 

{5 Ν55., πδὸ ἀαθῖππι σαΐῃ ἀθοβ5ε ἀοθοδί. 

ἃ Ἄρα, τογίτι5 εἰπὼν χύριε. 

ε 8ὶς ἴῃ “πόθιις Νῖ55. Ποογαΐ χαὶ ἴῃ δα ἰ|5. ΠΡΙἄοπι 

Β6ε. τογεϊας ἔφερε γενναίως τὴν ἄμυναν χαὶ τὰς μάστι- 

ἃς, δένεπιο ξεν εΡραὶ υἱπαϊοίαπι εἰ Παβοϊία. 

ΓΊτα Βδ65. 5ϑοιπάδις οὐτπὶ (151. ἘΠ ποὺς ἃ, 



ΗΟΜΙΠΙΔ ΙΝ ῬΟΑΙΜΟΌΜ ΧΧΧΥΙΗΙ. 

τὸς, ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ ἀναγγελῶ, καὶ με- 

ριμνήσω ὑπὲρ τῆς ἁμαρτίας μου. Πιστῆς δὲ ψυχῆς 

χαὶ ἀχριδῶς πεπεισμένης περὶ τῆς κρίσεως τοῦ 

Θεοῦ τυγχάνουσιν αἱ τοιαῦται φωναί. Οἱ δὲ ἐχθροί 

μου ζῶσι, καὶ κεκραταίωνται ὑπὲρ ἐμέ " χαὶ ἐπλη- 

θύνθησαν οἱ μισοῦντές με ἀδίκως. ΟἹ ἀνταποδι- 

διέδαλλόν με, 

ἐπεὶ κατεδίωχον ἀγαθοσύνην. Μὴ ἐγχαταλίπης με, 

Κύριε ὁ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾽ ἐμοῦ. Πρό- 
σχες εἰς τὴν βοήθειάν μου, Κύριε τῆς σωτηρίας 

3 ὃ» δ δὰ τὶ ΝῚ τὶ - 

δόντες μοι ξχαχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν, ἐν 

μου. Πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ μέμνηται, τῶν 

ἐπὶ τὴν ἁμαρτίαν αὐτὸν χατασυράντων, ἱχετεύει 

τε χαὶ παραχαλεῖ μὴ ἀποστῆναι αὐτοῦ τὸν Κύριον. 

᾿ζώρα γὰρ τοὺς ἐχθροὺς ἔτι χαὶ νῦν περὶ αὐτὸν 

ἑστῶτας χαὶ ἐπικειμένους, ἢ μηδὲ τῇ προτέρᾳ 

χατ᾽ αὐτοῦ τόλμη ἀρχουμένους. Διὸ ἀγωνιῶν μὴ 

χαὶ δεύτερον τοῖς αὐτοῖς περιπέσῃ, σφόδρα ἐγρη- 

γορότως φησίν " Οἱ δὲ ἐχθροί μου ζῶσιν. Οὐ γὰρ 

τεθνήχασιν, οὐδὲ ἅπαξ ἐνεργήσαντες παρῆλθον. 

Διὸ γέγραπται, Μὴ μαχαρίσῃς ἄνδρα πρὸ τελευτῆς 

Ε 
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τ ζ δω: 

580 ἀππιπίίανο, εἰ οοβίίαϑο ρΡγῸ 

Ρέσοαϊο πιθο. ΤΆΪ65 ΡΟΥΓῸ 511ΠῈ γΟ065 Δ ΠΙΠη88 {4[8, 

δὲ 485. 5101 σου 55] 16 ῬΘΥΒΙ ΒΟΥ ΤΠ Ἰοἴτιμ [οἱ 
Γατασιιτη. 20. ἤηϊπιϊοὶ αμέθηι τη δὶ υἱνιιτῖ, οἴ οοπ- 

ἡ ιπιαιὶ διιτυῖ σι οτ τι : δὲ πειιῖεἰρ᾽ϊοαιὶ σμγιξ ψιιὶ 

οαδθγιιτιί τὰθ ἐπιίψιιθ. “1. Ομ τοισὶ διιετιε παι 

τπαῖα ργὸ ϑοπῖς, ἀδισαἠιονατι πεῖ], φιιοπΐαπι 56- 

φιιοῖνατγ' δονγιϊζαΐοπι...». δία, εἰν οἰϊτιχιιας πιθ, 1)0- 

γηἴτι6 ]λοιι5 πιθιι5 : τι εἰἰδοοσϑοῦὶς ὦ Πιθ. 43. 1π|- 

ἰοπθ ἴθ αἰ(ἔἤείοτίιπι πυθιίη, 1) οπιίμ6 δαϊμες 

γπθῶ. Οπηηΐτιη ἐπὶ ΠἸΟΟΥ 1}. 5ΠΠΟΓΠ ΓΌΙΩΪΠΪ501-- 

{π|ῦν 4] θαι δα ρϑοοαιαμ) θΟΥΓΡαΧ ΘΠ : δἱ 580- 

ῬΊΙΟΙ]ιι5 νθυθὴ5 οὐδῖ δ ργθοδίιν ΠΟ ΠλἸ Πιι 1, ἀξ Π6 

40 ἴρδο ἀϊδοθάδε. γἸἀθθαΐ θηΐπι ᾿πΊ πη] 005. ΘΕ] ΠῚ 

ΠΙΠΟ Οἶγοὰ 56 δίδηϊθβ,, ᾿πηΠ] ΠΟΘ Π ΘΒ 116 510]; ΠΘῸ 

φιεξαίθηι γι θαι 6 

ΡΥΐονα ἴῃ ἰρϑίιηι διδοῖ οοηΐθηΐοβ. ΟἸΡΥΟΡίον 

5011 01 π8 Π6 Γϑυιτη ἴῃ Θοβάθμ ἱποϊ αἱ, υἹθη] πίον 

Δα πηοάτι αἰξ. Ζγιπεϊοὶ απιίοπι πιθὶ οἱνιιτί. ΝΟῸΠ 

ΘηΪπῈ πο ἐπ] δι η, ΠΘΊΖΠ16 ὉΠ] 5616] ἴῃ πῖ6 ἀυϊν]5 
πιο εἰ δππε, ἀΡθυιπί. Οὐ ΡΡΟΡ οι" βου ρίι πὴ Θὲ : 

Δὲ Ῥεαίιιι εϊχογὶς οἰτλιίην ἀπ πιογίθπι ἱρδίπι5. Εεοὶϊ. αι. » -Ὁ - - Α ν ΄ }} 

αὐτοῦ. Δῶσιν - ἀλλὰ χαὶ χεχραταίωνται πλείους ἤ Ξ 
γι νιηῖ; ᾿ἰΠ10 ΨΘΓῸ ΠΙΠΊΘΙῸ ἃ10 11, ΘΟΠ ΠΡ ΠΊΔΕ διιη: Ὁ" ὄντες ὑπὲρ ἐυέ. ᾿Επληθύνθησαν γὰρ οἱ μισοῦντέ ΠῚ νὴ μ ς 

Ἁ Φ..5 Ὁὃ' ΄ Ν 2 λ ᾽ “- με, καὶ οἱ ἀνταποδιδόντες μοι χαχὰ ἀντὶ ἀγαθῶν" 
.“ Ν Ν᾿ Ὁ , -. τὸν Ζ' , οἵτινες οὔπω καὶ νῦν παύονται ἐνδιαδάλλοντές με, 

ἐπεὶ τὴν ἀγαθὴν χαὶ ἤριον δδὲ διώ τὴν ἀγαθὴν χαὶ σωτήριον ὁδὸν μεταδιώχω , 
ἃ διαφθονούμενοί μου τῇ σωτηρίᾳ. Τούτου χάριν 

, ΄ 

ἱκετεύω καὶ δέομαι, μὴ ἐγκαταλίπῃς με, Κύριε. 
Μόνος γὰρ πρὸς τοσούτους οὐχ οἷός τ᾽ ἂν εἴην ἀν- 
'τέχειν. Σὺ οὖν, ὃ Θεός μου, μὴ ἀποστῇς ἀπ᾽ 
ἐμοῦ, πάρεσο δέ μοι βοηθὸς, χαὶ φύλαξ τῆς ἐμῆς τ 

σωτηρίας. 

8 (οὐ !οο5 ἔνε μοι πονηρὰ ἀντί, 
᾿ ἘΜ τ χαὶ μυυδέ, Μόσα]α καὶ ἴπ ἐπ]θιι5. Μ55. ποὴ 

ἱπυθηϊξιν, 

5106 π|6. ΜΙᾺ ΕΙ ρΡ]Ιοατ ϑιιπὶ οπῖπὶ 4ϊ οἄθυιης 
ΠΙΘ. Θὲ 4] νοι] ιιΘσᾶπε μλ}}ϊ πὰ ]ὰ Ρ᾽Ὸ ῬΟΠΪ5 : 

41 προάπιπι ἀθϑίπιιπε τη6 σα πη πἰανὶ,, {πο Ρο- 

ΠᾺΠῚ 58 1 ΘΠ 116 ν]Δ η} ΡΘΙΘΘΠΠΔ1᾽,),. ΠΊΘ88. ἰην]- 

«6 ητ65 δα] 11. ΟἸια ΠΟ ΘΠ 5 ρΡὈ]1Ο0 ἃ ΓΌΡῸ 5. ΠΘ 

ἀνθ πα ιιὰ5. πι6, Το πΠ6. ΝΘ 16 ΘΠ 5015 Ρ05- 

511 δάνθυϑιιβ ἰοῦ Ὧ0 ἰδηίοβ γθϑίβίουθ. Τὶ 1ρΊ ΤΠ}, 

Τοιι5. ΠΙΘῖι5, Π6 αἰβοθαϑβ ἃ πη6, 564 ἃιἀ5]5 τῖπὶ δὐ- 

πῖον, ΠηΘθθ 116 58 }π|{15 Οτιβίοϑβ. 

4 ἘΠῚ διαφθονούμιενοί μοι. ΑἹ φιαΐαον Μ85. διαφθο- 

νούμενοί μου. Ἀερ. βεοιπάιι5 διαφθονούμιενοί μου τὴν σω- 

τυηρίαν. 

ΕΙΣ ΤῸΝ ΡΙΕ΄. ΨΑΛΜΟΝ. 

᾿Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα - ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην 

σφόδρα. ᾿Εγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐχστάσει μου, πᾶς 
ἄνθρωπος ψεύστης. Πίστις ἡγείσθω τῶν περὶ Θεοῦ 
λόγων " πίστις, χαὶ μὴ ἀπόδειξις. Πίστις, ἣ ὑπὲρ 

τὰς λογικὰς Ξ μεθόδους τὴν ψυχὴν εἰς συγχατάθε- 

σιν ἕλκουσα" πίστις, οὖχ ἣ γεωμετρικαῖς ἀνάγχαις, 

ἀλλ᾽ ἣ ταῖς τοῦ Πνεύματος ἐνεργείαις ἐγγινομένη. 

Ἔν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, 

» Βορ. βοοιιηάᾶιι5 ὑπὲρ τὰς λογικὰς δυγάυ. θ η ἱ 

ΙΝ ῬΘΑΙΜΌΜ ΟΧΥ. 

τ, Ογθαϊαϊ, ργορίον φιιοί ἰοφιμεῖτι5. διέπι ; 65Ὸ 

αἰιῖοπι ἢιτετυὶ ἰαῖτι5 5τεπι γιϊηηιῖς. 5. Ερο απΐοπι 

εἰϊαὶ ἐπι ϑαιοδοϑῖὶ τπθο, Οπιτιῖς ἤότπο πιοπάας. ΕἸ-- 

65 ϑθυ ΠΟ ἢ θι115 4 46 1)60 ἤπιηι, ργεθθαῖ : 465, 

ποη ἀθιποηβίγαιο. ΕἸ 65, {τ|86. ἈΠ Πλ11πῈ ἃ (ἰ Δ556Π- 

5]0Π6 1} ἰγᾺ Π1ΐ τηᾶσ 5, “πᾶ πὴ πηΘΊ ΠΟ 611, ΓΑ ΓΟΠ6 1ἴΠ- 
ΠΙΧΡ : ἢΠ465 {115 ΠΟΠ ΠΘΟΘΒΒΔ 0115 σΘΟΠΊΘ 80 1ΠΠὰ- 
(ἰοπῖθι15, 566] Βρ1ΡΊἴπ|5. 58 ΠΟΙ Ορογὰ σβηΐταν. 7. 

ς, Βεα αα ππαυρίπομι ἀρροβῖϊα δὲ οἱ Ἰθοιῖο ἅ]1ὰ, μεθόδους. 

84, 



Αει. 3: 6: γιουείο “δι μεῖς Λιαξαγοπὶ, 586 οἱ αὐινμῖα. 

Ἡδηο νοθθηὶ σΟΠΒΘ ΠΟ ΡΔΓ" ΟΡ τι5. ΡῈ. ΒΡΙΡ πὴ. 

Ἐχ πος πηϊράοι]ο. ἃ ΒρθοίατΟνΊι15. ΠΟ βϑανῖο δε - 

γἶδ5α δὲ ΕΠ ΠΊ ΘΠ αἰ ν᾽ π1185. {ΠΠ0 Γ65, αἰς τ], 

Πα 5. Δ] ἀ5ΒΘ 5111) ΘΟΡῚΓ 5 ΡΙΟΡΟΒΙ ΠΟ ΠΠ 6. πὸ- 

[ΡΠ η- 

ἴ65,. ἅΠ ΡΟΓτι5. ΓΔ ἢ ΤΠ ΠΙ ΓΔ πὶ νυ ἀθητοι οοη- 

ΒΡΘΟΓΠΠῚ 5. ΟΠ ΠΟΘΙ [τ ΠᾺ ΠῚ ὙΠ ΓΘ ἢ ΘΧΘΙ06- 

Χιθ. ΟΟΠΘΙ ΠῚ σΟΠΟΙ 5] ΟΠ ΠῚ ΘΘΟΙΠῚ 

νὰ Π5 ἢ ΑἸΓΑΠΊΘ ἢ. ΘΙ. Π111 51 Πὲθ0 ΠῸΠ ὈΓΟΠ ΠΤ", 

ΠΘΩΖτ6 5ρ ̓ν 1τπ|5 ΟΡΟΡὰ ΒΘ ΠΊΟΠΪ {|| 6 Π)60 6ϑι ἢ - 

ἄοιη [δοϊπιηϊ ,. 564 ἀρ ΠΠοϊοϑο θη Πϑ ΛΓ ΠΠΟΠ65.. 

506 ΠῚ ἴῃ Πηπ πὰ ΠΡ 5 ΡΙ ΘΠ 8» ̓ ΘΡΘΙ ΘΙ ΟΠ] τι5. οΟ]-- 

Ἰοσαπίθϑ., πὸη ἴῃ [ὉΥΠ δὲ οἱανὰ ΘρΊΡ τπ|5. γον ο]ἃ-- 

τἰ0Π6 5 {18}, ῬΘΥ 605 4π| ἴπ 5 Π}]]οἰτατο σον 5 
εἰἴσα σαν ϑιΓαἴθπὶ οὐθάπιης Πθο. ΟἹ» τη. ΠΟΥ 11 

58] 6} Οϑίθπ. 561 τ] πη} δὲ πλ1Π] οΟπεϊησαΐ 

αἴσπο ογθάθνθ, τὖ ππιης Τηᾶ 88 Ππ|10 16] ΘΟ 651: 

ψ ῦθὰ απ ήτο ἴῃ ἡπθπτο τηθὰ ἀϊοαπλ. Αἰ 4τι6 ΠΟ 

Ἰπιης ἰρν δὰ: ΘΟ ΠΙΟΠΘΗῚ 5, ΤΠ α5] ΠῸ5. 51Π6 1} 

ΡΙΟΡΑΠΟΠΘ. 4 Ἀβϑθη ΘΠ τη} 115 “1185 (ΠΟΙ 115... 
Δα Ἰοπίος. ἱπαπιοαμηῖι5. ΝΘΟΘθ56. οϑῖ ὁπὶπ αἰ5ο]- 

Ῥ᾽ μδ5 οα])ιιδν 15 ρυΙ Ποῖ ρα ΟἾτρα αΠ| 8} ΡΥ ΟΠ ΘΠ. 

ἀγα] ἀπο ΠΠΡιι5 ; στπη. {ΠΠΘΥῚ ΠῸῚ ΡΟΒ51 Ὁ τα 1, 

4] οἰγροα ργῖπὴα ΡΥ Ἰ ΠΟΙ ρα ΠΠΠ σα η , νἷὰ οἱ ον πὸ 

ῬΥΟοΘάονο ναϊθᾶηι. αἱ {πϑη. Τα τι6 ν6] οχ ᾿ρ515 
ΘΧΊΘΡ Πἶ5. αἸΒΟΙ θ] 115. ΠῚ Ἰιοοὶ ἀἴβοθνθ. Π ΓΘ πΐηι δὶ 

ΟΠ Θ ἐγ ὈΥ πὰ ΠΟ ΟΟΠΟΟΘ5Θ.]5. ΘΟ. ΠοΙρα., Θὰ 
{πῶ βοαυπιητιν. σΟποΙ θυ πο 11. ΕῈ ἀπ] ἀτὶ-- 

{Πππλθιϊοῦθ ΡΥΙΠΟΙρῚΪ5. ἃ0 ΘΙ ΘΠ ΠΠ5. 56. ΟρροηΪ, 

νἴδη δα αἰτουϊονὰ ᾿πτ ΡΟ ρ ΙΓ. Θ᾽ Π]Π1Ον αι π6- 

16. ἃ πηθά Ποῖ. πηθἸοῖης θΡΙ ποῖ ρα ροβϑιιης 6- 
Π]ΟΠΒΓΓΑΓῚ. ΕΓ ἸΠς 50 Π]ὰ 5. 1Π ΠΙΔΟΙ 116. ΡΡῸ - 

[Ὁββίοηθ 6 να δὲ ονάϊπο αὐ ἤπθπι ργοσθάδε, 

ῬΥΪΠλαν τι πὶ ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΟπιμ. ΘΟ Π5ΓΓ ΓΟ Π 65. ΠῸῚ 

αοιιηΐ ᾿ΠΠ ΠΡ ; 56 ΠΘΟΟ556 6ϑῖ, ὉΠ 15. || ἀΡΕΠΠῚ 
γΑΓΟΠΘ. πη] Χαγι ΟΡ ΠΟΙρΡα.,. 51π6. ΡΙῸ)α ΟΠ 
ΔάΙΉΙ511., Ἰὰ αιιο οχ 78 ΠῚ ΡΟ51115 ΘΟ ΒΘ 65 Θδι, 
ἴῃ 115 4τι8 ἀδἰπ 6 βθυπιπ αν ̓ ηϑρ]οῖαῖ. 515. βὰη6 

δαϊαπη [ΠΟ] Οσ δο Πν 5 ΓΟ. 111}} Δ5ΘΘΠ51} ΘΧ 6 ργὸ- 

ς δῖ. εὔπο Βα51}. σαπὶ {τ θιι5 Δῖσ5. οἵ σὰ πλ 5ᾳοτῸ 

τοχία. δι γονὸ Ῥατγῖβ. σαπὶ δῖσα. πόπηι}}15 ἔγιβδ: 

Μὸοχ οἀϊεῖο Ῥαγῖβ. ἐκ τοῦ θαύματος γάρ. ϑεἃ ἀξεοϑβὶ γὰρ 

1π οἀϊϊοπο Βα51}. εἴ πὶ πιι]} ς. 55. 

ἃ (9]Ρ.. φιάγει πρὸς συγκατάθεσιν. 

ὁ Ἄδρ. 5βοοιπά 5 νῦν τὰ αὐτά. 

ΓΠΙυά, διὰ τῶν ἐν ἁπλότητι χαρδίας ἀπεριεργάστως 

πεποιθότων Θεῷ, 510. σον Υβιιπὶ ἀρ νοἴουθπι ἰπίον- 
τοπὶ γἹάθπηιβ, [67 δος ψιιὶ διατὶ οπυπθπι {ἰαιιοΐατνι ἐνὶ 

οἰπιρ[ιοϊαιο οογ εὶς πὶ ])ειι μ᾽» ο]ἐσογπί,, οἴο, δε, 

τΪδὶ πῖὸ {}Π| ἀπ Πλιι5., 

ἀπ! ΟΡ ΤΆ ογο : 226} 

Δ Ο]1τι5. 1 πηοπί θη. 5 ΓΟΥῚς 

ὁο5 ιιὶ ἴπι δἰπηρἰϊοϊίαι 6 σον εις 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 5. ΒΑΒΙΙΗ ΜΛΟΝΙ. 

ὁ ἔγειοαι χαὶ περιπάτει. ᾿Γαύτη τῇ φωνῇ ἐπηχο- ᾿ ἰτ' ΑἸ αν ολτι Ἰ 

λούθει τὸ ἔργον διὰ τοῦ Πνεύματος. ᾿Εχ τοῦ θαύ- 
μᾶτος ἀναγκαία ἣ παραδοχὴ τῆς θεότητος τοῦ Νίο- 

νογενοῦς τοῖς ὁρῶσιν ἐγίνετο. “Γί ἀναγκαστικώτερον 

ἃ εἰς συγχατάθεσιν, εἶπέ μοι, προτάσεων πλοχαὶ 

τὸ συμπέρασμα ἀχόλουθον ἑαυταῖς ἐφελχόμεναι, ἢ 
- - - - , 

θαῦμα τοσοῦτον ἐναργῶς ὁρώμενον, πᾶσαν ἀνθρώ- 
“᾿ ς Δ,- 3 5. ΛΘΟῸΝ .εα ΞῪΣ 

που δύναμιν ὑπερύαῖϊνον ; ̓Αλλ᾽ οὐχὶ καὶ “νῦν ταῦτα 
ΕΝ ΞΑΡΝ θυ τ ; ᾿ Α Ἕ 

εὐδοχιμεῖ" οὐδὲ τὰ τοῦ Πνεύματος ἔργα τὸν περὶ 

Θεοῦ λόγον πιστοῦται “ ἀλλ᾽ ἔντεχνοι ἀποδείξεις ἐν 
- - - “Ὁ ᾿ 

τῷ πιθανῷ τῆς τοῦ χόσμου σοφίας ἔχουσαι τὴν 
3 “᾿ ἌΡ Έ5 δὲ λας Κατ δ ΛΘ τ αν -“ ἐλπίδα, οὐκ ἐν τῷ ἰσχυρῷ χαὶ ἐναργεῖ τῆς τοῦ 
Πνεύματος ἀποχαλύψεως, ἣν. διὰ τῶν ἐν 1 ἀπλό- εὐμᾶτος ἀποχαλύψεως, ἣν, διὰ τῶν ἐν ᾿ἅπλο 

τῆτι χαρδίας ἀπεριεργάστως πεποιθότων Θεῷ, τῆς 
λα Ε Ἐς πλΞ 

σωτηρίας ἕνεχεν τῶν πολλῶν ἐπιδείχνυται. Ἀλλ 
“ΣΧ, γὴε ΕΣ ν ΄ - [ Ἃ δ 

εἴθε χἀμυοὶ γένοιτο πιστεῦσαι ἀξίως, ἵνα λαλήσω 

νῦν τῇ [ 
πον, ΠΟ ον ἀπ ΉστΣ , , ; 
ἐχχλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ μεγάλη ταύτη πέντ. 

ΝΣ πκ ρα ὴ "" ΜΕ χ:.. 
λόγους ἐν τῷ νοΐ μου. Καὶ υηδεὶς χαταχλ' ξυχξζέτῳ 

ι , ΠΥΡΟῚ ΕΥ̓ Ὁ , ᾿ Ἐοανς τῇ 
τον λόγον. ως χοασάνιστως ἡμῶν εἰς τὴν ὑπὲρ ὧν 

λέγομεν συγκατάθεσιν τοὺς ἀχούοντας 5 ἐνα γόντων. 
, 

᾿Ἀνάγχη γὰρ ἑκάστης μαθήσεως ἀνεξετάστους εἶναι 
᾿ 5 ν 5 ν 

τας ἀρχὰς τοῖς μανθάνουσιν" ἐ επει ἀμήχανον τοὺς 

᾿ - Ἕ προ ο, ὦ 
περὶ τὰ πρῶτα δὐγομο χουνε ο δυνηθῆναι δὸῷ χαὶ 

προελθεῖν εἰς τὸ τέλος. Καὶ τοῦτο ἂν μάθοις 
5. “Ὁ “ ΕἾ Ὅ.. . ΠΕΣ 

πῦρ αὐτῶν τῶν ἔξωθεν. Εἰ ἴθ μη συγγωρήσειας 

᾿ , - ι 
τας πρίητας ἀρχὰς τῷ" γεωμέτρη ) ἀυνήχανον αὐτὸν 

“ Ὡς [Ὁ] 
τις 
εξ τῆς συμπερά ἀναζθαι. Καὶ τῆς ἀριθμιητιχῇς 

᾿ - , 
τοις τ ὅν: τθντος χαι 

, Α 

οιχε ειώδεσιν ἐνιστάμενος, τὴν στ ᾿ 
Ν 
9 

Ὑ Ὁ. 
χαὶι ἴα- 

ὅλως. ἐν 

ιαχόπτει. “Ὁμοίως 

ΕΡΡΕ 

μυ 

οε 

᾿ 
τ αι 

φ δ. 3 ὙΝ 
ὁποιῳόηποτε ἐπιτηδεύματι τῶν οὐ χαὶ τάξει προ- 

, 

ἀναπόξδειχτοι. 

τέλος, ἀδύνατον τῶν πρώτων ὕπο- 
, 9 "» 35 ΞΡ Η 

θέσεων ἀποβειξειθι ΣΙ ἀναγχη τὰς τῶν 

Ξὶ λο γχῶν ἜΧΩ ἶ ἑτάστως τ παραδεξάμενον, 

ὑποτεθέν τὸ ἐχ ὃ τῶν τῶν ΣΡ ἘΣ τς ἐν τοῖς ἐφεξὴ ς 
ΝΣ ὙΡΝ , 

ἔπειν. Οὕτω δὴ οὖν χαὶ τὸ τῆς θεολ Ογίας! υυ- 
ὁτήριον τὴν ἐκ τῆς ἀδασανίστου πίστεως ἐπιζητεῖ 
συγκατάθεσιν. Πιστεῦσαι γὰρ δεῖ, φησὶν, ὅτι ἐστὶ 

ΕἸΣ ΚῚ - "ἈΔ Υ - 5 Β Θεός - οὐχὶ ζητῆσαι, οὐδὲ ζυγομα, ἦσαι τὸ τί ἐστι. 

εἰινα εμγϊοοσίἑαίοπι ογεμαί ἤεο. Ἐϊομῖπι πεποιθέναι 

5ΟΥΊΡΙΟΥΙ ἰάθη 6556 Προ πιστεῦσαι, δχ 115 {πὸ Ξοψααπ- 

τὰν ΟΡδοισαπι πὸπ οϑῖ. ΒΘ ΡΒ] απσὶς οπῖπὶ : ἀλλ᾽ εἴθε 

χἀυοὶ γένοιτο πιστεῦσαι ἀξίως, δεώ πΐπαπε εἰ πεϊλιὶ οοπι- 

εἰπϑαὶ εἰδὴ ογοάϊενε. Θουρίου Ἰσῖταν, ἀι]5 1115. δῖ, 

ἾΕ ἀἴοῖε : Οποπιατποάππι τιϑῖὶ Ὑ θη 1}, τ πὸπὶ Ραποὶ 

ἴῃ 5 ρ]]οἰζατο σον ϊς οἴγα οανϊοσι αἴοπι ογοάαπι )θὸ : 

αἰπατα δὲ παϊ πὶ φαο΄ας μος Ἰάθπι οοπεϊηραῖ. 

5. (0}}». φυατίας ἀναγόντων. 

" δῖος 35, φασξιον, (01}. φαγί τὰ ἑξῆς. ΔΑ τὸ 
τῆς φεξῆςε φεξῆς. ΓΝ 

ἃ (]}. 4ιυαγίιις τὸ ἐκ τῶν ὑποθέσεων ἀκόλουθον 
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᾿ ; 
Καὶ ὅλως, εἰ ἣ πίστις ἐλπιζομένων ἐστὶν ὑπόστα- 

σις πραγμάτων » καὶ Λαο. οὐ βλεπομέ γων, μὴ 

φιλονείχει ἰδεῖν ἤδη τὰ μαχρὰν ἀποχείμενα, μηδὲ 
, πεν δ 

τὰ ἐλπιζόμενα ἀυφίδολα καταστήσῃς, διὰ τὸ μήπω 

αὐτῶν δύνασθαι χατὰ τὴν γνῶσιν ἐφάπτεσθαι. 

Ταῦτα μὲν οὖν χαθόλου περὶ πίστεως, διὰ τοὺς 

λογομιαχοῦντας , χαὶ ἐν ῥήμασι κενοῖς ἔχοντας τὴν 

ἐλπίδα. Δοχεῖ δέ μοι ὃ ἐν χερσὶ ψχλμὸς ὡς πρὸς 

τὴν προάγουσαν ἐν τῷ χατόπιν ψαλμῷ διάνοιαν ἀχο- 

λουθίαν ἔχειν. Εἶπε γὰρ ἐκεῖ, Εὐαρεστήσω τῷ 
, , ΄ πα ΤΙ Ωγ ν ᾿ ς 

Κυρίῳ ἐν χώρᾳ ζώντων. ᾿πεὶ οὖν περὶ μὴ βλεπο- 
ΔΕ τὸ ͵ 

μένης χώρας διαλέγεται, ὡς σαφῶς ἐπιστάμενος, 
ὙΠ ΕΣ ελς ρας ΕΝ, Στ ΩΣ, ον τις 5 

τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσι τοῦ πεοὶ τῶν ἀδήλων διο- 

ρισμοῦ, λέγων ᾿Επίστευσα, ὅτι ἐστί τις χώρα 

ζώντων ᾿ διὸ ἐλάλησα, ὅτι εὐαρεστήσω ἐν αὐτῇ τῷ 

Κυρίῳ. “Ὅλως δὲ, ἣ ἄνευ πίστεως ἐπὶ τὸ λαλεῖν 

ἐρχομένη ψυχὴ διαχενῆς ληρήσει, κατ᾽ οὐδενὸς 

ὑποχειμένου τὸν λόγον προάγουσα. ᾿Αρχὴ τοίνυν 
, “« Ὁ Ν - 

λόγου ἔμφρονος πίστις ἰσχυρῶς τῇ χαρδίᾳ τοῦ λα- 

λοῦντος ἐνιδρυμένη. Ἵἕπειτα, πόθεν ἡμῖν δυνατὸν 
τὸ περὶ τὴν πίστιν τέλειον χατορθοῦν, ἐφεξῆς ἐπά- 

γει, λέγων - ᾿Εγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. Ὃ γὰρ 
μὴ ταπεινώσας ἑχυτοῦ τὴν διάνοιαν, μηδὲ χατὰ 

μίμησιν τοῦ ἀποστόλου λέγων τὸ, ᾿Αδελφοὶ, ἐγὼ 

ἐμαυτὸν οὕπω λογίζομαι κατειληφέναι " ἀλλὰ περι- 
νοῶν οὐσίας Θεοῦ χατάληψιν, χαὶ τῷ ἰδίῳ λογι- 

σμῷ ἐχμετρῶν τὰ ἀνέφιχτα,, καὶ τοσοῦτον λογιζέ- 
μένος εἶναι τὸν Θεὸν, ὅσον αὐτὸς τῷ λογισιλῷ περι- 
΄' δ. ὮΝ Ν 5 - ῳ ἐ Ὁ 

ἕλαδεν - χαὶ ὅλως, ὃ τὸν οἰκεῖον νοῦν μέτρον τῶν 
“, , ᾿ , ᾿ ΦΡΡΣ π..5 
ὄντων ποιούμενος, οὗ λογιζόμενος, ὅτι ῥᾷόν ἐστι 

χοτύλῃ μικρᾷ τὴν πᾶσαν θάλασσαν ἐχμετρῆσαι, ἢ 
δὰ Ἐρυτς ᾿ 'ς 

τῷ ἀνθρωπίνῳ νῷ τῆς ἀφάτου μεγαλειότητος τοῦ 
γξ ; 5 ὴ 

(Θεοῦ περιδράξασθαι, εἰκῇ φυσιούμενος χαὶ ἐπαιρό- 

μενος τῇ ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτοῦ, οὐ δύναται 

λέγειν τὸ, ᾿Επίστευσα διὸ ἐλάλησα - ἐπειδὴ οὐδὲ 
τὸ ἐφεξῆς ἐπάγειν αὐτῷ δυνατὸν, τὸ, ᾿Εγὼ δὲ ἐτα- 

Φ ᾿ ᾿ς ὔ , Ὶ λ » , ϑ 

πεινώθην σφόδρα. Τύφῳ γὰρ χαὶ ἀλαζονείᾳ συζῇ, 
χαὶ διαχένοις δή ασιν ἐπαγάλλ ὃ ἐχ τῇ Ἵμ. γάλλεται ; τὸ ἐχ τῆς 
πίστεως ἰσχυρὸν μὴ χεχτημέ ἔγος. Εἶτα οὐχ, ἑαυτὸν 

ταπεινοῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσαν ὁμοῦ τὴν συγγενῆ 

ἑαυτῷ χαὶ χοινωνὸν τῆς φύσεως ἀνθρωπότητα. ᾿Εγὼ 
γὰρ ΕΣ γφησὶν, ἐν τῇ ἐχστάσει μου " πᾶς ἀνθρω- 
πος ψεύστης. Ὥστε ὁ μὴ ἐκ πίστεως βοηθούμενος, 
ἀλλ᾽ οἴκοθεν ἐπὶ τὸν λόγον" ἐρχόμενος, ταῖς ἀν- 

, - θρωπίναις παρασχευαῖς πρὸς τὴν κατάληψιν τῆς 

ΙΝ οβί μα οὐ εἶο Ῥανῖδ, οχ ΓΥροσ γα ρμουιιηὶ οϑοϊ [απ εα ῬτῸ ἐρχόμενος Πα] ἀρ) 

ῬΑ τ] ἢ5. ΘΧΡΘΡΓΘ γϑ αν. Ογθάονθ θηΐμι Οροτίθί, μω. 

1Π 61}. χιεα δ Ἰ)θῖιθ : ΠΟῊ ΠΡΟ 6... ΠΘΊτιΟ 

Οἵα π] ΘΟΠ ΓΘ ΠΠΟΠΘ ΘΧρΘΠ 6.6 “υ1 51. Αἄο ἰἀπ 61, χϑιώ. νι 

51 {1165 ΤΟΥ ῚΓΠῚ ({π|88 ΒΡΘΙΔΠΓ 51 51 Π11ὰ 6517. δὲ 

ΘΑ) {π|85 ΠΟῚ Ὑ] θη [1 ἈΡΡῚΙΠΊΘ ἢ ΓΠη} ; ΠῸ Π0η- 
16 Π616 1 ν] 4606 {{τ|86 ῬΥΌΟΙ] 5ιιπὶ γθροϑίία : Π6-- 
{π|6 ἃ 4115 ΘΡΘΡΔἪ ΕΠ}. ΔΙ ἴσια βίατπᾶ5.. ῥτὸ- 

Ρίούθα {ιοὰ ποπάπιπι δου σΟσΉ ΠΟ Π ἢ. δἰ η-- 
56 γ6 μοτα 1511. 

“. Ελὺ᾿ «υϊάθηι ἰβι]ιδθο 46 {46 ρυορίοι' 605 4] 
νορθοϑὰ οἱ οοπίθηίοϑα (ἰβοθρίατοπΘ ἀὐθαι [Δ ΠΕ}, 
δἴσιθ πὶ νΘΡθἿ5 ᾿ΠᾺ Π1}0115 506 πη ΟΟἸ]οοαπὲ., ἀϊοία 

ΘΘ ΠΟΙᾺ ΓΠΠῚ 51π|. (δοίθυιιηι ῬΘΑ] Πλ115 411 [πὶ πη Π 115 

65, σοσ παι ΠΘ πὶ οαη Ροθθπιϊ βθηϊθητία 
ῬΑΪΠῊΪ 5106. ΟΣ 5. ΠαθθΡα πὰ πὶ ν]άοιιν. ὈΙΧΙΣ 
Θηΐπι 1Π1Ὸ : Ῥίασενο ])οπιῖπο ἰπὶ Γϑϑίοσιε υἱνονιηι. Ρβαὶ. 
Οὐ ἰσίταν ἀδ γορίοπθ αι ποη νάθειν", ἀἰδϑογαῖ, 9᾽ 
τὰ πᾶ} Οἷα Ὁ 5016 5, 51180 (0 Ο 561 1}}5 556 υ110-- 

πΐβ στ] ηθ γο αι, ἀϊοθπϑ : (γϑαάϊαϊ αυτά ἀμ} 

6556. ν᾽ ΘΠ 1 ΠῚ ΓΘΘΊΟΠΘΠΙ : ῥΙῸρίοΙ πιιοί αἰαὶ : 

Ῥίαρονο ἵν ᾿ρ5ἃ 1)οηεῖτιο. ΤΠ ἀπΠῚν Θ 511} Δ [6Π] ν 

ΔΠΪη1ἃ 4185 ον ΠΠἄθηη Ἰο| ἀσο Θα τι’, πα ΠῚ ΓΘ Ὺ 
βαννῖθί, πα πο τ] 46} ἀκα παι]]τιπ [τἀ 6 ἢ ἔτι} 
γ ἴον Θθυ ΠΟ ΠΘηι. Πςἀτ|6 1ΠῚ {1111} 56. ΠΟ ΠΪ5. ὈΥ1ι- 

46 πε15. δὲ ἢ 465 ἴῃ σοί Ἰο τ ΘΠ Ε15. ΠΡ ΤΏ ΓΟ 1Π51- 

ἄδη5. Ποῖπε δ ΘΟ ΠΕ ΠΘ ΠΟΥ 5} ππ| 112 4τιὰ γΔΠ ΟΠ 
Ῥδυ θοι πηι [16] ἀϑβθί 111 ΠΡ ΟΒ51 1115... ἄτι} ἃ1Ὲ : 

Μἶφο αιιθηι ἢυιιη  ἰαίτπι5. διιπὲ ταϊτηῖδ. Οὐ ΘΠ 

ΠΊΘΠ ΓΘ ΠῚ 5118} ΠΟ Παμ 11 Ὁ 5. ΠΟΘ τ δα ᾿πηϊτατῖο- 

ΠΘΠῚ ΑΡοϑβίοιὶ ἐἰοῖε : ἘΣ ΤΣ ἐδὸ πιὸ ποπάίμτη Ἐλ ρ. 
; 13. 

αὐ ιίτ ον σοτ ρυ οἰ οτιεἴ556 : Ἰπη0 ΨΕΙΡῸ {1 416 6556ῃ- 

εἶα Τ)6ὶ σομη ργυ  Θπ θη ἃ οοριαϊ , ἂς ΡΥΟρΥὰ γὰ-- 
τ ΘΟ πα ΠΟ Π 6 ἱποοι ρ ΘΠ ΘΠ51 111 πηθε ἐπι’, ΘΓ ΠΤ αι τὴ 
ΔΡΡΙ ΓΡ ἴα 6556. ΓΔ ΠΕ11η1. “Δ Π 111} [056 ΓΆΠΟΠΘ ἃ5- 

5 υπιπι5 658 : δὲ πΠῸ ν ΓΠῸ, {1 ΡΥΟΡ πὴ τη6η-- 
[6117 1Π] ΘΥΒΟΡΕΙΠῚ ΠΊΘΠ 51) ἃ ΠῚ δα 1.) ΠΟῚ ἰπῖ6]-- 
ἸΙρΘπ5. [ΔΟἢ]1τι5. 6556. τ ρανρνὰ σοίτ]α τΟτιη Δ ([π|6-- 
τἰαῖτιν ΤΠ] Δ}. {81 τι} ΠηΘ Π 6 Ππιπηὰ Πᾶᾷ ἸΠΘΠΆΡΓΑΒῚ - 
Ἰδηι Τ)6ὶ πη ]θϑίατθηη σΟμ θ]Θοία αν", [Ππισίγα 1η8ἃ-- 
[5 οἵ Ὁ ΠΊΘΠ 5. 8118 ναη]αΐθπη δ] αἴτιβ.. ΠῸΠ 
Ροίοϑι ἀϊοουθ {Πππη|: (τγθαϊαϊ ργορίθι" ιοί ἴο- 
ιιείτιδ 5ιεηι ; οὐιπὶ Π6 1 ἀπ] 46 πὶ {τι 61 θα αίτι:, 
ῬΟβ51} 51} π|Πρ 6 6.7 50. ατιίθηι ἐπι  ἰἰαί τις διὰ) 

γυϊηιῖς. Τὰ [αϑιι ΘΉ 1 οἱ 1π 5. ΡΟ. α νἱΐαπι ἀθριι, 

γΘΡ Ι5 116 ᾿πα 1} 115. Θχϑι]ίαι., ἰητουθαάιιπι Ποὶ 

γι Θ΄ ]ιιαπ ροϑϑι οι. Τ)οϊ πο ποι ἀθρεῖ- 
1 50}11Π} 5Θ ΠΕ ΡΒ11ΠῚ., 5641 ΘΙ} ΟΠΊΠ6 δἰ πη] 

ΠΟΤΪ Πα 1} ΘΘΠΤΙ5 510] ἀΘΉ ἀἴ11ΠῚ ἃ ΠΑ ΕΠ85 ΒΟΟΙΠΠΠ1. 

Το δπίηι, ΤΠ 1, αἰαὶ τὶ Θχοθ 551: πι60 : ()ηιτεῖς 

τή, 

11τ.6. 

3. 
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μοπιῖο πιθπ ας. Οτᾶνο ἐπὶ 46 πο 6] 5. 564 

ΘΧ 86. 56ΥΠἸΟΠΘΠῚ ἈΘΘΡΘΒ5115 Θϑί 9 τ ροῖθ ᾿π πϑευϊα 

᾿πιπιὰ πὰ Δ νϑυϊαῖθη} ΘΟ ρθη ἀθηάαιῃ οοπῇ-- 

ἄδηβ., πιθπάαχ δδὲ ; 4αρρθ Ζαϊ πηα] τι ἃ νυ]- 

τὰτ6 ἈΡουγθί. 

3. (δδίθυτι πη αἱξ ἀἸχ 1556 56. ἤπιης ΘΘΥΠΠΟΠΘΠῚ ἴῃ 
ΘΧΟΘβδιι. Οὐ5 ἀπ 6} δϑὲ ΠΙῸ ΘΧΟΘβ5189 δῖνθ {π|ὰ 

τπἰδουτηητι6. πη ΠΔ ΠῚ Πα ΠῚ ΘΟΠΘΙ ἀΘΥΑΓΆΠῚ, 

οἵ πιιηοι! ᾿πίθι ΠΟΙΪΠ65. Αἰ {τὰ οϑ5θὲ νϑυϊτὰ5 

Ῥδυβογαταἴτι5 ΘΓΆ ΠῚ, ΟἹ] ΓΘ. ΟἸΓγὰ Π)61 ΔἸ Χ Ὶ ΠΠ 11} 

ΠΙΙΒ Δ ΠῚ ΘΔ ΠῚ ᾿ΠΥΘΠΪΓΘ ῬΟΒ5ΘΠῚ 5 Αἰ ΓΟΠΊΓε15 [ΔΘ Γτ5 
ΟΡ τϑηὶ ἱπορὶπαίΐδπη,, Θχοαμηαν : (πιπὶς ἤοπιο 
πιθπάαι. ϑῖν 6 ἴῃ ΘΧοΘσϑα 110 {ιι6 η} ΘΟ πη Α ΠΟΙ τι5 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌῸΝ 

ΘΟΠΙΠχὶ, Ομ ΕἸ ]6 ΠῚ} ΠΙΟΥ 11 ᾿Π5 8 ΠῚ ἃ ΠΊΓ 116 51Π11}- 

Ιδπ5 : ροβίχιια πη πι6] ] 6 χὶ ΠΙ6 60 ἀθνθηἶθθθ ΔΠσι- 
δας, αὐ ἀδο! πα π 6} ρϑυ οι] ἃ}0 ΠΟβ ΕΠ τι5 ᾿πηρεη- 
46 πεῖ. οατιδα σΟΠ Ρὰ ΠΊΘΆΠῚ ᾿ρ5ῖτι5. ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ Δ ΠῚ 

Π]ΘῊ {176}. Οὗ (1186 ΠΟῚ Θϑ56ηὲ Ππσθυθη: ἔπη αἰχὶ: 

Οπιτιὶς ἤόηιο πιθπεέίαι : οἰϑὶ ἴθ ΠῸΠ ΘΧ Ρ!Ὸ- 

Ροβίῖο, πϑάιιθ πὶ ἀθυυ τη ἔτη} ΡΥΟΧΙΠΙΟΥ 1, 564 

ΟΠ ΠΪΠῸ Ο}} σα αηλἸἐο585 {1185} Οατιδὰ5. ἃ] ΠΊ6η-- 

ἀδοίτιμη. οοπίιρί. ΑἸΖΪ ρυσ πάπα ποῖ ἸΟΖαΪΕιν" 
Ρτορθία, τ{1 ΠΟΠΠ 11 500 ι15ἴ85 Πρϑιιπὶ σΟΔΥ ΘΙ 

ΘΟΠδΠ ταν, ἄπιπὶ ἀϊοιιηὶ ᾿πὶ ΟἸΡΟΙ ΠΟ ΠἾ5. ΡΓΟΡΓΙΙ ΠῚ 

ΡΙΟΡΘίδμι πο] 1556. 51 θη ΪπῚ ΟΠ] 5. ΠΟΠΊΟ ἸΏ6Ὴ- 
ἄχ, Ῥανὶά αἁὐιθηι δῖ: {αοαιιθ ποιηο ; Θγαΐ αι τι6 

δὲ 1ρΡ568 πιθη ἂχ ; 5] γΕῸ πηθηαχ, οἱ ἴπ εἶθ {πὸ 

Αἰ νμηαι., ἤ 65 ΔΙ ο πα ποη οβι. Οτοά οἱ ἢϊς 

56 ΠΟ ΨΘΥ5. ΠῸΠ 651, αἴσιιθ ΠΌΠηῸ ΟΠ ΠΪ5. ΠΟῚ Θϑὶ 

τηϑηαχ,, Τθαν]άθη οὐ πὶ τηθ πο} οΥἸΠηῖπη 6 ἃ- 

50] Θηλ1ι5. Ὑ ΘΥῚ1ΠῚ 81 ΠΟ ΠΙΘΉ ΓΕ", Οὐ Θ ἃ Πη115 051 

ἴηι 1115 {πιὰ Θππα Π Ὁ : οὐ θητοϑ. ὙΘΙῸ Γι ϑιι5 οὸ- 

Βϑιηι" ΠΟῚ οὐδ θυο. Οἰαγ δὶ νϑυιιπ ἀϊοαῖ Τ)αν 1, 

501 10 56 ΠΙΟΠΘΠῚ 51.111}. τ 4π|| δὲ ΠΟΙΠΟ 511, οἵ ΠῸΠ 

ΘΗ Ια ἴααυ : σΟΠ γα, 51 ΠΠ ΘΠ Γι, ΘΧ 56 Πα θθ6ὲ τιη-- 

46 Πάθιη. πα !]ατὰ ἱπνθηϊαϊ. Οὐ Θηΐπὶ αἰξοπάθε 

Δ] ΘΉ ΓΘ ΠΕ ἢ ΟτιανῸ Οὐμ ἢ 5616} ΡΥ ΌΠΙΙΠ ΠΑΡ ΙΓ ΟΠ ΠΘ ΠῚ 

ΠΟ ΠΟ] 6556. ᾿πϑ πη δοθη., ππθητ τιν Πανὶ αἰ 

51|}} ΘΟΠΓ ΘΕ 5ΘΡΙΠΟΠΘΙῚ : ἅτ 51 ὙΘυΊ} 056 

ἴοι, ἀἸββοῖντε ἀβϑουΠοποιη. Αἰ πὸ αυϊάριῃ {πώ |-- 
Ποα παι η 811Π|, ΘῈ ΘΟ}, {|| γι ΒΟγιιμὴ ΒΓ ΓΌΡἢΪ5 

Δ ψΘΙΒ 1115. ΘΟ] οι Πτιιν ΘΟΡ ΠῚ ᾿π ρΟΥ Εἰ. : γ υ τὰ5 

ΨΘΙῸ ᾿ρϑᾷ παι] 8} 510 56. πα 6. ὈΙοιιηταν 51- 

5. 

372 

Α 

Φαϊάδθη Βομΐπθ5, {π| Πιιηιλ δ. Δ πιο ΑΙ ΟΠ ιι5. 

αἸδε πη ξιι : 564. 4] σαν Ποῖ5. [ΘΟ ΟΠ τι5. [πὶ 

5} }Ππλ10 Θ δοιιι5. Θδὲ, ΘΕ Ρ6. ΠΊΘΠΕ5 ΡΘΡ ΘΟ ΠΟ ΠΘῊῚ 

1. Τὰ ξορίοπι Νίξ5, Αἴ θά ἐξεδόησε, οἠανεανίξ. 

»Β1ὸ οὐϊεῖο Βαβι}. οὰπὶ «αΐπαις Μ55. ΑΥ' βάτο 

Ῥανὶβ. δὲ ἀλλπ5 ἃ} ΑἸ τον Ν5. ὑποχρινομιένος. Ππιης Ἰοοιιπι 

ῬΊΟΠ ΙΧ Ὶσ. ΠΟΥ 15 Π]υξίγαγοσε Πλιισθοιι5 οὐ. (Ομ) οἴ σίας : 

“πιὰ5. 4181 ΘΠ ]Οβὶ βιιη ν, ἸόβονῸ Ῥοϊουιηΐ, 

ΒΑΒΙΠῚΗΙ ΜΛΑΟΝΙ. 

: τῇ ᾿ ἘΝ 
ἀληθείας θαῤῥῶν , ψεύστης ἐστὶ, παραπολὺ τῆς 
᾿ ΡΟΝ 
ἀληθείας ἐχπίπτων. 

-; ; ΜΑΣ ΠΡ 
Τοῦτον δέφησιν εἰρηχέναι τὸν λόγον ἐν τῇ ἐχστά- 
-- , 

σει. Τίς δέἐστιν ἢ ἔχστασις; Ἤτοι ὅτι περιδλεψάμενος 
, Ε , 

τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, καὶ διερευνησάμενος εἴ πού τίς 
ἘΣ ΚΗ͂Ρ ᾿ 

ἐστιν ἐν ἀνθρώποις ἀλήθεια, υηδαμοῦ ταύτην εὑρεῖν 
ἘΣ πὸ ἄμον ΕΙΣ 

δυνηθεὶς ἄνευ τῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ βοηθείας, ἔχθαμόος 
, 3: ἕν Ἔτσ 2 τω , ἃ 2Σεξή. γενόμενος ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τοῦ πράγματος," ἐξεόη- 

-" ν -«.» Ἵ 
σα, ὅτι Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης. Ἢ ἐν τῇ ἐχστάσει 

3 5:7 ἢ ΝῚ , 3.5 τοϑδὰ ἐπ ϑόν ἐχείνη, ἣν χατεσχηματισάμην ἐπὶ τοῦ ᾿Αγχοὺς » ἐπι- 
Χ ὦ ἐν 

ληψίαν χαὶ παραφορὰν" ὑποχρινάμενος, ἐπειδὴ εἶδον 
δέν κάια , 

εἰς ἀνάγχην ἐλθόντα ἐμαυτὸν τοῦ χαταψεύσασθαι 
Η δε τ ν» ἢ: “" 
ἐμαυτοῦ καὶ ἀνχπλάσασθαι τὰ μὴ ὄντα, ὑπὲρ τοῦ 

Ἔ ἀρ νει τυσϑβης 
τὸν ἀπὸ τῶν πολεμίων κίνδυνον ἐχφυγεῖν, τότε εἰ- 

κ , . ᾿ ᾿ 
πον, ὅτι Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης" χἂν μὴ κατὰ προ- 

-Ὁ - “ ν , αίρεσιν, μηδ᾽ ἐπὶ χαχῷ τῶν πλησίον, ἀλλὰ πάντως 
ἐς τ 

διά τινας περιστατικὰς αἰτίας χαταφεύγων ἐπὶ τὸ 
δ: Ν 

“ψεύδεσθαι. Οὐ μὴν ἑαυτῷ περιπίπτει χατὰ τὸν 

λόγον ὃ προφήτης, ὥσπερ τινὲς τῶν σοφιστιχῶν ἐπι- 
-Φ δ “ Δ 

χειροῦσιν αὐτὸν διελέγχειν, τῷ χατὰ περιτροπὴν 
Ξλ , ΠῚ 2 ἐξ μὰν ΄ Ἅ Δ ΥΞ' Ν ἜΞΈΓΣ.. 5 Εἰ 

ἐλέγχῳ “ ἐμπεπτωχέναι λέγοντες τὸν προφήτην. Εἰ 
πποκς ἐς τ ΝΣ ΜΝ ἐαρσεν σ ΤΕ 

γὰρ πᾶς ἀνῦρωπος ψεύστης, ἄνθρωπος δὲ καὶ ὃ Δασίδ’ 
ον 

ψεύστης, οὐ 
, 5» ν ΘἸΟΝ »- , Γ 3 

ψεύστης ἦν καὶ αὐτὸς δηλονότι. ΕἸ 
, ΄ "ὦ Ἀπ δ" ᾽ ρα 

πιστευτέον αὐτῷ περὶ ὧν ἀποφαίνεται. Μὴ ὄντος 
ΟῚ 5 - “-Ὸ-Ὁ , ,ὔ δι “ Ἁ 

δὲ ἀληθοῦς τοῦ λόγου τούτου, μηδὲ ὄντος παντὸς 
» , ΠῚ ἔστ ἋΣ τς διν ὦ 
ἀνθρώπου ψεύστου, ἀφήσομεν χαὶ τὸν Δαδὶδ τῆς 

- ἣν ὩΣ 5 Ὁ 3 ἈΝ ,2 Υ , 
τοῦ ψεύδους “αἰτίας. αἱ δὲ οὐ ψεύδεται, πιστεύ-- 

σωμεν αὐτῷ περὶ ὧν ἀποφαίνεται" πιστεύοντες δὲ, 

πάλιν εἰς τὴν τοῦ ἀπιστεῖν ἀνάγχην περιαχθησό- 
ΕΣ , -» 

μεθα. “Ὥστε εἰ μὲν ἀληθεύει Δαξὶδ, λύει τὸν ἑαυτοῦ 
, Ν᾿ Ὁ δ Ὶ ν᾽ ΞΌΝ Ψ ΝΝ 

λόγον, καὶ ἄνθρωπος ὧν χαὶ μὴ ψευδόμενος" εἶ δὲ 
ἢ ΠΥ ΗΝ τ ἦρε ΓΑ ᾿ Α τὸν ὧν. 0 Τί ν᾿ 

ψεύδεται, αὐτόθεν ἔχει τὸ μὴ πιστεύεσθαι. Τίς γὰρ 
᾿ - Δ το 

προσέξει ψευδολογοῦντι; “Ὥστε ἐπειδὴ ἅπαξ ἀπεφή- 
, " εἶ , »7 

νατο πάντα ἄνθρωπον εἰναι ψεύστην, ψευδέσθω Δα- 

δὶδ, ἵνα τὸν λόγον πιστώσηται" ἢ ἀληθεύων αὐτὸς, 
Ἂ - δ 

παρέλυσε τὴν ἀπόφασιν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν παιζόντων 

ἐστὶ καὶ ταῖς τῶν λόγων στροφαῖς ἐπαγαλλομένων 
" δύδεγο, Φνν ΧΑ 5 ΣῊΡΑΚῚ ΠῚ ν᾿ ν 

πρὸς τοὺς ἀπείρους" τὸ δὲ ἀληθὲς οὐχ οὕτως ἔχει. ΓΑν- 
Υ , 4 “ ΠῚ , τ ᾿ 

θρωποι γὰρ λέγονται οἱ τοῖς ἀνθρωπίνοις ἔτι παθή- 
, Υ, - 

μᾶσι χατεχόμενοι" ὃ δὲ δψηλότερος ἤδη τῶν σαρ- 
- , ν Ἀσυαν - κεν 

χιχῶν παθημάτων γενόμενος, χαὶ διὰ τὴν τοῦ νοῦ 
βὰς ; 

τελείωσιν πρὸς τὴν τῶν ἀγγέλων κατάστασιν με- 
ἰῆς Σ “ δι Ὁ Ξ Ἶ) μὴ ; ΗΣ. 

τελθὼν, οὗτος ὅταν περὶ τῶν ἀνθρωπίνων διαλέγηται, 

ΟΞ ἣ ὡς ,ἷΝ ἜΡΡ 
ὁ ἌΘΡῚΙ βοοιηάι5 οἱ βοχίιις τὴν τοῦ ψεύδους αἰτίαν. 

ΓΤ Μ55. οοἵο ἘΜ 1 ἀνελθών, 



ἨΟΜΙΠΙΔΟΊ ΙΝ ῬΒΑΙΗΜΌΜ ΟΧΥ. 

ἑαυτὸν ὑπεξαιρεῖται τῶν λοιπῶν δηλονότι. ᾿Αψευδὴς 

γὰρ δεϊπὼν, ᾿γὼ εἶπα, θεοί ἐστε, καὶ υἱοὶ Ὑψίστου 
᾿ς ε - ΑΙ, ξ “᾿ Ἴ 7 Ζ ΦΥ͂ 

πάντες" ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσχετε. Θεοί 

ἐστε. Πάντως δὲ εἴ τινι ἄλλῳ, χαὶ τῷ Δαβὶδ ἣ τοι- 
, , ͵ , Ὶ Α ει ἢ , 

αὐτὴ προσηγορία πρέπουσα. Καὶ γὰρ καὶ υἱὸς “ὙΨί- 

στου, ὃ διὰ τῆς ἀρετῆς φχειωμένος Θεῷ, χαὶ οὐχ 

ἀποθνήσχων ὡς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ζῶντα ἔχων ἐν ἕαυ- 

τῷ τὸν" Θεόν. Ε 

3 δι ΣΡ, ᾿ 5» Ὁ 5 , -“ 
Εγὼ οὖν εἶπον, φησὶν, ἐν τῇ ἐκστάσει μου " πᾶς 

ἄνθρωπο ὕστης. Ἀχουέ ἱ τῇ μὲν σαρχὶ ρῶπος ψεύστης. ᾿Αχουέτωσαν οἱ τῇ μὲν σαρ; 
᾿ῃ - ἿᾺ ᾿ Ἀ ἊΝ - 

διὰ τῶν παθημάτων συμπεφυρμένοι, τὸν δὲ νοῦν 

ἑαυτῶν ὑπεραίροντες τῶν ὑπερχοσμίων: ὧν τοὺς λο- 

γισμοὺς χαθαιρεῖν, καὶ τὸ ὕψωμα τῆς καρδίας αὖ- 

τῶν τῆς χκατεπαιρομένης τοῦ Θεοῦ, κοινὸς ἔστω 
ἊΝ, . "» “ 

σχοπὸς πᾶσι τοῖς ἀντιποιουμένοις τῆς εὐσεδείας. Τί 
ΕἸ Ν᾽ “- ὰς- , " ᾿ Ἐξ - ΄ 
ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέ- 

Ζ 
δωχέν μοι; Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι. Εἰς αἵ- 

σθησιν ἐλθὼν τῶν μυρίων παρὰ τοῦ Θεοῦ δωρεῶν, ὅ7᾽ 
«, - - - 
ὅτι ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήχθη ὅτι ἀπὸ 

τῆς γῆς διαπλασθεὶς, λόγῳ τετίμηται, ἐν ᾧ καὶ τὴν 
, - Ὁ 

εἰκόνα φορεῖν δύναται τοῦ ἐπουρανίου ἔπειτα χαὶ 

πρὸς τὴν ὑπὲρ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων οἰκονομίαν 

ἀπιδὼν, ὅτι ἑαυτὸν ὃ Κύριος ἔδωχε λύτρον ἀντὶ 

ἃ πάντων ἡμῶν, ἐπαπορεῖ, καὶ ζητεῖ ἐν πᾶσι τοῖς 
«ες , Ἂ σα ΄ ψ' γεν »"-"» “ ᾿ 

ὅπάρχουσιν αὐτῷ τί ἄξιον ἐξεύρη δῶρον τῷ Δεσπότῃ. 

Τί οὖν, φησὶν, ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ ; Οὐ θυσίας, 

οὐδὲ δλοχαυτώσεις, οὐδὲ τὴν ἐκ τῆς νομιχῆς λατρείας 

θεραπείαν, " ἀλλ᾽ αὐτὴν πᾶσαν τὴν ἐμαυτοῦ ζωήν. 
- Ἁ , Ζ , 

Καὶ διὰ τοῦτο, φησὶ, Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι 

τὸ ἐν τοῖς ἀγῶσι τοῖς ὑπὲρ τῆς εὐσεύείας πάθος, 

τὸ μέχρι θανάτου πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀντιχατα- 
τ Υ ,ὔ , “-, ᾽ Μ' [ 2." 

στῆναι, ποτήριον λέγων. Τοῦτο δ᾽ ἂν εἴη ὅπερ αὐτὸς 

ἐδίδαξεν ὃ Σωτὴρ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις - Πάτερ, εἶ 

δυνατὸν, παρελθέτω τὸ ποτήριον τοῦτο. Καὶ πάλιν 
τοῖς μαθηταῖς - Δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον, ὃ ἐγὼ 

529 

δα ϑδἰδειιην ἔνα Π511 ἈΠ ΘΙ ον τ η., πἰσ οὐμπὶ (16. γοθθιιβ5 

᾿μμμ  Π]5. ἰΟ α τι", ἃ οο θυ ἈΠ 6. 56. ἴρ56 56- 
ΘΘΡΗΪΓ. ΜΙ ΘΠ 801} ΘΠ] Π} ΘΧ ΡΘΙ5 6ϑῖ, 41] αἰχὶε : 50 Ροαὶ.8ι.6. 

εἰϊαὶ: [1ϊ δε ῖς, εἰ {{ὶ .4.1εἰϑπτηϊ οπητιθδ ; Ὁ05 ατι- 1" 

(θη δἰ οι Πιοπιῖτιος τη οΥδηιϊτιὶ. Π1ϊ 6515. ΟΠ] ΠῸ 
ΔΙΓΘΗῚ 5ἷ οἷν ἁἰτουὶ, δ Δ π) ἰρ5ὶ Πάν τ! ἀΡΡΕΘΙ]α το 

Πα} ϑτηο αἱ σομυρθῖε. Νάπι οἱ ΠΠ1τι5. ΑΠ ΕΠἸΒ5ΙΠῚ] δϑῖ, 

41] μδὺ νἱνεπθμν ΘΟ Πσ! τ Π)6Ὸ 5. ΠΘῸ ἸΠΟΥῚ ΠῚ 
ἀξ  ΠΟΠηΟ, 564 γ᾽ νθητθπι ἴῃ ΒΘ] Πρ50 ΠΑΡ οι Πδιιπ). 

ἡ. Εδο ἰρίξιτ, ταις, αἰαὶ ἐπι ἐαοθϑδιι τ 60 

Οπιτιὶς ἤσπῖο πιθπεαα. Αὐάϊαῃξ 11, 411 ΘΕ Δ Πδὶ 

ΘΆΡΗΪ αϊ θη ρου ΠΡ] αἴ πῈ5 ἃ ὙἸΠ ἃ ΘΟΠΊΠΗΪΧΈΙ δϊπὶ 
ἴσιο [ΠΧ Ὶ, [ἀπ ἢ ΤΠ ΘΠ ἴΘ ΠῚ διιατη Δ σρ] δια ὃχ-- 

1ΟΠΠπιπῈ : Φπογῖπι ΘΟΘ ΔΕ ΟΠ65 5 ἃ6 ΘΟΡ 15. σΟΠ ἃ 

Ῥδιιμ 56 δ θγθη εἶα αἰ πα! π θην 6 ΠΊ0} 1} ἃς 511}}- 
ψΕΡΓΙΘΓΘ., ΘΟΠΊΠΉΙΠΪ5. 5ΟΟΡΊΙΒ 511 ΘΟΥΠῚ ΟΠ. ΠἾ 1} 5 

41 νἱγειἕθηι ἀπιρ]θοϊαπίιν. 3. Ομ σοίνίϑιιατα 

Τοοπιῖπο ρΓῸ οπιτιίῥιις ψίί τοιγι ὑεῖ πϊμὶϑη. (α- 

ἰΐοοπι σαἰτατὶς αὐοίρίαπι. ΓῊπ αι ΠΡΟ πὴ 61 ἐ0- 
ΠΟΡῚΙΠῚ ΘΟΠ5011π5. ἔλοῖτ5., 4ποὰ εχ πΙΠ1] 0 δϑϑοῖ ἴῃ 

ποθὴ ΡΟ ποτ : Πα 6 ΓΘ ΡΡὰ ἔΟυ πιδ τι5, ΓΑ ΠΟΤ Θ 

ΘΧΟαΪι5., {πὰ ΘΠ πὶ 6115. 4] ΘοΘ 65 }15 δϑὲ 1πηὰ- 

σἴποπι [ὉΥῈ ροβδθ : ἀεϊπάθ δά θεῖ ψιοαιιθ 415- 

ῬΘΠϑΠ ΟΠ ΘΠ) ΡΓΡῸ ἢ Ππηᾶ ΠῸ ΘΌΠΟΡῈ [οίδτη ΓΕΒ 1- 

οἴθαβ, 406] ΠΟ Πηΐπτι5 ΒΘ πηδιρϑαπι ἀδάθυῖ γθθηι- 
το πἶ5. ῬΥΘΕ ἢ ΡΙῸ ΟΠΊΠΙΪΝ15 ΠΟΡῚ5.» ἴΠ005. 6ϑὲ 
ΘΟΠ51Π1, δὲ ἴῃ Ηἷ5. ΟΠΉΠΙτι5. {1186 ᾿ρ5] ΒΡ Ροίθθαηι 

αφεῖξ φαοάπδμπι ἀοπιιηὶ Τοτηϊπο αἰ σητιπὶ ΓΘΡΘ- 
τῖρϑι. Ομ ἐρίζιτ, παῖε, σοιγίντίαηι 1) οπιῖτιο ἢ 

ΝΘη 580 Πα, ποη Πο]οοδιιβία , ΠΟΙ [6 5.8}15 Οὐ] {τ|5 

ΟΡ ΒΘΡν ΔΠΟΠΘΠῚ, 5661 ᾿ρ58Π| ΠΊΘΔ ΠῚ ὙἸΓᾺ ΠῚ ΟΠΊΠΘΠΊ. 

Ελ βᾶπη ΟὉ ἐδτιδᾶπη,, (αἰΐσοηι., ἴπάαῖε,, σαἰμίατὶς 

αοοίρίαπι, ΔἸ ΟΥΘ ΠῚ 4 τ16 1} ἴῃ ᾿᾽ ἔα Εἴ5 σου ΓΑ τη] ΠῚ} 115 
Ῥογία], δὲ Ἐοπβίδ ΠΤ. {πιὰ ἃ τηο ἴθ πὴ τπ56π|6 

ῬΘοοαῖο γΈΘΠ ΠῚ, δα] ΠΟΘ πὴ ἀρ Ρ6]]1Πη5. Ηος Ἰρβιιπι 
ἀαιτθπι ἔπονῖτ, πος ΘΑ] ναἴον 1Ρ56 ἴπ Ενδηρο] 115 

“ὁ μέλλω πίνειν; ᾿Εδήλου δὲ τὸν θάνατον, ὃν κατεδέ-- 

χετο ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας. Διὰ τοῦτο, φησὶ, 

Ποτή ἴου λή 9 έ δυψνῶν ἐπὶ οτήριον σωτηρίου λήψομαι" τουτέστι, δυγψῶν ἐπ 

ἀοοῦΐ: Ῥαΐει, οἱ ροϑοίνιϊο δεὲ, ἱγατισθαὶ οαϊία ταί. :6.Ψ 

ἰδίοθ. ἘΠ συγϑιι5 αὐ ἀἸβοιρυο5 : Ῥοίοθειϊς., δ θοΓ6 ἜΕ 
. 1." - . αἰ, 20, 

δαϊίοοπι, ἡτίοπὶ 650 δι δίεσις 5ιεπι 9 ΘΙ σα βοαΡαΐ 5.5. 

τὴν διὰ τοῦ μαρτυρίου τελείωσιν ἔρχομαι, ἀνάπαυσιν 
ψυχῆς χαὶ σώματος, οὖχ ὅ ἀλγηδόνας τιθέμενος τὰ 

ἐν τοῖς ὑπὲρ τῆς εὐσεδείας ἀγῶσιπροσαγόμενα χολα- 

στήρια. ᾿Εμαυτὸν οὖν, φησὶ, θυσίαν προσοίσω χαὶ 

προσφορὰν τῷ Κυρίῳ,, ἐπειδὴ πάντα μιχρότερα τί- 

5 ἘΔΠῚ εὐ Μ55. ποηπ}}} εἴ τινι ἄλλῳ. ΑἸ φυϊάαπι 
55. εἴ τινι τῶν ἄλλων. ᾿ 

Ἀ Ἀορὶ βοοιπάτι οἱ βοχίις ἐν ἑαυτῶν τὸν Χριστόν. 
Τοιάεια ἄπο Μ95. εἶτα. 

5 κε ἴπ (ἰαἴεπα (ογήεν, Ουίρβοπὶ ἐγ ατιπίμν : ἴῃ 

{πᾶ ἴάπηθη Ργὸ πάντων ἡμῶν Ἰορίίαν πολλῶν ἡμῶν, ργῸ 

πες 6 πονὶς. Οποπιοήο ΒΟΙΙΡΒΟΥΙΓ ἀπσίου, πο {ϊ- 

ἃυιΓΘ ἢ ΠΊΟΡ ΘΠ “18 ΠῈ ΡΥῸ ΤΠ ΠΑ] 58] 16 Ῥά551|5 
651. Τάθο, ἴπααῖ, Οαἰΐοοπι οαἰϊμίατὶς ἀροίρίαπι ; 

δου 6δϑὲ, 5: 6Π5 Δ] ΠΡ ΓΥΤΙ σΟΠἴΘΠ 0 ΟΠ Β11ΠῚΠ18-- 
ΠΟ Π6Π), Φαδη θ οι} 46 ΠῈ 5] 1οἷὰ 1π μ᾽ ἴα εῖβ οθι"- 
τἀ}  Π1}γ0}5 Πα ἴα, ΠῚ ΠῚ85 δἴ ΘΟΡΡΟΥῚΒ ΓΘΠ 6 ΠῚ; ΠῸΠ 

οἂπῃ 4υϊάθηι: 8564 αἰ πηατα Ῥοββιση 1π ΠΟΒίΤ15 Νῖ55, 

πάντων ἡμῶν σοπδίαπίον 166]. 

» 51. φυΐπφις ΝΜί55. Αἵ 61 ἀλλὰ τὴν πᾶσαν. 

ς (οαϊοο5 Ζασίπον ὃ ἐγὼ πίνω. Ἀερ. «ααγέι μέλλω 

πιεῖν. 

ἃ Τα βάτο Β451}, εἰ ΜΙ55. βερίεπη. ἘπΊεο Ῥαγῖβ. ἃ) 

γηδόνα. 



(ον. 

3. 

7ονῖε. 

89. ήο. 

τῦ. 

εἰς 

ὅ90 

ἀοϊονθπι ἀκιοο. Δ6 1ρ56 Ἰσίταιν, πα απ, ν]Ο 8 ΠῚ 

οἵ θ᾽ αποπϑι Οἰογαμη ΤΟ ΠιΐπΠῸ : ΦΟΠ]αλη ΟἸ Πἰὰ 

Ῥοπ ἐμ οἰθπεῖ5 ἀἸσπἸ τατθ ρει 0 6556 ἱπ[θυονα. ΑἸ τ6 
᾿ιθ6 6 ΡΥ Ι551 0065 ἴθϑῖθ ΟΠΊΠὶ ΡΟΡτ]Ὸ ῬΘυΒΟ 6 
Ῥάγατι5 σι} ὃ. ἢ οἵα δηῖμ πλθα τϑεἑαηι ἵπι οοπ-- 

σρθοίιε Οπιηὶς μορτεῖϊ 6715. Τλοῖπ46. Δαν δτιιν 
Δ ΠΟ 65, τ πη [οὐ άθης τππογΐθηι. θ. Ῥηρίϊοςα, 

᾿πάπ|:. ἐπὶ ἐοπιϑρθοίμ, 1) οτϊγιϊ., Τὴ 01.8 5 ΑἸ Οἴ ΟΥ̓]. 
6715. ΝΟΙ 6, αἰτν 5ΘσΠ5. 6556 δα Ππιπο ῬΥΘΡΟΙ Δ ΠῚ 

ἀΘΌΠΟΘΙ, γῸ5 ΠΟΠΊΪΠ65., ΠΟΙ 16 {ΠπΠπ6 115. ΠΊΟΡ ΘΠ] : 

ΠῸΠ ΘηΪμη ᾿πιθυ ἴτ15 οϑὶ, 566] Υἱταῦ ΘΟ Ά510 ΠΟ δϑΐ 

πῖθσνα 6] 6110, 5641 ρα Πϑῖ[π5 ἃ Ποπόυθηι. (οῖο- 

ΥἽ1ΠΠῚ ἀραα Ἰιου] Π65 ἀνα" Ὸ5 {πΠΈΉ|ἀπηὶ [0 }}}}, ΠΟΥῚ 15 
ΘΟΙΟΥΊθιι5 [] ΘΠ 65, ΘΟ ΥῚ 5016} ΡΥΘΊΠΟΒΙ : Ὁ γΟῸ 
Ῥγοίϊοσα Τὸ 5 ὁ5ΐ ΠΟΤ 5 σα ποίογιηι 6715. Οὐιτὴ ἃ η]- 

ἃ Ὑ ΓΔ ΠῚ ΡΠ Δ 1 615, ἃ ΘΔ ΓΠΙ5 ΒΟΥ 115 ΠΠ 06 νὰ, 

μοῦ 5 ἅτ Υἰπτ ΘΧΡΟΙΘ.» ΘΧ ἰαθΟΥ θτι5 ρτὸ ρῥἷο- 
ἴαῖθ ΘΧ ἈΠ 1115. σ]ορίατ ἀἀορία,, 75.180 ΘΟΥΌΠα 

γΘαἸλ1ἴὰ, ἃ ΠΡ 6. ]λεθ6 ΟΠ ηἾὰ ψἹΡ 15 ΡῈ] ΟΠ Ρ Ια πὸ 
ΡΥ ΟΙὮ] σ6 5, 5{{{6} 1} 5656 ΠΟΛ] 10 ἀἴτι6 ππίνουβο- 
χἴιπῈ γ1 10], σρ δια. ΒΡ! ποθὴ ργθιϊοβο ομηὶ [Δ- 
ῬΙά6 ᾿πο! ον πὰ μ᾿ οβϑι ἀθη5.. Τποιηοίίο Π}τ|5. Πὸ-- 

ΠΔΪ 15. ΠΊΟΥ5. ΘΟΡΆΠῚ ΟΠ] ΠῸ ΠΟῚ {ἸΘ 1 ̓  ΟΙοϑὰ ὃ 

Νδ ᾿σ! ταν ΒΔ ΠΟΙΟΓΙ ΠῚ ὙΊΓΟΥΙΠ: Θχ ἤδο ν]τὰ ΘΧΊ 1} 

Ἰυισοαπλιι5, 5661 ΡΟΥτ15 ΟΥ̓ ΠῚΠῚ. 5. δὲ δουιιπι ἴῃ ΠᾶπῸ 

νἰζατα ᾿Πϑ  βϑιιη]. ΝᾺ ΠῚ ᾿Π ΡΟ τι5. ἴθ ππιπς Πλι1Π- 
ἄστη Δ] ποῖα Πα] 6 1 ἸσπΟΠν Πα π δον τπιτὰ [οτο- 
ΤἼ541|6 οἵ ΘΑΡΙΙΠῚ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

ΓΟΓΙΠῚ] 7 {ΠᾺΡ ΠΘ ἈΘΡΘΟΙΤΠῚ 

«αϊάθην [Δ0 116 ἔν γ6 ροϑϑθῖ {15 ΘΟυ τι}, (11 ν το 
ΠΟΠ15. Διο 5. διπ|. ῬΘΙ ἴα] 1ὰ ΘηΪ ΠῚ Πποοδϑϑιαΐθ 
ΔΓ α ΘΟ ΒΕ ΠῚ 5 5. ΘᾺ ΠΘο0. ΠΆΕΙ ν᾿ [115 ᾿Πσνο5- 

5115. ΟΟηἴνα., ΟΧΊ [5 Θὲ 15. 4 πἴπο ΠῚ Δ βοοϑϑιιβ 
Ῥ ΘΙΙοβιιβ 6ϑὲ δὲ {{ΠΠπ|51}15: ΠΟ ΠῚ ΟΠ ΠΪ τι ΠῚ ἢ ΟΠ. ΠῚ}, 

5641 δου, {πὶ βαποῖθ οἱ Ππ|5ῖθ πὰπο νὶτὰπὶ γα ηξο- 

δουιηϊ. ΡγΡΘΠΟδὰ 15. [1 651 ΠΟ 5, ΠΟῚ ῬΓΘΙΟβιι5 ΝῸ- ὃ 
ΠΠ ΠΟΥ 15. δϑηλἐτια 1) Θταῖλι, Ἰμ αι}, ἐγι ἐρτιο-: 

ὑυἱζίιαιο, σιισρὶὶ ἐπὶ οἰογὶα : δοπιϊπαίτ ἐτε ΘΟΥΤΙι- 

Ρίϊονιθ, διιρϑὶς ἐπὶ ἱποογτιρίϊοτιθ. Ομ ρανὰ ᾿(ἀτι6 

1ΠΟΡ ΓΘ] ΠΔΕΪν ἸΓ1 5 ἀ0 Θιι} (1 ΠΠ] ΟΡ 15. 65. ἴρπὸ- 

μἸηἶα, Ππσϑνο ἀδϑὶπαβ. ὅτμι Τπιαΐοο ἰπ!ουίνροηῖ, 

ἉΡοιΪ πα πὰ ουαπς Δ ανονα Σ 01 σΟΠΕοῖ ΠΟΥ 5 
Ρ᾽Ὸ ΟἸινῖβίο, γο! υι8 ΒᾺ ΠΟΙΟΡΊΠΠῚ 6115 βίη! ργο ῖο- 
δῷ. Αηΐθα αἸσο] νας 5 θυ ΟΠ} 15. οἱ Ναζαγοῖϑ : 

Νοπὶ Θοπί ΠᾺΡ] ΠΔΪΠὶ 511}06 1 11}}0 ππογίιιο : θὲ, δὲ 

ὁ ἌΘΡΙ βθοιηάιι5. οἱ βοχίτι ἀπ᾿ 

νατον. 

ΓΆΉΘρ. βοχίαβ τίμκος δέ. ἘΜΊΠΟ πιοβίγα δὲ. 111 Μο-. 

οδειλιάσητε τὸν θά- 

τίμιον δέ. 
μά ὲ ᾿ " ᾿ 

8 ΟΟἹ]Ρ. «ιυδγέις γενέσεως ἀναγκαίως νενομοθέτηται. 

4 Ἐχ 1Π|5, ἅ οἴο., οσοαβίοποπι σΟΡῚ ΠΡταυίιις 
1τὰ ΒΟΥ ΡΟ Ἰ ἴῃ πιαυδῖπο Ἀορ. 5οχίῖ, ὅτι δεῖ 

τίμι ἔ 

τιμᾶν τὰ 

5. ΒΆΒΙΓΙ ΜΆΟΣΙ. 

θεμαι τῆς ἀξίας τοῦ εὐεργετήσαντος. Καὶ ταύτας τὰς 

ἐπαγγελίας ἑτοίμως ἔχω ὑπὸ μάρτυρι παντὶ τῷ λαῷ 

ἀποτίσαι. Τὰς γὰρ εὐχάς, μου ἀποδώσω ἐναντίον 

παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Εἶτα προτροπὴ πρὸς τοὺς 

ἀχροατὰς, ὑπὲρ τοῦ μὴ καταπλαγῆναι τὸν θάνατον. 

Τίμιος, φησὶν, ἐναντίον Κυρίου, ὃ θάνατος τῶν δσί- 

ὧν αὐτοῦ. Μὴ ὀχνήσητε, φησὶ, πρὸς ἀγῶνα τὸν χαλὸν, 

οἵ ἄνθρωποι, μηδὲ “ ἀποδειλιάσητε πρὸς τὸν θάνατον" 

Ὁ οὐ γὰρ φθορά ἐστιν, ἀλλὰ ζωῆς ἀφορμή" οὐχ ἀφα 

νισμός ἐστι παντελὴς, ἀλλὰ μετάδασις πρὸς 5 ἢ 

Παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἀνθρώποις τοῖς φιλοπλούτοις λι- 

θίδιά τινα, ἀνθηροῖς γρώμασιν ὑπολάμποντα ,τίμια 

πέφυχεν ὀνομάζεσθαι" ' τίυιον δὲ ἀληθῶς ὃ θάνατος 

τῶν ὁσίων αὐτοῦ" “Ὅταν ψυχὴ χκεκαθαρμένη τῷ βίῳ; 

ἐλευθέρα τῶν τῆς σαρχὸς μολυσμάτων, μὴ ἔχουσα 

σπῖλον ἢ ῥυτίθα, ἐχ τῶν ὑπὲρ τῆς εὐσεῤείας ἀγώνων 

δεδο τπμοιἢ , χαὶ τὸν τῆς ὃ καιοσύνης ἀναδησαμένη 

ἐχ πάντων τούτων ὑπ τερλάμπουσα τῷ χάλ- 

ΞΕ παραστῇ τῷ 'Δεσπότῃ χαὶ χριτῇ τῶν 

ων, παντὸς λίθου πολυτελοῦς διαυγεστέραν τὴν ἐχ 

τῆς χάριτος φαιδρότητα χεχτημένη, πῶς οὐχὶ τίμιος 

τοῦ τοιούτου ἀνθρώπου ἐναντίον Κυρίου ὃ θάνατος : 

Μὴ τοίνυν ὀδυρώμεθα τὰς ἐντεῦθεν ἐξόδους τῶν ὁσίων 
Ν 

ἀνδρῶν, ἀλλὰ μᾶλλον τὰς γενέ σεις χαὶ τὰς 
᾿ 

ζωὴν τὰ 

ΕΝ 
εἰς τὴν 

᾿ 
τὸν χόσμον 
ρος 

ὶ ῥύπου χαὶ δυσωδίας, 

, τΝ Ξ 
ύτὴν παρόδους... Ἢ μὲν γὰρ εἰς 

ἣν πες σαν ὦ ΩΝ ΝΟ 
τοῦτον εἴσοδος, δι᾽ ἀτιυίας ἐστὶ 

χαὶ ὧν ἂν τὴν θέαν εὐκόλως ἀνάσγοιτό τις τῆς 

ἐϑὴς ἡμῶν χαθηγουμένων. Διὰ γὰρ τῶν τοιούτων ἣ 
, “«- - σ , 

πάροδος τῆς σαρχίνης γενέσεως τῷ τῆς ὁ φύσεως 

ἀναγχαίῳ νενομοθέτηται. Ἢ δὲ ἔξοδος καὶ ἣ ἀπαλ- 
ΩΝ » ’ , 
λαγὴ ἣ ἐντεῦθεν, τιμία χαὶ περιφανής" οὐ πάντων 

πῆ νον ἀν ολδεος τοὶ ἄτιτος 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ τῶν δοίως χαὶ δικαίως τὸν ἐνταῦθα 
ω, ᾿ ᾿ τ΄ ἘΦ ΩΣ τς ΡΞ ΤΚΑῚ , 
βίον διενεγχόντων. Τίμιος οὖν ὃ θάνατος, οὐχὶ τιμία 

Σλῖν ᾿ Ξ ἥ 
370 τῶν ἀνθρώπων ἥἣ γένεσις. Σπείρεται γὰρ; φησὶν, ἐν 

, 5» , ΟΣ , 

ἀτιυία, ἐγείρεται ἐν δόξῃ " σπεί 

Σύ. γαρῖνον τοίνυν τὴ γενέσει τὸν 

ρεται ἐν φθσρα,Ε ἐγεί- 

ρεται ἐν ἀᾳθαρσοία. 

θάνατον, χαὶ παῦσαι ὀδυρόμενος τὸν τῆς ἀτιμίας 

ἀπαλλασσόμενον. Ὅτε ᾿Ιουδαϊκῶς ἀπέθνησχον, βδε- 

λυχτὰ ἦν τὰ θνησιμαῖα - ὅτε ὑπὲρ Χριστοῦ δθάνατος, 

τίμια" τὰ λεῖη ανα τῶν ὁσίων αὐτοῦ. Πρὸ τούτου 

ἐλέγετο τοῖς ἱερεῦσι χαὶ τοῖς Ναζωραίοις τὸ, Οὐ 

νμιανθήσεσθε ἐπ᾽ οὐδενὶ τεθνηχότι᾽ χαὶ τὸ, ᾽Εάν τις 

ἅψηται νεχροῦ, ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἑσπέρας" χαὶ 

Πλυνεῖ ἑαυτοῦ τὰ ἱμ. 
, 
ἄτια. Νυνὶ δὲ ὁ ἁψάμενος 

λείψανα τῶν ἁγίων, 

ορονεί. 

Τιεἰϊχιιας. δαποίογπι ἰοηο αν 8 

» δῖ. Οοάϊοος βοχ. ἘΘῚΠ νογτὸ οαπὶ (00]]ν. Ξερεπιὸ 

τξ, μιανθήσεται. ΠΙΩ͂ αιιοα 5γαιπὶ βοψαῖεαν, ἕως ἑσπέρας, 

ὁχ «πέπον Δῖς5, αἀ τάμα. Πρ οιὰ ΝΜ5ς. ποπ ρατοῖ 

αὐτοῦ τὰ. 



ἨΟΜΠΠΙΔΌΊ ΙΝ 

᾽ ἘΠῚ 
ὀστέων υάρτυρος, λαμδάνει τινὰ μετουσίαν ἁγια- 

» -- - , σμοῦ ἐκ τῆς τῷ παρεδρευούσης χάριτος. 
«7 μὴ τ - “- 
Τίμιος οὖν ἐναντίον Κυρίου ὃ θάνατος τῶν δσίων Βα 

, 
σωματι 

ΚΕ} Ὁ ἅλ “« Ὁ ΄ὔ . - , 

αὐτοῦ. ΔΙὴ προτιμᾶτε τῶν πολυτιμήτων τὰ ἀτιμό- 
Ρ. ι ΄ , ν᾿ 

τατα, μηδὲ χαχοὶ συναλλάχται γίνεσθε, τὴν φθει- 
Ξ -- Ω 

ρομένην ζωὴν τῆς ὀφθάρτου καὶ μαχαρίας χατα- 
, - ΄- 

στάσεως προτιμῶντες. [Ἄνευ γὰρ τῶν παθη- 
’ - γ 

μάτων τῆς ἀτιμίας, οἷς οἱ πλεῖστοι τῶν φιληδόνων 

ὑπόχεινται, ἔτι χαὶ αἵ χατὰ τὸν βίον χρεῖαι, τῆς 

Ψυχῆς τὸ μεγαλοφυὲς καταχάμπτουσαι; οἵονεὶ δου-- 

λοῦνται αὐτὸν: νἀ ἐμέυκες ὑπηρεσίαν τῆς ἘΠ χατα- 

σύρουσαι. ὅ 

μία: Φευχτέον οὖν τὴν ὀξθῃ 
πέτυχεν. 

“Οὐδὲν, φησὶ, μέγα ποιῶ ἐμαυτόν σοι ἀποδιδοὺς 

τῷ Δεσπότῃ. Δοῦλος γὰρ ὧν σὸς, σοὶ προσάγω τὸ σὸν 

κτῆμα, Πάντως γὰρ τοῦ χτίταντος δοῦλον ὑπάρχει 

τὸ ἐχτισμένον. «“Ὧςτε οὐ πρϑαιρέσει ι δοῦλος μόνον, 
ἀλλὰ καὶ φύσει. ΥἹὸς γάρ εἶμι τῆς παιδίσχης σου, 

ἣν νηπιάζουσαν χαὶ χομιδὴ παῖδα παραγαγὼν ὃ 

ἐχθρὸς, χαὶ ἀποστήσας τῆς σῆς δουλείας, δούλην τῆς 

ὑπ τίας ἐποίησεν. Ἀλλ᾽ ἐπιστ τρέφω χαὶ ἐπανα- 

τρέχω πρὸς τὸν ἐξ ἀρχῆς Δεσπότην, χαὶ ἐπιγινώ- 

σχω τὴν ἀρχαίαν δουλείαν. Αἰιέῤβηξας τοὺς δεσμούς 

μου. Ἐπειδή με τῶν Ρ πρῶν τῆς ἄρα ρείαθ ἦλευθέ- 
ρωσας, χατελθὼν εἰς ἅδου, χαὶ λύσας τὴν ᾿ἀνθρω- 

πότητα δεσμῶτιν οὖσαν τοῦ θανάτου, καὶ ἐν ταῖς 
ἀφύχτοις ξϊρκταῖς τοῦ ἅδου κατεχομένην, διὰ τοῦτό 
σοι θύσω, οὐχὶ τετράποδα διχηλοῦντα χαὶ μηρυ- 

χίζοντα, οὐδὲ πτηνὰ καθαρὰ, ἢ σεμίδαλιν ἀναπε- 

πονημένην ἐλαίῳ, ἢ λίδανον διαφανῇ, ἢ τὸ τῆς συν- 

θέσεως ἐχεῖνο θυμίαμα ( ταῦτα γάρ σοι παρὰ τῆς 
γῆς προσφέρεται τῷ Δεσπότη), ἀλλ᾽ ὅ ἐστιν ἐμὸν 
ἴδιον κτῆμα, καὶ καρδίας γέ ννημα τῆς ἐμῆς, τὴν σὴν 
δοξολογίαν ἐ ἐξ αὐτῆς ἀνοίσω, ὥσπερ ἀπὸ θυσιαστη- 
ρίου : τῆς ἐμαυτοῦ διανοίας. Καὶ ἱ ἱερουργήσω 
σοι τὴν ἘΠ αἰνέσεως θυσίαν τπῦρίον δλοχαυτωμάτων Ε 
προτιμοτέραν σοὶ τῷ ἀπροσδεεῖ χαὶ τελείῳ Θεῷ, ὃς 
οὖκ ἀπαιτεῖς ἀειρέείοῆς θυσίας, ἐν αἷς πλεονεχτοῦσιν 
οἵ εὐπορώτεροι, ἀλλὰ τὴν 5 ἀπὸ διαθέσεως χαὶ χαρ- εξ Ρ Σὰ 7 
δίας ἀληθινῆς ἐξομολόγησιν, ἧς μέτεστι πᾶσιν ἐξ ἴσου 

5 Τὰ Μ55. 5οχ οἵιπὶ δἀἸτοπο Βα51]. Αἴ βάτο Ῥαγίς. 
οὐδὲν εὖν. 

« (ΟΙΡογεῖμὶ Ῥυΐπιι εἰ «αϊπξιις οὐπι Βοσ. «παγῖο 
ἐκτισμένον; χαὶ υἱὸς τῆς παιδίσχης σου. 564 οἴπὶ γογθα 
111, καὶ υἱὸς εἰς., 5ἔαξίπη Ἰεραπέιν, ἴρϑα Βυῖς Ἰοοο 
πιαϊο ἀπποχα ἔπῖδδο ἃ ΠΡγαΤ 5 γοογο Ρᾶν' 65:, 

“ (οάϊοο5. φαδέιον ᾿γὸ νγπιάζουσαν Παροπὲ νηπίαν 
δῦσα». Δίοπονο πππὸ ἰοειι ἦο να ἀσοϊριο πα πη 6556 

ΡΘΑΙΜΌΜ ΟΧΥ. 

α 

γτεῖς ἐοἰϊσογὶξ ἐαάανοι, ἱπεπεπεῖιι5 ἐγ ὶ  πισπι6 κα 

σψόσρόγαπι; ἴΐθμι, Παναὐϊε υδϑιϊπετία σα. Ν απο 

ΔΘ ΠῚ {1 ΠΥ ἐγ 15. οϑϑὰ [δ] σου, οχ Τπϑι ἀθηῖ 1Π 
ΘΟΡΡΟΙῸ σγδῖα “απ πη ϑα ΠΟΙ 115. Ῥαν ΠΟΙρδΙΟ- 
ΠΟ. ΔΟΟΙΡΙ . βγοίϊοσα 65 ἰσίζψτ ἵπὶ οΘοπορθοίτ 1)0- 

ταῖσι ποῦς δαποίογμπι 6715. ΝΘ ῬΓΘΙΟΒΙ 5511}15 

ὙΠ 5! πὰ ρυφ θυ ἔθ᾽, ΠΘΕ [116 π]8}6 ΘΟΠῚ Πλ1 6 5, ν τα πὶ 

οαάτισαπηι δἴαταϊ σου ΠΡ ΠΟ Π15 ΘΧ ΡΟ ἂς [Ὁ]1οἱ ργθ- 
Ροποπίοθϑ. 5: φυ θη Ρυ τοίου ἸσπΟΠΉ Πα [ΓΘ ΠΟ ΠῈ5, 
ἀαῖθῖι5 νο]ηρίαν"! Ρ]θυίιι6. 50} 6 0] ϑιιπῖ, αάμτιο 
ΘἰϊλΠῈ ντἴεθ Προ ϑϑι τα 65. ΠΑ σ ΠΑ ΠΙΠΗΪ ΓαΓΘ ΠῚ ΔΠΠΠ]:8 
[γα πσθηΐθβ, ᾿ρϑᾶπι ψ δ} γϑά  στιπὲ [πὶ 56 γν {{π|{6Π|ν 

ἄστη δα σατηΐδβ (απαυ! αττι 1] πὰ ἀδέγα πε. [ΠῚ 
ΔΙΠΓΘΠῚ 5ΘΡΥτ15, 1116 6556. δὲ Ἰσ που] ΠΙΔ ΠῚ ἰϊ πιο. 

Ετιρίθπαα σιν 658 ντΐα, οὰϊ Ἰσποπιῖ πα ΟΠ ποία 
εϑῖ. 

5. ΝΊΒΙ, ᾿παϊε, ρογασο τη σηϊ, ἄπ ΠῚ Πο- 

ΤῊΪΠῸ ΤΟΊ ΥΊθι0. ΠΙΘ ᾿ρ511Π|. ΝᾺ ΠῚ 56 ΤΙ5. {ΠΠ|5. ΟἸΠΠῚ 
5115 ἔπ|ᾶπ| ΕΠ] ΒΟΘ5 βϑί ΟΠ ΠῚ Οἰ εν. ΟΠΊΠΙΠῸ ΘΠ ΠῚ 

ΓῈ5. ογεαΐο Οὐθαΐουβ σον διιηΐ. Οἴᾶγθ ΠΟ νὸ- 

Ἰππίαξα ϑο μὴ, 5664 Πα ΙΓ ΘΕ 14 ΠῚ 511ΠῚ 5ΘΎντι5.. ΕἸ- 

1ππ|5 ΘΠ]ΠῚ 5111} ΔΠΟῚ 185. ἔπι, {πᾶ πὶ Ρᾶνν τα πὶ ἃς 

ῬΓΌΥΘ115 1 Δ Π ΓΘ ΠῚ 56 ΠΧ 1: 1ΠΙΠΊΪΟτΙ5 : οἵ ΡΟ Δ} 

ΘΔ ἃ ἴπιἃ 56 Υ Ἰ[6 ΓΘ ΠΟΥ ΐ . ᾿ρϑᾶπη οἰ δος μθο- 
ΟΔΠ ΘΟ 8 Π|.  ΘΡΓΊΙΠῚ ΓΘΥΘΥ ΤΟΙ δὲ ΓΘοι ΡΟ δὰ μυῖ- 
Ἔτη ΠΟ ΠΉΪΠ 111}, Ὑ ΘΓΘΓΕΠΊΓ116 Δ ΠΟΒΟῸ 5ΟΡΥ ΓΘ Π1. 

7. Πισιρίσιὶ υἱποιῖα πιεα. Οὐαπαάοςφαϊθηι ἔπ ἴῃ 
ΤΠ δ πιιη ἰἜβοθηϑιι ἃ ρϑοσαῖ ψΊ ΠΟ} 15 πιθ ΠΡ νὰ- 

5115) ἀἴατια ΠππΠ]ὰ ΠᾺΠῚ ΠᾺΡ Δ ΠῚ ΤΟΣ 15. ἃ [51 ΓΔ ΠῚ 
ὙἸΠΟΙ]155, ΘΕ 1π| ἸΠΙΘ ΓΙ ΘΑΙΌΘΡΙθΕ5.. ἀπὲ 6 ονδάθυο 

ΠΟῊ εἰαΐιιν, ἀδθηἴϑηη, ΘΟ ν ἰ5!., Ἰἀεῖνοο ΕΠ] 58- 

οΥἸ σα θο ποη φυδάνιρεάα ἀϊνίβαπι πη συ!απὶ Πὰ- 

βεπεῖα δὲ γι πα πῖῖα, ΠΘάτ6 νο δ ἢ Πα ππτιπάα, αἰιὶ 
51Π|1 σ] Π6 ΠῚ 60 5] οἴαμη 5 ἃ [ἢπ|5. Πποϊἀπτῃ, 

ἃΐ σΟΙΏ ΡΟ Παπι {Ππ|| ἘΠ γ πηϊαιηα (Πόθο ΘμΪτὴ. ΠῚ 

ῬοπιΐηΟ ἃ ἴθρρα Οἴου π πν ), 564 {πὲ ἐβἔ πηθὰ ρ- 
ΟἸΠΙΑΥ 15 ρΡΌ5565510, δὲ {|| δϑὲ τηϑὶ σου 15 [δἴτι5, 510-- 

ΕἸ ΠΟΔ ΟΠ ΠῚ ἔπ8 ΠῚ ΘΧ ρΡ50. [ΔΠΙ ΠΙᾺ πὶ 6χ ΔἸ τὰ 

ΠΕ δ ΠΊΘΏΓ5 ἃγἃ Οἰογαμι. 8. δὲ σαοτίβοανο εἰϑὶ 

μοσίζαπι ἰατιαϊς5, ᾿πιτι πη 6 15 ΠΟ] Οσαιιβ[15 ργθιοϑίο-- 

ΓΘΠῚ, {10], ᾿Πα τ18 15 Ὠ1]Π1π|5 τοὶ ἱπάϊσο, εἴ ρουίδοιο 

Π6ο., 41τπ| σουΡοΡα Πα 5Δου Ποῖα {α 115. «ΠΟ 5 

ἀθυπάδηϊξ, τα ΠῚ ΠῚ6 ΓΘ 115, 5641 ΟΠ Ἐ55Ι ΟΠ ΠῚ ΘΧ 

ΟΕ ΠῚ ΓῸΒ ἴρβα Ἰοφιδίιν, ποπ τα] ἔπ Ὠδοθβσο μαΐα- 

ΤΠ15. 

Γ Ἀεοΐο, τ 5ο1εξ, ποΐαντε Πιιοεοῖιβ, τοσα ἀνθρωπότητα 

ΠΟῸΠ ΟΠΊΠΟ 56 Πι5. ΠΟΙΉΪΠτ ΠΏ ΘΟΠΙΡΓΟΠ 6 π4], Ξοΐ 4πο5-- 

ἄαπε Δυπίαται. ἘΠι5 ποΐαπι ᾿οσαβ σααδο. 

8 11ὰ ξὸχ Μίες, 

Ῥατβ, 

ΑἹ τνόοσι]α ἀπὸ “εεϑὲ ἴῃ οαϊεῖοπο 
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αἰδοῖα. οἱ δχ οορθ γΘ]Ὸ ΡΙΟ  ΟἰΒΟΘ ΓΘ 5, ΟἸα} 115 

ὁμῖπ65 4 νο απῖ, ραν ΠΟ Ρ65 6χ δοσιο ἤπηι. 7 ὁ- 

ἐπ ηοα Τοπιῖπο τεάάίαηι ἵπὶ σοπδρθοίτ οτππὶς ρο- 

γιιῖϊ εἼτις. απ Θαΐπι ΕΠ] βου Π ΘᾺ] Ἰαυιάθηι : Ποη 
γαῖ δυό ϑο θη 5, οαπου]ετη δὲ ἴῃ ἀΡΒοΟΠ 110 ΙοοῸ 

5 ον ἤοαο, ἱπιρίουιιπι ΟΠ ΟΠ 65 [ΠΡ ΊΘη5 : 566 
ῬῈΡΊϊουιαι ψαοάάαμι 58 ον! Ποῖα [Δοίατη ν ἃ 1 110 

αὐ ου]ει5 ΘΟ πον πιπὶ ΡΌΡαΪΟ οπηηϊ. (θίθ απ 5ἃ- 

ΟΥἸ ΠΟΙ Ἰοσαιη σΟΠ ΒΕΓ Πλ115 ΠπιΘἴὰπὶ δὲ ΡΟΡ Δ Ὶ 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒῸΜΝ 

ςοπδρίοιια πὶ ΤΟ ΡΌΒΟΙΥ Π]Δη}. 05 4Ὁ] ἀθυθ! πα 15 

δοοϊοβίαμι, δὲ ἵπ ρΡΟ 5. ἀουΉ θι15 ΘΟ Πν ΘΠἴι15 ἃρῖτ- 

εἶδ, νὸ5. {πὶ μλϊβονα, ῬΥΘΕΟΒΙ ΘΟΥΡΡΟΥ5. ἔα σ ΘΠ τὰ 

ἐ5115, αὐτο απο] ΡΥθοθ5. ἃς γοϊὰ ρθΡβοὶνἹ Ορου- 

ἴθαΐ ἴῃ πηϑάϊο Του ιβα] θη ; πος δϑὲ., ΒΟ] ϑὶο ΤΠ) 6]. 

Νϑάιιθ δηΐμὶ γτχ τα Ὑθίθυθηὰ Θα] απ} Οα]]1}06Ὲ 116- 
Ῥαΐ Ῥγορυίαμι σΟΠΒΓΡΘΡΘ ἈΥΆΠῚ : 564 πη]0ὰ 115 41] 

580 Π σαν νϑ]]θπὶ ἀθϑισπαῖΐα οϑὲ. Τὰ ΤᾺ ΠΠΘΠ ὩΓΆΠῚ 

ΘΟΠ ρα ΡΑΓΡΙΠῚ ἈΡΆΠῚ ΘΧΘΓ 5.7, ΘΓ 5106} ᾿Ρ58 1} 

ἈΠΙΘπαιπὶ ποθ 15. Ἰσηθηι. ΝΘάτι6 γϑῖου ΘΧΘΙΏΡ]Ὸ 
ΘΔΡΊΘη5 [Δοἴτ5, ἃ]11}615. ΠΟΤΉΪ 65 ΒΘ ΠΟ ΘΟΥΓΙΡΙΟΒ 
τθάτι6 πὰ οιπὶ ᾿ρ515 ΘΟ Π] π] Π85. ΘΙ ΙΟΡΙΙΠῚ ΘΧΘΠῚ- 

Ῥἰππη {ἀρῖτθ, νῸ5. ῬΟμΉΪΠὶ ΡΟρΡαΪτ5.; πο ἃ ΡᾶνῖΘ 

Θουιιπι 4] δα νὶ ἤτιπ τ, ΒΘ γ ΘΙ Π 5, ΡΟ ΘονΘυ  ΠῖῸ5 

ἴῃ 46, ρϑυδοιϊ ἴῃ ρ οο ρα ΠΟ μΉ]ηΪ, οὐ Θ᾽] ουὰ δὲ 

᾿πη ΡΘΥἾ ΠῚ 1Π 586 ου] ἃ 58 ΟΠ] ΟΥ 1 Π1. ΑΒΘ. 

ΜΠ 55. δορτοα[ο! ο4,5001. ΕΠ γοργὸ αἰσχωνόμιενος. 

4 Π]ὰ, ἐν αὐλαῖς οἴχου χυρίου ἐν μέσῳ σου ἱερουσαλὴυ., 

Ῥοϑὲ γόσθπὶ παραλαξὼν, ἴῃ εὐπίοπο Ῥαγὶβ. εὐ πὶ (Ο]Ὀ. 

4υϊηῖο Ἰ σαι τ : 564 σὰπὶ ἴπ οὐ οπο Βα51]. εἰ ἴῃ 

ἈΠ15. βορίεπι Νίσς. “θϑῖηῦ, ᾿ρ5ὰ Ῥγὸ ΔἸ πιο πεῖς ΠΡνὰ- 

τϊοτιιπι Πα] αϊπλιι5, «[6] υ Ἰπατιβίιιθ. 

» 510 ἈΦΡῚ βοοιπάτι5, Γοσλα5, 4 ν τα5 οἵ βοχἕτιβ οἰ τα 

5... ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

τ: ῃ τν Υ - . 
τοῖς βουλομένοις. Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω 

ἢ ᾿Α ΣΉΡ ΕΣ ς 
ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. Θύων δέ σοι τὴν 

ἥ : 
᾿ ἐπαισχυνόμενος, λάθρᾳ που χαὶ ἐν τ ΞρΑ κε αἴνεσιν, οὐχ. ὡς 

παραθύστω θύσω. φεύ τὰς μέμψεις τῶν ἀσεδῶ ραδύστῳ θύσω, φεύγων τὰς μέμψεις τῶν ἀσεδῶν, 
ΕΣ 3 εν , ,ὔ ΩΣ ΄, Ἀ Ἀν 

ἀλλὰ πάνδημόν τινα θυσίαν ἐπιτελέσω, τὸν λαὸν 

476 ὅλον χοινωνὸν τῆς λατρείας " παραλαδών. Τόπος δὲ 

Α ἡμῖν τῆς θυσίας ἀποδειχθήσεται τὰ μέσα χαὶ περι- 
(ἢ Ξ Ὁ « ὌΡ, 3 Ψ ς δὶ - 

φανέστατα τῆς “Ἱερουσαλήμ. ᾿Αχούσατε οἱ τὴν ἐχ- 
νι ,ἷ ᾿ “- 

χλησίαν χαταλιμπάνοντες, χαὶ ἐν οἴχοις χοινοῖς 
λῚ - » συστρεφόμενοι, τὰ ἄθλια τοῦ τιμίου σώματος ἀποῤ- 

,, [} δὴ λ ΕΥΥΡ ΑΝ 3 ᾿ὌἦὋφἫῬ᾽᾿ ΕῚ ’, δήγματα, ὅτι χρὴ τὰς εὐχὰς ἀποδιδόναι ἐν μέσῳ. 
-- «ες ΄ὔ ᾷ ,ὔ φ 5» Ἷ ΩΝ -Ὡ 

τῆς Ἱερουσαλήμ. τουτέστι,τῆς Εχχλησίας τοῦ Θεοῦ. 
2 Χ ν Ν ἊΝ ν Ἅ , νΝἈ 2» δὲ γὰρ κατὰ τὴν παλαιὰν λατρείαν ἴδιον ἐξῆν 

, ,ὔ ,ὔ Ν Δ 

ἑχάστῳ πήγνυσθαι θυσιαστήριον, ἀλλ᾽ ἕν ἀποδέ- 
ΝΣ [πὴ 

- ’, ἕ Ὥ 

δειχτο τοῖς θυσιάζειν “ προαιρουμένοις. Σὺ δὲ ἀντε- 
Ἧ - - , Ν 

γείρεις τῷ τῶν πατέρων θυσιαστηρίῳ βωμὸν, χαὶ 
ΓΝ ΕῚ , ΓΙ λ , Ξ-...5 “ Ὁ ἃ ΝΑ σω. πῦρ ἀνάπτεις ἀλλότριον ἐπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲ τῷ πα- 
-- ἈΕῚ , ᾿; 

Β λαιῷ παραδείγματι σωφρονιζόμενος, ἀνθρώπους 
᾿ κ᾿ ἘΣΤΕ , ᾿ 

χατεφθαρμένους τὸν νοῦν ἐπισπώμενος, καὶ συμμι- 

αίνων αὐτοῖς ἑαυτόν. Ὧν φύγοιτε τὴν μίμησιν, ὑμεῖς 
Ἔρ τ ἐε τῆτ τα ΤῸ ἢ τι 

ὃ λαὸς τοῦ “ Κυρίου, χαὶ μὴ χωρισθείητε τῆς μερί- 
Ξ ἥ ᾿ πος 

δος τῶν σωζομένων" διαμένοντες ἐν τῇ πίστει" τε- 

λειούμενοι ἐν ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Κυρίου, ᾧ ἣ δόξα 
ἈΝ “ 3 , “- - 

χαὶ τὸ χράτος, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ᾿Αμήν. 

ποθι (ΟΡ εν ηῖ5 εἴ στὰ (ο15]. ἘΜῚΠ γότὸ ἄναστρε- 

φόμιενοι, τδ δαπίε5. 

ὁ Βδα. βοσαμ 5 θυσιάζειν βουλομένοις. 

ἃ Αποΐογοπι, ἅππι βου θογοῖ 111, μηδ 

εἴο. δα σαρτς ἀοοίπητιπη Γι Ύ Εοἱ γοβροχῖδϑα υἱοπὲ «πὶ 

ποῖ Οπη πη Τι65 βιιπὶ Θουρἐαγάτ απ. 

ὁ (0]Ρ. φατε λαὸς τοῦ θεοῦ, 

ΙΝ ῬΘΑΙΜΠΝ ΟΧΧΧΊΙΙ. 

Αὐὰϊ Ῥθδαῖϊιπὶ Παν θην, 41 ἀἴἸοῖε. ρον μρ58]- 

πλπιηὶ : Εδοο πίσιο φιὶά ὀοπιίηι, οἱ φιια ἡιοιισι-- 

εἰτανι, πἰοὶ παν ίζανο [γαῖγο5 ἴπ τίτάιατι ἢ ἘΛΘμ πὴ ΠῸΠ 

51115 5ο τὴ τδοῖο [ἀοτὶβ σα πο θαΐ : 5664 δεῖαπη ἅ|10-- 

αὰιπὰ αἰ τατ6. Ο] οι  θαταν. Οτᾶγθ ᾿ρ56. 4 πη 
ἴπ Ιοοο., ΔἸΔου τα πὰ. δου {π| δα οα]πιμ γο- 
ἀδπάνιιη [δι παηῦ, ΟἸΡΟΙΙΠΊΒΡΊΟΙΘΠΒ5., ΡΘῚ 58] 1η1-- 

ΓΉδως ἱπιουρνθίαιο Ῥβα πὶ σθῃ θβιτηὶ ἐσ οβὶπαὶ 56- 

οαμαϊ ἴῃ Οοάϊοε ἀπε αι δοῖπιο ΒΒ. Ῥαΐγιιπι 5. Βαβ 

αὐ υϊταν Βαβ]ῖο. 8564. «αδπίμμι [ὰ5 δὲ Ἰπάϊοατε ἦὉ 

ΘΡαβου]ο ἴα γον, υἱάθειν ῬοΥλιι5 ἔοθἔτι5. 6556. ΠΟ πι]- 

εἶδ, 4 οὐ ἀπεῖοπο οἱ ἔλοιπ τα Βαβι Π]ο. πηασπο ἰοπδο 

Ἰαὲουϊον οναῖ, ΑἸ πλϑῖῖας Πα ]σαθιης. 

ο ΓΕΙΣ ΤΟΝ ΡΛΒ ΨΆΑΛΜΝΟΝ. 

ν᾿ ἃ Μ Ὁ “ -Ὁ 

Ἄχουε τοῦ μαχαρίου Δαδὶδ λέγοντος διὰ τοῦ ψαλ- 
ΣΕ δοὺ δὲ χελὸν 2. Τἰ ΦῊΝ τ 

μοῦ - Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνὸν, ὃ χατοιχεῖν ἀ-- 
δεχδοὺς ερὶ τὸ αὐτὸ ΩΣ ἦν ΡΣ Ὑν ἘὙ- ΡΟ ΝΝ 
δελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό : Οὐ μόνον γὰρ ἐπὶ τοῖς οἰκείοις 

6 , ΓΑ Ξ Χλ) ἵν δ -Ὁ -᾿ ΒΕ 

χατορθωμασιν ἔχαιρεν, ἀλλὰ χαὶ τῇ τῶν ἄλλων 
, 

ἐπευφραίνετο εὐνομία᾽ ὥς που αὐτὸς τὴν σπουδὴν 
-- τ υΞ λ , Ὁ. Ὡ .νἷν 

τῶν ἐπὶ τὴν λατρείαν σπευδόντων θεασάμενος διὰ 

τοῦ " ψαλμῳδοῦ ἔλεγεν: Εὐφράνθην ἐπὶ τοῖς εἴρη- 

Ε ΠΙμ4, ἀλλ᾽ ἢ, μος Ἰοδὸ βιρρ!οπάπιπι οί, αὐ ραΐοῖ 

ΟΧ ΘΟΠβ ΘΠ ΕΡι5. 

ΒΤ) ᾽πὶ ποῦ οϑί, 4αΐπ ῥτὸ ψαλμωδοῦ Ἰερὶ ἀε θαι 
ψαλμοῦ, μεν «ρεαΐπειπε : εἴ τὰ Ξαροσῖι5 ἐπποπάαϊε 1ὲ- 

διΐαν. 
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δέ πη ἀἸσοΡθαξ : ζιρίαίτις σὴ ἐπ ἰδ φιὶ εἰϊχονατεῖ ᾿ς. τοι. 

ταϊιὶ : 1π ἀοπιηι Ποπιϊτιὶ ἐδίπιι5. δίαπίος ϑγαπί τ. 2. 

ἨΟΜΙΠΙΔΟ ΙΝ ΡΘΑΙΜΌΜ ΟΧΧΧΙΙ. 

-᾿ « “- 
χόσι μοι, εἰς οἶχον Κυρίου πορευσόμεθα. Ἑστῶτες 
ἰς χ - - - ΄, 
ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν ἐν ταῖς αὐλαῖς σου, Ἱερουσαλήμ. 

»" ᾿ ν δὰ 

Πάντως οὖν ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὴν παρουσίαν ἰδὼν, καὶ τῇ 
-- ᾿ Ἁ , 

ἀδελφιχῇ διαθέσει τερφθεὶς, ἐδόα, λέγων᾽ ᾿Ιδοὺ δὴ τί 
ἀπ ταν ὁ Ὁ " "Δ νὰ »“ ὦ ἥδε 5... 

χαλὸν, ἢ τί τερπνὸν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ 

τὸ αὐτό; Ἢ μὲν ὑπόθεσις τῶν ἀδελφῶν συγχροτήσεως 
2 ΄, ΄ ΓῚ ΄ - ΝΥ αύκις ἐχ θείου προστάγματος ἀνυπέρόλητον εἶχε τὸ χαλόν 

πούτου δὲ τοῦ καλοῦ οὐδὲ τὸ τερπνὸν χεχώρισται. 
σ - “- Εχαστοι γὰρ τῶν παρόντων ἀπολαύοντες τῆς ἐχ 
τοῦ πλησίον ἀγάπης ἐν πολλῇ χαθεστήχειμεν τῇ 

᾿ ΜῈ 
θυμηδία. Ὥστε καὶ ἀκολούθως ἔλεγεν" Τί καλὸν, ἢ 

,ὔ - ᾿ 

τί τερπνὸν, ἀλλ᾽ ἢ τὸ χατοιχεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐὖ- 
,ὔ - - 

τό; Ὡς μύρον ἐπὶ χεφαλῆς τὸ χαταύαῖνον ἐπὶ πώ- 

γωνα τὸν πώγωνα τὸν Ἀαρών. Τῆς χάριτος ἄνωθεν 
τὶ - Η͂ ΠΕ - πὰ ω π  θ ῃ 
ἐξ οὐρανοῦ παρὰ τοῦ Σωτῆρος ἐπὶ τὴν ᾿Εχχλησίαν 

ἐχχεομένης, εἰχότως μεταλαμβάνουσι τῆς ἀσωμάτου 

χαὶ πνευματιχῆς ᾿χωρηγίας αἵ τῶν ἁγίων ψυχαί. 

Ὡς δρόσος ἣ ̓ Αερμὼν, ἡ καταθαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη 
ἽΡ ση 

Σιών. “Ὥσπερ γὰρ ἣ δρόσος ἣ ἐπὶ τὸν ᾿Δερμὼν κα- 
τιοῦσα ὄρος, πολλὴν αὐτὸ ποιεῖται τὴν λαμπρότητα" 
« 4, δὲ. » , “- ἘΠ ὙΞᾺ Νὶ 

οὕτως χαὶ ἣ νοητὴ ὄρύσος ἀοράτως χατιουσα ἐπι τὰ 
Φ - ὄρη Σιών. Ἔνθα ἣ συνέλευσις τῶν πανταχόθεν 
ἀδελφῶν ἐγίγνετο, τὴν ἀνάλο: ἴς Ψυχαῖς αὐτῶν φῶν ἐγίγνετο, τὴν ἀνάλογον ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν 

,’ Ε ΕΥ̓ - 
περιεποίει ὠφέλειαν. Περὶ ταύτης οἶμαι τῆς θείας 
ΣΙ ΝᾺ Ν ες: δρόσου τῆς ἀπειχασμένης ταῖς ἐνεργείαις τοῦ ἁγίου 

« 

Πνεύματος ὃ Ἡσαΐας διαλεγόμενος φάσχει" Ἢ γὰρ 
᾿ - - -. 

δρόσος ἣ παρὰ σοῦ ἴαμα αὐτοῖς ἐστιν. δρόσος οὖν 
τὸ ν - 

᾿Αερμὼν, ἣ καταδαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών" ὅτι ἐχεῖ 
ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωήν. Πολλαχοῦ ἴος ἐπῖπι ἔτει 5 πιδάεία 65ἱ ἱρεῖς. Κος Ισῖταν ξτ- ἘΠ 26. 

ἐπηγγείλατο ὃ Θεὸς, ὡς εἶπε Μωυὺυσῆς - χαὶ διαφυ- ΠΡΘτο ας ἀεφοοπαϊί ἈΙΒΕΣ ΤροτῖαΣ δέοι : φμοτιίαπι 9: 

λάξει Κύριος τὴν διαθήκην καὶ τὸ ἔλεος, ὡς ὥμωσε ἐδὶ πιαμάανῖε 1)οπηίπειις δεπιθαϊοιἰοτιθῖη » ὙἹαπι. 

τοῖς πατράσι σου, καὶ ἀγαπήσει σε, καὶ εὐλογήσει Μαυ]ε5 ἴπ Ἰοοἷβ Ῥγομηῖϑιε Τοιι5, ᾽σαι Αἶχ1ι ΜΟΥΒ65: 

σε, καὶ πληθυνεῖ τὰ ἔχγονα τῆς χοιλίας σου, καὶ «1{φτι6 οιοτοαϊει [)οπαῖτιτις5 65 απιοπίμπι δἔ πιῖδθ- τ 7 12: 

τὸν χαρπὸν τῆς γῆς σου. Καὶ ἐπήνεγκε λέγων: Ζω- 

ἦν ἕως τοῦ αἰῶνος. ᾿Ιδοὺ δὴ τί καλὸν, ἢ τί τερπνὸν, Β 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ κατοιχεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; χαθὼς 

καὶ ἐχλήθητε. Εἴς Κύριος, μία πίστις, ἐν βάπτισμα" 

εἷς Θεὸς χαὶ Πατὴρ, ὃ ἐπὶ πάντων χαὶ διὰ πάντων 

χαὶ ἐν πᾶσιν. Ἰδοὺ δὴ τί χαλὸν, ἢ τί τερπνὸν, ἀλλ᾽ 

ἢ τὸ χατοιχεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό: οὐχ ἐν οἴκῳ 

μόνον σωματικῷ, ἀλλὰ χαὶ ἐν τούτῳ τῷ ἁγίῳ χαὶ 

πνευματικῷ. ὋὉ γὰρ οἴκός μου, φησὶν, οἶχος προσ- 

ευχῆς κληθήσεται. ᾿Αλλὰ χαὶ ἡμεῖς τοῦ αὐτοῦ μύρου 

κατηξιώθημεν οἵ φωτισθέντες. ᾿πμύρισε γὰρ πάν- 

τὰς ἡμᾶς τῇ δικαιοσύνη αὐτοῦ Χριστὸς ὃ Σωτὴρ 
΄ - Ἄ τὶ - - - 

ἡμῶν" δι᾿ οὗ χαὶ μεθ᾽ οὗ τῷ Πατρὶ χαὶ τῷ ἁγίῳ 

ς 
ῬῸΙ 5 πη Ρ]οχ ὁ; “παπη πᾶ πὶ τ ψΟΓιπὶ [αἴ θαι, δὰ ἴρϑα 

γοχ χορηγίσι ποτὶ Τά τιιπι ΠΉ] ἘΠ σασροοία 511, ΜΠ πη κἴπα- 

ἐΡυὸ χωργγίας 5ιιπροαξιι5. 5ιιπὶ 166} ἀοίρογο χορηγίας 
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Ρεάος ποοίγὶ ἱπ αἰγιϊς ἐπὶς., ἱ ογιιδαίθιπ. ΟΥηπῖπὸ 

Ὁ Ἰρίται 68 1] {1186 [Π τ ΠΊΠΠῚ 511 Ρ ΓΘ ΘΠ ΙΔ ΠῚ ΟἸμ ΠῚ νἱ-- 
ἀονῖε, [ρα θυ ΠΟ 116 αἰίδοιι ἀ δ θοΐαγθιν, οατηα αΐ, 

ἀἴσθπϑ : Εσοο πιίπὸ ἡ ᾿οτιίπι, ὐεἰ φιία γιοτιτι- 
εἰπετι, τιϊδὶ πανίζαγο ηαίτες ἐπὶ τίπτε ἢ Ολυιϑα {1185 
ΕΧ ἀἴνῖπο ργεοθρίο ἔλαῖγοβ Δ] σΟΠβΘΠβιι πὶ ἃ[Π1|6 
οοποογήϊαιη δ ποῖξ, ᾿πογθ 1 ]6 πὶ παρε θοπΙτα-- 

ἴθι : ἃ πᾶς δυιίθπι Βοπίξαϊθ Π6 Ποῖ 15. 41-- 
ἀ6πὶ ἀἸνῖϑα θϑῖ. 51 ΠΟῚ]ΠΙ ΘΠ 411] Δ 5. Πη115, ἅΠ10-- 

ΓΘ ῬΙΟΧΊΠΙΪ {ΓΘ [6 5.5 [πὶ πλ]1ὰ γο]ρίαϊθ ΘΟ 511" 

{π|Ὶ ϑαπηι5. Οὐδγο δὲ σοηνθηϊθηΐο ἀϊσοραΐ : 

Βα Ομἱά ϑοπίαν, ὑεῖ φιιία γεοιιτιάτετι, τεϊσὶ αὐ α- 
ΤῸ [Παίτος ἔπι τιτιτίηηι Ὁ ϑσιιε τιτισιιθτείιιτι ἦτ σαρῖτδ 

ιιοα εἰοσοοπεϊϊ τὶ ϑατϑαπι ϑαγϑαπι “Ζαἀτοπ, Ουὴρ- 

ΡΘ οἴιπὶ σγαῖϊα ΞῈΡΘΥΠΘ 6 686|0 ἃ ϑαἰναίογθ ἴῃ Εο- 
οἰθϑίαμη αἰ πα τι}, ἃ ΠῚ ΠλδΡ ΘαΠΟίΟστ ΠῚ ΟΠοΟΓΑσὶ 

ΠΊΠῚΙ5., Ἰἀ{1π|6 ᾿ΠΟΟ ΟΡ απ οἵ 5ρΊ 14 }6, 1110Ὸ 501-- 

Ππππαν. 5. δίομέ τὸς ἥέτστποπ ψιὶ εἰοσοοπεῖῖξ σίρε 

τηιοτιΐος ϑίοτι. Οὐθπιδ πηοάτιπι ΘΠ] π ΓῸ5 4π| ἀ6- 

506 ΠῈ 1 ἴῃ πηοπΐθπι ΠΟ Π, πα] τ] [ΠΟ 50] 6π- 

ἀουβ : [τὰ ΘῈ βρὶ γἸ ἔπι8}15 ΓῸ5 1πν 1510} πηο 0 51Πρ6ν 

πιοηΐος 510ῃ ἀθϑοθηήθηβ, πος 1ἄθιῃ δοιε. ΗἸς τπιη-- 

ἀθ! οι ἤθθαὶ σοΠσ 5515 ΓΓΆΓΓΙΙΠῚ 5, {11 6 {π|6 

ΔΠΪ πα θτι5. Θάστιπ Δοςοπηπιοάαίαμι Αἰΐογεθαῖ. Τ)6 

ιοο, ορίπον, ἀἰνῖπο ΓΌΓΘ, {|| 58 ΠΟΙ ΒρΙΥΊτ5 ορο- 

γ ΓΙ ΟΠἾθτι5. σΟΠΉραγΓαἴα}", αἸββουθηθ Ἐβαϊὰβ., αἷΐ : 

γοογάϊαπι, οἷσί μιγανὶξ ραίγίνι5 {πὶς, οἱ αἰ σοὶ, 

εἰ Ῥεποάϊοοι ἔθ, δὲ πιιεἰρίϊοανῖξ ρος δτιίθτη αν 61ι-- 

{γὶς {πιὶ, εἰ {πιιοίπεττι [οΓΤι ἔπ. ἘΠ ϑιθ) απχῖς αἱ-- 

6665 : ΚΣ Ἰέαπι τιδητι6 ἐπὶ σιθοιεἶπιπι. Ε΄ ο6 πιίσιο πιιίε 

ϑοόπιίι, υδἰ φιῖά ἡμοιπιάμπι,, τισὶ παϑίξαγε {τα- 

{τὸς ἔπι τἰπιῖιπι 9 ἀιιθηη ἀπ] 11Π0 δὲ νοοδί! Θϑ[15. 
ἵπιις Τροπιΐτιιι5, ἀπα βά65.. τππίπὶ ὑαρίϊδτπα : Ερλες ἡ.5. 

ττιτις [εις οἱ Ῥαΐοτ,, φιιὶ 65 5:67 Οπιτιθ5, δἰ ΡῈΓ 

οπιτῖα, εἰ ἐπι οπιτιῖδιι5. Εδσδ πίρς ψιϊα ϑοπιιπι., 

τοὶ φιιϊά γιοιιάπιπι,, τισὶ πιαὐίίαγο [αΐγος {τὶ 

τεπτέπ. 9 ΟΠ ἴηι ΘΟΡΡΟΓΘἃ 5011Π|, 564] ΘΠὯπΠ| ἰπ Πὰς 

βᾶ ποία [116 5ρ᾽ Υ ἔπι8}} ἐόιηο. Ποπιῖ5 πη πιά, «6: 

παῖ, ἄοπιις οὐ αἰϊοτιὶς υοσανίιιτ. Οὐΐη δὲ ΠῸ5 

41] [αΐπητι5 ΠΠπ|5γδεῖ, δοάθιη τπσιιθπίο ἀΟΠΔΠ] 5ι1- 

ῬΙἸοῖ τον χαρᾶς, ἀπίμιερ ἑαποίογιιν ἱποου ρον) 60 αἰηις 

δρ᾿νααϊϊ κι αὐεϊῖο Ἴτιγε μεν Π μαι". 

4 «1. 
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ι2. 

ΚΝΩΛ 
90. ΜΟΝΙΤΟΝ. 

1115. Νὰπι Βα] να ον Ποβίθυ ΟΠ Ἴ5ἔιι5. ΟΠ Π65. πὸ5 Πνεύματι δόξα χαὶ μεγαλοπρέπεια εἰς τοὺς αἰῶ 
7αβαεῖα σὰ ἀπχῖξ : Ρ6Ι 46 ΠῚ) δὲ οἰ {πὸ Ραϊὶ τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

δἴβαποῖο ϑρινιταὶ σ]ουῖα δὲ πὰ] θϑίαβ ἴῃ βθροι]α 5:0- 
οὐ]ονιη). Διηθη. 

ΜΟΝΊΤΤΟΜΝ. 

Ομ θητανῖτ5. 116. ἀθ {πὸ ποθ ππης ΡΓΟΪο τ πάπιηι, 51 ΠῸΠ ἃ] Πππ δ, αἴ πιθυῖτο ἔλθη δηϊΐ-- 
ἀταῖθ σομη πη πε δτιι.. Ν μη ᾿πέθυ ἀθοῖοβ 5 {15 σοΠυ 6 Π1 14 Οριτιβ ἀπ αἱ ιαυ ΠῚ βροα απ ΡΟΓπΠ6-- 

τὸ» ἅπ| δά 1 δοῖδτ 5. ΡΡΌΧΙ 6 ἀσοθήίονθ. Ηφς διΐθπη ἱπιθυρυθίδϊο πα ἴῃ να] σα 15, τὰ ἴπ 155. {πὸ- 

4118 τη] ρου θοϊα οϑῖ , πάτα ἴῃ [15.. πϑήτιθ ἴῃ 1115 ἀρὰ σαρτῖ ἀἰδοϊ πηι) βθχ τι Εβαϊθ δα τε πα τιν. 

Ετπὶ τληθ πη ]᾿Ζὰ π0. ΓΕ ΠΊΡι15... οἵη Θχϑίαρεὶ ἰπίθογα,, δἱ ἤάθβ εδὲ Ῥοββθυῖπο : {πὶ οὰ πὶ ψεΐθυοβ 

Πρὸ. ΜΙ ββαπθηβὶ5 ὈΙ]]Ο θοῶς ὑθοθηβοῖ,, ἰτὰ βου ΑΡΡ. μᾶς. 37. δά φαϊδθηι Ορουῖβ. Οοριοκιςοῖ- 
ππα ἐπ Εξαίαπι ρτορἰιθίαπι 1). Βακὶὶ ἰπιϊεγρτγείαιο. Ομιις ἐπίθατιτη δὲ γασμηι. ἐπ ἔο. Οὐοά 5] 

ΘΧΡΙ πιο ἴῃ γ ] {πιὰ Εβαϊς οαρ τα ἴτὰ ογὰς σορίοϑα ἴῃ πος ΔΙ οββαποπϑὶ ΠΠ0γῸ., τι δϑὲ ρᾶ 5 θὰ, “Δ ΠῚ 

ἴῃ Ρυΐονα βθχ δοῖηι οαρὶία Πα ΡΘιητ5 ; πὸη νἱάθο σαὶ ἢουὶ ροϊαθυῖε., πὶ γο πη 6 ἀπὸ ἰδ πἴα ΘΟ Π}-- 

ΒΘ ΑΥ̓ΤΟΊ Π]Ο]65 ΘΟ ρυ πο πάθγδιιν. {{{πὶ Ππὲθὸ σιηῖ, θὰ 46 τὸ δα ποβίσιιπι Ῥγοσα του μὴ 6 π6- 

γΆ] ΘΙ ἴῃ Οἰια ἈΟΠΙὰπὰ 50. ΡΒ] Πη5.: 561. ΠῚ Π}] σΟΡῈ αἰ Ἰοἴμλι5. Ναπο ᾿σῚ Γαι στ ΠΊΟΥ 5. ποβοῖο ααϊὰ 

ΒΡ ΘΡΕΒΓ ἀπιπίαχαι ΔΙΘϑϑαμδθ., [ἈΠ] Οβἰϑϑί πη. ἔγὸς ΘΟ ἴοεθ. πῆᾶπιι Θχαγαῖοβ οἰ 6 ὈΙΠ] οι θα Ἀθνο- 

ΘΠ ουῖμη Ῥαίριιη ΟΥ̓ ἸΠῖ5 5 ΠΟΙ ΒΆ51Π]| ἃ πο απι 510 1116" ρυΌγοσΘ ἃ]Π10 Θὰ ρογίαῖοβ [πἰ556.. Ὁ Ἰ4ατιθ 
Πθυὶ Ῥοιἶ556.. τ ΒΑΘ Πα πιις {16 Οὐ δχ οὐτπὶ }1Π15 ἀποθῖι5 ἀΒ] ἴα 5ῖ1. 564 οπιὶ ποήτι6 ῬΟββου ηι5.. 

ΠΘΩΙ16 «υΙβα τι πὶ Δ] 15 ἀϊσαϊ πτιηο 56 ΠΠγιιην αὐ νἱ 1556... ἃπὲ ᾿Θ ἶσ56., ΠῸῚ 6ϑὲ συ ἐδ δὺ χιςιθη- 

ἀ τη] απ ᾿ΡΟΥ Θμλτι5 : 60 πα σῖβ, {οι νον β᾽ 1] Ππλτ πὴ 511 τὰ ]6 πὴ. ΠΠτιιπὶ Πιιπ πα 1 Ὁ Χ ΘΕ 1556. 

ΤΠ ρου ἔξοξιιμι. {ΠΠπιπ ἴῃ Ἐβαϊαπὶ (ΟΠ ΠΙ ΘΠ Αυ αὶ 78 πὶ ἃ ΙΌΠ5Ὸ ἰθιηρογα ΒΑΘ Ο. Μάσπο ἐὐ πα ἔπιμ 

[ἀϊ558 σοπβίαϊ. Τη θυ ἃ]Π105. Πα ἈΡ ττι5. ΜΑχ  πλῖιηὶ ΔΙ Υ νυ Το πὴ, ΦΟλΠΠΘΠ ΠΑ ΠΙΒΟΘΠΊΙΠΙ ϑυηθο-. 

Πρ Τοσοιπϑίαπι, Απιοηΐτηι ΔΙ Ἰσϑα πὴ, Ταγαβίτιπι ῬΑ ΓΛ πὰ ἢὶ ΟΟΠβἐδ ΠΕ ΠΟρΡΟ τ πτιπὶ,, οἱ ἁπιοῖο- 

γϑῖὴ ΘΟΠ ΠΟΥ συθθοονιηι ἴῃ ἘΡ βίο αβ. Αροβιο!οαβ. Οὐοα 5ἱ υθοθη το δ 5 ΠΟ 16... 41 65 ορουὶβ 

Βα Π τ ΜΙ ρ Πτ]ΠῈ ἀπ ΙΟν ΘπῚ [Δ ηξ , γΘοθπβοῦΘ ἈσσνΘ θυ θην, (ἴδ65 Π05 ἀθἤσογοι δὲ ομαγία. (εἰ6- 

θγδ5 διιπὲ ΤΙ] ΠΠιι5., Πλιιοδθιιβ., Ομ βῖπι5, Ναῖα]} 15 ΑἸοχαπά οι, Πιρίπιβ, ΤΙΠ ΘΟ μ 5, Τιϑααῖο- 

ΠῈ5 δὲ ἅΠ1| ῬΓΟρΘ ἱπηιιηθι}. (Οπενα,, Ῥαιοὶ ϑπὶ αὶ ἀΠἴου βοπεϊαπε, Πἰτι6 ἴῃ ΠΠτου 5. ΠῸΠ ᾿ΐὰ ΠΙΔΘ 85 

ΔΘΓΟΡ ΓΑ Ε5., Θχοθρῖο Ῥοίανίο υἱνὸ Ἰοησο ἀσοιίββίπιο : 4αΐ πα] τπ «αϊ θη ἀγ σαι πη  π τ πὴ. δα] σιιᾶ πη 
ΟΡ᾿ΒΙ ΟΠ ΟῚ ὈΓΟ απ πὶ ΡΙΌΤΠΣ, 561 ἀββθυ θυ ΠΟ ΤΠ] Θ ἢ ΡΓΟΠΙΠΕανΙ ἃ Ορτι5 ΒΑΒΙΠΙ ΠῸΠ 6556. 

Ἐ]Ὲ5. ἀπιΐθιαι νθυθα προ σαπὲ ἴοι. 3 ΤΠΘΟ]. Τος.. 110. τ΄, ο. 2. π. ἡ : Πιάσσιις ἀπιοίοῦ Οοπιπιθιιία- 

τογιίηι αὐ Εξαϊάηι, φιὶ Βακὶϊο δοϊδηὶ ἱπσογι δὶ, τιθὸ διιεῖ ἔαπιθτι ἐϊ{{πις, οἱ οίιι οἰΐαπι σοτγρογαῖος 

ἀπβοῖος ἔασεγθ. Οὐιᾶτη αι δηλ ΘΠ θεὰ πὶ ΔΠΊΡΙΘΧιι5. 51Π1.. 58 15. 116} Π1ο ταν γ 6] δχ 60 Ιοοο., ταδὶ 

᾿ναπο (Ομ ΠΙΘη ταν ταὶ δἀθηάτιπι οἰιγανὶ : 56 ἀνσιιπιθηΐα ἰρθὰ, 485 ἃ δὰπὶ ΘΟ ΡΟ Ραπάαπι αἀ- 
ἀπιχὶ,, Ἰορὰβ ψθῖμν ἴῃ ῬυθίλΠο πὸ διὸ ον ϊπὸ οἱ ἰοοο. [ ἈΘμΝ Εἰπλῖβ πῸ5 Ἰδοίογοπι ἀ οαραξ ἠ5 γ]ϊς 
5. ΒΑΒΙΠῚ, ἀπιοίογο 1). ΜΆνδη. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΔΙΑΝ ῬΙΟΡΠΕΤΑΛΙ. ΡΗΕΟΘΕΆΠΕΝ. 

ἙΡΜΗΝΕΙ͂Α 

Ἰεὶς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν. 

3 ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. 

Εὔξασθε μὴ γενέσθαι: τὴν φυγὴν ὑμῶν χειμῶνος 
ἢ " σαδόάτου. Σημειωτέον οὖν ὅτι χειμῶνα ἢ σάδ- 

ὅατον ψεχτὸν οὐχ ἐποίησεν ὃ Θεός" γέγραπται γὰρ, 

Θέρος καὶ ἔχρ σὺ ἔπλασας αὐτά. Ἔν χειμῶνι δέ 

ἔσμεν, ὅταν τὰ πάθη, τῆς σαρχὸς δυναστεύη ἐν 

ἡμῖν. Οὕτω τοίνυν νοητέον τὸ εὐαγγελιχὸν ῥητὸν, 
μὴ γενέσθαι ἡμῶν τὴν φυγὴν, ὅταν τὰ χείρονα ἐν 

ἥμῖν χρατῇ " ἢ ὅταν ἀργίᾳ τὴν ζωὴν ἡμῶν παρα- 

πέμπωμεν. ἸΓοῦτο γὰρ ὑποδάλλει νοεῖν διὰ τοῦ σαό- 

θάτου, ἵνα τύχωμεν τῆς εὐλογίας ἐκείνης: Μαχά- 

ριος ὃ δοῦλος ἐχεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὃ Κύριος εὑρήσει 

γριχοροῦντα- Γίνεσθε φρόνιμοι “ ὡς οἵ ὄφεις " τάχα 
διὰ τὸ φρονίμως χαὶ “ 

γῆρας. Καὶ γὰρ ἐπειδὰν ἀποδύεσθαι δέη τὴν λεδηρίδα, 

συνετῶς ἀποξύεσθαι τὸ 

στενῷ τόπῳ χαὶ ἀχριδῶς προσφίγγοντι αὐτοῦ τὸ 
σῶμα ἐπιδοὺς ἑαυτὸν, οὕτω “ διείρων ἑαυτὸν, ἀπο- 
δύεται τὸ γῆρας. ᾿Γάχα οὖν καὶ ἡμᾶς βούλεται ἴ ὃ 

λόγος διὰ τῆς στενῆς χαὶ τεθλιμμένης δὸοῦ πορευο- 

μένους ἀποδύεσθαι μὲν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, ἐν- 

δύσασθαι δὲ τὸν νέον, 
χαινισθῆναι, ὡς ἀετοῦ, τὴν νεότητα. έγα μὲν 

“ ᾿ - »"» ὦ - 

ὥστε χαὶ ἡμῶν αὐτῶν ἀνα- 

Αι -- 3 κα Ἁ ὭΣ} ΕΣ μἱ ΞΞ 

χαὶ πρῶτον χάρισμα, χαὶ ψυχῆς ἄχρως χεχαθαρ 
-" ᾿ Ἔν α 

μένης δεόμενον, χωρῆσαι τὴν θείαν ἐπίπνοιαν πρὸς 
ν “2 Ἂς - Θ. - ἂς Γάδ ἈΣ - ΘΝ Ἐπ 

τὸ προφητεύειν τὰ τοῦ Θεοῦ. Δεύτερον δὲ μετ᾽ ἐχεῖ- 
ΕΔ 6 -Ὁ- “Δι “- , τι 

νο, καὶ οὐδὲ αὐτὸ μιχρᾶς οὐδὲ τῆς τυχούσης ἐπιμε- 

λείας δεόμενον, τὸ χαταχούειν τοῦ βουλήματος τῶν 
- , 

λεγομένων ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, χαὶ μὴ παραστο- 

χάζεσθα: τῆς διανοίας τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ εὐθυόό- 

4 Ἀπεχαμς οάος (οπιρεῖ. Βασιλείου 
ἐξήγησις εἰς τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, π 

ἄας τοῦ Βασιλείου ἑρμηνεία εἴο. πρὸ 
ἱπορῖς. οι δηΐπι ᾿εἶς ῬΥΙπιι5 ἐϑξ 56 ΓΠΊῸ ΘΟΤΙΙΠῚ {1105 
ἀποίου, 4 υἰβάι5. οί, πὶ ῬγῸΡ μοΐατη Ἐξαϊαπη σοπβουῖ- 

Ῥ51 : 5ε φποάάαπι ο5ὲ Ῥγοοπηὶ σοπις πὸ ἴζα 5ο16 
σοπαγοϊπαζιπι. ϑαπε ααΐ οχϊσεϊπηοπς ραγίοπι ργοω- 
ταὶ 1115 4 Βαβι] πη Δα στιιπη πιὸπ Ρεγιπογο, 564 

τἀπίππη ἀθεβὲ παξ ἐσὸ 4ς 60 οἴιπὶ 1115 σοί ἐποτο γο] πὶ, 
ὩΠὺ ῬΓΟΟΘΠΉ ΠῚ [οίαΠῈ 6}115 πῸπ 6556. ἴδοι!α σοποεήασμη. 

Τ)ὲ ἴρϑο ὀρεσδ, πὶ ΒΆ51111 51:, ἴπ Ῥιίαξοπο 5αι15 οο- 

Ῥῖοϑβε ἀϊβριιξανίπιιι5, Πρ5ο ἸηϊΕο αἴοσπς Οομαθεῖ, εὔξα- 

σθε υ»ὴ γενέσθαι. Ἀδρ. Ξεσαπάιι5 εὔξασθε δὴ μὴ 
τὴν φυγὴν ὑμνῶν. ἘΔΠῚ ἀεπίζιιο εὔξασθαι μὲν δὲῖ 

τοῦ μεγάλου 

οἴμαον. Ἀδρ. βεοὰπ- 

ἵμιον. ἘΔΊΕ λόγος α 

πο ζ 
οο! 

9: ι 

ἘΔΕΣΙ Ῥοβι 

ἘΝΑΒΒΑΤΙΟ 

ἐπι ργορ]ιοίαπι ΕΞαΐαπι. 

ῬΒΟΟΕΜΙΌΜ. 

Οταίο πιὸ ἤαὶ πισα υδείτα ΠΥ 6πι6 νεῖ σαὐϑαίο. χει. 

Α ἀνουίεπάιϊι θὲ Πϑιῖιη ΠΟ ἔδοῖβϑθ ΠΥ ΘΠΊΘΠῚ τι 30. 

5 απ. ΓΘΡΓΘΘΉ510116 : 5οΡΊρίιπ) δδὲ ΘΏΪΠ : 

“Ἔξιαιοπι οἱ Ὅοτ' ἐμ Ππιαῖδεϊ οα. ΜΘ υυτ ἴῃ ἤν Θη]6 Γ αὶ. 

ΘΙΠΠΉ115., ΟἸἸΠῚ ΟΔΓΠΪ5. ΟΠ ρΙ ἀἸτα θα. Ἱπηρϑυιτπη ΟΡΤ-- "7. 

πεπΐ ἰπ ποΡῖβ. Ταπθ δἷς ᾿πι}} Πσθπάτιπι δϑὲ ἐϊ- 

οὔθ. {Ππ|4 να ησο] οι, ΠΙΤΗΪ ΓΙ ΠῚ τις ΠΟ ἤδι 

[πὰ ΠΟΒΙΡᾺ., οπὶ ὙἹΠὰ π᾿ ΠΟΪ5. «ΟΠ ΠΑ ΠΠΓ , 

ἅττ ΟΠ ΡΘῚ ἱπου απ νἱΐαη ΠΟϑΓΡα ΠῚ [ΡΆτιο ]- 
πππι5. Νὰπη ἴᾷΔ ποθῖ5. 5 σπιῆσας ΡῈ. 5 Δ ΠῚ : 
αὐ ΡοπϑαἸσΠΟ πο πὶ {ΠΠ4πὶ ΘΟΠβΘ πλμλ": δ δαΐτι5 

δΈΓΡ 5 {{16. ψιιθπι οἰιπὶ θθποεὶΐ Π)οπεῖτεις., ἔπιν6-- ΠΡ: 

Π]αιλι. 

πογὶϊ 5. Ἐπίοῖε ργιάθτοθς αἰ οιεΐ σογρθπ- Μαιμ. 
165 : Τουϑιταῃ ον ἰά., «πο ρυιιάθπίοιν ἂς βαρίθητον ἐδ" 
ἀδίγα μας βοπθοιαίθμη.. ΕϊΘπῖπι. τ] 14π| Θχπθ πα 
δϑὲ Ρ6}}15... 1π ἸΘου "ΠῚ ἈΠΕ ΤΙ ΕΠΠῚ 5 απὸ ππά ] 416 

ΘΟΡΡΕΙ5. ΡΓΌΓΘΙΙ5. ΟΡ ϑίγπσαΐ, ἸηΠΉΓΠῚ 56Ι Ρ511ΠῚ . 

ἀἴσιιθ δα δἰιπὶ ΠΙΟΕ ΠῚ ἰΓΑΠ5Π] [6 Π5. 5656, 5686- 
οἴαπι Θχυξ. ΕΌΓΘΆΠ ᾿σΊΓπ} δὲ ΠῸ5. γα] 0 ΠΟ 56 ΓΠ1Ὸ 

ΡΘῚ ἃγοῖδπι οἱ βιγιοῖα ΠῚ υἱᾶ πὶ πο ΘἸθπ θ5. ΧΟ 

ψϑίθγειη ΠΟΙ] ΠΘΠῚ . 6 ποντη ἱπάπιθγο., αἰ ποϑβίγα 

4ιοααθ, νοῖας ἀαα]]α, Ππνοπία γπουθῖιν. 

Μίαστια Ζα6 πὶ ἁἴαπιθ ἀἦθοὸ ργῖπηα ἦ05., “πςΡτι6 
ἈΠΙΠΊΔΠῚ 5.1Π1Π16 ΡῈ σαἴαπ ΤΘη΄αΪγα , αἰν]ηὶ αἵ- 
Πατῖι5 6556 σα ρᾶσθπι δα ργΟρ]θἴδπ τι την ϑίθυϊα 

θεῖ. Ῥγοχίπηᾶ ψϑγῸ ϑβθοιπάϊπι 1Π|81Π|., δὲ ἴρβδὰ 
4αϊάθηι ποης πηθἸοοῦοη. ἀπὲ γα] σάγθ ἀΠΠ|σ6π- 

τὰ πὶ ἀδϑι ἀθγᾶπϑ., ἁιιἴνο αι] 510] γϑ] πὲ δὰ {τις 

εν ὁ θεὸς, ἁἀΠ αἼτιτν ἴῃ Θα 115 εἴ ἴθ Βοσ. βθοιιπ- 
: 566] φαΐ μας ἐχραποὶ ἀοροαπέ, πὰ 

γα] 4ς. δάτηοάτπι ἀπ τα πιιι5., οα πὶ ῬΓΌΥβι5 παρέλκειν 

υἱάδαπίιν. Ασοοαῖε εἴπη, φαοα ἴπ αἴγοψας Ομ ΒΓ. 

ἄξεβϑε σοπϑβίεξ. 5 

ς Βερ. βεσαπάιιβ ὡς ὁ ὅφις. 

ἃ 5δὶς Βερσὶϊ ρυίπιις, κεοιπάιβ εἴ τόσες, ΕΔΊΠ σὺν- 

ἐτῶς ἀποδύεσθαι. Δοχ (οάϊσος ἔτος ἀποδύεσθαι δέν. 

Ἐ41 ἀποδύσατθαι. 

 Βες. βεοαπάιπι5 εξ ἔογεϊις οὕτω διείοων, τεοῖς, Βορ. 
Ῥυΐπιιβ διείρας. ἘΔΤ διείογων. 

Γ δῖος ἔγεβ Νἴ55. Αἴ βάτει βούλεται ὁμοίως διὰ εἴς, 51α- 
{πὶ ἄϊο ΝΞ5. ἀποδύεσθαι. ΑἸΐεν Ἐδπὶ 
ἀποδύσασθαι. 

πολιοῦ, 

2ή. 

73. 

21 

10. 



γ1}«{{|ι|ι κὰ. 

15. 
Οδοα. τή. 

10. 

1. ον». τή 
29. 

Ῥιον.τ.2΄. 

590 ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜΝ 

ἀϊοσαητι ἃ ΚΘΡΓΡῚ πὶ. ΠΘῸ ἈΌΘΥΥΔΥΘ ἃ (ἸΟΙΟΥ ΠῚ 

δϑηιδητία,, 566] γθοῖὰ 4 1ΠΠὰπὶ δά τιοὶ νὰ ΘΡΙνΊτιι, 

4|ὸ διιοῖο να 50 ρα 658: ΡΓΟρΙΙθτα ᾽ σα ον πδίιιν- 

416 ᾿πτο ]θοῖτι5. ΘΟΙΈΠ 5. {π| ΘΟΘΠΙ ΠΟΠΙ5. ἀοητη 

ἀοσορονιηι. {Ππ66. δὲ Ποιηϊπιι5 Δ ΔἸ41:., ἀἸοθ 5 : 

Ομὶ μαϑοὶ αἰγὸς αὐ ατιαϊοηάπηι, «μαϊαΐ. Ῥνοῖον-- 

δὰ Ῥγορ θῖα {πόα 106] : πὶ δαρίοη5, οἱ ἱπίοῖ-- 

ἰϊφοὶ μκθο 3 ἱπιοἰ σοτις, εἴ σοσποςοοί θα ἘὺΑρο- 

5[ο]1ι5. 60 ἴοθοὺ Ζ1ὸ 4 ον Ἰ5Π1 Δ Π]0115 ΤΟ Ια, 

«πο δηι 6556 ἀοπιῖιη ἃ1Ὁ ΡΡΟΡΠοιίδηι : αι Δ Π} 

(Ἰἰβουθ ΟΠ θη}. ΒΡ ΙΡ Γππιη}. ΝΆΠΙ 411 5656. αἰ ΠτΠ ΠῚ 
ΘΧΠΙΡΘΕ ΤΠ [ΡΠ] ΘῊ [π1Π}... ΡΘῚ αιοα ΚΡΊΓΊττπ5 Ορογο- 

τὰ, 15 ΡΙΡΟΡΠοῖα δῖ. ῬΟΡΙῸ «{] Ὑ]ΠῚ ΘΟΡ ΠῚ 41 

ἀοπιιποϊαηίι θυ θπίθ ρΘΡΟΙ ΙΓ, 15 ἀοπιιη πὰ- 
Ἰνοὶ ἀἸἰβοθυπθηουπὴ ϑρ  ταπιπὰ. Οπαργορίου οἱ 

Οὐ 115 Ρ Θοβου 6 5: σορ]ιοίο αἀπιίθηι, πα υ]ῖ, 

εἰιιο «τι ἰγὸ5 εἰϊοατιῖ., οἱ σιθιοτὶ αϊγιιαϊοοπί. 

5. δι απῖοπὶ ἀοσπιμὶ ἤθς ἃ60 ΤΠ ΘΠ . τὶ 
ΤΟ Πτι5. ΘΟΠ ΝΠ Θ,1 5656. Αἰ] τινι πη. 6 Διί θρα 

ΡΙΟΡ θα μη., οἵ ΘΟΠ] ΘΟ ΟΓΘΙῚ 5. Θὲ. Δα μη] Ὰ Πα τιΠῚ 

ΘΟΠΒα] ΤΟ ΘΠ, δὲ ἁιἸτουθ ἱπι6} Πσϑητθπ). ΝΟ ὶ5 579 ατήν. μᾶς δὲ 

νΘΙῸ μι δοαπ πὴ τ ΔΟΟΙ θ᾽ ἃ Π}115. ΘᾺ ΡΙ ΘΠ 86... ἃς 

50] ΘΠ 185.. ΠΘάτι6 ΠΟ “ΟΟΙΡΙ Πα ἀΟΠΙΙΠῚ. τ ΟΠ] 

5111] ΠΌΠΟΙ ΘΠ Τὰ [ὉΥ ΠῚὰ ΠῚ ΟΠΊΠ5 γ ΟΡ {15. τι85 

ΡΓΟΡΙΙοεἃ Θομ ΙΠΘἴα", ἴπς ΡΥ ΠΟΙρΑ] ἃ πῖπιὶ ΠΟΒΕΓΙ 

Ῥᾶντθ ᾿πηρυϊπηαπι. Οριι5 51 αι ὉΠ} 5ΘΡ ΠΟ Π6 5016 ῃ- 

τς 'αἀ σοη οι θ᾽. πα ΘΡΊΡΙΓ15. ἀΡΟΆΠα : ΒΘΥΠΊΟΠΘ 

νΟΓῸ δαρι η 0... ἀἀ ἀρραγαπάα δὲ ὀχοοϊοπήα θὰ 

4166 ΘΟμ ΤΟΥ 6 ἃς Ρᾶιιοὶδ. δῖιηΐ ΡγοΪαία. Βαϊ άθιη 
ΒΑ ΡΊΘΠ 85. ῬΡΟΡΥ ἢ Θ5ὲ ῬΓΟ το ΟΓΘ. ΘΟ ΠΠΟΠΘΙΗ. 

ΑΙ ϑπῖμ: ᾿γοίιῖ ςογτποότσιθς, οἱ ποη αἰοπαϊεις. 

Ῥυφίουθα ἀοο πο. ἀοπιπὶ ρον πθὲ ἃ Ὡ ΠΠ|οὰ-- 

τοσοῦ αὐ ἰοπείιπι. Τα. Θχ ΠΠΡΘΡῚ ἀΡ ΙΕ] 

ποῖα 1Π ἃ ΠἾ Π1ἃ 6115 {πὶ 51 Ὁ ΡΟ ΡΟ τα γι15.. θ086-- 

Ἰλσθαΐ πϑοοϑβ6 δϑὲ αιιοοζαπι Πα 1} 1155 τὶ νυ ιιη 

1Ππὼὰ φυοά 65ὲ ἴπ Ομ Ἠ ] 115, ἄτι} πη σ᾽5 σΟἸροϑὶ- 

ἴο5. 6] 1ο. ἀπὶπιο5, π΄ {ΠΊθιι5. πθο Θχίβιπια. α- 

(δοτιιιι οἴη Γαϊϊο πὸ 

7αχία ἀπαϊορίαπι θυ ΡΟ Θη 15 ἀρ Γπ 1Π|5.,. αἰγὶ 

ΒΡ ν τ5. ἱπάπιοαι οἰϊοδοῖαπν. ΝΘ 6 νΘΥῸ 501|ΠῚ 

γΘα Ἵτπιν ἃἰΓδοιαιι βοάαιο., τι αι 5. δα βιιβοῖ- 
Ῥ᾽θπά απ 501 ἸτιπῈ ΠΡ γΆ 15. 511 ΘΓ ἀρίτι5. 7. ΨΘΙΊΠΠῚ 
ἔα αι ἀἀη} ἴῃ ἀπΐμη0 οὐρὰ Πἀθη πο τι5.,. π|]- 
᾿πταβάτιθ, τππη ἢτι}11ι5. 4] σναιλ πη. ΔΟΟΙΡΙ ., {πὶ 

ΔΏΪΠΪ πηοῖιι5 αἰδϑοπαΐ 

ἹΠΟνῖιπλ. 4 ἰπη ἰΘπ ρου ἀπ ἰπιπ : ἅττ ΘΟΥῚΠῚ 

5. ΒΑΘ ΜΆΟΝΙ. 

᾿ δ αὐτὸν, δὲ ἴσθαι δπὲ 5. “ Ε 
ὡς ἐπ᾽ αὐτὴν ὁδηγεῖσθαι ὑπὸ τοῦ οἰχονομήσαντος 

; 13 ἘΣ 
ΤΠΙνεύματος γραφῆναι τὴν προφητείαν, ὁδηγοῦντος 

ἀὐδενα ον α δ Ἀ ΚΣ 
χαὶ τὴν διάνοιαν τῶν ὑποδεξαμένων τὸ τῆς γνώσεως 
ὌΝ εἶ - νι ς Ἢ πον “2 χάρισμα. Διὰ τοῦτο καὶ ὃ Κύριος ἐπέφερε, λέγων" 
« “, Ἂ 5» Ἢ 5 , ρα ΄ 
Ὁ ἔχων ὦτα ἀχούειν, ἀχουέτω. Καὶ ὃ προφήτης 
παν θεν ΤΥ ν ᾿ ͵ : ᾿ 
5. δὲ ὃ Ἰωήλ' Τίς σοφὸς, καὶ συνήσει ταῦτα; χαὶ 

᾿ ΓΕΨΩ , ΟὟ . -»ἵ͵ ΝΥ 
Ὦ συνετὸς, χαὶ ἐπιγνώσεται αὐτά; Καὶ ὃ ἀπόστολος 

ρπτο ; ; ἘΑ τΌν ἢ 
ἐν τῷ περὶ χαρισμάτων τόπῳ », τὸ μέν τι χάρισμα 

΄ Ν Α Ὄ «ς 

προφητείαν φησὶ, τὸ δὲ διάκρισιν πνευμάτων. Ὃ 

᾿ ἐγερ- 
,ὔ -Ὁ Ψ, ͵7 τ ΄ « δι ᾿Υ̓ Ὁ, γείᾳ τοῦ Πνεύματος, προφήτης ἐστίν. Ὃ δὲ τὴν δύ- 

δὲν νὰ Γρὰ Ἐπ Τὸν ΟΣ ν - 
με γαρ παρεέχῶν αὐτὸν ἄξιον οργᾶνον τῇ 

τοῖος: : ΒΕ τ συν ν 
ναμιν τῶν ἀπαγγελλομένων συνετῶς ἐχϑδεχόμενος, 

Ν - - 

τὸ χάρισμα ἔχει τῆς διαχρίσεως τῶν πνευμάτων. 
ι Σ ἐν ἣ 

Διὸ καὶ Κορινλίοις διατάσσων, Προφῆται δὲ, φησὶ, 
᾿ιλε ΣΤᾺ ΚΙ , Η ν ς Υλ. » , 
δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, ' καὶ οἵ ἄλλοι διαχρινέ- 

τωτσαν. 

Καὶ οὕτω μέγα, ὅτι ἐν ἀπειλὴ χεῖται, ἀφελεῖν 

Κύριον ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτην, χαὶ στοχα- 

στὴν, χαὶ θαυμαστὸν σύμδουλον, χαὶ συνετὸν ἄκρο- 

εὔχεσθαι χρὴ λαδεῖν τὸ τῆς σοφίας, 
ἔασιν σπας ; ἐπ σπΑ τὰς ; ὃ 

χαὶ τὸ τῆς γνώσεως, χαὶ τὸ τῆς διδασκαλίας χάρι- 

σμα, ὥστε πάντα ὁμοῦ συνδραμόντα τῷ ἡγεμονιχῷ 
πος ἘΞ ᾿ ᾿ τ 
ἡμῶν ἐντυπῶσαι τὴν πάσης τῆς προφητευομένης 
Ξχγθϑεί κοι ἘΣ ΠΕ τ δὲ, ΤΡΌΜΟ ἀληθείας μόρφωσιν. Ἔστι δὲ τοῦ μὲν λόγου τῆς 

γνώσεως χρεία π τὸ θεωρεῖν τοῦ Πνεύματος τὰ 

ἀπόῤῥητα τοῦ δὲ λόγου τῆς σοφίας, πρὸς τὸ κατα- 
» ͵ , 

σχευάσαι χαὶ ἐξεργάσασθαι τὰ συνεστραμμένως ἐν 
, Σ 

βραχυλογίαις ἐχ 

ἐχτείνειν λόγους ξέτεινα γὰ σὶ, λό ἐχτείνειν λόγους. ἐξέτεινα γὰρ, φησὶ, λόγους, 
ΜΕΣ : τ ΑἸ οκδι Ἴ ; 

χαὶ οὐ προσείγετε. "ἔπειτα τὸ τῆς διδασχαλίας χά- 
ἣ , ἘΘΡΌ μον, 

ρισμα εἷς. οἰκοδομὴν τῶν ἀχουόντων. Χρὴ τοίνυν τῇ 
ταν κα ῦ ᾿ 

ι) ψυχῇ τοῦ μέλλοντος προφητεύειν τὴν ἐπιτηδειό- 

τητα προῦὐποχεῖσθαι ἐχ Ὁ τοῦ ἐφ᾽ ἥ 
5 ἜΞΩΝ δΟ Ἀπ υ Στὰ , ΠΕ ΤΣ ἃ 
ὃ ἐν τοῖς ὅλοις λόγος τὰς ἁρμονιωτέρας ψυχὰς ἐχλε- 

γόμενος, ἐν αἷς οὐδὲ μικρόν τι χίνημα τοῦ παθη- 
Ἰώ δὰ ἄν ἡ αὐ ᾿ ᾿ " Η͂ 

τιχοῦ τῆς ψυχῆς ἀσύμφωνόν ἐστι πρὸς τὸν λόγον κατὰ 

τὴν ἀναλογίαν τῆς ἐνυπαρχούσης εὐαρμοστίας, τὴν 
Β σὰ , ᾿ ΤΣ 3 ΄ - 
ἐχ τοῦ θείου Πνεύματος ἐνέργειαν ἐπαγάγη. Οὐ 

, ἙΝ "δ᾿ -τῷ - ἡ ἢ ον , » Η 
μόνον δὲ ἣ τῶν παθῶν χαταστολὴ ἀναγχαία εἰς τὸν 

- - - }} 

εὐτρεπισμὸν τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Πνεύματος, ἀλλὰ χαὶ 

τὸ μέτρον τῆς περὶ τὴν πίστιν διαθέσεως, χαὶ τὸ 
ἌΣ τ ξ Ε 

συμφέρον αὑτοῦ τε τοῦ “ ὑποδεχομένου τὴν χάριν,χαὶ 
- " Ἄ ε 

τῶν κατὰ καιρὸν ἀχουόντων, ἢ καὶ εἰς ὕστερον με- 
θεξό Ἐν παν: περναῶςελείςε, ΑἸ 
εξόντων τῆς ἐκ τῶν προφητῶν ὠφελείας. Δίδοται 

" τὸ ἶ ὅν ἜΣ ες, ἢ ἜΑ ΩΡΗΝ ᾿ ς ; ἐξ , 
οἴϊατη 4αὶ ἴῃ μοβίθυιιηι δχ ΡΙΌΡΠΘΕΪ5 [ποτα ρου. Ο γὰρ, φησὶν, ἑχάστῳ ἣ φανέρωσις τοῦ Πνεύματος 

8. Π|α, τίς σοφὸς οἴο,, ΠΟῺ ἸΠγΟΠἾΠλτ5. Τα θη ἀρι 

Τοο] πὶ : 566 ἀρ Οβοαπὶ Ἰοσαιπίιν 14,10. 

μ Ἄορ, βοοιπάιις τῆς ἐνεργείας. ἘΔΙΓῚ αἰαὶ αἰτόοσιο 
(οπι)οῦ. τῇ ἐνεργεία. 

1 Βερ. Ξοοιηάιι καὶ ἄλλοι διαχρίνοντες διαχρίσεις χα. 

« Αφι]α, ϑυτητηδο]ι5. οἱ ὙΠοοάοιο ρτὸ λόγους 

ΘΙ ουιπὲ χεῖρά μου, πεαπαιτη πιθαῖη. 

»Έορ. βοοιηήιι τοῦ ἐν ἡμῖν. 

ὁ Τάοπι (οάοχ τοῦ δεχομένου. 

ππσ τὐὔὐοϑϑα ΔΪι͵αδπὰὰ αι υιυνις 
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΄ ᾿ 
πρὸς τὸ συμφέρον" χαὶ πάλιν, Κατὰ τὴν ἀναλογίαν ΘΘΡΙΡῚ διιηι. 7) αι ΘὨΪ ΠῚ, ἸΠ 10 μμἰομί 6 πια- τ. (ον. 11. 
τῆς πίστεως. ᾿Ανέφικτον “ μέντοι τὸ τῇ ἀνθρωπίνῃ ΐ χῆραι εις ἘΠ : δος 

τιϊ[δείαιῖο ϑδρίγίις αὐ τε ]ἱαΐοπι ; ἀο Ὑαγϑιιβ, 5.6 ΣΥΒΕΣ 
φύσει, παραστῆσαι τὸν λόγον τῆς διαφόρου ἐνερ- 

γείας παρὰ τοῦ θείου Πνεύματος τοῖς ἀξίοις ἐγγινο- 

μένης " χαθ᾽ ὃν ὃ μὲν προφητείαν πιστεύεται, χαὶ 

ταύτην ἐπὶ τοσόνδε᾽ ὃ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων 
λαμθάνει, καὶ “ ταῦτα τηλικάδε" χαὶ ἄλλος ἐνερ- 

γήματα δυνάμεων μειζόνων ἢ μικροτέρων. Ταῦτα 

γὰρ μόνος οἶδεν ὃ τὴ ἑκάστου ψυχῆς ἀξία ἐνατε- 

νίζων, καὶ τοῖς ἀθεωρήτοις τῆς δικαιοσύνης μέτροις 

διαιρῶν ἑχάστῳ τὰ πρὸς ἀξίαν. 

Πῶς προεφήτευον αἵ χαθαραὶ καὶ διαυγεῖς ψυχαί; 
Οἰονεὶ κάτοπτρα γινόμενα τῆς θείας ἐνεργείας, τὴν 

ἔμφασιν τρανὴν χαὶ ἀσύγχυτον καὶ οὐδὲν ἐπιθολου-- 
μένην ἐχ τῶν παθῶν τῆς σαρχὸς ἐπεδείχνυντο. Πᾶσι 

μὲν ' γὰρ πάρεστι τὸ ἅγιον Πνεῦμα ἀλλὰ τοῖς υὲν 

χαθαρεύουσι τῶν παθῶν τὴν ἰδίαν ἐμφαίνει δύνα-- 
μιν “τοῖς δὲ τὸ ἡγεμονικὸν συγχεχυμένον ἔχουσιν ἀπὸ 

τῶν τῆς ἁμαρτίας σπίλων, οὐχέτι. Δεῖ δὲ πρὸς τῇ 

καθαρότητι χαὶ τὸ δμαλὸν τῆς ὅ εὐσταθοῦς κατα- 
ἐς 5» ὃ, ΕἸ ᾿ } Ἷ, ΝΜ 

στάσεως ἐπιδείκνυσθαι. Οὐ γὰρ ὃ ἀνωμάλως ἔχων 
Ἢ ᾿ “- 

περὶ σωφροσύνην, χαθαρός" ἀλλ᾽ ὃ τὸ φρόνημα τῆς 
ἣν - ἘΕ - , ὍὭ Ἂ " ΄ ψῳ 

σαρχὸς ὑποτάξας τῷ Πνεύματι. “Ὥσπερ γὰρ αἵ τῶν 

προσώπων ἐμφάσεις οὖχ ἐν πάσαις ταῖς ὕλαις γί- Ε 

ἥνονται, ἀλλὰ ἐν ταῖς λειότητά τινα καὶ διαφάνειαν 

χεχτημέναις" οὕτως οὐκ ἐν πάσαις ταῖς ψυχαῖς ἢ 
-- ,’ ΦῸ» Εν ὩΣ 2, " Ὶ Δ 

τοῦ Πνεύματος ἐνέργεια, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς μηδὲν σχολιὸν 
τὶ , ΝᾺ -Ν « ν ᾿ 

ἐχούσαις, μιηδὲ στραγγαλιῶδες. Ἣ χιὼν λαμπρὰ, 
5. Ὁ. αν ἢ 9 , 5, ἘΞ| », 7 
ἀλλ᾽ εἰκόνας τῶν " ἐγχυπτόντων οὐ δείκνυσι, διότι 

τραχεῖα ἐστιν ἐχ πεπηγότων ἀφρῶν συγχειμένη. 

Τὸ γάλα λευχὸν, ἀλλ᾽ οὐ παραδέχεται τὰς εἰχόνας, 
, “- ὡν " 

διότι καὶ αὐτῷ μικραί τινές εἶσι πομφόλυγες. Ὕδατι 
δὲ ΝΡ. ἔλ, » Ἂ Ὁ -" ͵ -ο2ιΑ Υ ΑΒΕ ΟΝ Ὲ χαὶ ἃ μέλανι μορφὴ ἐμφαίνεται διὰ λειότητα. 

Οὕτως ἄρα τὸ ἀνώμαλον τοῦ βίου πρὸς ὑποδοχὴν 

θείας ἐνεργείας ἀνεπιτήδειον. “Ὅταν οὖν Ψυχὴ πάσῃ 
» , . ῳ ἘΠ τω δεν Ν 
ἀσχήσει, ἀρετῆς ἑαυτὴν ἐπιδοῦσα., τῷ σφοδρῷ περὶ 

ϊ ᾿- : μ ι 
Θεὸν φίλτρῳ διηνεχῶς μνήμην Θεοῦ ἐντυπωθεῖ- 

τω 7 ν - 

σαν αὐτῇ διασώζῃ, καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ οἱονεὶ ἔνοι- 

χον "ἢ αὐτῇ τὸν Θεὸν εἶνα! χκατασχευάσηῃ᾽ ἐχ τῆς 
"ἢ Ὡ 

πρὸς τὸν Θεὸν σφοδροτάτης ἐνατενίσεως, χαὶ τοῦ ἀῤ- 
΄ "" -Ὁ- 

ῥήτου φίλτρου θεοφορουμένη, ἀξία τοῦ χατὰ τὴν 
[. ΄ 

προφητείαν χαρίσματος γίνεται, διδόντος θείαν δύ- 

ναμιν τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς ψυχῆς Ρ 

ἃ 1τὰ φααΐαον 55. ΔῈ ΘΠ] μὲν τὸ τῇ. 

4 Ἔες. βεοιπᾶπι χαὶ ταῦτα δὲ τηλικαῦτα. 

ἐϑῖς Μί55. ἔγθβ. Πθοβ μὲν ἴπ Θ 15, 

5. ερ. βϑοιπάτι5 οἰιπὶ πἰγοσιο (Ομ εἴ, τῆς εὐστα- 

θοῦς, ἘΔ1Π τῆς εὐπειθοῦς. 

ὅξ0 

οιιπ άπ, ταϊίοτιοπι Ποὶ. ϑατιθ συιργα παΐιραο Ππι-- 
ΤΠ Δ 85 Ὑ]ΓῸ5 Θϑῖ , θα ΠΙ θοΓῸ ΠΟ ΠΘ πὶ τη ππηΉτ|6 

ἀϊνογϑδθ ΟρΘΡ ἈΠ] ΙΪ5., {1185 ἃ Θρίνί πὶ ἀϊνπο ἀοοῖ Ἷ 
ἴῃ Πῖ5 4] τπηουθηταν. Τυχία {πᾶτῃ Ππῖσ ΡΙΌΡΠΘΙα 
ΘΟΠ ΠΕ ΠΡ, δὲ 14 αυϊάθπι αὐ σϑρἔιπι πποάτιη]. 

ΑἸτπ5. δσοῖρις. ἀοπὰ ϑαπδι μι. , αἴάτιο θὰ δά 
ΘΘΡ Δ ΠῚ ΠΠΘΗΒΕΓΔΠῚ : Δ}11|5. ΨΘΓῸ ΟΡΘΙ ΔΓ ΟΠ65. νἱν- 
{{|{π|Π| 5. ΠῚ] ΟΥ̓ ἘΠῚ ἀτιΐ ΠῚ] ΠΟΙ). ἘΠ]Π) νΘΙῸ 501π|5 

δῖα ΠΟΥΤΕ 41 οἰ} 5π|6 ἃ ΠῚ ΠΊ85 ΠΊΘΙ πὶ ΡΘΠΙτ5 

1ΠΠ Θ Πα, ΘΕ 1Πν 151} }Π|0115 7151 {120 ΤΠ ΘΉΒΕΓ15 1186 
ΘΧ ΠΙΘΡΪΓΟ 51 η}, πιπὶ σα {16 ἀἸ5Ε 111}. 

3. ΟἸοπηοο ργΟρΠΘία Ρ ΠΕ ΡιιΓδο 86. ΡΠ] 1 465 
ἀΠΙΠη: ἢ ΝΟΠΙΡΘ. 685 ψο]εΐ 5ρθοι!α ἔαοϊο ἀν ̓ π 
ΟΡΘΓΔΙΟΠΙ5., ᾿ΠΠασΊΠΘηΪ ᾿πίθσγα ΠῚ. ἸΠΟΟΠ [58 11-- 

4116 δὲ ππ}1ὰ ὁχ ρᾶγίθ [ΘΟ 115. ΟΡ Π15. {θα ΤᾺ ΠῚ 

ΓΟΡΙ θη θαπηῖ. Νὰ πη ΟΠΊΠΙ 115. αυϊἄθπὶ δάοβί 
ΒΡΕ 15. ΒΔ ΠΟΙ : 5664 115 4 Ρι1 απ [ΘΟΕ - 
Ῥ1ι5.. Ῥδοι]]αγθι. ΘΧ 6. ὙἹρ θη ; αἱ ΨΘΙῸ 115 

4 ΠΟΥ. ΠΠΘΠ5. ΡΘΟΟΔΙ 50 Π} 15. ΡΘΡΓΙΡ] ΔΓ". 
πλϊπἰπιθ. ΟΡΟΥΘ Δι 6 πὶ ΡΥ Οἴθι ρα ΙΓ ΓΘ ΠῚ 5. 6011-- 

απ 5. ΔΏΪτηΪ ΡΠ ὈΠΠταΐθ πὰ ὌΧΙ θοτο. Νάτο 
ΘΠΪΠῚ {111 1Πόρ118}15 δϑὲ ΔΠΙΠῚΪ Οἰγοὰ ΟαϑΕ [ΓΘ]. 
ῬΌΡΙ5 εϑὲ., 5664] 711 ΘαγΠΙ5. ΡΘΕ ἢ 181 511} 6 1: 
ϑΡ νῖ ταὶ. Οποιηαπηοάτιηι Θηΐπη. γαεαιι πὴ πιο ]-- 

Π65 ΠῸΠ 'π Π|Ά] 106. πηαίθυϊα γθ ἀιιπίι", 566 ἴῃ 

[5 ἀπιπίαχαι αἴ ον ΟΡ ἢ]. ἃ0 ΡΘΗ] οΙ ἀΠαἴθηη 
«παρηάαπ ΟΕ πρηΐ : 11 ΠΟ ἴῃ {1} 115}1|06ὲ πη θη-- 
{|| 115 ΟΡΟγα το ΒΘ ΡΊΡ ἴπι5, 566 1Π 115 4110 Π1Π}]} πὰ θο πὲ 

ΟὈΙ αι τ... ἢ1Π1} οΡτονιπη. (απάϊάα αι! θπὶ 
ΠΙΧ 5, ΨΕΙῚΙΠῚ ᾿ΠΠ Δ Ί ΠΘ5. 1 ΠἸΘῚ {Π1|Π| ΠΟΠ ΓΘΡΙΘ56η- 
ταῖ, ΡΡΟΡΙΘΡ θα 0 περ 11}}15 δ ,. 6. οποία 
ΒΡτπ|ὰ ΘΟΠΒίΔΠ5. Τὰς Δ] Πτ1ΠῈ., ἃ ΠῸΠ ΓΘΟΙρΡΙΓ ᾿πηὰ-- 

σπ65, 60. αιιοά δὲ ᾿ρϑὶ δχίριιο {προ ρα πη. ̓Π5]ης 
θυ]. Οοπῖγα, ἵπ ἅ]πα ᾿Ισοὲ πἰσγα ΓΘ]ποθε 
ἴονπηα ΟΡ ἰωνονθηι. Τία ν᾽ δ]ῖοθὲ νἱΐθ ᾿πθρατια-- 
1π|5. ποαπαηιαπη Ἰἀοπθα δϑὲ δ] 5.5] θ᾽  ΠἰΔΠ] 

αἰνίπαπη. ΟροΡ ΠΟ ΠΘ ΠῚ]. ΕΥΡΟ ΟἸΠῚ ΔΠΙΠηὰ ΟΠΊΠΪ 
ψΊΡί 15. δἰ θά δχ γϑΠθπη θη ἴπ Πρ] 
ΔΙΏΠΟΓΘ., ΡΘΡΡϑίιο Τ)61 ΤΠ ΘΠ]ΟΥ ἃ ΠῚ 510] 1 0 Θϑϑὰ ΠῚ 

βϑυναῖ; δἴχιιθ πος τηοο ΤΠ θιιπὶ ψ τ: ἴπ 856. ἰρϑᾶ 

ἱπΠπα θ᾽ πίθιη τρήαϊε; οχ ψϑμοπηθη ἰ5ϑπια ἴπ 

θη ᾿μΘΠΠῸΠ6. Θὲ ΔΙΌΔΠΟ ὩΠΊΟΙΟ., ΠΙΙΠΊΪΠΟ 

αἰΠαία,, αἴσπα ργΟρ θεῖς ἄοπο δνδάϊι, Πεὸ αἰνὶ-- 

"δὶς (οαϊοοβ ἔτοβ. ἘΔΤΠ νονὸ ἐγκοπτόντων. 

ἅ Ττὰ ἀπίαι5 (οπι θοῇσι! Οοάοχ εἰ Ἀορ. βοοπηάιιο, 

ΑἸτον Οοπιθοῖ, οὐπὶ 6115 καὶ μέλαινα, ψιορφή, 

" ΒἘδρ΄. Ξοοιιπάτι5 ἔνοιχον ἐν αὐτῇ. 



ὃ ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΌ ΣΝ 

πᾶπὶ νἰνταοι. ἰὴ ρ ον ΠΘηἴθ... ΔΗ  1πι6 Οοτ]ο5 

ἀρουίθπῖο, δὲ 1πι6 Προ πἀὰ5. ἀ1ιὰ5. ὉΠ ϑρθοιι- 

Ἰατίοπθα. Οὐ ρΓΟΡ ΓΘ ὁΓ ῬΡΌΡΠοῖδο ἀπῖο νἹ θη [05 

νοσαθαπίμ : ΡΡΟριθυθαιιοα [ἀππγὰ ρρυῖπ 6 ατιὰ- 

51 θ᾿ αβθητα. [556 7. ῬΡΟΘΡΙ ΟΡ ηΐ. 50 πηὰ 0 ]5 

πα ποθιλαν δ Ἰπτ6 Προ πάτιην. ΡΡΟρ ποτ οιιαι α[- 
Πατιι ΘΧ ν 55.» {πὲ ἰῃ 50 η1η15 ἀοοίἀπιη:. Οπριη- 

ἀἀμηοάτιηη. ΘΠ] νἰδῖὶθ ὈΥΪΠΟΙρΠ ἀπίπηϊ ραν 

ἸΠΊΡΓΘ5515.5 ὉΣΡ65. ἃ} ΓΘΟΊΟΠ65. ΤΠ ΔΘ Ἰη6. ἃ0 

ῬΟΠΟΒε πἀϊηθ ᾿ ορϑία πῖθ5., ἅπ| ΔΗΪ ΠΑ] δι 0 ἃ 

ΠΑΓΓΔ ΠῚ) ΘΟΠΘΡΙ ΟΠ π5 : ἅτι ΘΕ απ. νυ] Υιιηὴ 4}1-- 

«πον τι τ. ΤΏΘΙ ΠΟΥ ΙΔ 5. {1180 Δ} Ἴ] 115. Πα τισῖα. 5111. 

58 ΡΘΠΙΙΠΙΘΙῸ ΟΠ ΠΘΠΊΔΙ5 ; ΟΠ ΠΊ 116. ἔπ. ΠΕ]1ὰ . 

[ἈΠ 16. πονὰ ΒΡΘΟΙΘΠλτ15 1π ΠΟ]}5 οἱ ἀπ] ηλι5.., 
Ἰναιι 7α πὴ γ 6 Τα] πᾺ ἢ} ΘΟΥΡΟΡΘΟ δθηδιι νἱ46- 
Ἠλ115.7, ΠΟΙΠΘ. Δι Ἰπητ5 : {|| 6η} οἵ αν ΠΟΥ ΠῚ ἃς 
Ῥυδατογιιηι ὙἸΓΟΥ 1) ἸΠΘΠ5.. ἈΠ πᾶ πὲ (46 } ΡΟ Ὶ 

ΔΡΘΡΓΔ ΠῚ ΥἸΒΙ ΟΠ ΘΠ} 5 ἈΠ Πα Π10. νΘΡῸ 06} 50 ΠῚ ΠῚ ΠῚ 

ΠΡ. 5515 ΔΊ ΠῚ 115..,. ΟἸνΊΠ15. ΘΘΡΙΠΟΠ 115. ἃς 

νἶβὶ5. πη 0] Θ αι 5, οἴ) ΠΟ΄τι6. ρ6ι ΟΟ]05. Πα Ί Π65 

ΘΟΥΙΙΠῚ ἡ π|85 γ ΘΠ [1], ΓΟν ΘΔ, ΠΟΙ ΤΘ Ρ6Ι ΔΙῸ 5 
ΔΘ.Ὶ5. ἸΟΓ ΠῚ}... ἃ νΟοἷ5 Θἀθπά τ ̓Π5Γ ΘΠ 115. θγοΓ6-- 

Οἴθιη], ΔΟσΘρου. ΝΘΊτι6. ΘΠΪΠῚ 51}}1Π}15 116 τΠνὸ- 

Πῖι5, δὲ δἰθναῖτβ., αἰ ογὰϊ [Ὁ ν]5. 505 ]5ἴθηβ 

ΠΘΩΊΘ. ΤΠ 5115 1 60 ϑθήάθηβ, “πὴ Ὑἱ 41 Ἐϑαϊαϑ: 
ΠΘάτι6. 116 δἰ δου  Πτι8. ἃ]0 1ΠΠ|0115. 5. ΘῈ... ᾿5ΠΟΙῚ5 

3. Δ ΓΘ ἃ}0 105. ἀδούβιαι, 4] ἀρι ἘΖΘΟ ΙΘΙ ΠῚ 

ἀἰδβου ταν... ΟΡ  ΘΡΘΟΙΘ. Ππιπιᾶ ηὰ. 564 ΠΟΡΙΙΗῚ 

ΠΊΘΠ5 ΤΠ 8] 016. “ιυδάδηι νἸΡ 6 ΤΠ ΘΑ ΕΙΠῚ ΓΟΙῚΙΠῚ 

ΘΟΠΓΘΗΙ ] ΠΟ π6. πη ΟΡ] λαἴαι., ΒΡ πα αἰ ν᾽ πὰ πὶ πὰ- 
3 

ἔμγλη} Ρ6Ὶ το ΠΙσπηαΐα ΚΘ ΡΥΘΘΠ ΔΉ. 

ἡ. γιάδηϊ ἀπῖθπι ΡΙῸΡΠΘἴδο ΠΟ {πιὰ 50] 111}, 

ν ΘΙ) ἴλη] “τι. ἢ ΔΠΡ15. ὈΥΟΟΒΘΠ 115. διιηΐ 

τ. αἰδάϊτα. Οπδπδ πηοάτι αἷς Ῥαι]ι : δὲ ϑ τὸ ργὸ- 

Ρ]ιοιοιῖς ; Ἰηϑγθαϊαξι ἀπίθηι αἰϊῃηὶς ἱπΠαοϊὶς., 

αἰ ἱπάοοίιις., οσσιίία οοταϊϊς {ἰ{ιι5 τι αν έξοσία 

Πιιπι. Αὐτὶ αυθιπα οι Ἡ 6] Ἰϑθοιιβ : ΔΌππ ΠΟΥ" 

τιθιιη. απιϑιἰαναι ἐδοτιῖν., Οἴει ΤῸ ΘΥ ἐΘΓ Θἔ 17) ὉἷΤ' 

οιίην σΓΓις σι {ἰδὲ οὐνίαπι ἢ Ἐπι απΐοι οἱ Ριὸ- 

ῬΠΘυα, ,. οὐ. ἈΠΟ 6}. ΘΟΠΙΠἾ 1} ΘΓ ΒΟ ἔμ, 

ς ΒΆβΙ]1ι5, 5ῖ ἰατηο οἾτι5. Πδο 5ιιπΐ, πιὰ ]ὸ ἀοοῖρὶς 14 
«αοί Ἰορῖταν 1 Πρ. 9, 9, αὐ σθοῖο ἀὸ Ῥγα οητον ἀπ- 
ποίανις (πιο σις. Ετοπΐπν {ΠΠπ||| ἔμπροσθεν, νοοῖ 
ἐκαλοῦντο, ποη νοοὶ βλέποντες, Ππππρ πὰ πὶ δθ56 πόπιο, 
4.1 Ἰοσιπη δουιρῦιτο Ἰοσονῖ , ἱπΠοίαθίταν, ατο 
ορτῖπιο Ἰπ ουργοῖα 5 5. Θ γτατπδο τις, {απ τὰ φου-- 
Ῥ511, τὸν γὰρ προφήτην τότε ἐχάλουν χατὰ τὸ ἀρχαῖον, 
ὁρῶντα, ίαπι δἰιπι Ζιιὶ ἐμις ργορ]ιοία ἐραΐ, υοοραναπὶ 
απτἰχιίειι5, 1 ἰάἀεπίεπι. 

ἀ δῖ. τὸ5 Νῖ55, ΕΠ γοχὸ βεγέθη, πιαΐο. 

ἍΒορ. βθοιηάιι θεαιλάτων τε χαὶ παραδόξων. 

ζῃ .ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΆΑΟΝΙ-. 

διανοίγοντος εἰς κατανόησιν ὧν βούλεται θεαμάτων. 

Διὸ χαὶ “ οἱ προφῆται ἔμπροσθεν βλέποντες ἐχα- 

λοῦντο" παρὰ τὸ ἣν: παρόντα τὰ μέλλοντα. προορᾶν. 

Προς αχθησόμεθα ὃ δὲ μᾶλλον εἰς τὸ ἰδεῖν τὸ προφης 

τιχὸν κίνημα, ἐχ τῶν χατ᾽ ὄναρ φαντασμάτων. 

“Ὧδπερ γὰρ ἐν ταῖς καθ᾽ ὕπνον φαντασίαις τοῦ ἣγε- 
μονικοῦ τῆς ψυχῆς ἡμῶν τυπουμένου, πόλεων ἢ 

τόπων “ μεγέθει χαὶ κάλλει διαφερόντων, ἢ ζώων 

ὑπὲρ τὴν φύσιν γινόμεθα θεαταί" ἢ καὶ λόγων τινῶν 

μνήμην διὰ τῆς ἀχοῆς ἐμπεσόντων, πολλάκις παρα- 

ὁ θεαμάτων λ “ χατέχομεν ᾿ χαὶ τοσούτων περὶ ἡμᾶς 
ΝΡ δι. 9 , “, ἌΣ τ ἢ 

τε παραδόξων χαὶ ἀχουσμάτων ὄντων , οὔτε τι εἴ- 
Ὁ ΔῈ. 9. Ψ 3 η΄ ΕΟ ἐς. ΄ δομεν χατὰ ἀλήθειαν σωματικῇ αἰσθήσει, οὔτε ἤχου- 

Ἀ ἀπ Ὁ ἘΞ ἜΡΩΣ 
σαμεν" οὕτω χαὶ τὸν τῶν θείων ' χαὶ μαχαρίων ἀν-- 

- “ ΔΗ Ὁ Δ ν. , δρῶν νοῦν, ποτὲ μὲν ὕπαρ, ἄλλοτε δὲ ὄναρ τυπού- 
, ΕΣ - 

μένον, λόγων τε θείων χαὶ θεαμάτων ἢ πληροῦσθαι" 
ν “Ὁ ,ὔ ΕἾ 

τῶν ὁρωμένων ἄνα- 
“ δορὶ ᾧ, ὑμὴν Η ὌΝ 

οὗτε δι ὀφθαλμῶν τὰς εἰχόνας 
ν ; ὕλαν τον ἐξα 

μαξάμενον, οὔτε δι᾿ ὥτων ἀέρος πληγὴν ἐχ τῶν 

φωνητιχῶν ὀργάνων προελθοῦσαν ὑποδεξάμενον. 

Οὐ γὰρ ἔξωθέν τι ὑποχείμενον ἦν διψηλὸς θρόνος 
ΡῈ Μ 

ὁ ἐπ᾽ αὐτοῦ 8 καθήμενος, ὃν 

ἄνθρ ρωποειδὴς, ὃ ἤλέχτρινος 

τὰ 
χαὶ ἐπηρμένος" οὐδὲ 

᾿ 

ἴδεν ὃ Ἣ αΐας: οὐδὲ 
"“ 

μὲν τὰ ποις ὀρθῦος ἄνω 
παρὰ τῷ Ἰεζεχιήλ- ἀλλ᾽ ὃ μὲν νοῦς 

» πυρινὸς δὲ ἀπὸ ὀσφύος ἐπὶ 

ν , 

τὰ χάτω; ὃ 
᾿ κρ 

Ώ ὑτῶν, ὃ δυνάμει ρείττονι, ἐν θεὼρ ρία τού τῶν ἐγέ- 
ε 

νετο, δι᾿ αἰνιγμάτ τῶν τοῦ Π ΉΠΕΣΔΕ τὸν θείαν φύ-- 

σιν παραδειχνύντος. 

προφῆται οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, 

παρόντων τὰ λανθάνοντα, ὥς φησι 

Παῦλος. "Κὰν Ν προφητεύητε, εἰσέλθη δέ τις ἄπι- 

στος ἢ ἰδιώτης, τὰ χρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ Ἐπ 

Ἢ ὡς ὃ λισσαῖος" Οὐχὶ ἢ καρδία 

ε -" δ 

Ὁρῶσι δὲ ο 
ἐς ΘΕ 
ἀλλὰ χαὶ 

3 μου ἐπορεὺ ἤετο μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἀνέ ἔστρεψ, ἐν ὃ ἀ ἀνὴρ, 
΄ 

ψετὰ του ἅρματος αὐτοῦ, εἰς συνάντησίν σοι: 
5) Ἔ Ν ΟΣ, Υ ΤΠ δύ ὀνείρων ΘΕῚΣ στι δὲ προφητεία χαὶ ἣ δι᾿ ὀνείρων προγνωσ!ς, 

-- 5 Αἶ 3 ᾿; - ᾿ Ὅτ - 

ὡς τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῷ Δανιὴλ ἐπὶ τῆς 

{8ὶς Βοσ. βεουηᾶας, ἘΔΊΠῚ σατὰ ἀποθιι5 Νῖς5. ἀν- 

δρῶν χαὶ μακαρίων. 

Ὁ Γϑουιρβίπιαβ πληροῦσθαι ρΓὸ γ α]παῖο πληροῦται, Οἴλπι 

(οάϊος 193. ΘΌρρ]ο ἡμᾶς δεῖ νοεῖν, γ6] 51π}1]6 ψι].1 
Βοος. βοσιπάτι5 ἐπ᾽ αὐτοῦ καθεζόμενος. 

᾿ Τα ΒΟΡῚ ρυίμπλιβ, βοοισηε 5 οἵ τογίταβ, ἘΠΕ δυνά- 

μι χρείττων. 

ῖ (οάϊοες ἄτιο συνάντησίν σου. Μοχ αἴογναις (Ομ) . 

. καὶ τῷ Δανιήλ. Ἐ4ῚΠ ὡς 

ὔ 

. “ἃ ἣν πε ᾿ 

ὡς τῷ Ἰωσηφ....- ὃ Ἰωσὴφ... 

χαὶ Δανιήλ. 

ὦ σῦν. «ἄσπιλον Ὁ 



ΘσΟΜΕΝΤ. 

- βξγς τὰ Ν 
Ῥαδυλωνίας ἐδείκνυτο. Πῶς οὖν καὶ Φαραὼ, χαὶ 

Ναδουχοδονόσορ; Ὅτι περὶ τῶν χοσμιχῶν χατα- 
Ηξ Στ - 

στάσεων τοὺς κρατοῦντας ἔδει προθλέπειν 7 ἵνα πι- 
, Ν᾿ ν Η͂ ΟΣ τ ᾿ ΠΟΙΣ 

στεύηται. Πῶς δὲ χαὶ Βαλαὰμ. προφητεύει χαὶ Ἰλαῖ 
- ᾿ ᾿ ι 

ἄφας; “Ὅτι χἀχεῖνοι τοὺς πειθομένους εἴχον" και 

ὃ μὲν ὡς ἀρχιερεὺς, δ᾽ δὲ ὡς μάντις. Οὐ γὰρ ψυχῆς αὶ 

καθαρότης ἐνταῦθα, οὐδὲ " διαύγεια νοῦ ἐνορῶντος 
᾿ λ Α » - μ΄ » -Ὁ- τ ἀλλ᾽ 

Θεὸν, καὶ τὴν ἐχεῖθεν δύνα!κιν ἐπισπῶντος " ἁ 
Ξ' 

Ὶ -Ὁ- τὸ » - γ. ᾿ 3 ἢ ᾿Ὶ » οἰχονομικῶς ἐν αὐτοῖς ὃ λόγος, οὐ χατὰ τὴν ἀξίαν, 
ΟῚ κ᾿ . ν"; ῃ ἈΝ τ ν᾿ ἢ "ὦ ἀλλὰ πρὸς τὸν καιρόν. ζητήσεις δὲ εἰ τὰ " παρὰ τῷ 

« ΕἸ ᾿ - 5 Υ κ᾿ 2 ,ὔ “ Δ τὶ 

Ἡσαΐᾳ χαὶ τῷ ᾿Ἰεζεχιὴλ ὀπτασίαι εἰσὶ, διὰ τοιῶν- 

δε φαντασιῶν ξωραμέναι, ἢ θεολογίαι, δι᾽ αἰνιγμάτων 
τὶ , "ΕΘ ΉΩΝ ἘΤΟΕΜΙ - 

τοῦ Πνεύματος τὰ τῆς θεότητος ἡμῖν ἰδιώματα “χα- 
ἜΞ 

ταγγέλλουσαι; 

᾿ Εχ᾿ ’ “ ᾿ ; Φασὶ δέ τινες ἐξεστηχότας αὐτοὺς προφητεύειν; 

ἐπικαλυπτομένου τοῦ ἀνθρωπείου νοῦ παρὰ τοῦ 

Πνεύματος. Τοῦτο δὲ παρὰ τὴν ἐπαγγελίαν ἐστὶ 

τῆς θείας ἐπιδημίας, ἔχφρονα ποιεῖν τὸν θεόλη- 

πτον, χαὶ ὅτε πλήρης γέγονε τῶν θείων “ διδαγμά- 

τῶν ; τότε καὶ τῆς οἰχείας ἐξίστασθαι διανοίας, καὶ 
ἀλλ. Α 4. “νου. ὃ ΕἸ -Ὡ ἢ, με δὲ τω 2 

ἄλλους μὲν ὠφελοῦντα δι᾿ ἑαυτοῦ, αὐτὸν δὲ τῆς ἐκ 
τῶν ἰδίων λόγων ἀπολείπεσθαι ὠφελείας, “Ὅλως δὲ, 

, ΄, 9 ν» ΕῚ Ὁ Ὁ ΄ ἵ 

τίνα λόγον ἀκόλουθον ἔχει ἐχ τοῦ τῆς σοφίας Πνεύ- 

ματος" μεμνηνότι παραπλήσιον γίνεσθαι, χαὶ ἐχ τοῦ 

τῆς γνώσεως Πνεύματος τὸ παραχολουθητιχὸν “ ἀπο- 

θάλλειν; Ἀλλ᾽ οὔτε τὸ φῶς τυφλότητα ἐμποιεῖ, 
“"" ᾿ 2 2 ΄ ὦ Ὁ ἀλλὰ τὴν ἐχ φύσεως ἐνυπάρχουσαν δρατικὴν δύνα-- 
μιν διεγείρει" οὔτε τὸ Πνεῦμα σχότωσιν ἐμποιεῖ 
ταῖς ψυχαῖς, ἀλλὰ πρὸς τὴν τῶν νοητῶν θεωρίαν 

τὸν ἀπὸ τῶν τῆς ἁμαρτίας χηλίδων χαθαρεύοντα 
- ῃ ντ 

νοῦν διανίστησι. Πονηρὰν μὲν οὖν δύναμιν συγχυ- 
τιχὴν εἶναι διανοίας, ἐπιδουλεύουσαν τῇ ἀνθρωπίνη 

,ὔ “᾿ 9. ΄, ἐ Ἷ δὲ , ᾿ ᾿ 

φύσει, οὐχ ἀπίθανον " θείου δὲ Πνεύματος παρου- 
,᾿ “- - [Ὶ σίαν ταὐτὸ τοῦτο λέγειν ἐνεργεῖν, ἀσεύές. "ἔπειτα, 

Ἄ, -Ὁ τς 

εἰ σοφοὶ οἱ ἅγιοι, πῶς οὐχ ἐπηχολούθουν τοῖς προ-- 
; Ν 

φητευομένοις; Σοφὸς γὰρ, φησὶ, νοήσει τὰ ἀπὸ τοῦ 
, , - ἰδίου στόματος." ἐπὶ δὲ χείλεσι φορεῖ ἐπιγνωμοσύνην. 

" ᾿ 3 - - . 
Εἰ δὲ ὅτι " ἐξέστη ᾿Ισαὰχ ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ υἱοῦ ἢ 

3. Βορ. βϑοιπάι5 χαθαρύτης ἐνταῦθα, οὐδὲ νοῦς ἀγθρώ- 

πῶὼν ὁρώντων θεὸν, καὶ τὴν ἐχεῖθεν δύναμιν σπώντων, )7γεὲ- 

{16 τπόπ ἰκο πείσει ἱχεζιιδ τα ἔπειτα Π)διιγνι, ἑπεϊδχιι αὐ ιι-- 

ἐθπε ᾿ιαιι"ϊογαίζιιηι, ΒιοσῚΪ ῬΥ πιιιβ. δὲ ΓοΡ ἢπ|8. πο ΔΠΠΓῸΥ 

αἴζαο Θα 11, πἰδὶ φαοα ρνῸ ἐπισπῶντος Πα Βοα πὶ σπῶντος. 
» 51. Βδρ. ῥυίπιιιβ. [γιὸ 4} Μ55, εἰ παρά. ἘΜ εἰ 

: ᾿ 
αἱ παρά. 

ΤΟΝ. 1. 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ ΡΚΟΡΙΕΤΛΑΜ. 

581 

ὅ90 

4ιιθιηδ ποτ ΤΌβορῖ ἴῃ ΕρΥρίο οἱ ΠΆΠΪ6] ἴῃ 

ΒΑΡΎ ]ΟπΟ γϑνοἠδτῖο [λοῖὰ θϑῖ. ΑΕ ἀαοπιοίο ἸβΊταν 
δὲ Ῥἤαναο οἱ ΝαΡιι πο ἀοπόβον {{ἰτιγὰ ρνδθϑοῖθ- 
γιπι 3 ΝΟΗΡΟ. θ᾽ πειπ α παν. ΓΘΡῚ) δίδξιι 
ΘΡονίοθαι ἀμ πο5. ρυδον!ἄθγο, τ Πἰ5. Π465 πὰ - 
Ινογθῖι, Οποπιοῖο νορῸ οδηι Βαϊδαπι ρΙΌΡ Ποίας 
οἱ (αἱριναϑ ἢ ΝΊ αἴσιμα φαρα Πἰ αιοάιιο Πα] θα πῖ, 
Δα Ρῖι5 “μη ρ γα θΔη} : ῃἰς Φαϊάθηη [Δ Π] τιλη 5866 }- 

ἀοίιπι θυΐποορθ, [Π6 τἀ πατιὰπ) ναΐθ5. ΝΘΩΤΙΘ 
Θηΐμὶ Πἶσ Ρυι 1 [5 Δ Π1Π}1 [π|0 1 Οατι58) ΠΟΙ 6 Π]6Π- 
εἰ5 ΠΠπδινατο, Τλθῖιπὴ. οΟΠ ΘΙ] ΠΕ15.,. ἴσιο ᾿η48 

γί) παι Ἰ ΘΠ Ε15 : 564 οουία (πάλι. ἀἰβρθη- 

ΡΙΟΘΕΜΙΌΔΙ. 

ϑατοπο {15 φοπερὶς ΒΘΡΏ]Ο , ΠΟῚ ΡΓῸ ΠΙΘΙΊΙΟ , 566 

ῬΓῸ το ρου 5. Ορ ρον απ ταῖθ. Οὐιδου 5. Δι θ τ, ἃΠ 
δὰ {π|85 Ἰοστιπίι" ἀριᾷ Ἐβαΐαπη δὲ ἘΖΘΟΒ ΘΙ ΘῚ , 
511} ν βίο πμθ5. Ρ6Ὶ Πα} ἰ5πιο αἱ ΡΠ ΔῊ ταϑῖα5. ΘΟ Π506- 
οἴδθ., ΔΠ βΟΙτι5. γουτη. ἸνΙΠανιιπὶ ἀοΙΓΠὰ. Ρ6Ι 
ΒΡ Ρ τιι5. δἰ σπηαῖα αν 1] Γ{|5 ρΡΟΡΡΙοἴαἴθ5. ΠΟ} 15 

55 ΠΠΠοδη5ἢ 
δ. ῬΟΥΤῸ 51η1 (1 ἀἸσΔ ΠΕ 605 {ὩΠΡΟΥ ἃο ᾿πϑα ηϊὰ 

ΘΟΥΘΡίΟ5 ΡΙΟρ Ποίαν, πππηαπὰ τηθηΐο ἃ ϑρΊν πὶ 

ἀΡβουρία. θυ τὰ ἈΡΠονγοὶ ἃ Ρνο οβϑδίομο ἀϊν1- 
26 Ῥ ΘΟΘΘΠ 865 τιῦ ἀμ Θ πίοι το ἀαΐ, 48] ἃ πὶ- 

ΤΏ} Π6 ΘΟΥΤ  Ρ ται", οὐπη 6 Ῥ]θητι5. «ἰνπόσιι ([6-- 
ΟΥ̓ΘΙΟΓῚΠΠ. 6556. ΘΟ ΡΟΥ, ἔπ ἃ ὅτια 5115. ΠΠΟΠΙΘ 
Θχοϊάδι, οἵ «|| }115 ΘΧχ 5656 ρ γε θθαι τ{ΠΠΠῚᾺ 6Π|. 

ἴρ56 δΧ ῬιΌΡΥ 5 ΒΘυ ΟΠ 115. 111} σα ρίας θη ι-- 
πηΘη. [π᾿ ϑπηΠ|ὰ , {τὰ γΆΠΟΠΘ ΘΟΠΒΘΠ ΠΟΙ 
δϑ 5 τι αι15. ῬΘΙ ΒΔ ΡΟ Π 85. ΘΡΊ ΓΕ, 51Π}}}ΠΠ 118 

ἰπβᾶπο ϑναάαϊ., ἂς ὁχ ᾿ἱπ|0 Πρ Θη 180. Θρ᾽ ΡΠ. ν] ΠῚ 

ΔΗ Γαΐ ἱπι6 Πσοπϊ 9 Οὐΐπ μοῖίτι5. ΠΘίτ16 ᾿ππ)0 
οςο αἴθπι Ῥαγ.,. νοῦιπι. νἀ θη] [Δοι]ταίθιη. ἃ 

παίιιρα ᾿Π5᾽ Γἅ1 ΘΧ ΡΟΥΘ δοΙ : πθάτιθ ΞΘ ρ γΊ 5. 16-- 
ΠΟΡΓὰ5 ᾿πάιιοῖε ΠῚ π|15., 564 δα ΠΟ ΟΠ] ΔΙ ]ΟΠ ΘΠ 

ῬΘυτιπ ἔπῚ6 ΠΟ] τιτη., πη θ πίθπ ἃ ῬΘΟσΔΕ τη Δ ο1}}15 

Ῥαναμη θχοῖταῖ. ΝῸπ “αι! ἄθηι αἸ551 Π}}16. νῸῚ] δϑὲ., 
᾿πη ΓΟ απ ΡΟΥΘ α 6}, Πα ἔτι 85 [τι Π] Δ Πδ ᾿Π5] 4] Δ η-- 
ΤΟ}, ΘΟΠ [που 6 πη Θπίθμ : 5664 Ἰἀἴρϑιιπι ρον 50 1-- 

τἶττι5 ἀν ᾽πὶ ργδοβθη ἴδηι οἰ οἱ, ἀϊσθυ 6 ΤΠ} ἴτιη] οϑί. 

ΑάΠεο, 51 βαρ θη 65 βιη: βᾷ Ποῖ] 7,. Φιοπιοο 6θο- 

ὙαπΠ} 4116 ναιοἴπϊο δάοθαπί, 1Π|6} ΠΡ  πΠ] ἀμ ΠῸΠ 

511Π0 ἀ5ϑθάιῖ ἢ ϑαρίθηι5 Θ πη 7 ᾿πτ1:, ἐπ 6] Πἰςεΐ 

τ αὖν ογΘ ργορτγίο ργο ἰοἰδοιιτιίια": ἐπὶ ἰαὐϊις ατι- 

ὁ Βορ ρῥυΐπηιβ. οἵ βεοιπις χαταγγέλλουσαι. ΤΟ τ 

χαταγγέλλοντος, ποπι [τὰ γτϑοΐθ. 

ἃ βερ, βεσαηάι θείων χαρισμάτων, 
ὁ (οὐΐοοβ {τὸ ἀποδάλλειν. Νοη ἰοπρε ᾿ἷπο σα. 56- 

δα τι5 τυφλότητα ποιεῖ, ϑαριπο Ἰάοπι (ὐοάοχ πνεῦμ, 

τὸ ἅγιον. 

ΓΊΠ, ἐξέστη, ροῖοθε. ποπηιηήιιαπι {ἃ ἀσοῖθὶ, αἱ 

35 

Ῥίον. 10, 

23. 



δ᾽0 ἌΡΡΕΝΡΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 

ἐεμὰ μογίαιὶ ἱπἰοϊ ἐἰποπίίαμι. Οὐοᾶ οἱ «αοηίδηι 

15αὰο ἴῃ ᾿πορόβϑαι {ΠῚ σὰ ΟΡ πτιρα, δὲ αιιοπίαῃι 

Ῥιαὶ. τι. Πανὶ αἸχ τ τη Θχοδϑδα δι : ΟὉ 14 ἤπριιπὶ 58π- 

οἴοϑθ ΠΟ ΠΓ5. 51188 ΘΟΠΊΡΟΙΘ5. ΠΟ 6586: πουθιϊηῖ 

ΔΕ ΠῚ ΓΑ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἃ ΕΠ ΡΟΓΘ ΠῚ ΡΟ  ἀτιιπ 6556 ΤΠ 6 - 
«τον Ε5. Θχοδδδιιηι. (] πβπηοάϊ δϑὲ ΠΠπ4 : ΟΡΞπαριε 

σϑο τι , δὲ πουγαϊξ ἔθυσα. Ῥουτὸ [αϊθπάϊιηι δϑὶ ἃ 

ΟΠ Ρ115 ΡΥ ῚΠΟΙρΡΙΪ5. ΡΥ Οἴδοιοβ ΠῸ5 δὰ τι 56- 
οαπάιιτη ΠΠΘυα πὶ σοπίγαγία βαηῦς τη Π6Ὸ ποπ ἴπ- 

16] Π 1 θοῦ. Οἴια]δ δδὲ Ππχία σοπηηληθ65. ἀροθρεῖο- 

ΠΡ. αἰνίπαπι Παῖι απ., ὈΟΠΔΏΙ , ἴτε ΘΧ ρου ἴθηι 

ἃς 7ι5ἴαλ πη) 6556 σοη ἤτοι. 

Θ. Θιιανὸ 51 ϑουῖρίανα Ῥθιιπὶ ἰγαβοὶ, ΠΠΟΟΙΟΙΘ Εὶ 

ἉΠΠΟΙ, ἀπ ροομ θυ, ἀπὲ Ῥγδθῖθυ τπϑυ πιὰ ἃ π|Ὸ 

αἰ ἀἴσαῖ: Ταϊα 5101 νοὶ πε γουθὰ αφυθηάτ δϑῖς 

ἂς 50] ]Π]1οἴ6. οοσιίαπάπιπι φαομηοο δὰ τϑβεϊ πιο 6 
Ῥοβϑίμηιιβ. ΝῸΠ ἀπΐθπι. ΟροΥίθθῖὲ Ῥγθροϊαγαβ. ἐδ 
Ὅδο ορϊῃϊοπθβ βιθυθυίογθ. Αἴάιιθ ἃ δὰ τηὸ- 
ἄπαπι οἰτγα οἴϊοπβαπι ἵπ ΘΟ ρ τι γ 15. ὙΘΥΘΆ Ι ΠλῈ" 

ἄϊιην οἱ ὃχκ 115, {ιιδο ἔδοιθ ρϑιγοῖρὶ ροβϑιιηξ, δ- 

Ζαναθιπιιν, δὲ ἃ} 115 {τι 5σαπὲ πῈ6]θοει αἰ οΙ-- 
Ἰῖονα, πο οἴοπά θην. Οὐοά 5ἱ αυῖδ {Πι| εἐἶνῖ- 
Πδθ ΒονΙριθγθ υἱτο γογίαξ, πο ποη. ἀοοοραξ, 

θαι ργοάιισας δὰ {1180 Ῥγ 6556 ροββίης, ἰ5 ρο- 

5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΆΟΝΙ. 

αὐτοῦ, χαὶ Δαῤὶδ εἶπεν 
β΄ Ἢ Αι 

τοῦτο τὴν παραφορὰν χαταψεύδοντα: τῶν ἁγίων, 
᾿ ΕΡΤΣ τον ᾿Ξ ᾿ 

γινωσχέτωσαν τὴν ἔχπληξιν ἔχστασιν εἰρῆσθαι. 

- - - - ε ΄ Α - Ὶ 

τῶν χοινῶν ἐννοιῶν ὡρμημένους, περὶ Θεοῦ τὰ 
3 ͵ ῳ ἀν τος ξ Ἐἢ ᾿ ἐναντιούμενα, ὅσον ἐπὶ τῇ λέξει, ὁμολογεῖν, μὴ 

- Υ βε κτν Υ σὰ λ λυ: εὐ ἤιει νοεῖν. Οἷον, χατὰ τὰς χοινὰς προλήψεις ὅ ἐστὶ τὴν 
" ΕΣ : 

θείαν φύσιν ἀγαθὴν, χαὶ ἀόργητον, χαὶ δικαίαν 

δμολογεῖν. 

κε οτα , , « 
᾿Ἐὰν οὖν ὀργιζόμενον, ἢ λυπούμενον, ἢ μετα- 

- ἐπ οὐπρυθοσν ΕΣ τα 
μελόμενον, ἢ μὴ κατ᾽ ἀξίαν τινὶ χρώμενον, ἣ Γρα- 

, ᾿ ᾿ ἐφ τ ρν ; 
φὴ λέγει, ζητεῖν προσήχει τὸ τῆς λέξεως βούλημα, 

Ξ τς Η 
χαὶ μεριμνᾶν, τίνα τρόπον ἀποχαταστῆσαι δυνη-- ἑ ὰ ἐξ ᾿ ΡΣ ΕΣ ΞΊΑΤΟΣ 
θῶμεν" οὐχὶ δὲ ἀνατρέπειν τὰς ἀξιολόγους 

μενοι, ἐχ δὲ τῶν ὄσαφεστ 
αν ἀν τ ΦΈΡΤΕ. ΣΝ 
ἐγκαλῇ τῇ θεία Γραφῇ, ὡς οὐ 

ας Σ ΨΑΡΩΝ 
μενοῖ. Ἐὰν δέ τις 

ἐνεργητιχῇ τῶν ὠφελεῖσθαι δυ- τ 
διδασχαλιχῇ, οὐδὲ 

-" Ὗ - ΕἸ 

γαμένων, χαταμανθανέτω πᾶσαν τὴν τῶν ἀνθρω- 
-» ες ΣΈ ΨΦς 

πίνων διαχόσμησιν . οὐχ ἐν τοῖς πνευματιχοῖς μό- 
Ῥοπάαι υπὶν θυ βὰ ΠῚ ΓΘΥ ΠῚ ΠΟΥ ΤΑ] τι ΟΥΑΙ Δ 1Ο-- 552 νον, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς ὁποδεεστέροις καὶ τοῖς χατὰ 

ΠΟΘΙ . ΠΟῚ 50}π|πὶ ἴπ 5ρ᾽ ΓΙ Γι 1] λ115., ὙΘυ ἢ δ αι 

ἴῃ ἸΠ[ΘυἸουΙθ5., αἴθ αἱ υἰταπι ΡΘΕ ΠΠΡιι5 
πΘΘΌΕΒ ; οοπϑι ἀθγθίχιιθ θὰπὶ Ὑ]η, ἥτι85 σα ΒΟ γπαὶ 

τιπίγοῦβᾷ. , ΓΙ 5. ΔΗ ΠΙΔΙΙθτι5. Γαοι θὰ. ἃ νυἰΐαπι 

{πη ἤδη ΟΟΟΑΒΙ ΟΏΘῺῚ ΓΙ θτιῖ556., αἰ πιδη ται πὶ αΠ{1Ὸ 

ῬΓΦΘΘΠ5, ΟΡΘΓΙΠΠΘ ἢ ἢ) Βροηΐθ ἃσπαξι, 6 ΡΠ 15 

πὲ Ρ] τι Π}15 ἱπαιιπηθ πα : ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἃιι[6 πὰ} 50] τι}. 

πιάτιμν ΡΓΟΑ ΟΘἢ5 : γα οπθ πὶ Οπγηϊπ πὴ. {ΠΟΥ πὶ 
υἷσο ἀθάϊε, Ρδὺ αιια τι ἃΡίθα ΓΘρογο βιιηῦ, ας 
θτι5 114 5' δὶ βῃρρϑάϊεθε, ρεΐα, ἀγομἰτθοῖινα,, ἴὸχ- 
ἴουϊα., στο] γα. τρανὰ [ἀθυῖοα ; σααπάοαηι!- 
ἄ6πὶ φιυοὰ ἀδογαϊ σουρονῖθιις, [ὰ ἀπίπηιις. ρὸν τὰ- 
Ποπῖς. οορίαπι Ξαρρ θὲ. Οἰιοπιαιηοάτιπι ἰσίτιν 
ΟρΡ᾿ΐδν. ΠΟΚΙΟΓ ἴῃ ᾿ς σου πιο Ἰταῖος. υἱο ποθ ὶς 
πασπ ᾿πνιάθης., οπηηΐϊὰ τἰπὰ ΠΟ βοιιΠ 5ἰ ΠΗ ΠἴΟῚ" 
Ῥυαεῖβ. Ργοάτιοῖ ἃς ΡΓΟΟΓΘΑΥῚ ΠῸΠ Ρογπηῖβιτ ; 5σϑὰ 
ψ τ ἸΠΘΘΗΪ ΘΧΘΙΟΙ ΕΠ ΠΠῚ ΓΟΓῚΙΠῚ ΠΟΟΘΘΘΑΓΙΑΤΊΠῚ 
ἱπορἴδπι πο] ἷ5 Θχοορίτανίε: ᾿Π ἀδπὶ δὲ ἴῃ Θου ρενῖς 
ἄἀαῖα ὀρογὰ ν ϊεῖε Ἔ5θθ ΟΡσουγιταΐθ δα τπθη ες 
ΠΟΒΕΓδΡ ἈΠ] ΓΘ ΠῚ. Υἱ πὶ ἰρϑῖτιβ ἂς υἰγταΐθπη ὄχοῖ- 
ἴλπ5. ῬυΙΠλμ πὴ αι ἄθιι, τὶ ᾿ἰβ ὁσοιραία, ἃ ἀδίο- 
ΤἹΟΥΊΡιι5 ἀνοσθίιν". Ποῖπάθ ψαοά πιὰ θοτὸ Ραγίᾳ 
ΒΌΠΕ, Θὰ, ΠΕΘΟΪῸ 10 Ρᾷοῖο, πιαξῖβ ἈΠ ΠῖῸΙΣ, 

ηαπιάατη τηθη εἰς ἃ] πα οτιοπι εἰβτϊῆοος, Ὑ αἰραία, 
Ἐχρανῖε Ισαας σίμρονε υε]ιεπιεπεὶ. ΑἸϊχαδηϊο ροσὲ 
ἈρΕ. ἰογεϊυς διὰ τοῦτο τὴν περιφοράν, Βανι οπιοπάαίο, 

Α 
τὸν βίον πράγμασιν" “ὅτι τοῖς μὲν ἀλόγοις εὔχολον 

ἔδωχε τὴν πρὸς τὸ ζῆν ἀφορμήν " τροφὰς αὐτομά- 

τους, χαὶ σχέπην αὐτοφυᾷ - χαὶ τὰ ἐχ τριχῶν χαὶ 
πτερῶν ἐνδύματα ἣ τὰ σύμπαντα οἰχονομοῦσα δύ- 
ναμις ἐχαρίσατο" τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνὸν παρα- 

γαγοῦσα, λόγον ἔδωχεν ἀντὶ πάντων, δι οὗ αἵ τε 

ποριστιχαὶ συνέστησαν τέχναι, οἰκοδομιχὴ, ὅφαν-- 
τικὴ, γεωργία, χαλχευτική" τὸ τοῖς σώμασιν ἐν-- 

δέον ἀναπληρούσης τῆς Ψυχῆς τῇ παρουσία τοῦ λό- 

γου. Ὥσπερ οὖν ἐν τούτοις οὐχὶ βασχαίνων ἡμῖν 
τς - δ ΣΤΟΥΣ 

Β πρὸς τὸ ζῆν ἀφορμῶν παραπλησίως τοῖς ἀλόγοις 
δε 2 Ὡς τ ἔσιδον ς 

συναπογενηθῆναι πάντα ὃ δημιουργὸς ἡμῶν οὐ 
΄ - ΔῈ Α ᾽Ἱκ - τ} ΄ 

συνεχώρησεν" ἀλλὰ τὴν ἔνδειαν τῶν ἀναγκαίων γυ- 
μνάσιον ἡμῖν τῆς διανοίας ἐμηχανήσατο" οὕτω χαὶ 

᾿ 3. - - 9 ’ ΡΈΕΙ Σ. Γ - - τὴν ἐν ταῖς Γραφαῖς ἀσάφειαν ἐπ᾽ ὠφελείᾳ τοῦ νοῦ, 

διεγείρων αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν, ἐπετήδευσε. Πρῶ- 
Ἐν ᾿ 

τὸν μὲν, ἵνα τούτοις ἐνασχολούμενος τῶν χειρόνων 
9 ν᾿ Γ. ᾿: ᾿ , ἀφέλχηται" ἔπειτα ὅτι τὰ πόνῳ χτηθέντα 

πως ἀγαπᾶται, χαὶ τὰ διὰ μαχροῦ χρόνου προσγε- 

( νόμενα μονιμώτερον παραμένει" ὧν δὲ ῥαδία ἢ χτῆ- 

σις, οὐ περισπούδαστος ἣ ἀπύλαυσις. Εὐχαταφρό- 

νητος γὰρ ἢ τῶν προχείρων παρουσία, χαὶ οὐδε-- 

ΞΊτα Βερῖὶ ρῥυΐπιις δὲ ἕογεῖας. Πρ εοβὲ ἐστὶ ἴθ οἀ εξ, 

Βοος. Ξεοιπάιι τοῦτ᾽ ἔστι τὴν θείαν. 

μᾶλλόν ̓ 

τοὐραβδνν εεὐρθδωνν. «ἐς, τον 
ἐδ ε ὡς 

τ λιώα: 

ἀ- 



ΓΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΙΔΜΝ 

Ι μιᾶς φυλακῆς ἀξιουμένη τοῖς ἔχουσι. Διὰ τοῦτο χαὶ 

ἢ τῶν ὀνείρων φύσις ἀσαφὴς χαὶ πλαγία, χαὶ οὐ 
μιχρᾶς δεομένη τῆς ἐκ τοῦ νοῦ ἐντρεχείας  χαὶ πολ- 
"λὴ συγγένεια πρὸς τὰ ἐκ τῶν ὀνείρων αἰνίγματα 
τοῖς χατὰ ἐπίχρυψιν ἐν τῇ Γραφῇ δηλουμένοις. 
Ὅθεν χαὶ Ἰωσὴφ καὶ Δανιὴλ τῷ προφητικῷ χαρί- 

σματι τὰ ὀνείρατα διεγίνωσκον , ἐπειδὴ οὐκ αὐτάρ- 

χη τὰ τῶν ἐννοιῶν πρὸς τὴν θήραν τῆς ἀληθείας. 

Πρὸς δὴ τοῦτο χρεία τῆς ἐν τῷ βίῳ χαθαρότητος, 

ὥστε καὶ πρὸς τὴν τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς ἐπιτήδευσιν 

Ρ 

ΒΞ. - τ -Ξ 5 , ᾿ -" τὸ " ἐν ταῖς Γραφαῖς χκεχαλυμμένον, διαγνωσθῇ- 
ναι. Χρεία δὲ πρὸς τῇ καθαρότητι τοῦ βίου καὶ τῆς 

ΡῬΕΟΡΗΕΎΤΑΝ. ῬΕΟΘΕΜΙ Δ. 41 

ἀυφάτιθ ἸΘμΡῸ το ρον ΘΟΕ σι ηῖ, ΘΟΠϑί Δ ἶτ|5 

ΡΟΡμὰπθηξ. ΡΟΥΤῸ {|85 [0116 ραγαπΕι", ἢἶ6. ΠΟΠ 
ΡΘΥΙπἀθ. ἀν ῖ4θ Πτΐμηιιν. ΝΘΟΤΡΊ τα ΘΠ ΓΘΡΊΠΗΙ 
ΟΡ ν]Δγιιη} οΟρΙα, ΠΘήτ|6 1118 οἰιδιο ἴα ἀἰσηα5 ἀτι- 
οἷτ, {τὶ ροβϑίἀθε. Οὐαργορίοι δὲ βοπηπίονιπι 90-- 
560 δἵ Ἰπγο] ἴα δι γΔΓ10., 1 τι ΠΟ Π] ΘΠ ΟΟΡ ΠῚ 

ἀδοιάθνθε ἀπίμηὶ βασδοιταῖθη., Πα ΒΟ πίτι6 ἱπ501- 

ΠΪΟΥῚΠΠ} οἰ σπηατα θ]Ρ λυι} Αἰ ΗΓ 115. οὐπ 15.» 
4185 ἴῃ Βουῖρίανα ἃΠ] ρου οΟ δὲ ἀΡοᾶ ΠΟ 56Π81ι 51-- 
δηΙΠοαπέιν. ΤΠπά6 οἱ ΤΌβορὶν οἱ Τα η 6} μοι ρΓῸ-- 
Ρἢθηδ ἀοπιῖιπι βομηπἶα αἰ: Ποβοθθαηΐ, πα πάοαι- 
ἄθηι ᾿ρϑὰ ρδι 56. δορὶ Δ] ΟΠἶβ νἷἰθ ΠΟ 58 115 να]δὶ 

δ γϑρὶ ἱπάασίπθπι. Πθηΐᾳι6. οοθῖς ππὸ {οι δια ρατα 
ἐρ Ξ, Ν Θὰ Ξ - ΤΟΖαϊγιίατ' 

Υἱτα «πΟπ16 ῥα ἔὰ5 τ αἰ ν ταν, αὶ ἃ Παν δ η Δ ΠῚ κα γαας-ς 
ρα ΤΠΟΓΆΪΙ ΟΡΘιᾺΠΙ, 14 4ποά ἴῃ ΘΟΡΙΡ 15. 0}0-- εν δας Βονῖ- 

- " -" ." πο . Ἅ. Α 

ἐν ταῖς Γραφαῖς διατριδῆς, ἵνα τὸ σεμνοπρεπὲς 

χαὶ μυστιχὸν τῶν θείων λογίων ἐχ τῆς συνεχοῦς 

μελέτης ἐντυπωθῇ τῇ ψυχῇ. Ὅτι δὲ βίου ὅλου δεῖ- 
ἴωταβ, Ρ τα! ἣ τῶν θείων λόγων "ἢ μελέτη, συνίστησιν ὃ Μωῦ- 

σέως βίος" ὃς ἐπὶ μὲν τῇ πρώτη τεσσαραχονταετη- 
ρίδι ἐπαιδεύθη τὰ Αἰγυπτίων, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ 

τεσσαραχονταετηρίδι ἐπὶ προφάσει τοῦ ποιμαί- 
γξιν ἐπὶ τὰς ἐρημίας ἀναχωρήσας, τῇ θεωρία τῶν 

ὄντων ἀπεσχόλασε. Καὶ οὕτω λοιπὸν τῆς τοῦ Θεοῦ 

ἐπιφανείας ἀξιωθεὶς μετὰ τὴν δευτέραν τεσσαραχον- 
ΓῈΣ Ε « λ “Ὁ ΄ τ ,.,.Ὁ" 

ταετηρίδα, ἄχων, ὑπὸ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, 
ν . Γ 5 Α - ΖᾺ ΄ ΄ 

πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν χατηνέχθη. Καὶ 
5. , Τ -ὩὉ» - - ,ὔ ἔν 

οὐδὲ τότε διηνεχῶς τῷ πραχτιχῷ παρέμενε βίῳ, 
, ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὸν ἐποπτιχὸν᾽ ἐπανήει πολλάκις. 

Ὅθεν χαὶ εἷς τὴν Αἰγυπτιαχὴν εἰδωλομανίαν ὅλα 
“ ὑπηνέχθη τὰ πλήθη, τῷ Θεῷ συνόντος τοῦ ἁγίου 

ἀνδρὸς ἐν τῷ ὄρει. 

Τοιοῦτος δέ τ'ς καὶ ὁ ̓ Πλίας, τὸν τῶν ἀνθρώπων 

ὄχλον ἀποδιδράσχων, χαὶ περὶ τὰς ἐρημίας φιλο-- 

χωρῶν. Εἰ τοίνυν τοῖς ἁγίοις μετὰ πάσης εὖστοα- 

θείας τοῦ ἡγεμονιχοῦ ἐπονεῖτο τῆς ἀληθείας ἢ ζή- 

τήσις" πῶς οὐχ ἄλογον τοὺς χαρποὺς τῶν μυρίων 
χαμάτων ἄνευ τινὸς πραγματείας ἐπιζητεῖν; Τήρει 
γὰρ καὶ Ἠλίαν, μεθ᾽ ὅσας ἀναχωρήσεις χαὶ ἥσυ-- 

χίας καὶ χαμάτους ἰδεῖν Θεὸν ἃ ἠξιώθη. Ὑπόθεσις 
τοῦ βιδλίου, ἣ φανερὰ, καὶ αὐτόθεν ληπτή. ᾿Ἔπει- 

δὴ χατὰ χρόνους γέγονεν ὃ προφήτης, ἐν οἷς ἐπλεό- 

Α 

ἃ Ἐ4ΠῚ ἐπὶ ταῖς. ΑΔ Μ55. ἔγχος ἐν ταῖς. 

» Ἄδερ. βθοπηάιιβ μελέτη δείκνυσιν. ΠΟ 46 πὶ ἔγο5 ΝΙ55. 
ἐπὶ μὲν τῇ. 

. 5 Βορ,. βοοιπάπια ὅλα ὑπήχθη. ΑἸΙαιιαπίο ροβὲ Πρ. 
ΒΘοιατ{ 15 τοίνυν τοὺς ἁγίους. ἘΠ οἱ ἄτιο 41 Μ55. τοῖς 
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νου τ δ5ῖ, Εἰς ποβοδμηιθ. ΒΘΖΟΙΡΙ τ’ ἁυιίθη 

ΡΥ δοίθυ γἹτ20 ῬαΡΙ ΓΘ ΠῚ ἀϑϑί τι ἴῃ ΒΟΥ Ρ αγ15 Θχθυ- 
ΟΠ Σ τ Δ] Θϑία5. ΓΈ τ. ΡΟ ΠΙΙΩ αἰν ΠΟΥ ΠῚ 

ΘΙ ΠΟΥ τῚ ΠῚ... ῬΘΡΡΘίτα. τῃθ Π!ἀΠ]0Π 6 ἁΠΙμ]0 ἰπη- 

ΡΥΪηγδῖτ. (φοίθυιιπι, δ αἰν᾽ πουιὴ ψϑυθΟΥ 1 ΠῚ 
ΧΟΡ ΓΑ ΠΟ πθιη., [οἴδηη Ὑἱΐα"η ᾿π]ρΡ 6 ΠῚ ΟροΥο Ὁ . 

Μογϑὶβ. υἱΐα ἠδθιηοηβίναῖ : «πὶ «αι ἄθη) ᾿Υ η}15 
«αδάναρίηΐα ἈΠ }5 ΤΕ ΎΡΕ 5. (ΠἸ5Ο ΡΠ 1Π15 ̓ πϑιΠ{πππτ|5 
Θϑὲ : ΔΙ ΓΘυῚ5. ἀπιίθ ἢ) ἃΠ Πἰ5 Πυλάγαρίπία Πποο ργῶ- 

τοχῖι απ πιὰ} Ῥαϑ[} 5. ΟΥ̓́ΘΒ, ἴῃ 50] 1 {πΈ||ΠῸ5 
βΒθοθθῃ5., ΓΘΡῚΠῚ ΠΟΙ ΘΠ] ΙΟ ἢ Ορογὰπη ἀθάϊι. 

ΑΥἸΖιιΘ ᾿ὰ ἀθίποθρβ. ροϑὲ ποβ συδάγαρί τα ἈΠΠῸ5 
Τ)6ὶ υἱβίοπθ ἀἴρπιιθ ΒΔ τι15., ᾿Ἰην  π5.,. ΡῸῚ δὶ ἴῃ 

ΠΟΙΪΠ65 δἰ πιά πη, δ ΠΟΙ ΠΙ1ΠῚ σα Δ ΠῚ ἀϑϑοθηά τ. 

Οὐαπ πὰ πὴ ΠΘ᾿ {π|ΠῈ (π||46 Π} ἀβϑίἀπιθ ἴθ ΠΟΡΌΠΑΙΙ 
νὰ ῬΘΙΒΟΨ ΘΓ 5. Ψ ΘΠ 5.01 Πη 16 δα σοπίρῃη-- 

ῬΙατίναπι γθνθυιθ ναι". ΤΠπ66 οἱ ἃ Ἰλσγρείδοιιι 
Ἰἀο]ονιη οὐ] ἔπη ἀπῖνοῦϑα ᾿πα ποία 656 ΠΝ] ΕΠ Ει-- 

ἄο., νἱνὸ {Π| 0 βάποίο ἴῃ τηοπίθ οἴη Ὁ 60. οο]1ο-- 

4αθηίθ. 

7. Ἠπ]ὰ5. πιο] [ὉΠῚ οὐ. Ἠο]Ϊα5. Ομ  πιιπὶ {τ|-- 
ΜΠ τη} {ΠΡ 6115... Θὲ 1Π ἰθβθυ 5. ψΘυβα}} σαιθηβ. 
ΟὐμαγῸ 5] βΆ ΠΟΙΪ ΟἸΠῚ ΟἸΠΠΪ ΔΠΪΠῚΪ ΘΟΠβ απ α., δα 
γ ΘΕ σα Πα ΔΠ} γον τα θη} Θ᾽ ΟΡ ΑΛ ΠΕ; ἃΠ ΠῸΠ ἃὈ-- 

5, Π11ΠῚ οϑὲ ᾿ΠΠιιΠ] 6. ὉΠ ]ΠἸπι ᾿ΔΡΟΥ τ [υτιοῖιι5 
πα}}0 ποροῖίο γ6}16 δοαιυγονοῦ Ἐςθηΐμη. Ηλι 

ΟΡβοῦνὰ , Ῥοϑί “πᾶπῖοϑ. ΘΟ θθ51:15, “πᾶπία Οἷα, 
ἀαδηἴο5 βιιάουθθ, ῬΡΟΠΊΘΙ ΕΠ νι άθν Τό ιιπι. Αὐρτι- 
ΠΟ Π τ ΠῈ ἢτι]τ15. ΠΠΡΡῚ ΡαῖΘ.., αἴζιιθ δχ 56 ἶρϑο ροι- 

οἱρίειν. Οιοπίδπι ΡΙΌΡΠοία 115 [ΘΠ ρου θιι5 γίνο- 

ἁγίοις. 

ἃ Βορ.. βοοιιηήτι5. θεὸν χατηξιώθη. ΠΟΙ Ομ ἤθη (ο- 

ἄοχ ἡ ὑπόθεσις τοῦ βιδλίου φανερά. ΑἸ ἄτιο Μ55. οἰπὶ 
ΟΠ 5. αὶ ἴῃ σοπίοχίι. 5ι[ατπι Ποσς, βοοιπ ει. ἐν οἷς 

ἐπλεύναξεν. 

ῶ, 



Ἐχοοῖι. 9.06. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΌΝ 

Ῥ»αϊ, «115. ΘΧϑιι ρον αμ  ν τὰ : παρ Ππι ἀΠπΘὴ] 

ΠΙΔ]ΟΣ ἢ Ππ|25. 1105. ΤΠ ΠΟ ΠΓ 5. ΟΧΡΟΠΙΪ, ἃο 61- 

νἱπα ἴγεθ. Οατ58 Π} ΡΠ ΌΡρΟΠΙΓ, ἀξ Θὸ5. ρηόνόςοι δά 

Ραπιτοπείαμι. ἘΧΟΡ ταν ἀπίθη ΘΥΙΠλῖιη) Ἁ}} Π5 
ΘΟ. ΠΠΟΠἾΠ 115... 411 ὦ Δ δραιῃ ρου ποραηξ. Οπαη- 

ἀοαιιάθηι, χα Ῥοίνιηι, Το ηιρι5. ογαΐ πὶ ἱποῖ- 

Ρεγοὶ ἱιεαἸοίτιην α οηιο 1) 6ὶ. Νανα Πδιανὰ 115 Πηὰ-- 
ἌΪΠ16 5 41] ΠΟ] ἴδοιμι ΠΘΟΘβϑ 1 ΠῸ δι1η1 σΟΠ]ΠΠ-- 
ΟἿΤ, ΒΠΟΟΟΠΒΟΙΉΙ5., {πᾶ πο ἴῃ ΠῸΒ ρΘΟσαν ΘΙ ἾηΙ. 

ἘὺῚπ ἘλθοΙ ο]6 ΤΟΙ ΪΠιι5. ΚΣ} 06 5 ρτπῖνο {αἰ ἀο- 

Ἰαιιοναπι, «7 σαποὶϊς,, ἰπχαῖε, πιθὲς ἱποῖρίίο. Τάοο 
410 Ἰοοο Τ)6ο ἀοίθοιο οαρὶῖ., αἴάιιθ ἃ} δὰ οἶν]- 
ἴατο ἴῃ {πᾶ ΒΔ ΠΟΓΠΑνΊ) οὐαΐ., “ΟΠ ΠΙᾺ 5. {τ|86 

0515 προ πογθη!, ἀοίπ (6 Βα θυ ]οπο, ροβίοα ὁ 
ΜΟΔΡΙΠἀ6. ἐοἰπάο 6 Ἰ)αμηαβοο,, “αϊηῖο Ιοοο ἠ6 

ἄλρυρίο, ἀοῖπάο 46 ἐοβονῦῖο, ἀοῖ πο ἐς Τἀτιηςρα, 
ἀοϊπο ἠδ νὰ] 6 δίοη., ἀθίπθ 6 ΤΎρο, ἀφιπάθ 

46 αι νι ρ 1} 115. 5111» Πθοο δοαιυπιηῖι Θὰ {1185 

ἀοοϊάογιιπι ἅππὸ ἰθοῖηο «πιὰγίο γοσηὶ ἘΖΘΟΠΪτ : 
Ῥοϑὲ {π|δ ῬΡΌΡΠΟΙΪαΣ διιπ 1 ἀρ 5 άιι6 110 {ππ]Ὸ γγῶυ- 

παι π ϊα Π165. ἀγα ]α ΠΙΘΡ Ἰβα] θη. οὐ {πιάδρα : [6 ΓῸ5 

ΘΟΓΙΙΠῚ (|| Θ556η} ἴπ αἸΒ ΡΟ ΒΟ Π 6., οἱ ἠδ δθουῖηη γὸ- 
ἄἴται., Ῥοβιίοασιαμι. ΟΧ ΠΟΙ ο5561 νἱπάϊοϊα : ̓Γ6 ΠῚ 
πῶ Θροοίαπι αἱ ΟΠ ρΙβίιιην., ἴῃς ΟΠ ηΐ ΡΙΌΡΠΟΙα 
᾿πϑροῦϑα. ΝΙΜ λαμ. ππυπη πού ιιθ αιιοιὶ Τπχία 
᾿ιϊἰδιουίατη «οἰ τπιν, δὲ 1 «πος ΠΥγβΕἸΟἴ 1} 5ΘΠ511Π) 

Ἰα] νοι, πῖον 560 σΘοπηθοϊηίι. 

»]7ὰ Μ55. {ν.5. ἘΔΖΙ πρυτάσσων. 

« Βορ. βοσιπάιι τινὸς γραφῆς. Ηοο ἴρ5ο ἰπ Ιοσο ᾿Δοπὰ 
Ξ Σ ᾿ ἐτον Σ 

(ὐἄοχ ἱερουσαλὴμ. καὶ τῆς ἰδουμαίας προσγ. 

5. ΒΑΒΙῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

γασεν ἣ χαχία, τὰ μεγέθη τῶν ἀποχειμένων αὐτοῖς 

χαχῶν διηγεῖται, καὶ τὴν αἰτίαν τῆς ὀργῆς τοῦ 

Θεοῦ προτάσσει, ἵνα εἰς μετάνοιαν αὐτοὺς ἐναγά- 

γη. Πρῶτον μὲν ἄρχεται τῶν χατὰ τῆς Ιουδαίας 

λόγων. ᾿πειδὴ, χατὰ τὸν Πέτρον, Ὃ χαιρὸς ἣν 

τοῦ ἄρξασθαι τὸ χρίμα ἀπὸ τοῦ οἴχου τοῦ Θεοῦ, 

Β Φυσιχῶς γὰρ τοῖς οἰκειοτάτοις μάλιστα χαλεπαί- 

νομεν, ὅταν εἰς ἡμᾶς ἐξαμαρτάνωσι. Καὶ ἐν τῷ 

Ἰεζεχιὴλ ὃ Κύριος " προστάσσων χολάζεσθαι τοὺς 

ἡμαρτηχότας, Ἀπὸ τῶν ἁγίων μου ἄρξασθε, φησί. 

Διὰ τοῦτο ἀπὸ τῆς ἐχλεχτῆς τοῦ Θεοῦ χώρας ἤρξα- 

το, καὶ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐν ἣ τὸ ἁγιαστήριον, ἀπαγ- 

γέλλων τὰ ἐπιχείμενα, δεύτερον δαδυλῶνος, εἶτα 

τῆς Μωαῤίτιδος, εἶτα Δαμασχοῦ, πέμπτον Αἰγύπτου, 

εἶτα τῆς ἐρήμου, εἶτα τῆς Ιδουμαίας, εἶτα τῆς φά- 

ραγγος Σιὼν, εἶτα Τύρου, εἶτα τῶν τετραπόδων. 

᾿Εφεξῆς τούτοις ἐστὶ τὰ περὶ τὸ τεσσαρεσχαιδέχατον 

ἃ ἔτος τῆς βασιλείας ᾿Εζεκίου γεγενημένα " μεθ᾽ ἃ 

προφητεῖαί εἰσιν ἄνευ τινὸς “ προγραφῆς πάθη τῆς 

Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς ᾿Ιουδαίας προαγγέλλουσαι. 

χαὶ τὰ περὶ τῶν ἐν τῇ διασπορᾷ,, καὶ περὶ τῆς τού- 

τῶν ἐπανόδου, μετὰ τὸ ἐχπληρωθῆναι τὴν δίκην, 

χαὶ τὰ περὶ Χριστοῦ πάσῃ τῇ προφητεία ἐνεσπαρ- 

ἀ καὶ 
Ξ Ἀ " 

μένα" ἑκάστου τῶν χαθ᾽ ἱστορίαν λεγομένων; 
τοῦ μυστικοῦ συγχαταπεπλεγμένων. 

ἃ Τίὰ ΒΟΡῊ ρυΐπηϑ οἵ του ει. ἘΘΙΗ͂ χαὶ τῷ μυστιχῆν 

συγκαταπεπλεγμένων. ἤδρ. Ξοσιῃάᾶτι5 χαὶ τοῦ μυστικοῦ 

συγκαταπεπλεγμένου, 

ΤΝΙΤῚΝ ΒΕΆΜΟΝΙΒ. 

8... 7 Ἴδῖο χιαηι υἱάϊι Ἐξαΐας {1 “1πιος., 

4αην υἱάϊε αἀνογδις ]μἀίδαμι,, οἱ ἀεἰνογοιις .16-- 

τιιδαΐοια, πὶ αϊονιις Οπῖθ, δὲ «]οαίαπι, εἰ 

«1εἰιας,, εἰ Ἐποοϊι τόριην “ια. Ἐὰχ 5θηβιμιπι 

ΠΟΒΙΓΟΙΊΙΠ ΟΥ̓ΡΆ ΠΙ5. ΥἾδι15 Θϑῖ, οὶ ᾿Π51} 65 56 Π51}}1- 

165 ῬΘΡΟΙΡΙ 1 νὶβ οἰ Π οαοἰβϑίμηα. Οἷιοθ δπίμι [ον τηἷ- 

ε Ηϊο εἰζαιι5. εϑι δ του λόγος β΄, ποὴ 4αϊθηι 

Ἰονὶ οὐγονο, 564 πδοοββανῖο. ΝᾺ ΠῚ οὐ πο ῬγΟΟμΝΙ 

ΤΥΡΟσΤΆΡ Νι5 ἀρροβιυιίϑϑοί λόγος α΄, ΘΟΠβΘΖΊιΘπ5. ἔπ} αἴ 

Ἰηῖς ἀρρόπογοι λόγος β΄. Απιϊχιῖΐον Οοάεχ Οομιθοῖ, τέ- 

λος τοῦ προοιμίου, καὶ ἀρχὴ τῆς προφητείας, "πὶ ργοω- 

πεῖ, οὐ ἐπικίπισι ρ»ορ]ιειὶα. ΑἸον Οομ θοῦ, τ] ]τῖπὰ 
Ῥυροίον {ἰτα]απι. Ῥτὸ τα] ο ἴῃ Βορ;. Ξεσιιμο Ἰοσιμ ταν 
1Π|ὰ, ἀρχὴ τοῦ ῥητοῦ, Ζ7αίεενι σεν πιοπῖς. Πα Πἷς 

Ὀ ἜΑΡΧΗ ΤΟΥ ΡΗΤΟΥ. 

κν 
Ὅρασις, ἣν εἶδεν Ἣ σαΐας υἱὸς Ἀμὼς, ἣν εἶδε 
νὰ Ὁ ΠῚ Ὁ,’ Νὴ - «ε δι : 

κατὰ τῆς ᾿Ιουδαίας, χαὶ χατὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ. ἐν 

ἡμέραις ᾽᾿Οζίου, καὶ Ιωάθαμ, καὶ ᾿Αχὰζ, χαὶ ΓἘζε- 

χίου βασιλέων Ἰούδα. ᾿Γῶν παρ᾽ ἡμῖν αἰσθητηρίων 

τὸ ἐνεργεστάτην τὴν κατάληψιν ἔχον τῶν αἰσθη- 

τῶν, ὅρασίς ἐστιν. Οὔτε γὰρ τὰ φοδερὰ δι᾽ ἀχοῆς 

{{ιᾶ8] ργϑιουθαηἴθ5 ποία θίμητι5, {0 α ἴῃ ἀπ ϊαϊου!Ρι5 

Μ55. ῥῖὸ εἶδεν 5οΥ 1 βο θαι ἴδεν. 
ΓΕΘ ἐζεχίου. Αἰ ΤΙΧΧ εἰ Επβοθῖι5 οἱ Ῥτοοορῖι5 

οαπὶ {αῖθιι5 Μ55. ἐζεχίου. Μοχ ἀπ χαῖον Οοάοχ Οοπι- 

Ῥεῖ, οὕπ Ἀδρ βεουπάο ἐναργεστάτην, οἱ ἐγεδὶε ΣΦ, με 

δοποιδιϊαινι μεν οἱριεπάϊαγιπε Γασιίας ενϊἀεπεϊδοῖπια. 

ἘΔ οὐπὶ Ἀδρ. του ο ἐνεργεστάτην, γαοιίας ε[)]Ἰοαοῖο-- 
δὔπα. " 



- 
5Λ 
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δύνατόν ἐστι γνωρίσαι, ὡς δι᾿ ὁράσεως" οὔτε τῶν ἀλ)}}11ὰ ϑιιηΐ ποηιια τὰ ηι ροϑϑὶς {15 ἀαάϊει ᾿πίου- 
ἐπιθυμητῶν ἄλλη τις οὕτως ἀντιλαμάνεται δύνα- ὀ ΠΟθ656 ρογίηο ἂς νἶϑιι  ποήϊιο δἰία [οι] 85 θϑὲ , 

μις, ὡς ἣ ὅρασις. Διόπερ ἣ τῶν ἀληθῶν θεωρία 415 ΡΘΙΘΘπ6 τιΐ γἴδιι5., οιρίοπάα ἈρΡΡΙ Πποπάδε. 

διὰ τὸ ἐναργὲς χαὶ ἀναμοἰόολον δ ὅρασις προσηγό-ἠ ΟἸΙΔΡΙΌΡΙΘΙ ΘΟΥΈΠῚ, 15. νΘΡὰ 51πῈν) 5ρ ΘΟ Δ 10 

ρευται. “Ὅθεν χαὶ ὃ ὁρῶν ἐκαλεῖτο ὃ προφήτης, Β νἰδῖο Δρρο|]αία 6ϑι, 90 ουϊἀθπεϊαπι οἱ οουίαπι ο0-- 

καὶ ὃ ἔμπροσθεν δρῶν. ᾿ἔν μὲν γὰρ τῷ ᾿Αμὼς με- ΒΠΠΠΙΟΠοΙη. {Ππ46 ρυΌρΠοα γοοα θαι ΘΕ] Δ) υἱ-- 
μαθήχαμεν, ὅτι εἶπεν Ἀμασίας- Ὃ ὁρῶν, βάδιζε εἶδπς, οἱ ἀπίο υἱάοτι5. Βιαϊάθπι ἴπ. Απηο5 ἀἸ41εῖ- 

- - πρεῦι ᾿ ἀεὶ ᾿ 5“ “πος. 7. χαὶ ἐχχώρησον εἰς γὴν Ἰούδα, κἀκεῖ προφητεύσεις. πιι5 (ἰχί556 Απηαβίαπι : 7 Ἰάθτς 65] Θθγα,. γἐροίίς ΤΠ ΠΟΣΟ 
Ἴξμπροσθεν δὲ δρῶν ὁ Σαμουὴλ εἴρηται ἐν ταῖς Βα-. ἐπ ἔόττατη “πιά; δὲ ἰδὶ ργορ]ιοίανὶς. Ουμποείδμι 

σιλείαις. ᾿χαλεῖτο γὰρ, φησὶν, ὃ προφήτης ὃ " ἔμ- ϑάπηιι6} ἴῃ ἈΘρπουῖπὶ ΠΡΟ ἀἸοίιι5. οϑὲ ἀπέ υἷ- τ. πες.9.0. 
προσῦεν βλέπων. Καθ᾿ ὃ μὲν γὰρ ἐπιδλεπτιχοὶ τοῦ εἶθπ5. ὙΘοΔΙνα αι ΘΗ ΐην, ἵπ 1} 7 ΡΡΟΡΠθία., απίθ 
μέλλοντος ἦσαν, ἔμπροσθεν δρῶντες ἐχρημάτιζον: υἱάθης. Νάγμη. ἀτιαίθητιβ ἔπειγα ρυ θυ ἀθθδης ἀρ- 
χαθ᾽ ὃ δὲ θεωρητιχοὶ τοῦ θείου βουλήματος ἦσαν, ρο]]Δ] πτιν ἀπίθ οἱάοτιίο5 : φααΐθμιιθ γνοτο οὶ 
δρῶντες προσηγορεύοντο. ΘΟΠ51Π1ἃ ΘΡΘΟΠ] ρα πτ", Πιι ποι ρα 5ιπὶ υἱάδηίο5. 

“Ἡμέτερον μὲν οὖν ἔργον ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι 9-. Τα τι6 ΠΟΒΕΡῚ ΠΟ. 5. δϑῖ, ΠΊΘΠΙ5 ΟἸΙΡᾺΠ) 
τοῦ νοῦ, ἵνα ' γένηται διορατιχὸς διὰ τῶν χαταλλή- Πιάθονδ, τ μι ἰάοπθα δΘχθρο ἴα. ΡΟ ΘΠ ΟΠοηι 

λὼν γυμνασιῶν τελειούμενος. Θεοῦ δὲ δωρεὰ, ἐλ- ἣν ἁὐορία, ρμουϑρίοαχ δνααΐ. Τ)6ὶ νϑῦὸ ἀοπιιπὶ 6ϑῖ , 
ὃ -.-. - - - 

λάμψαι ἡμῖν τὸ Πνεῦμα πρὸς τὴν τῶν μυστηρίων ΟἵπΠ} ΞΘ ΡΙΡ [π|5 βὰ ΠΟῖτι5. [ΠΟΘ ΠῚ δια πὶ ΠΟ Ὶ5 ἰμβαπα 

αὐτοῦ χατανόησιν. Ὅρασιν δὲ προτάξας, λόγων Δ Ἰπ|0}ΠἸσο πὰ 615. τηγϑίουία. Ὑϑυιηι. νἰβίοπο 

ἀπαγγελίαν ἐπήγαγεν, ἵνα δείξη ὅτι οὐ δι᾿ ἀκοὴς ΡΥδΟΠΙΪσθἃ., ψΘυ ον τιΠ) ΘΠτι Π ΠΟ Π ΘΙ 5} 1 ΠΧ] 

ἐδέξατο, ἀλλὰ τῷ νῷ ἐντυπωθεῖσαν τοῦ λόγου τὴν υἱ οβίθπαθιθε 56. πϑατπιδήτιδηι Θὰ διά τπι. Ροιοο- 

διάνοιαν ἐξαγγέλλει. Καὶ γὰρ ἡμῖν φωνῆς μὲν χρεία ΡἾ556. [π|Ὸ νει θον τι" 56 [6 ΠΕ ΠΔ ΔΏΪΠ1Ο ἱΠ1ρ}}65-- 

πρὸς τὸ σημᾶναι ἡμῶν τὰ νοήματα- ὁ δὲ Θεὸς, αὐ- 581) [556 ϑπιιητῖαι. ΝΟ Πα ΠΊ]Π16. νοΌο 6 Οριιβ 
Ὶ 3 : 5 . 5 - 

τοῦ τοῦ ἡγεμονιχοῦ τῶν ἀξίων ἁπτόμενος, τὴν τοῦ 65 84 ΠΟϑΙΓα5 ΠΟΘΙ ΠΟ Π65 ᾿παἸοα πὰ : Ῥεὺβ 

ἰδίου βουλήματος γνῶσιν αὐτοῖς ἐντυποῖ. " Τίς ἢ 6ΙῸ, ἴρ58ηι ΘΟΡ᾿ ΠῚ {π|| αἰ ηὶ διιπὲ πη ἢ θ Δι ΠΠ-- 
ὃ “155 σα ἊΣ - - - . - “." τ 

τοῦ πατρὸς προσθήχη; “γα δείξη ὅτι πατριχὸν αὖ- 8615, ΘΟΠ51ΠΙ 511 ἴπ 10.515 ΠΡ πε σου μῷ 

ᾧ τῇ ἢ Ξ ἰάτι9 τ [1 ΠΡΌΡΠΟ- τῷ τῆς προφητείας τὸ χάρισμα. Ἣν εἶδε χατὰ τὸς αἱ γῬαΐγοιι Δα τά! 3 μι οβίοπαάαε {Ππ|}} Ὃ 

᾿Ιουδαίας. Τί βούλεται ἢ ἐπανάληψις; Ὅτι μὲν διὰ δὶ [1 ἀοπιιην ἃ μα "6 [556 ἃἀΪ 56. {ΡΔ ΠΒΠ}]5511ΠῚ. 
Ν ᾽ Ξ τῇ 5 Ω Ἵ 5 - - 5 

τοῦ πρώτου, τὸ χοινὸν τῆς ὁράσεως, διὰ δὲ τοῦ Ομαπι υἱαϊὲ αὐνοτοιις “πιά απι. Οὐα 5101 ναὰϊε 
δευτέρου, τὸ ἰδικὸν ἤδη σημαίνει, τίς καὶ ποταπὴ δδιὅ:6 ἰΓθνΆ110 ἢ ΝΊ πεῖσαι νο 66 αι θηι θυ ]ον6 υἱβίο- 

: . . ῳφ! δ᾽ 

καὶ τίνι διαφέρουσά ἐστιν ἡ ὅρασις. Λόγοι οὖν ὅρα- ΠῸΠῚ ΘΟΠῚΠΠΙΠΘΙῚ 5, ΡΟΒΙΘΥΊΟΡΘ ΨΘΡῸ 81) νἸΒΙ Ομ Θι 

ῷ ἴδ" Ϊ 4115. 51: υἱϑβίο τοὶ, τουτέστι, νῷ " θεωρητοὶ, οὺς ἑώραχεν ὃ προ- ἐμ Δ ΈΣΕΙΣΣ ὑκν ἐν τς ̓ ς νΟΝ 
φήτης, κατὰ τὸ ἐν τῇ ᾿Ἐξόδῳ εἰρημένον, ὅτι Πᾶς ἰ5πδ6, οἴ ἃ ἅπεμι Βρθοῖοι. ὅσο 5 τῇ ἱ 

; Ἰά1τ ᾿ν ἈΡ1165, 1ά 65 ὃ λαὺς ἑώρα τὴν φωνήν. Προοιμιάσαντο δὲ χαὶ ἄλ- “1105 Ὑἱ αἱ Ἰθιθες πο αεθει ἜΠΕῸΣ τ Ἐχ ἣν λοι προφῆται παραπλησίως. Ὅρασις Ἀδδίου- τάδε ἴἘ6ΠΐΘ ΠΕ με ΤᾺ ὙΠ 40 ἴπ ΝΥΝ ω 

δῊ Ϊ : Οπιπὶς ροριπς5 υἱάοναὶ σοσθην. ϑινηῖ- ἔοι - λέγει “ Κύριος ὃ Θεὸς τῇ ᾿Ιδουμαίᾳ. ᾿Ακοὴν ἤχου- αἴσειιπι 65ὲ: πὶ : ! ΙΙ ΤΕΣ ΤΣΣ, ἴδ: 
ζυρὶ ἕ 16 "οἴ τ δἱ 4111 ργορίιοί. 7 ἰδίο σα παρὰ Κυρίου, χαὶ περιοχὴν εἷς τὰ ἔθνη ἐξαπέ- ον ἸΘΕ ΤΑ Ἐ Ἐπ φὰς (Ξ ̓  Ι “ει ΡΨ 

ΟΝ τὸ 6: 7 “5 ]ἀπηιαρ. «“Ζ1π|- 4νὰ. κα. α. στειλε. Καὶ ἐπὶ τὸν Ναούμ." Λῆμμα Νινευΐ" βι- “ὃ ἘΞ ΠΟΜΕΟ ΤΠ: ὈΠΙΣ ΑΘΗ͂Σ ϑ ᾿ θλίον ὁράσεως Ναοὺμ. “ τοῦ Ἐλχεσαίου. Καὶ ἐπὶ “ἁμεπι απαάϊνὶ ἃ Π)οπεῖπο; οἱ πιτιτεϊεϊοτιειι ἐπι ΒΘ το 5 
᾿: ἐξ οιν ἀμήν ᾿ τοὶ Ἶ : ο ΝῚ ἐϑογ Ναλ. τοι, τοῦ Ἀμθακχούμ." Τὸ λῆμμα ὃ εἶδεν Ἀμθαχοὺμ ὅπρο- Τη5. Ιῃ Ναυη {ποῖ : 4Ζ71.55 πιο τιον, {ἰδ γ ΝΝ αι 

φήτης. Καὶ ὃ Μαλαχίας λῆμμα εἶπεν ἄνευ τῆς δρά- υἱδίοηῖὶς δίαιτπι ΕΤοοδῖ. ἘΠ᾿ π΄ ΑἸ) δοιιη : ..1.5- πω αι. 

σεως, οὕτω λέγων- Λῆμμα λόγου Κυρίου ἐπὶ τὸν Ὁ σιειο ἡτίαπι υἱάϊε “1 πιύαοιηι ργορ]ιοία. Μα- 
᾿Ισραὴλ ἐν χειρὶ ἀγγέλου αὐτοῦ. Καὶ ἐοίκασι διὰ ΙΔ ἴα5 4ιοατ6. υἰβίοημθ 5] 6 πε ΒΡ ΘΟ ΘΓ ΠἸἰσϑᾶ 

ὃ Βορ. βεοππῆιι ὅρασις προσαγορεύεται. Ῥ ΒΘΡΙ ρυΐπηι5, βοοιπτπ5 οἱ ἐγ ἴτ5 θεωρητοί, ΕΠ Ξ θαγιουπρθσαγορ 11} ἀπο σοι, 
᾿π' ΑἸ φααητο ἀπο ἴαπὶ πποπιυίτίιιδ, Ῥ- 880, ποῖ. ὁ, θεωρητικοί. Μοχ ἄδθπι ἱγὸ8 Μ55, χατὰ τὸ ἐν ἐξόδῳ. 

γοοοπὶ ἔμπροσθεν Δ]1[6 ἀσοῖρὶ {ιὰπὶ ἄοθεῖ τ πη πὸ- ΕΠΠῚ ἐν τῇ. 
πο ἴπιτιβ Θά πη ΘΟ πὰ ρ᾽απα πποο αἴζχιο μἴο πἀϑασραὰ- ὁ ἘΘΠΠ χύριος τῇ. Αἱ Νῖ55. ἴτοβ οἵα ΓΙ ΧΧ τὶ ἴῃ οοπ- 
ἴαπι ἱπγοηϊνῖ ἀριι Ργοοορίμηι Ρᾶβ. ὃ. Ηοο ἴρϑὸ ἴπ  ἰοχίι, 
Ἰοθο Βδρ. δεοαμάτι ὁ τὰ ἔμπροσθεν. ᾿ς ἀΠ}ὰ {γὲ5 Μϑ5, οἵ οὐτιῖο Ἀοπηαπα, ΜΠ τοῦ ἤλχε- 

τ Βθρ. βοοιηάιις γένηται δὶ φαστιχός, εὐοαχ ἐνααι. ταίου. 
ἃ Ἄρρ. 5εοιηῆιι τίς δὲ ἡ, 



αὶ. τοι 

Ο54.1. .2 

“νιος. 1.1 

ΔΙΐολ. τ. 

δ, 

 ςειππίϊοτιοηι ἀϊχὶι, 51. Ἰο 65: “ἱςοιίῖο υοτῦὶ 

Τοπιϊτεὶ σιιρον" 15 Γαοῖ ἐπ πιάπῖι ἀπ ϑοῖϊ 675. ῬΟΥνΟ 

ῬΘῚ ἀϑϑιυπη 0 Π6}}} οϑίοπάονο νομί, ΠΟῚ ἃ 56 

᾿ρ5ῖ5. Ῥγορ]ιοεῖοο. [που] ταίθπι Ἰνα] ον Ὲ . 56 ᾿ρϑὰῃὶ 

Ἀρρορίδ56 5 ἀθο τι ἀβϑιιπι!0 ἰάθη) Βιση! Ποῖ ἃς 

ἀοπιιμὶ ἃ Π6Ὸ ἀροθρίιπη. ΠῚ ἰρίτσαν ἁἰπιπῖ - 

θῸ5 6556. νἱβϑίοηϊθ : οί Ὑ6Ὸ ΡΙΌΡΘί 56 

ξ!05 5 ΠΠΟπὸ5 ἃ Πθο ἁμάϊνιϑθα ἀϊοιιπῖ. ΑΙτ 

ϑηΐμι : Ζογριην Τοηιϊνὶ φιιοι ασίπιηι ἐς αὐ 

Ο 566 Πἴζιηι Βοογὶ ἵν εἰἰοῦτις Οπὶω οἱ “Ψοαίπαπι οἱ 

οϊιας οἱ Εποοϊίω τορι πάαᾳ,, οἱ ἰη εἰἰοντι5 

Μίιορονοαηι {1 705 τορὶς Τοραοῖ. Τπϊίίμι 56 Γ- 

᾿πιοιιὲς ])οηιμὶ αὐ ὅ)566. 15 ΑΥ̓ΛῸΝ ὙΘΙῸ : ΘΟΤΊΠΟ- 

πὸς Απιος, φιεὶ {αοὶὶ σις ἵπ «“σοαγὶπι ὁα 

ΤΠοοιι6., πος υἱάϊε ἐδ ]Ἱογιισαῖοπι ἴα αἰοντις 

Ο-ίω νϑρὶς ὕμάα,, οἱ ἐν. ἀδοῦτις Ηϊογοῦοαμι γοβὶς 

]1ογαοῖ, αμῖθ μος ἀπτιο5 [ΟΥΓ Ἡιο 5. ΟΥάο πος 

Ἰθοὸ ἱπνθυβιιβ Θοῖν πα τὰ σατο πη  νθυθόνιιηι Ἰυϑαϊο. 

ΤΠ} φαϊάθιι ργθορομΐταν οἱδηο, δι] } ΠΡ ΠΕ ὙΘΤῸ 

ϑουπιοπο5. «Ζμαϊΐ οἰοἴπαι. ΠῚς ἀὐιτθιη 5 ΒΘ] ΟΠ 115 

ῬΥδροβ εἶδ, δι υϑθαιιιτα οδὲ νἰϑῖο. ΝᾺ μι ϑΟγΠ ΟΠ, 5 

Απιο5 : {αρρ6 ποι υἱδίο ΑἸο5 : ΠῸῚ 4Ὲ 05 ἀπε} -- 

νἷῖ, 564, Οἕος υἱαϊι. τὰ ΜΊοΙνδθα, ἀὐΐθιη : ΕἾ 

. [αοιίιι5 ἐδ 56ΡΠ1Ὸ Τοιιὶπὶ αὐ ΜΙιοϊδαιι Ἤογα- 

φιΠίζοτι., ὧν αἰονιις «Τοαϊαηι,, οἱ «{ολας. ὁ 

Ἐ τϑοϊιί τόσην πιά, διιρ 60 μιὶς φιι υἱαῖϊι ὁ 

ψοοῖ, αν αν ϑαπιαγία,, οἱ “ογιιδαΐοηι. Ἐκ, ϑέγπιο ])οπιϊπὶ χε 

ον. τ. 1», 

δορλι. Ἐν 

4Ἐ8. τ. 1 

{αοιιις ὁδὶ εἰ «Τ]οδῖ, Κι Βαιλιιοῖ, Ἐπ, αοίιι5 ἐεὲ 

᾿ φορῖιο Πθομιὶὶ «ὦ Τοπάπι. Τὰ, όγηνο 1])οπιὶηὶ 

ψιιὶ {αοίτις ἐπὶ αὐ ϑορϊιοπίαπι {{{διιν ΟἸμι δὶ {ἔπει 

Οοαοϊία ΝΠ «“πιονῖὶ Εἰ Ε πολι, ἐν αἰοϑιις 

“οσῖω Με «1πϊ05 τρὶς σμάκ. Αἰάτιο Θἤδπι Ρθοε- 

Πανὶ φιαάδην. γατοπο ἃρι ΑΘβθθιμ [ΘΠ Ρι15 Πὸ- 

τάσιν, δὲ (6 βου πη Πἷ5 ΔοοορΠοπὸ [Δοτα 65. μηθηιῖο. 

Ὁ ΑἸ δαΐμι : {πὶ σοοισιῖο ἀπὸ ])αγτὶ τοοὶς ,, Τὰ 6 1156 

βοχίο, τιπὰ τη θη 5ὶδ 7) [ἀοίιι5. 651 56ΓΉΔῸ Τοπιϊτιὶ ἐπ 

πιάτιι “Γ66 ρΡορ]ιοί Τλούαμι ος, ἦε πιάπῖι, 

γπθὰ ααϊοιι δοητο πα ουπμίθηι ᾿π6 Π]Θοίτιηι Πα 0 6 

ἃς ἀςϑτιαμ ον υιο γοσοα λα αιιν ἃ] 1115 50 ΡἸ ρ τι ο5ς 

Ζαολ. αν, Αἰ γθιο ἴπ ΖδοΠπασία : Θοίανο πθη86 ατιπὶ δοοιιπαϊ, 

σι Ταγῖο, [αοίιις ὁδὶ σογηῖο ]λοπιϊτὶ αὐ Ζαο]ια- 

τίαπι Π ιι Βαναολια, βλλινι 4 «ο, ργορ]ιοίανι. 

ςΑγν ΤΧΧ Ἰερῖσαν ὑπὲρ Ἱερουσαλὴμ.» δ ρ6 7ονῖι- 

σαἴοηι : αἵ, ἩΪονοΩν πο [ο5ῖο, Ἄφιπ]α, ΒΚ ΟΠ 115. ΟἹ 

"ΓΠοοάοιϊο νουϊογαπί, ἐπὶ ἰσραὴλ, 506)" 15" αεἰ. Νοο 

ἀΠπῖον Ν αἰσαία, (εκ υἱατε σιρο}" Τςναοί. 

ΓΕΔ ἀνατέτραπται. Πορ. Τουτῖα5. οαπὶ ἉΙΊοτο Μ5. 

ἀντέτραπται. ΠΟΡῚ Ῥυΐπατιβ οἱ βοοιπιίτι ἀντέστραπται : 

ΟἹ ττὰ Ἰορὶ ὁρονίογο οὐο Ἰἀίπηιιβ. 

5 Ὁ τονάιο (ομαθοῦ, ἀψιιο ἃο ἄτιο ἅΠ| Μ55. οὐχὶ γὰρ 

50 νοου]α γὰρ ἴθ νυ]ρα 5. πο Ἰοριίαιν, οἱ 

[οΥίασϑο πιο τι5. Νοχ ΔΊ55.. ποῖ ραϊοὶ οπὶ ΠΧΧΝ τὸν 

Μωρασθεί. αὶ Μορασθεί, 

ὅησσις : 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΕΕΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΔΟΝΙ. 

Ὁ , -Ἴ , ὅτ . ΓΡΖΟῚ ξ ΓΝ ΝΜ 

τοῦ λήμματος ἐμφαίνειν, ὅτι οὐχ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔχου- 
- , ν Γ ΟῚ ἌΣ 

σι τῆς προφητείας τὴν δύναμιν; ἀλλὰ λαθόντες" 

ὥστε τὸ λῆμμα ἴσον δύνασθαι τῷ, δόμα παρὰ 

Θεοῦ. Οὗτοι μὲν οὖν δράσεως εἶναι τὰ βιδλία φα- 

οἶν" οἱ δὲ λοιποὶ προφῆται λόγους ἀχηχοέναι παρὰ 

Θεοῦ φασιν. Ὁ λόγος γὰρ, φησὶ, Κυρίου, ὃς ἐγε- 

γήθη πρὸς Ὠσηὲ τὸν τοῦ Βεηρὶ ἐν ἡμέραις ᾿Ἢζίου 

χαὶ Ἰωάθαυ καὶ ᾿Αχὰζ καὶ ᾿Εζεκίου βασιλέων ᾿[ού- 

δα. χαὶ ἐν ἡμέραις Ἵεροθοὰμ. υἱοῦ ᾿Ιωᾶς βασιλέως 

Ἰσραήλ. Ἀρχὴ λόγου Κυρίου πρὸς Ὦσηέ. ἂν δὲ 

τῷ Ἀμώς: Λόγοι Ἀμὼς, οἱ ἐγένοντο ἐν Ἀχχαρεὶμ. 

ἐχ Θεχουὲ, οὺς εἶδε “ περὶ Ἱερουσαλὴμ. ἐν ἡμέραις 

᾿Ὀζίου βασιλέως ᾿ἸΙούδα, χαὶ ἐν ἡμέραις ἹἹεροθοὰμ. 

βασιλέως Ἰσραὴλ, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. ΓᾺγ- 
“ἢ γι, “᾿ - « Ν ΟῚ « 1 

τέστραπται ἣ τάξις ἐνταῦθα ὡς πρὸς τὸν Ἡσαΐαν. 

ἜἘχεῖ μὲν ὅρασι τέταχτ ὶ λόγοι ἐπήχθη- εἴ μὲν ὅρασις προτέταχται, χαὶ λόγοι ἐπηχθη 
ω ᾽ ᾽᾿ 598) - ΝΑ , 

σαν. Ἄχουε, οὐρανέ. ᾿Ενταῦθα δὲ, λόγων προχει- 

μέν δ᾽ ἐπηχολούθ: Δό ὰρ μὰ μένων, ὅρασις ἐπηχολούθησε. Λόγοι γὰρ Ἀμὼς, 
ἘΠΕΡ τ, ὦ 3 " ποτ; ἈΦΙΑΚΑ, "ΣΝ Δ 
οὐχὶ ὅρασις ᾿Αμὼς, οὐχὶ οὺς ἤχουσεν » ἀλλὰ, Οὺς 

εἶδεν. ᾿Εν δὲ τῷ Μιχαία Καὶ ἐγένετο λόγος Κυ- 

ρίου πρὸς Μιγχαίαν τὸν Μωρασθεὶ, ἐν ἡμέραις Ἰωά- 

θαμ. καὶ ᾿Αχὰζ χαὶ ᾿Εζεχίου βασιλέων Ἰούδα, ὑπὲρ 

ὧν εἶδε περὶ Σαμαρείας καὶ " Ἱερουσαλήμ. Καὶ, 

Λόγος Κυρίου ὃς ἐγενήθη πρὸς Ἰωὴλ τὸν τοῦ Βα-- 

θουήλ. Καὶ, Ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ᾿Ιωνᾶν. 

Καὶ, Λόγος Κυρίου ὃς ἐγενήθη πρὸς Σοφονίαν τὸν 

Ἰ τοῦ Χουσὶ υἱὸν τοῦ Γοδολίου τοῦ Ἀμορίου τοῦ ᾽Εζε- 
, 5 Ξε , 3 ὰ Ὁ φινω 19) ν Ω 

χίου, ἐν ἡμέραις ᾿Ιωσίου τοῦ υἱοῦ Ἄμὼς, βασι- 
κἀν πατς ἘΡΥ  τὶ ΠΟΤΕ 
λέως Ἰούδα. ᾿Ιδιότροπος δὲ χαὶ ἣ τῶν χρόνων ἐπι- 

σημείωσις καὶ ἣ τοῦ λόγου ὑποδοχὴ παρὰ τῷ Ἀγ- 

ΕΣ 3) πο εδεῦτα δες ΠΕΠΡΕ Υ ΣΕτ ΕΞῸ 
γαίῳ εἴρηται. Ἔν τῷ δευτέρῳ γὰρ, φησὶν, ἔτει ἐπὶ 

Δαρείου τοῦ βασιλέως» ἐν τῷ μηνὶ τῷ ἕχτῳ, μιὰ 

βι ΜῈ Τὴ ; ΡΨ Ε ΝΞ ᾿ 
885 τοῦ μηνὸς, ἐγένετο λόγος Κυρίου ἐν χειρὶ ᾿Αγγαίου 

ΔΑ τοῦ προφήτου. Δοχεῖ δέ μοι τὸ ἐνταῦθα εἰρημένον. 

Ἔν γειρὶ, ἴσον δύνασθαι τῷ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἄνα- 
ῃ , ἐς Κ Ἂ ΘΝ ἢ Ὁ ΤΆ ς , ΝΑ 

γεγραμμένῳ λήμματι. Καὶ ἐπὶ τοῦ Ζαχαρίου ὁ, 
3 τρις τε, ΕΣ ΕΡΕῸΣ πον δ 
Εν τῷ ὀγδόῳ μηνὶ ἔτους δευτέρου, ἐπι Δαρείου, 

η 
ΣΡ ᾿ ΟΝ τωρ πέτ Ναὶ εἰ 
ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Δαχαρίαν τὸν τοῦ υ- 

,ὔ 

ραχίου, ἃ υἱὸν ᾿Αδδὼ,, τὸν προφήτην. 

5 1ιὰ Ἀορὶ ρυίπιιβ, βοδιιπαζιβ Θὲ Το γ 15. οἷιπὶ ΟΟἹΡ. 

οἴ οὐαὶ ΠΧΧ. ἘΔ νοτο Σαμαρείας χαὶ Ἰσραήλ. 

δῖος Νίβ5. ταῦθ. Τλοοϑὶ τοῦ ἴῃ οαΠ|5. ΑἸ ααπτο 

Ροβὶ Μ55. «ιάίιον υἱοῦ ἀμὼς, οὐ ἴτὰ Ἰοσῖς ἰπτονρτος, 

Αιὰ “Ἵπιος. Ἐδλῖο Βοπιαπα,, οαϊ σοπβοπίι Ν υσαία,, 

υἱοῦ ἀμὼν, {{{ϊὶ «Ἵπιοιι. δίαιται Μ55. ἰδιότροπος. ΕΜ 

ἰδιοτρόπως, παπα γοοῖο. 

ἃ ἘΠῚ οἱ Μ55. οὐ ΠΧΧ, αθι5 οοπβοηίῖ Ηἴοτνο- 

ΠΥ Πλτι5, Πα ΡΠ ς υἱὸν ἀδδὼ » Ζἰαιπι «1660. ΤΠοοάονο- 

τὰ5 νονὸ οἵ Οὐμθ],, α1 γάτα ποίαν ΝΌΒΙ 5, υἱοῦ, 

Χἰιὶ, Ν αἱραῖα ἀπσάαο, Πἰὶ ἀο. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

Ἔν ἡμέραις Ὀζίου καὶ Ιωάθαμ. καὶ Ἀχὰζ χαὶ 

᾿Εζεχίου. Ἣ τῶν χρόνων παρατήρησις ἀναγχαία, 

ἵνα φανῇ, τὰ πρὸ πόσου χρόνου προῤῥηθέντα μετὰ 

πόσον χρόνον ἀπήντησε, χαὶ ὅτι ὅτε ἐπλεόνασεν ἣ 

ἀσθένεια, ὑπερεπερίσσευσεν ἣ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἐπι- 

μέλεια. Σχεδὸν γὰρ οἱ πλεῖστοι συνέδραμον ἀλλή-- 

λοις κατὰ τὸν χρόνον: ᾿ΩὩσηὲ ἐν ἡμέραις Ὀζίου, 
χαὶ ἐν ἡμέραις " Ἱεροδοάμ.- Μιχαίας ἐν ἡμέραις 

᾿Ιωάθαμ. καὶ Ἀχάζ- Σοφονίας ἐν ἡμέραις ᾿Ιωσίου 
υἱοῦ Ἀμώς. Τῶν δὲ λοιπῶν οἱ μὲν ἀχρόνως ἀνέ- 
γρᾶψαν τὰς προφητείας, οἱ δὲ τὰς τῶν βαρδάρων 

βασιλείας, ὡς γνωριμωτέρας διὰ τὸ κρατεῖν τηνι- 

καῦτα, παρεσημήναντο. ᾿Αγγαῖος καὶ Ζαχαρίας, 

᾿Αδδίας “ τε χαὶ Ναοὺμ, χαὶ Ἀμδαχοὺμ,, Ἰωνᾶς καὶ 
Χ 

Μαλαχίας τῶν χρόνων οὐκ ἐμνήσθησαν, ἀλλ᾽ οὐδὲ 
[ ΄, ͵ ᾿ μ « Αὴ ΚΖ 1 ΄, οἱ πλείους πατέρων. Καὶ τάχα οἱ μὲν ἐξ ἐπισήμων 

΄ 5 , Ψ 7, ΄, 7 

πατέρων ἠδύναντο εὐπαράδεχτοι γενέσθαι. Πιστό- 

τεροι γὰρ οἵ γνωριμώτεροι" οἱ δὲ ἀσήμων γονέων 
παρεσιωπήθησαν. Οὐ “ μὴν οὗτος Ἀμὼς, ὃν τοῖς 
δώδεχα συντεταγμένον ἔχομεν, πατήρ ἐστι τοῦ 
Ἡσαΐου. Οὔτε γὰ ἐχφώνησις ἣ αὐτὴ, οὔτε τὸ ρ σις 1) .] 

ν ὦ τὰς Σ ὑπὸ τῆς φωνῆς σημαινόμενον. ᾿Γὸ μὲν γὰρ δασυ- 
τέρῳ τῷ πνεύματι ἀναφωνεῖται͵, τὸ δὲ ψιλοτέρῳ. 

Καὶ τὰ δηλούμενα διάφορα. Τὸ μὲν γὰρ τοῦ πατρὸς 

Ἡσαΐου ὄνομα “ καὶ τὸ τῇ ἧς ἰδίωμ τε- μι αἱ τὸ τῆς φωνῆς ἰδίωμα, στε 

ρέωσιν καὶ δύναμιν καὶ ἰσχὺν ἐμφαίνει: τῷ δὲ τοῦ 
, ΄ μεν τὸ - Ξ ᾽ν κα - 

προφήτου, λόγος σχληρὸς δηλοῦται᾽ πρὸ δὲ τοῦ 
ε «. ν Ὁ , τῷ 5, ᾿ Ὑτὺν 
Ησαΐου ἔοιχεν εἶναι ἣ προφητεία τοῦ Ὧσηὲ, διὰ τὸ 

εἰρῆσθαι" ᾿ἈΑρχὴ λόγου Κυρίου πρὸς Ὥσηέ. Γνω- 

στέον μέντοι ὅτι ὃ ᾿Οζίας οὗτος ὃ αὐτὸς χαὶ Ἀζα- 

ρίας εἴρηται. ἕν ᾿ γὰρ τῇ προτέρᾳ τῶν Παραλει- 
“ »(Δγ] ν᾿ ἈἈΧΕΙΝῚ δος ἀτττς κ - 

πομένων ᾿Οζίας εἴρηται, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τῶν Βα- 
- 5, , ᾿ ᾿ ΕΥ - δι ΩΝ 

σιλειῶν Ἀζαρίας. Πλὴν χαὶ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ, 

καὶ μητρός. Ἢ μὲν γὰρ μήτηρ ὅ Χαλία᾽ ὃ δὲ πα- 

ν 510 αἴογάας (οπθοῖ, ΑἹ ἴπ οαἸΕἴ5. δὲ πὶ ἀποβιιβ 

Ἰ115. Μ55. ῥγὸ ἱεροδοὰμ. Ἰερίτια" ἰωάθαν. ΑἸ ιαπῖο ροϑὶ 
Δαγϑιι5 φπαίπον Μ55. υἱοῦ ἀμώς. ἘΔ1Π υἱοῦ ἀμών. 

Ὁ απ ἀδδίας δὲ χαὶ. Αἱ Μ5. «παίαου ἀθδίας τε 

χαί, ΑἸτον Οομηβοῖ, ἀδδίου τε καί. διατίπι Βορς. βοοιτ- 
ἄτι5 οὐκ ἐπεμνήσθησαν. 

ἃ ἘΔΠ οὐ μὴν οὐδὲ οὗτος. Τλεο5ι οὐδὲ ἴῃ φιδίιον Νς5. 
ὁ 51. αἴογαιια Οομηθοῖ, εἴ ἀ}}1 ἄϊο. ἘΔΙ ὄνομα 

κατὰ τό. 
ΓΒΕερ. βθοιιπάιι5 ἐν μὲν γάρ. ΌΡῚ ποίαπάιτιπι, 4 

οἰταπέυ ὁ ῥαῖπηο ΠΠργὸ ῬαγΑ] Προ Θποπ,, ΓΟΡΟΥ ΓΙ ἴῃ 56- 

οαπᾶο 36, 1. Πτ6π|, {τι οἰζαπέι ὁ ΠΡΡῸ βοοιπᾶο Ἀο- 
δθογιπι, θα ἰορὶ πὶ 4πὰγίο 11, 21, (Ομ ο ἴβ᾽τι5 ρΓὸ δὰ 

4π|ὶ ΒαΒ  ἴτπὶ ΘΟ] οΡθαΐ ὁ βουναπίϊα, πὸ Τἀη10 νἶτο ἴλη- 

τππὶ σφόλμια, μνημονικὸν Δάβονθ ον ,, ΠΠΡΡαΥΪῸ5. ππῸ5 
ὁ] 15 ΟΥΤΟΥ 5 ἐποιιβαν : 566] 660, Οἴιπὶ 58 {15 51{ ΘΥΓΟΓΊΙΠῚ, 

ΕΒΛΙΑΜ ΡΕΚΟΡΗΒΤΑΝ. ΘΑΡΌΤ 1. δλῦ 

το. 71η ἀϊονιις Οτίω οἱ “οαίμαπι οἱ “]}10]ια 2 εἰ 
Ἐποο]ίω. Ῥονηριιθ ΟΒουνα 6. ΠΘΟΘσ56. {ὉΠῚ, τ 

ΘΟΙΠΡ ΟΡ ΛΠ 6556 1, ἈΠ6 Πα ΠίιΠ) [ΠῚ ΡΟΣ 5 μυδ- 
ἀἸοῖα ροβὲ «ιαηῆιη [ΘΠ ΡΟ 5 Θνθπουῖηΐϊ, οἱ αιιοα 

Τὶ ριον  ἀθπεῖα πηαρὶθ ΘΧΈΘΡΑνῚ  {π|Π} ΟἸΙΠῚ ΘΧΊΙ- 
δυαντὲ ππόογΡιι5. ῬΠΡΙμ1 Θπῖ τη δοάθπι ἴθυο ἴθηι- 

ΡΟΥΘ ᾿πίοι 56 ΠΟ ποι Ρπ : Ο566 ἴῃ αἴθθιι5 Οχίο 

οἱ ἴῃ ἀἴθ)ιιθ Του θοδηι : ΜΠΟΠδρὰ5. πὶ αἴθ θυ5 10ὰ- 
{παν οἱ ΑσΠαΖ : ΘΟΡΠΟΠΙὰ5. ἱπ ἀἴδθιι5 Φοϑῖθ ΠΠῚ 
ΑἸηο5. Αἰ ΟΠ πόνῖμαι ΠΟΠΠ1Π «υἄθμ Ρ ΡΟ }1-- 

αἰανῖμηλ δια [ΘΠ ΡΥ ΠῚΪΠΙ ΠῚΘ 55 Ι  ΠΔΥΕΠΕ : 

41Π νοῦὸ ΒΑΡ Ραγονιπι δ ποίανιιπι γϑοπὰ 9 τι {τι 
Θβ56ηΐ πηᾶρὶβ ποία, {πο4 ἴππῸ γουιι ΡΟ ΡΘη τα". 
Αρρῶιιβ οἱ Ζδομαγίαβ, ΑΡ Ἰάβήιο δὲ Ναυτη, Αἢ}- 

Ῥάσιμ , Τοπὰϑ οἱ ΜΙ ΔΘ Ϊὰ5 6 ΓΟ ΠῚ ρον 15. πιο π- 
το Π 6 ΠῚ} ΠΟΙ [ΘΟΘΓῸ : [110 θ] 1165 Π6 ραΐγιιπι {π] 40} 
ΠΊΘΙΠΪΠ6.. ΕἸ (ογίαβϑθ 111. πίροῖθ οχ 1ΠΠπ|501-- 

Ἰλ5. ῬαιΊθε5. Οὐ ΠΕ, ῬΟΙΘΓΆΠΕ 6556. ἀσοθρο- 

γ65. Οἱ Θπἰ μη. 5 ΠΡΈΪΠΘ 511Π| ΟἸΔΥΙΟΥ 5... 1ἰ μ]80-- 

ὙῸ ΠῚ ΠΡΟ ΡαΠῚ ἤΠάοπ : 411 νοῸ ΘΧχ ΟΠ βοιι 15. ΟἹ 
ἸσποΙ Πλι1ι5. Ῥαγ ΠΕ Ρτ5 ΟΡ ΠῚ ΑΓ, ῬΡΕΘΙΘΥΠΉΪ55] 

5116 Π|10 51:1π|. ΑΠ]Ο5 [ἀπο π {Π|6, ἀαὶ ἱπίοι ἀτπιοάο- 
οἴτα παι υα τ", ΠΟ] πα τι πι Εβαϊδθ μαῖον οϑι. Νὸ- 
41 Θῃΐπὶ ΡΓΟΠιιπ τ το ϑαθηι Θϑῖ., ΠΟ 6 θα θιη 

ποῖῖο μπαϊο νοοῖ 58] οἵα οι. ΠΠῸἀ δηΐμι ΘπϑῖονῸ 
ΒΡΊΓΙΓι. ῬΥΌΠΙΠΠ ἴα, 0. ΓΘ Ππ]Ον]. Οὐ ΠΟΙ ΠῚ 
ἀἰνουϑα οϑι 5 5 πΙ Πα 10. ΝΟΠΊΘἢ Θηἶπὴ θα. 15 Εἰβα το 

οἱ ψοο5 ΡΙΟΡυΙοα5. ᾿ΠῸΠ0Ὰ} Πν ΠΏ  Π  {1Π} 2 ν λττι- 
το πὶ δὲ ον Πα πθηὶ : ἃξ νΘΙῸ ΡΙΓΟΡΠΟΙδ. ΠΟΒΊΘΝ 

ΒΘΡΠΠΟΠΘΠῚ αἰπιγῖι 50Πα:. ῬΟΥΓῸ ΡΡΟΡ] ΘΕ ἴα Ο5θὸ 
Ἐβαϊα νἱάθειν 6556. ἀητοῦ ; ὈΡΟρΡΙ θυ θαηιοῦ 

ἀἸοίαμι δὲ : δυϊποίρίπι ϑϑνϑὶ ])οπιϊηὶ αὐ Ο 566. 

ϑοϊθπάϊιι «6 πὶ ὁϑὲ μπιπὸ δυιμηθι Οίαμι ἐϊ- 

οἴπιπη [1556 οἵ Αχαγίαπν. [Ππ| ὈΡΊΟΥΘ ΘηΪπὶ ῬΑ ΡΠ] ρο- 

«πογαπὶ ΠπῸῚ ἱπηπηογῖῖο ΠΡυανΐ αἰιοίογος παρὸν ἐο- 

Ἰθόατιξ, πᾶ] οἰ] ραπε ἴῃ ἴρϑιιπι ἀΙΟΓΟΓΘ ΠῚ, {ππᾶπι ἀμ [1- 

ῬγΑΥΊΟ5. γα πδίονγο. ΕἼΣ αυϊ θη πὸ σατο, υὐ Πα ΤΙ 

γοσοιη τἰπᾶπιὶ ῬΤῸ }1ὰ βου ηΐ : 566 πος ἔδγο σοηεη- 

81: τἀπὶ, οἴνπὶ γΟΘ 65 ἸΠΈΟΙ 56 51Π|1165 51 π| 6ἱ ἀΠίπο5 ; 

14 φιοά [ἶσα παι] } πὶ Ἰοοιπη μά θοτὸ υἱποηΐ, Ορίποῦ, 

οἴηποβ. ἰθριοπι (ὐοἴσε5. ἔτος Πιο, οἵ Ἀδρ. ΤΟΥ 5 οἱ 

(1. 1πΠοπὶ ἰογίιβ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ. ἘΠΊ πατρὸς 

αὐτοῦ. 

8 ἘΔΠῚ δὲ Εὰ. οἵ Απρ]ῖς. οἱ θρ. τον ἴιι5. μήτηρ Χα- 
λία. Αἴ νογο ἴῃ Η. οἱ 4. οἱ ()09]}ν. τϑγεῖο οἱ ἀριιά Ρυὸ- 

οορίππι Ρ᾿γὸ Χαλία Ἰορίταν Χαναὰ, απ Χανᾷ. Α 4ππΡῖι5 

οχλμῖθιι5 Ιοη 6 ἐἰϑϑιοπι ΓΙΧΧ, ἀρὰς ἀπιο5 4 Πορ;. 18, 

ἢ, οὐϊίαπι ἱπνθηῖϊίιν, ἰεχελία ἐξ Ἱερουσαλὴμ, Πιδοῖιο- 

ἐϊα εἰς «]16᾽τπιδαΐεπι. 

Ονε. τ. 



Ενα. θ ἡ. 

Ποῖ. 32. 

2. 

ἰλοιι!.35... 

σ᾽ 

ἸΏ ΠΟ ΠΠΡγὸ Οἱίας οϑὲ ἀϊοῖιβ : ἴθ ϑοοπο ατιθηι 

ΠΟΘ ΟΥτΙΠῚ., ΑΖΑΡ]ὰ5.7 ΘΧ δοάθηι ἴαιηθη μΡαῖν οἱ 

πλδῖνθ. ΝΙ ΜΙ πη} 6115. τηαΐθυ οραΐ Οα]}1ὰ : Ρᾶῖθι 
ἀπ 6} Α ΠἸ5145. ΤΘΗΊΡ115 ΘΕΪΔ ΠῚ ΓΌΘΠΙ 65. 1άθη., 

ἀπηϊ 4υϊπαασίηία ἄτι. ΡΥΟρΠοίαγιιπξ αὐιίθπι 511» 
Οἱία Εβαϊαβ., Οβ66 δὲ Απιοβ. 564 ααῖα Ἰθρίταν» 

Ῥγκιιοίρίιτη σεν νὶ ΤΠ) οταϊπὶ αὐ Ο566, πῦτνὶ θΥἸπητι5 

ναι οῖ πανὶ οαρὶ! ἢ Ελ αϊὰ Αμο5 ἃπἴθ ἄτιο5 ΔΠΠῸ5 

ΤΟΥ 86. ΠΙΟΙτ5. ΡΙΟΡΠΘίαν τε, πα α1 ν ΠΟΙ Δ ΠῚ5 

δϑι ἃ ῃη16 νἰβϑίοηθηι Εβαϊαθ, ἴῃς {πιὰ αἷξ : ΕἸ οἰενα- 

ἐιιηι Θ5 1 δι ροΥἰἸηιίπαγο ἢ 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΠΝῸΝΜΝ 

τα. «Ζιάϊ, σιοίμηι., δὲ ατιγίδιις ρογοΐρΘ., ἱ6ΥΓᾺ, 
ιῖα ]λοηεῖνιις Ἰοχιίις 651. Οὐὰπἀοσυίάθηι ργὸ- 

ῬΙΙΘὰ Πιθο οάἴταὰ δϑῖ Ἰδιη ρον ῬΘΡΡΟ 85 βΟΠΟΡΆΠΟ- 
ΠΪ5.7 60 ἴπ Πποηιηἶθιι5 πα θογοῖ αὐ ἰ του 5... οϑ 1} 

ΘΕ ΟΡ γᾺ ΠῚ Ἁ]]Ο( αἴ τπν. δε δαὶ ἀαία ΙΘΧ ΘΟΡᾺΠῚ 

« δ [ΘΠ 115, ἀἸοοπίο ΔΙογϑο : Οοηίθϑίου ποῦς ]ιο- 

εἰϊθ οὐὐἴπιη, οἱ ἐοργ πὶ ; οἵ Υυγϑιι5., «Ζ}{{6ηεἰ6, οὐ- 

ἤιαν., δὲ ἰοψιαν: εἰ αἰάϊαὶ ἰοντα ὑογῦα ὁι ΟΓῸ 

1,160. Τ)ΘΟΟ] νας τ ]π|6 ἰοϑίθβ θοβάθηι {πὶ οἰτηὶ ἰεχ 

ἀν θίιι" Ἀϑϑιι 1 [πουαπὶ, τππης αα ΘΧΡΙΟΡΡΠ Δ} 

1615. γ]οΙἉ ΠΟ ποθὴ οὶ]. Οοηνοσαῖο δηϊμπι, πα}, 

αὐ πιὸ ἐγ είς σεδίγαγιίηι ῥΥϊποῖρο5 δἰ σθηΐογος 

Ὑδϑίγος,, οἱ ἡϊοος., δἰ πιαρίδιγος., τι Ἰοχιιατ' ἔτι 

“76 5 ΘΟΤῚ(1, οἱ σον ϑίοΥ" οἷς σαπείη δὲ ἰϑγτ πὶ. 

ΟΡ βθυν ἔπι ιι[6 ΠῚ ὁδὲ σατο ΠιιπῸ ΘΟ ΠΊΟΠΟΙῚ 

6586. ΘΟΠΙΡΑΛΙτιη). ΠΠΠ|1Ὸ Θηΐπι., “Ζ}{{οπε6, σε κίτη 

ἀπ ἤχτα ἅ]185. ΘΠ π65, υΖιγίψιις ρογοῖρο, οὐ- 

ἰπηι., Θὲ αιιάϊαὶ ἰόντα. Ἡϊὸ νουὸ, απάϊ, οιοϊιιπι, 

δἰ ατἰγίϑιι5 ρεγοὶρο, ογτα. ἸΝᾶν οἴη 5. ] 11 88- 

Τὴ ροράιβ, πθο βοιηοῖι5 ἃ Π6Ὸ δῖ, οαϊπιμη [ἀπ|- 

{π|81} ῬΡΟΡΙΠ ΑΙ) αἰ οϑία ται, Οἵ τι ΒΘΡΠΠΟΠΘΒ 1Π 

ΔΓῸ5 ᾿πάπιοαῖ, Δ Ππονίαϊαν. ΠπΠς. ΘΠ ΠῚ 5ΘΠΒΙ1ΠῚ 

ἰπάϊοας. ἡΠΠπι : “7}γῖντιδ ρογοῖρο. Οὐαπάο γθιῸ 

Ἰοηθ6 ἀ6ϑι ἃ σδ θυ τι, ἰρϑιιηι ἈΠΟ τη" γ 61 

ῬΙΌΟΙΙ γϑηϊοίιπι : «}παϊ., σιὐἴμηι. 

15. 1)6 τϑυγὰ οἰϊαπὶ ἰἄθπι βοπιοπάππι. Οτα- 
ΡΙΌΡΓΘΡ ΜΙΟγ565 αι θη} (τιὰ5] ἴπ ΡΙΟρίπατιο Πὰ- 

θ᾽6 5 σϑ απ, 1} ΡΟΡῸ]Ὶ ρνοίδοιιηι αἷτ τ «Ζεοπάο, 

οὐἶιι, νΉ], 1 τίϑιις ρογοῖρο,, τι το] Ια. Ἐιβαϊα5 

1 ΘΠῚ 2 ῬΟΡι]Ὸ π᾿ ΡΘοσδεῖβ ἡπαπθηΐθ,, οἵ δά ἴθν- 

ὉΠ ΔΠΙΠλ11Ὶ} ᾿ΠπΙ ΘΠ θηῖο , ΤΟΥ ΠῚ ὉΠ ὈΓΟΧΊΠΙΔῺΙ 

ΔΌΙΓΊ] 115 ΘΘΡΠΊΟΠΘ5. ΘΧΟΙρΟΓΘ 7061. Νὰπι ἀτεγδιι5 

Ρόγοίρθι Ἰὰ βοπαῖ. Αἰ ποθι συ το 6 σφ πμ «|-- 

Ἀ δὲς (οάϊοος Η. οἱ 11. σιπὰ (ΟἹ. τεγιῖο. ἘΦΕῚ οἷ 

Ας οἱ Τὸ οὐπῃ Βδρ. τότ] πεντηκοστῷ δευτέρῳ ἔ 

Τιερο Το. Ηος ἴρϑο ἴῃ ἰοσοὸ Νί58. ἔγοβ προεφήτ 

ἘΔ οὐτπὶ 1115 {ἹΊ} 15 προεφήτευσεν. 

ἃ Οσηϊοῦβ ἔτὸ5 ἀπὰ οπὰ ΤΧΧ διαμαρτύρομαι. Ἐσιὶ 

οἱ Ἄρα. ρεϊμλαϑβ οἷπὶ ΒΙΡΠ1Πς Ομ ας, διαυαρτύρωμααι, 

ξυσαᾶν. 

Β τῶν, χαὶ ὃ - ᾽ 

5. ΡῬΆΒΙΙ ΜΔΛΟΝΙ. 

ξ ΜΝ ᾿ 5 
τὴρ Ἀμασίας. Καὶ χρόνος τῆς βασιλείας ὃ αὐὖ- 

’ ͵’ 

τός " " πεντήκοντα δύο ἔτη. ᾿Επὶ ᾿Οζίου προεφή- 
: ἥ τὰ 

Ε τευσεν Ἡσαΐας, Ὦσηὲ χαὶ ᾿Αμώς. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ, 
4 Ἂ δῇ “ 

Ἀρχὴ λόγου Κυρίου πρὸς ᾿Δσηὲ, μήποτε πρῶτος 
“τον, τ , ΤΑΣ 19 Δ 6. 9, ἣν; πο δ -.,7 

ἤρξατο προφητεύειν ; Καὶ ἐπειδὴ ὃ Ἀμὼς πρὸ δύο 
μήποτε 

- Ἐ ἐς ἤν. ᾿ τὸ 
ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ, πρὸ τῆς ὁράσεως τοῦ 

Ἡσαίου, ἐν ἣ φησι" Καὶ ἐπήρθη τὸ ὑπέρθυρον; 

, - ᾿΄ Ἄχουε, οὐρανὲ, χαὶ ἐνωτίζου, γἢ, ὅτι Κύριος 
ϑ' ἢ 
ἐλάλησεν. ᾿Επειδὴ χατὰ γενεὰν πονηρὰν ἣ προ- 

“-, - Ὰ Ἂς 

φητεία ἐγένετο, οὐχ ἔχων ἐν τοῖς ἀνθρώποις τοὺς 
9 , - Ἁ “-᾿ ᾿ -ἰραξὶ δὰ ἀχούοντας, οὐρανῷ χαὶ γῇ διαλέγεται. ᾿Επὶ γὰρ 

, τ ᾿ ἀαΣ τς Τρνὴ ἌΝΆΕΦΩΝ 
τούτων τῶν μαρτύρων ὁ νόμος ἐδόθη, Μωῦσέως εἰ- 

, 5 ᾽ 5 
πόντος" Διαμαρτύρομαι ὑμῖν σήμερον τόν τε οὐρα- 

τω , ΚΞ ᾿ Ν 

νὸν χαὶ τὴν γῆν" χαὶ πάλιν: Πρόσεχε, οὐρανὲ, χαὶ 
χαλὴ ἮΙ 15 , τὸς ὡς τ, 3 , , 
᾿αλήσω  χαὶ ἀχουέτῳ γηὴ ρήματα ἐχ στομστος 

5.) μου. "ἔπρεπεν οὖν τοὺς ὅτε ἐδίδοτο ὃ νόμος παρα- 

ληφθέντας μάρτυρας, τοὺς αὐτοὺς χληθῆναι ἐπὶ τῷ 
ἐλέγχῳ τῆς παραδάσεως τοῦ νόμου. ᾿Πκχλησιάσατε 

γὰρ, φησὶ, πρός με τοὺς φυλάρχους ὑμῶν, χαὶ 

τοὺς πρεσθυτέρους ὑμῶν, χαὶ τοὺς χριτὰς, χαὶ τοὺς 

αὐματος γεῖς, ἵνα λαλήσω εἰς τὰ ὦτα αὖ- γραμματοεισαγωγεῖς, ἵνα λαλήσω εἰς 
ἣ ἢ - , - ᾿" 
οιαμαρτυρουαι αυτό τον τ ουρᾶνον « ῖς 

ὶ τὴν γῆν. Π ᾿γαδλ νοι ρα ΩΝ χαὶ τὴν γῆν. Παρατετήηρηται δὲ 
« ΔῊ Ἁ 9 « , 5 ἊΝ 

ὡς πρὸς τὴν ᾧδὴν ὃ λόγος ἐνθάδε. 

Πρόσεχε, 

«Ἱ 9 , ν. 
ὅτι ἐναντιὼς ξχξι 

μὲν γὰρ, 
εἶ ν" »} 

οὐρανὲ, ἢ χατὰ τὰς ἄλλας ἐχδόσεις, 

Ἔχεῖ 

Ἢ , φ 5}, - ΝΑΙ 

᾿Πνωτίζου, οὐρανὲ, καὶ ἀχουέτω γῆ. ᾿Ενταῦθα δὲ, ᾽ Ρ ᾿ Ὁ 
ν ἣν Κα 
Ἄχουε, οὐρανὲ, χαὶ ἐνωτίζου, γῆ. Ὅτι 

᾿ πταν 

τὰ ὑψηλὰ φρονῇ ὃ λαὸς, καὶ Θεοῦ μὴ ἀποστῇ, 

ὡς ἐχ τοῦ συνεγγὺς Ξ 

ὅταν μὲν 

ὄντα τὸν οὐρανὸν προσχα- 

λεῖται, χαὶ ἐντίθεσθαι εἰς τὰ ὦτα τοὺς λόγους 

παραχαλεῖ. "Γοῦτο γάρ ἐστι τὸ, ᾿Ενωτίζου. “Ὅταν 

δὲ μαχρυνθῇ τῶν οὐρανίων, ὡς μαχρὰν ὄντι αὖ- 

τῷ διαλέγεται" Ἄχουε, οὐρανέ. 

Τὸ αὐτὸ χαὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Διὰ τοῦτο Μωῦσῆς α γὴ Ἷ 
᾿Ὶ « 3 Ἁ κι ἣΣ » Ἀ φὺῖν Ἁ 

Ἐν ὡς ἐγγὺς ἔχων τὸν οὐρανὸν, διὰ τὴν προχο- 

ΠΡρόσε ὑρανὲ, ἢ, ᾿νωτίζ πὴν τοῦ λαοῦ, Πρόσεχε, οὐρανὲ,» ἢ. ᾿Ενωτίζου. 

ὡς “ οἱ λοιποί. Ἣ αΐας δὲ, ἐν ἁμαρτίαις ὄντος 

τοῦ λαοῦ, χαὶ τὰ Υ ἀϊνα φρονοῦντος ᾽ ὡς συγεγγὺς 

τὴν οὖσαν, τὴν γῆν εἰς τὰ ὦτα τοὺς λόγους δέ- 

χεσθαι ἐπιτάσσει. 

σθαι. 

Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ἐνωτίζε-- 

Ἢ μετωνυμιχῶς οὐρανὸν μὲν τοὺς ἐν τῷ 

Βίδηπι ἄτι Μ95, λόγος ἐνθένδε. 

»ΉΈΘΡ. βθοιμάιι εἰ (0}}». του Έιι5. συνεγγὺς ὄντος, 

ΖΤαηηαπε ἤλειις σἷὲ ἐπ ργορίπηιο. ἘΔῚῚ σιιπὶ ἀπιοθιις 

411|5 Νῖεξ. ὄντα. 

ς ΔΕ Ὶ οἱ λοιποὶ 

Μ5.. 

ἑρμιηνευταί. ὙΟχ ἑρμιηνευταὶ «οὐδὲ ἴῃ 'Ξι τὰ τι 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΓΝ ΕΒΑΙΑΝ 

οὐρανῷ χατοιχοῦντας " ὡς πόλιν λέγομεν τοὺς ἐν 

τῇ πόλει, καὶ γῆν τοὺς ἐν αὐτῇ πάντας" πρὸς 

τὸ μὴ ἐντεῦθεν περιελχυσθῆναι ἡμᾶς ἔμψυχα νο- 
- Ν δ᾽ μίζειν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Οὕτω γὰρ χαὶ " 

θρόνος Θεοῦ λέγεται ὃ οὐρανὸς, ἐκ τοῦ τὰς “ ἐπου- 
ρανίους δυνάμεις παγίως ἐν αὐταῖς τὴν τοῦ Θεοῦ 

- ΄ Ὁ , γνῶσιν ἐνιδρυμένην ἔχειν. Καὶ ἣ γῇ, ὑποπόδιον, 
διὰ τὸ τοὺς ἐπὶ γῆς ἀνθρώπους τὰ τελευταῖα τῶν 

περὶ Θεοῦ μόλις χωρῆσαι δύνασθαι.. Κατὰ τοῦ-- 
᾿ τρτ εἰς ἘΦ ΘΟῊΝ - , ᾽.Ὶ,η(.2 

τὸ εἴρηται Ανὴρ πανοῦργος, θρόνος αἰσθή-- 

σεως " θρόνος δὲ ἀτιμίας, γυνὴ μισοῦσα δίκαια. 

“Ὥσπερ χαὶ αἰσθήσεως θρόνος, ὃ αἰσθητιχὸς καὶ 
ΠῚ εὖ. - , ΄ Ἅ 15. ἔμφρων " οὕτως Θεοῦ θρόνος, ὃ χωρήσας τὰ ἀνω- 

τάτω περὶ Θεοῦ διηγήσεως. Ὅτι Κύριος ἐλάλησε. Εὶ 

Φούερὸν τὸ παραχούειν τῶν τοῦ Θεοῦ λόγων. 

Ὑἱοὺς ἐγέννησα χαὶ ὕψωσα, αὐτοὶ δέ με ἠθέ- 

τῆσαν. Ὦ τῆς φιλανθρωπίας. Δικχαιολογεῖται ὃ 

Δεσπότης, ἵνα μετὰ τὰς ἀποδείξεις ἐπαγάγη τὰ 

πρὸς ἀξίαν. Υἱοὺς ἐγέννησα χαὶ ὕψωσα. Σύνθε- 

τος ὃ ἄνθρωπος ἐχ ψυχῆς χαὶ σώματος" ἣ σὰρξ, 

ἀπὸ ' τῆς γῆς ἢ ψυχὴ, οὐρανία. ᾿Επεὶ οὖν πρὸς 
ἀμφότερα αὐτῷ ἣ συγγένειά ἐστιν, ἐπὶ τῶν οἷ- 
χειοτάτων αὐτοῦ τὴν ἁμαρτίαν ἐλέγχει. ΥἹοὺς ἐγέν- 
νησα χαὶ ὕψωσα. Γενέσεως εἴδη δύο. Ἢ μὲν, ἣ 

ῬΕΚΟΡΗΒΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ Ι- 4.7 

ἄθηι ἀἸοϊμηιι5. οο Ὁ] ΠΑ] ΤΑ ΟΡ 5; (πιο) ἀπάτη 
οἰντταΐθην οἰ ν [15 ᾿πο 085, οἵ Του Γα πὰ ΟΠΊΠ65. ἴῃ 

᾿ρ8ἃ ΘΟΠΙ ΠΟΥ ἃ Π65. ὨΠΙ ΠΟΙ 115. : Π6 ἱπ46 ἁάιι- 
ΘΔ Π.115 τι Ὁ ΘΩΟ] 11 ΠῈ Οἱ [ΟΥΓᾺ 1 ἈΠ μαῖα 6556 ἀΡΌΙΓ6- 
Πλτι}". ΚΘ16 ΘΗΪΠῚ Θὲ Θδο απ} οἰ ἔπι 6556 Π)6ὶ {ΠΡΌ Πτι5, 

«πο ΘΟ! Θβίο5 1185 ν᾽ ρει θ5. οοσηϊοποαπι Π)οἱ {- 
Δ ΟΡ π᾿ 86 ᾿ρϑὶ5 ᾿ἱπϑ ἀθπΐθιη μα θθαπι, Τονρὰ {{|- 
ἄἰθπι ἐϊοἴ τιν" ΘΟ 6] ]Ππιηι 7 ρυοριθυθαιιοά Ποπιΐπθ5, 

ἴῃ ἴθυρὰ ἀθσθηίθθ., ΘΧτΡΘπὰ {85 (6 Ποὸ ριϑαάϊ- 
ΟΔΠ[1|}}7) ΟΡΟΙΟ νἱχ ναϊθαηϊΐ. Ὀ]οίιηλ οϑὲ }πχία 

Πὰ ; 7 ἀϑίμζιι5, {{οτιιι5 5οηδιις : ΤΠὨγΟπτισ5. ἀτι- 

ἴθ 1 ΠΟΙ Ϊ 80, πα] ον Οὐἶο ΒΆ] Θη5. {πιῶ Ππιϑία 
5η:. ΟἸο Δ πο τι {Π|ΌΠτι5 56 Π 5115. δϑὲ ψἱιν 
«τ οονάδξιιθ οδὲ οἱ ρυιάθηβ : ἰΐὰ Ποῖ {ΠγΌπιι5 
65. 116... «(ἰ 5 ΡΥ ΘΙ Δ ΘΠΑΡΓ ΠΟ ΠπΘηὶ δ ΠθῸ 

ἸΔ τὰ μῖ 1Π.6]]Οχῖς. Οὐα 7)οπείπιις ἰοητιαείιι5. δεῖ. 
ΝΕΡΠ ΘΟ η 6} Π)6ὶ 56. ΠΟ ΠῸ5. τι ΠΡ, γ65 688 [Ὁγη}1-- 
ἀἀπάδ. 

13. ΖΦ δος σοπιιὶ εἰ θχαἰίανὶ,, ἱροὶ ατιέθηι ἘρτῸ- 
Ψογιτΐ πι6. Ὁ διιυάίτιη. οὐρα ΠΟηλΪπΠ65. ΑἸΠΘραι 
7πνὰ διὰ Τλουηἴπιι5, τ γο 51 ΟΡ Εἰδϑίηγα ἀνθι] ηἴα, 
ἰδοθυπαΐ ατιδ Ππιδία δι ηι ἃ 46] 114. ΖΦ ο 5 σοπιιὶ 
οἱ ὀχαϊίανὶ. Ἐκ δηϊηα οἵ ΘΟΡΡΟΥ. ΘΟΠΙρΟϑ [τ|5 

Ἰοη]ο οϑΐ ἢ Θὰ Ὸ ΘΧ ἴθι γα, ΔΠΙΠ]ὰ ΟΌ6] 6515 ΟΧΘΙ5{1. 

Οὐοπίδηι ἰδ! τ Πρ 5] οὐσπ τ πὸ ΔΙ [5 ᾿πεϑὲ 

δἴ ΘΟΡΠΆΠΟ., ΘΟΡ ΠῚ 115 {πιὸ δ᾽ πιαχίηιθ ὈΙΟρεΐα 
51π0 7 ῬΘοσδίιη σΟΔυσα].  ]ος σομιὶ οἱ ὁχαῖ- 

χατὰ Θεὸν μόρφψωσις, ἐξ ἔργων χαὶ παραδοχῆς 987 ἑανὶ. (ΚΘ ΠΘΡΑΤΙΟΠΙ5. ατι88 ΘΡΘΟΙ65. βιιπῆ. Ὅπα «α]-- 
- τ ἘΡΡΑ Ἂς ] ὟΝ ΠΣ: 2 δογμάτων ἐπιτελουμένη " ὡς γεννᾶ Παῦλος διὰ τοῦ “ (6π|, {τι {πον δθοιιηάτιπι ΤΠ ιμ [ΟΥΙηὰ 5). 4τ|85 

εὐαγγελίου, χαὶ τοὺς ἐχπεσόντας ὠδίνει, καὶ δια-- 

μορφοῖ ἀναπλάσσων αὐτοὺς εἷς εὐσέδειαν. Ἢ δέ 

τίς ἐστιν, ἣ εἰς τὸν βίον εἴσοδος, ὡς τὸ, Αὕτη ἣ 

βίδλος γενέσεως οὐρανοῦ χαὶ γῆς. ᾿Αμφοτέρας οὖν 

αὐτοῖς " προφέρει, χαὶ ὀνειδίζει, ὅτι ἐχ τοῦ μὴ ὄν- 

τος εἰς γένεσιν ἀχθέντες, καὶ χατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ γε- 

νόμενοι ( τοῦτο γάρ ἐστι τὸ χαὶ γεννηθῆναι καὶ ὅψω- 

θῆναι), οὔτε ὡς χτίστη " ηὐχαριστήσατε, οὔτε ὡς 
πατρὶ ἑαυτοὺς ὡμοιώσατε ἀλλὰ διὰ τῆς πρὸς τὸ 

χεῖρον τροπῆς ἠθέτησαν μὲν τὸν Θεὸν͵, πατέρα δὲ 
ξαυτῶν “ ἐποίησαν τὸν διάδολον. Πᾶς γὰρ ὃ ποιῶν Β 
τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαθόλου γεγέννηται. Καὶ ὁ 

ἃ (οάϊοο5 ἄπο οὐρανίους. 

« Αρυὰ ΧΧ Ρτχονυ. 12, 33, ῬιῸ πανοῦργος Ἰορίειν 

συνετός, τ" ἐπίο ἐξ επα. ϑιαα 500] ]1αβίο5 ἀρὰ Νορὶ- 

Ἰτιπι, ἃ} ΡΟ 15. ΤΟΥ Ὸ5 «υϊάαπι, ας οχ Ποχαρ! 5 

αἰδοίπανιδ, ᾿νὰο ᾿ρ8ὰ γόος πανοῦργος υἰδ115 ὁ5[. Θαιδρίοα ταν 
ἀοο ἰβδίπτβ υἷν ΜΠ Γατισοπῖι5, ΑΦα]ατ οἱ ΤΠποοάο- 

τἰόποπι δἷο γου ϊἶδδο Ῥοεἶ556, οὐὰπὶ ποῖ ΑἸΠΓον νονίο- 

υἷας θα. 8, 1. γυϊσαία «πόζα ἤοπιο φογϑιίιιδ. 

Γι. Μϑ5. ψιαίιον. Τ)θοδι τῆς ἴῃ 115. Μὸχ Μ55. 

ἄτιο οι Ειβορῖο ἀμφότερα αὐτῶν. ΑἸΙῚ ἅτιο Μϑ5. γοτ- 

ΘΧ ΟΡΘΙ]τι5.,. ΘΧΟΩΊΙΘ. 5150 6 0115. ἀοσηατῖ5. ρΟΡΠοἱ-- 
ταν : πιπο δ τηοάτι Ῥαι] 5. ΡΥ Ἐν ΠΟ] “ΠῚ 

δι Ἰἅρ505. ράγταγῖ,, οοπἢ σιιραῖαιιο., οἱ ἴρ505 αὐ 
Ῥἰδίατθην γΘ Ὀγδι, Εἶδε ἀπίθηι Ια «πρδμι,, 
ΠΟΠῚΡΟ ἱΠΙΓΟΪ 15. ἴπ ᾿ὰ πο ΥἰΓΔ ΠῚ, τι ὁδιὲ {Ππ4 : 

Τὶς {ἰδοῦ βοπογαιϊογιῖς οἰ οἰ ἰονγθ. Τ]τν αν τιο 

Ἰρῖταν" ΒΘ ΠΘΡ ΔΓ ΟΠΘΠ ἴ0)515. ΟἸ]1ΟΙ ; δὲ ΘΧΡΙΌΡ ναὶ 
«πο ὁχ ΠΙμ110 οοπ απ], δὲ ἃἀ Τ)οὶ πη ρίποηι [λοι 

(Ποὺ Θπῖπὶ δϑὲ ΘΗ [05 6556 δὲ θχδ]ατο5 }., πϑίτιο 

αἰ ΟΥ̓ΘΔΤΟΥΙ ΘΡΘΓΘ. ΘΡΑ ὰ5.. ΠΟΙ τιῖ ρα Ὶ 51η}}-- 

165. 5656 ΘΧΠΠ}ιιθ 6 : 566 1 ψΠ{{π|Π} ΘΟηγ Οϑὶ 5ρΓὸ- 

γουτιπὶ Πριιπῃ : (Πα! 11} γΘΙῸ ῬΔΙΡῸΠῚ διμιπ οἰἴο- 

ἴπ4ς αἴθ 611 αὐτῷ. Γι ρα Ῥυωί ΠΟ ποθὴ. 
ἃ Βορ. ῬΥΙπλῖι5 Θ᾽ 4ΠΠ1 ἄτιο προφέρει. ΕΠ οἰμ Πορ,. 

ἰογίιο προσφέρει. 

»Έ ΜΠ οὐ φαδίιον Μ85. οὐχαριστήσατε.... ὡμοιώσατε. 

Ἀερ.. βεοιιηιι οὐχαρίστησαν.... ὡμιοίωσαν. 11 [Ογἕαβδο 

Ῥιωβίαι τὰ Ἰορὶ ΟΡ δὰ ἀτιὰ βοιιαιπίτι ψουα., ἠθέτη 

σᾶν.... ἐποίησαν. οο ἴρ50 ἴπι ἰοοὸ «υΐπάιιο Μ95. στρο- 

φῇς. ΕΘ τροπῆς. 

51. Μβ5. «ιαίπονυ, ΕΔΜ1Ὶ ἐποιήσαντο. ΜῸχ ἅιιο 

Μβ5. γεγένηται. 
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ἢλ8 

οορπηΐ. Οηιπῖς θπΐηι ἡ ἐαοὶς ρεσοαίιπι, ὁα αἰϊα- 
δοῖο ϑομΐίς 651. Αἴάχιιο Ποιηἶπτι5. 'ρ86. ἸΠ] 15 

αἰ: 705 δὰ μαίγο τοδίγο αϊανοῖίο ες ἰς. ϑᾶθπα 

δνάπά6 οὐ Θη δὲ ἰπϑί πηι] το. Θὰιπὶ 411 ΠΠ1π|5 6ϑ[, 

οἵ ΘΟΡΡΟΡΆΪΘΗΙ ΟΥ̓ τῚ ΠῚ ΘΟΠΒΘΕ τα {π|5 Θ5 7, ΠΡ ἉΓΙΠῚ 

6556 ΘΥθἃ 5111} ΘΘΠΪ ΓΟ ΘΙ. (ξοίθ μὴ. ΟἽ ἰπτο- 

ΤΡ ]}}}}} δὲ αἰ πιιθ.,. {αἰ τπιϑήτπιθ ἀθο Θχα τα 5.» 
αιξ ΘΟΠΒΟΥ5. ΟΕΟ] ΘϑειπΠ Πουθῖ., ΠΘΟ 5ἷ0 [Δ ΠΊ6 ἢ ροῦ86- 

νογαϊ π΄ σαν ταῖο ουσὰ θΟΠΘἤΟΙΪ Παι}115. ἁιιο ΟΥ̓ ὉΠ. 
τή. Οοσπονῖς "05 ρο5 5655 6 Πὶ διιίηι, Θὲ αϑίτεις 

ῬΙ͵δοΘρα ἀἰοπιϊτιὶ οὶ: Ισγαοὶ απίθηι πὶθ ποτὶ ο0- 

βπορῖξ, οἱ ροριῖμς πὶθ ποῖ ἱπιοἰ[αῖϊ. Βονὶ οἱ 

ἀϑη0. σοπίουταν 1)61 σοπίθιητον. Οὐ πο] 6 πὴ 

Ζλιμη ἐπὶ ΟΠ 6556, τιοπ ἐπ οἰ ἰοαϊξ, σοιηραγαίι 5 

ὁδί ἡιηιθη ἐἷς ἐπιδίρι θη νιις., Οἱ οἱπιϊτς βαοίτι ἐπὶ 

ἐς. “ΓΑ] 65. αὐιθι διιπ} ἀπ πο γατοπο, 56 Π}0]-- 

ἀἴπ6 νἹΐαπι ᾿ἸΠϑΕΠ{ππιπηῖ, Ῥυδ5 ᾿Π5Ι ρθη εἶα ἃ ΒΟ]]- 

ΠΔ ΠῚ ψἸΓὰ 1) ἀὈΓΘΡΙΪ. 71} γΟΡῸ ἴπ ΘΧ ΡΥ ΘΠ ἃ 51-- 

ΝΠ ΠΠπππ 1 π6, Θὰ ἃ ΠΙ Π]αΠ αὶ (πι86 ἀπὰ οὐπ ΠΟμ  Π  τ5 

παι αι Π{1|}", (πιρτιθ ποῖα δ0}Π1 ἀΘΒΙΠΊ51 2 αἴ Ρι- 

ον αἰ οἰαπλῖι", 0 }06. 41] δἰ μλιια. ᾿ρ515 οἱ ἰπϑὶ- 
Ῥ᾽ η ον 65, δὲ ΘΔ} “τι πὴ ἃ ὈΥῚ115 ἀπ ΠΙ Δ Π ΕΠ] 115. ἃο- 

ΟἸΡ μτι5. ΘΠ ΘΟ ΘηΠ πὶ... ΘΟΠ ΟΣ ΠΟΘΓῸ ἰρ5ὶ 
1116 ΓΘΡΘ Πα Δ ηλ115. ΒῸ5 Θπΐηι, αὶ ἴῃ ἀσνὶ5 οο- 
Ἰοπ15 πο} 15. δά )αῖουν ναίει δῖ, νοσθπι πα 10 -- 

ΥἿδ. 5111 ΠΟΥΪΕ. Θιμλτι6 (αΪ 5101 ρα] νυ] τι ἃ ΓΟ ΥγῸ 

5061, ἈΒΠΟΒΟΙΓ. ΑΘΙΠῚ15 Δ ΓΘ} 5ρΟ τ παιρο αὐ 

σοπϑιιθία 5[Ὰ]}}}}}} 51 Ἰοοὰ [οδεῖπαιῦ. Οἰιος 51 θυι 5 

ΔΠΙΔΠΠΠ} 115 τἀ πτὰ ᾿πθ5ὲ ΠΑ τπ(10. οὐλὴ 50 ρνονὶ-- 

5076 : ΄πδηΐα (ΘΟ Οἷα 1π ΠΘιι πη] ΠἸΘηϑια τῸ- 

Ροβοθηία οϑὲ ἃ γΔΓ ΟΠ} παῖινὰ ὃ ΟΡ Βου νὰ ἀπ Γ6Π}ν 

Ρόονθηι. Ππιχ τα. ΓΟϑΕ πηι. {ΠΠπ|| τπὰ] ΓΘ θ᾿ Ὸ 

ἀ51Π0 ΟΠ εἰ ποι ἸΠ [0] τοπεΐα μι. Π]ῚῸ παθη τι ἰρϑιιηὶ 

ΠΟΥΪΕ ῬΟΒΒΟΘΘΟυΘ : Πἶο γθγῸ ρ ΏϑΘρ6. 50 ]π|η}. 

Οϑιθπα τι. ἁπιτθηι ον ρίτινα ἈΠ μι} ] νοητ} ἱπα1}-- 

ΑΡΡΕΝΏΌΙΧ 

ΘΘΠ5.5γ. 50{π|η} ὩΡΠΟΒΟΘΡΟ. ψΟΠρίδτ5. Ιθοιιη). ΒῸ5 

γΘΙῸ (πὰ πλ Δ} ἰγ)51π|5. ΠΟΠ ΘΕ αἰ τι6 αι 115. πα]οὶ 
σΟΘΠΙΠΟΠ ΘΠ]. Τί 116 [ἀπ τιὰ πὴ ΠΪΠ1] ᾿πτον 56. ἃΠΠ- 
Πα τἰ5. Πα ΡΟ πι Προ ἀΠΙΠΊα Πα, νϑεϊ τι δϑὲ ἴῃ 

Τθυι θ᾽ Ὁ ΠΟ ]0 ἀρὰν 7. ὕονθ οἱ ἀϑδῖπο ἐπὶ ἰαϊρ- 

5. Σ ἸΔ 651, Θὰ ἀΠΪΠῚΪ ρα ΓΘ ΠῚ7) οὐΐ ἰπϑϑὺ νἱρθῸν 

5{Γ ΘΠ] ΓΘ 1165 ΟΠ Θὰ 5 {τι80 νΟἰ τ ρτα τ} ιι5. δὲ ἀΓ- 

ἃ 1|ὰ Μ55. 4παΐιον, ἘΜ1] τοῦ γενέσθαι. 

ὁ ἘΔ ἰσραὴλ μὴ δὲ ἔγιω. Αἱ Μ55. αἵ ἴῃ οοπίοχίι, 

τ 510 αἸϊχαοι Μ|55. Αὐ δά 1 τοιοῦτο δέ. 
8. Βορ. βεοιπάιι5 ἔγνω τὸν χτήσαντα. 

"δῖ. Μ88. Αὖὐ δ ἐν Δευτερονόμῳ ἀπηγορεύεται, 
σουρίο. 

Ἅ ΑἸΕ οὐ π  ΠΠἸδϑίηλτιβ νἱν Πιιο5., Ἰορῖδδο 5ὸ ἴῃ. αἰϊ- 
ἀυ]ιῖ5. ΝΙ55. οἵ ἀριι Ῥγοσομρίιπι τὸ ἐνεργὸν τῆς ψυχῆς. 

οι Οομθοβει5, ᾿λόπιο πολ θἾτι5. ἡπι5ῖο ον  }π|5, σα 

ἦς στὸ ἀυθιΐαγο νἱἀοῖαγ, ἄτι ᾿οο Ἰοοο ἴξα βου ρϑὶῖ : 

ΟΡΕΚΌΜ ὃ. ΠΆΘΗ ΜΛΟΝΙ. 

Κύριος δὲ τοῖς πονηρευομένοις φησίν" ἐχ 

τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ διαδόλου ἐστέ. Μεγάλη μὲν 
ν᾿ , - 
οὖν χατηγορία, χαὶ τὸν υἱὸν ὄντα καὶ τῆς σωμα- 

τιχῆς γενέσεως τετυχηχότα, ἀγνώμονα εἶναι περὶ 

τὸν γεννήσαντα - ἀφορήτου δὲ μίσους ἄξιος ὃ χαὶ 
ἘΠΕ ΠἾν ἃ ἘΣ ; αν ΓΟ νς ἐΡο ἢ 
ὑψωθεὶς “ τῷ γενέσθαι τῶν οὐρανίων μέτοχος, καὶ 

Ἀάας Ω: ᾿ , 
μηδὲ οὕτως ἐπιμένων τῇ πρὸς τὸν εὐεργέτην ἀγάπη. 

ν Ω, Ὁ ᾿ ΕΠ ΤΡ νν ᾿ γδ6᾽.} 
Εγνω βοὺς τὸν χτησάμενον, χαὶ ὄνος τὴν φάτνην 

τ πῖον τ Ε 
τοῦ χυρίου αὐτοῦ " ̓Ισραὴλ “ δέ με οὐχ ἔγνω, καὶ ὃ 

λαός με οὐ συνῆχε. Βοῖ καὶ ὄνῳ συγχρίνεται ὃ ἀθε- 
τήσας Θεόν. ᾿Επειδὴ γὰρ Ἔν τιμῇ ὧν, οὐ συνῆχε, 

παρασυνεδλήθη τοῖς χτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις, χαὶ 
ΕΣ τς ἄρρεν ᾿ : 

ὡμοιώθη αὐτοῖς. ἰ Ἡοιοῦτοι δέ εἶσιν οἱ μὴ κατὰ λό- 
: ῃ δ ἐπε Ἐε  πεξον ἐν 

γον, ἀλλὰ κατὰ πάθος ζῶντες, ἐκ τῆς ἀλογίας 
, , ΄“πι ΄ 

πρὸς τὸν χτηνώδη βίον ὑποφερόμενοι. Τὰ σύντρο- 
- , Ν ᾿ Φ ΄ 

φα δὲ τοῖς ἀνθρώποις χαὶ γνώριμα πρὸς τὴν εἰκόνα 
τι , 

παρέλαδεν, ἵνα αἰσχυνώμεθα, χαὶ τούτων ὄντες 

ἀσυνετώτεροι, χαὶ μηδὲ ἧς παρὰ τῶν ἀλόγων εὖ-- 

νοίας τυγχάνομεν, ταύτης αὐτοὶ τῷ χτίσαντι ἡμᾶς 
ΎΣ γ π᾿ ι " ᾿ - - 

μεταδιδόντες. βοῦς μὲν γὰρ; ὃ συνεργὸς ἡμῖν εἰς 
ἘΤΣΟΝ Ὁ ἘΜΙ 

γεωργίαν παραδοθεὶς, χαὶ φωνῆὴς τοῦ τρέφοντος 
᾿- ἢ 

ἐπαισθάνεται, καὶ τὸν συνήθως αὐτῷ προσφέροντα 
Ἂν 9. , Ὑ ὃοᾶλὶ τ , 2 ν 

τὴν τροφὴν ἐπιγινώσχει. Ὅνος δὲ αὐτομάτως ἐπὶ 
τς ͵ " ; ΣΙΝ 

τοὺς τῆς χαταλύσεως συνήθεις τόπους δρμᾶ. 1“ἰ οὖν 
Ξ 

τοῖς ἀλόγοις τοσαύτη πρὸς τὸν ἐπιμελούμενον ἣ 
; ͵ πεν ἐη ἘΣ ΤΕΥ ΤΩΣ 

συνήθεια, πόσον ἣ λογικὴ φύσις τῆς πρὸς τὸν Θεὸν 
- ͵ ἤκν τῷ 
ἀγάπης τὸ μέτρον ἀπαιτηθήσεται; Παρατήρει δὲ, 
[ Ὁ , , ᾿ ΕΣ " Ἃ. “ 

ὅτι ὃ βοῦς πλείονα τὴν σύνεσιν ἔχειν παρὰ τὸν ὄνον 
᾿" Ν ἈΝ 

μεμαρτύρηται. Ὃ μὲν γὰρ αὐτὸν ἔγνω τὸν 8 χτη- 
Ὲ Εν ταν, ἘΡΑΙΝ 

σάμενον, ὃ δὲ τὴν φάτνην μόνον " δειχνύντος τοῦ λό- 
; πω ες τ τος 

γου, ὅτι τὸ γαστρίμαργον ζῶον τὸν τῆς ἥδονῆς μό-- 
πἰϑ τς νἀ ε στα ει α 

νον γνωρίζει τόπον " ὁ δὲ ἔχει τινὰ χαὶ αὐτοῦ τοῦ 
Ἢ ἐπ ; ἐγλρε ἐκ 

χαλοῦ καὶ ὠφελίμου σύνεσιν. Διόπερ ὡς ἀνοιχείως 

ἐχόντων τῶν ζώων πρὸς ἄλληλα, ἐν " Δευτερονο- 
; ἜΟΥ , ᾽ν Ὁ ΑΝ μίῳ ἀπηγόρευται ἀροτριᾶν ᾿Εν μόσχῳ χαὶ ὄνῳ ἐπὶ 

ἈΡΈ ΣΝ Ξ: ἐτῆν, ἀκ τς 
τὸ αὐτό" τουτέστι, ' τὸ γαῦρον τῆς ψυχῆς χαὶ φι- 

εἶ ΣΕ, εἰς 
λόπονον τῷ φιληδόνῳ καὶ παθητιχῷ μὴ συζεύξης. 

- - - - Δικ - 

Οὐ γὰρ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ - ἀλλὰ δι᾿ ἡμᾶς 
ἐν Σ 

388 πάντως ἐγράφη. ᾿Αλλαχοῦ δὲ πάλιν συνέζευχται. 

Μακχάριος γὰρ ὃ σπείρων ἐπὶ πᾶν ὕδωρ, οὗ βοῦς 

Ἐνεργὸν Ρπΐαι Τὰς, 56 Ἰερῖβδο, Ιοοο τοῦ γαῦρον. ἴϊαιι 

Ἰὰς δαπΐ, 111 ᾿ρϑὶ (οάϊοος Βορὶ, {ὰο5. δοπίαλι Π)ιι-- 
οὔδιιβ., Φαογιπι ῬΥΪπλι5 1} ΕἼΤΑ ΠοΙδοῖ ῬΥῖπιῖ, ἍΠ1Ὸν 

Ἡρητϊοὶ βοοιπῆϊ, οοπδίαηζου οὐὰπὶ ΑἸ1ἴ5 ἔγιθιι5 Μ55, οἱ 

οαπα οἰ ἰ5 πα οπὶ τὸ γαῦρον. ϑοῖο 4υϊάοπι ἰορὶ ἀρι 
Ῥτοσορίπιπη, ρᾶ5. 10., τὸ ἐνεργὸν τῆς ψυχῆς, πιδο “ἸΠΠῚ-- 

δου δαπὶ Ἰοοιοποῖι αἰτοτα, τὰϊπὶ ΥἹΟῚ ρταβίαπεῖ- 
οὐοπι : 5041 οοπίτα ἀποίουϊαἴοπι ποβίτουιιι Νίο5, οἵ 

οὐϊτογιαπι {αἰ ατιαπι ἐπηπατιζατο ἀτιδιι5. ΠΟΙ 511ΠῚ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΛΙΔΝ 

Ξ ᾿ἀμς τ , 
χαὶ ὄνος πατεῖ᾽ τουτέστι, ὃ τῷ διδαχτιχῷ λόγῳ τό 

- - ,ὔ 

τε φιλόπονον τῆς ψυχῆς ἐπεγείρων, καὶ τὸ φιλή- 
» "ὦ , σ . ν χα ΓῸ 
δονον αὐτῆς θεραπεύων. “Ὥσπερ γὰρ τὸ ζῶον ἀχθο- 
φοριχὸν, οὕτω χαὶ τὸ ἐπιθυμητιχὸν τῆς ψυχῆς τῷ 
βάρει τῆς ἁμαρτίας καταπεφόρτισται. 

Καὶ βοῦς μὲν τὸν κτησάμενον ἔγνω, Ἰσραὴλ 
δέλ με οὐχ ἔγνω τὸν χτίσαντα χαὶ ὄνος τὴν φάτνην 

τοῦ χυρίου αὐτοῦ ἐπέγνω, ᾿Ισραὴλ δέ με οὐ συνῆχε. 

Καὶ φάτναι μὲν πολλαὶ, ἀλλ᾽ ὅμως ὁ ὄνος τῆς τοῦ ΒΕ 

χεχτημένου αὐτὸν φάτνης οὐχ ἀποσφάλλεται. Θεὸς 

δὲ εἷς, χαὶ ὃ ἀγνώμων λαὸς ἐπὶ τοὺς μὴ ὄντας θε- 

οὺς ἀποπλανᾶται. ᾿Πμὲ οὐ συνῆχε, τὸν δι᾽ οὐρανοῦ 

γνωριζόμενον " τὸν διὰ γῆς καὶ θαλάσσης ἢ δειχνύ- 

μενον τὸν διὰ ἡλίου, καὶ σελήνης, τὸν διὰ τῶν ἀστέ- 

ρων, τὸν διὰ πάσης τῆς χτίσεως χαταμηνυόμενον. 

Οἰχείως δὲ τῇ μὲν τοῦ βοὸς εἰχόνι ὁ Ἰσραὴλ ἀπο- 

δέδοται, τῇ δὲ τοῦ ὄνου ὃ ἁπλῶς λαός. Ὅσῃ γὰρ 

βοὶ πρὸς ὄνον ἣ διαφορὰ, τοσοῦτον τοῦ ᾿Ισραὴλ, ὃς 

ἑρμηνεύεται ὃ δρῶν Θεὸν, πρὸς τὸν ἁπλῶς λαὸν 
ψρηματίζοντα τὸ διάφορον. ο 

Οὐαὶ ἔθνος ἁμαρτωλὸν, λαὸς πλήρης ἁμαρτιῶν, 
΄ ᾿ ἐτν 5. ν , ᾿ 

σπέρμα πονηρὸν, υἷοι ἄνομοι. ΓΕθνος χαὶ λαὸς 

πολλαχοῦ συνεζευγμένως λέγεται" “ ὡς τὸ, Ἐν 
πολλῷ ἔθνει, δόξα βασιλέως - ἐν δὲ ἐκλείψει λαοῦ, 
συντριδὴ δυνάστου. Καὶ τό" Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, 
χαὶ λαοὶ ἐμελέτησαν χενά; Νυνὶ δὲ ἀπὸ τοῦ ἔθνος 

εἶναι ἁμαρτωλὸν ἀρξάμενοι, “ χατὰ τὴν ἐν πονηρίᾳ 

αὔξησιν γίνονται λαὸς πλήρης ἀνομιῶν, χαὶ ἀπὸ 

τοῦ σπέρμα πονηρὸν εἶναι, ἐπὶ τὸ γενέσθαι υἱοὶ 
“Μ 4 ν ς ὙΕῚ λ φρο, - 

ἄνομοι. Ἃς γὰρ ἣ κατ᾽ ἀρετὴν προκοπὴ ἀπὸ τῶν 
3 , ΡΣ ΠΑ Ὁ 
ἐλαττόνων ἐπὶ τὰ 

ἣ τῆς χαχίας χύσις ἀπὸ τῶν ὑποδεεστέρων τῶν ἐξ 

, “ π- μείζω τὴν αὔξησιν ἔχει: οὕτως 

τ - Ὁ. ΑΝ ΠΡ ὁ ᾿ ΄, μιν Ν ἀρχῆς ἐπὶ τὸ ἀνήκεστον φέρεται. Σπέρμα δὲ πρὸς 

υἱοὺς πολὺ τὸ ἀχόλουθον καὶ χατ᾽ αὐτὴν τὴν φύσιν 
ν 5", Χ - 7 : ἢ 5:5 " Ν 
ἔχει, Ἀπὸ τοῦ σπέρματος γὰρ ' εἰς τὸ υἱοὺς γε - 

5. [τὰ Μβ85, ποῖ ραιτοῖ, [)θθ5ι με ἴπ εἀ 1115, Μὸχ Πρ. 

βοοιιηι5 ἐπέγνω, ὁ λαὸς δὲ μέ. Βα θίπας «ας Μ85. 

χεχτημιένου. ἘΜ χτησαμιένου. 

»ἘΆῖι δειχνυύμενον. Αἱ Μ55. «αθιάιο δεικνύμενον. 

Νοχ {τὸ5 Μ,55. τῶν ἄστρων. ΑΠ1ΠῚ ἥτιο οἴαπὶ ο ἰς ἀστέ-- 

ρων. 

Ὁ ΒΘῖο Μ55, χυΐηάιο, 1 ὡς ἐν τῷ. 

ΡΕΟΡΠΕΤΑΜ. ΘΟΑΡΌΤ. 1- ΗἪ] 

(ΘοΎΠ]τι5 σαπθι., πη οορι!ανουῖθ. ΝῸΠ θηΐηι εἶθ τ. ὕον.9.9.- 

Ῥόθιι5 εἴπ οϑὲ Π6Ὸ : 564 ρυοίθοίο ποϑβίγα οατιϑὰ 1 

βουιρίτιηι ὁδί. Οοπίγα τἀ πηθη., 110 ἰΙοοο οορι]δη-- 

ταν. δοαῖίιι5. ΘμΪ πὴ σιιὶ ϑοιπὶ παΐ δ ΠΡΕΙ͂ ΟΠ ΠΕῚ) Ἐσα.33.20. 

ἀηιίατα,, τιὐὲ ὕο5 οἱ αϑίπιι5 οαἰοαΐ : Ἰιοο 6ϑῖ, αὶ 

ΒΘΡΠΠΟΠ6 δε ἀοοοηάϊτιηι ἀρ ρΟβῖ[ο0 νἱπῈ ΔΠΪΠηδ 5|06- 

Ππιδη ἃ ἰΔΟΥ τι ΡΠ Θπίθηι Θχϑιιβοιίας,, αἰαιιο 

ΘᾺ ΠῚ ἰρ811|5 ρα} 6 ΠῚ {186 γ ΟΠ ρ ΕΠ] 15 «δ θοΐδξιν, 

οιηθπας ἃς ΘΟΒῖθοε. Οτιθμιδ πιοάτιηι ΘΠ] πὶ ἃ51-- 

Πῖι5 ΔΠΙΠηΔ] οϑί σϑϑία 15. ὉΠΟΡ 115. ΠΑΙτΠ : 516 

6. νἱβ ἈΠΙ πιὰ ΘΟΠΟΙΙρίβοθ 5. ΡΘοοαΙ ροπάθνο ἠ6- 

ῬΥΙα ἔπ, 

τ. Εξ αυϊάθηι [05 51111ΠῚ ΡΟΘ5 550 6 ἢ. οΟσΠ0- 
Ὑἱι : 5086] Δι 6 Π} ΠΟΙ ΘΟΡΊΤΟΥΪΕ π16, {|| 6715 οοη- 
ἀἴτον διιηι; Θὲ ἀβίπιιβ ρ Ὅ56 06 ἁρπονῖ δεῖ 40- 

ΠΪΠΙ : Ι5γ8 6] διιῖθηι πΠ|6 ΠῸΠ ἰπιο]]Θχῖτ. Αἴζιιο 
τητ] τὰ «αϊάθηι ρυ βορὰ διιπῖ, ΠΘῸ [ἀΠΘΠ ἀϑ᾽ Πτι5 

ἃ 5111 ᾿ΟΘ56550}1}5 Ρ᾽ ΡΒ Ρὶ ἀθουγαϊ. 566] ΠΙ66. ἀπηι15 

510 Π 6157 [ἀπ θ η ρΟΡαΪτ5 ΘΠ οἰ Οὐ τι} ἱπη ΠἸΘ ΠΙΟΙ" 

Ροϑὲ θ05., 41 ποη 8:1 αἰ], ἐθονγαῖ. 2716 ποῖ ἰπ- 

(εἰ]δτὶϊ, αυιθιν οςο τιπὰ σΟμ ΠΟ Πϑιν ἃ, {6 ΠῚ [ΟΡ Ρὰ 
ΘΕ ΤηΔ}Ὸ «ἰθο]αναπῈ,, (π|6} 50] οἱ [ππὰ, 516 }1 οἱ 

ΟἸΠ65 165 ογθαΐς ᾿πά!οαπί. ῬΟΡΓῸ 150Δ6] τι οοπ- 

γΘΗΙΘ ποι" Ρ 61 ον 5. 5: Π}ΠΠ|||πθ ιν ΘΧ ΡΥ ΠΝ ἔπ) 

1τὰ ΡΘῚ ἃ] ηϊ σΟΠΙραΥ ἈΠ ΟΠ ΘΠ. ΘΠ Ρ]ΘΧ ρΟρα]ι5. 
Οἰιαηία οὐ σῸ ᾿ηῖον ἀϑίπιιμὰ δὲ θόνθηι ΕΠ οροπτϊα 

688, τ πα ᾿πΙθυ απ (Ἰ551}}}}1ππ|4 0 ̓πΈον ΤΡ ΔΘ] 6, 

4 7 ειιηι υἱάοτις ᾿πτθυρυθἕαξι", οἱ ροΟρα τη 5ἰπη- 
ῬΠ Ιου πιιποιιραίιη. 

τθ. 7 δϑμίὶ ρεοςαιϊτίοὶ, μοριἴο ρίοπο ρεσοα- 
ἰδ, 5θηλὶγιὶ πιϑηιαπι,, {{{ϊς ςοοἴογαιὶς. (θη οἱ 

ῬΟΡυα τ5. Ῥ] θυ ττ τ|6 ΘΟ ἢ] πο 1} «ΠἸοτι τιν": θαι, 
1ὰ βεπίο πιμῖία, σἰογία γοοὶς : ἐπὶ εἰο δοίιε απίθηι 
Ροριἶϊ, οοπίγίεϊο ργϊποῖρὶς. Τίθιι {ΠΗ  : Ομ αγὸ 

Ποπιπογιιπὶ σοπίθς, δὲ ρορτιἶϊ πιοε ἰἑαιὶ οιεπὶ ἱπα- 

πα ἢ Νιιπο ἀιι θ η} οἴμἢ} ΘΘρΡΘΡΪ. σΘη5. 6556. ρθοσὰ- 

ΙΧ 5, ῬΙΟΡΙΟΙ 5066 015. ΡΟ Θσϑιιη. ΡΟρα]ι5. ἴπἰ- 

«αΙΓ απ Ρ] ΘΠ τ5. Θν ἀβθυι ; οἱ {πὶ ἀπίθ {πουὰπε 
ΒΘΙἼΘ ΠῚ. ΠΘΩ ΠΙΆ] 5. {111 ἸΏ 4] 14 ἴδοι 5πη:. {7 
ΘΠΪΠῚ {τ ἢ ἴῃ ὙἸΡ ΕΠ 6 ῬΥΟΘΊΘΘ5Π15., ἃ ΠΗ ΠΟΙ 15 

Δ] τη ]ογα σα ρἷ ἸΠΟΡ ΘΠ θη τα : ἢ Πα» οἴιι-- 
5105 5:1Π|0 ἃ τ ΠΟΥ] 15 110, ἃ ἀΠ Πα} ᾿μλπιὸ- 
ἀἸσα 1]. ἀθν  ντιι. ῬΌΟΥΓΟ 56 ΠΊ6Π ἰπίοι οἱ ΠΠΙῸ5 

ἰποϑὲ. ΘΠ 5θοιι Πα τη} Ἰρϑάμ Πα ιν οοσπαιο 

4 Βρρ. τονε μετὰ τὴν, ροσί ἱπογεπιθπίμηι, 5.αἰῖπι 
{γ65 ΜΙ58. πλήρης ἀνομίας. 

4 ἘΔΠῚ οἱ ἄϊιο Μ55. ἐπὶ τὸ μεῖζον. ΑἸΪ ἀγὸς ἐπὶ τὰ 

μείζω. 

ΓΟ ΟΙΡ ον εἰπε ρυΐπειβ. οἱ ον ἶτπι5. εἰς τὸ υἱὸς γενέσθαι. 

ἘΔ1 οὐ Πρ. βοοιηο εἰς τοὺς υἱοὺς γενέσθαι. ΒορῚ 

ῬΥΪΏλιι5. οἵ τογίλιι5 εἰς τὸ υἱοὺς νενέσθαι, 

Ὁ 

Ῥτγον, τή. 

28. 

Ῥεαὶ. «.ι. 



ομι.τ. .5. 
ὅτε. 

τὸ. 

Δαιελι. 
ΘΙ... 

Ἰογόηι. 

Ἶς 

ΠΡ 

2. 

22. 

ο0 

ἰπϑθη5. δὲ σον ηΙθ πα. Α βθιηΐπθ θηΐπι ἃ Ποὺ 

ΡΙΟσνθάϊταν Ππαϊαγα , ἀξ Θϑηθγοηῖαν {ΠΠ. Νὸς 14 
πιο 5ϑοιη τι} ΒΘ ΠΟΘΙ ΓΠΌΠΘ5 σΟΡΡΟΙΘὰ5 : 564 οἵ 

Ταχία ΔηΪΠλ85. ῬΓΟΘΘΘΒΙΠῚ. 5. ΠΕ] Ρ6. ἀοο πο 56- 
πλΐπα ΘΠ οῖταν : απ οχαϊάθη) ααὶ (ΘΟ Ί Πὰη 
ΘΧΟΘΡΘΙΘ, 60 Ἰ56116 ρΡΟ ΠΟΙ πί, πιὸ ἀοοιοΥ ]}τ15 51115 

ἤδητ ΘΟΠΒΙΠΉ1165. ΕἸ Ἰάοῖροο ΠΠΠ ἈρΡρΘΙ Πα τι", 5ῖνὸ 

ΠῚ ΤΟΙ 5. ΟἸΙΠῚ 5150 ρε15 Βα Πα ΓΑ ΓῚ [115 ΒΘ ΠΣ ΠΙ τ5.. 

ῬῸΓ Θὰ βϑυΠο ατιν : ἅπι σομοππο ΠΠ]], 51 ΟΡ ρο- 
γΘΡβΆ ΠῚ, δὲ ΠΏΡΓΌΒ απ ἀθοινπαηι ρον Ἰομὶ ἀ6-- 

5{Ππᾶ Πτι". ΔΙΆ Πα ἀπ οη. ΟΠ] ΠΡ σΆ [0 δοῖ,. τοίδηι 

ΒΟΠΙΘἢΙ γΟΟΔΥῚ ΡΘΟΟΔΙΡΙΟΘΙῺῚ 5, ἃς 51] Π6 {Π1|5 (11- 

ἄθηι 'π ἰρϑὰ φυϊ ρίαν γθουϊ ρου 5 ραϊγα ρου: Ἰ[0Πὶ 
ΟΠ). ΡΟΡαΪ5. ᾿ϑοσατ5. Ρ]θπτιβ ἀἸοί τι, «παϑὶ 

ὨΜΠ]Π πὶ ΠΟ ΘΘΏ1Ι5. ᾿Πἰ 4 α15. δὲ ΠΑΊΕΙ ἃ} ἴρδὸ 
ΘΧΘγ δι" : ἃ60 τὸ δἴϊαπαι ᾿ρ5ὰ ψ τὰ 5θοῖμηι γ011- 

5.ΠΔη[ἃ δὲ σοΠ αν α ᾿Πν ΘμἸ τ", σθῖι ἀἸοἴτιπὶ δϑῦ : 

Περίθιος οπιπὶ ἱπιφψεϊαίο. Ἐπ᾿ ΠΠπὰ : Δοπάτηι 
ὀπὶπι οοτπρίοία σι ρϑοσαΐα (4 πιοΥτ ]οσιεηι. 
Ουϊποιϊαπι ἃ} ἴρ50 ϑαϊναῖονθ ἀϊοίιηι οϑὲ Εἰ σὸς 

ἱπιρίοῖ 6 πιθπϑισάηι ραίγιιτη, Ὁ δ 5 ΓΟΓΊΤΗ. 

πλΐο0 ΠΟΠῚΪΠ6 τ Ὸ {πη ΘΠ τ ̓ ΠΒΡΟΥΒΊ1ΠῚ 65, 71 ΠῈ 

Δα] τη ΠΠ᾿τ5 Ἰη  ]τπ|5 Ἔν αβῖ ἢ, οαὰπ ἢ]1π|5 518 ρον- 

ἀἸοἢ]5, {ΠΠπ|54τι6 σϑ θη πδο. Οὐ ρΡΟ ρου δὲ οοιη- 

1} ΒΟΥ ΠΠΟΠΘ αἰἰτηὶ 5ππ|, “πὶ οἴ Θϑϑθηὶ ΠΠΠ 
ΑἸ ΕΒΒΙΠΙΪ 5. ἔλοΕ διιπὶ ΠΠῚΠῚ ἰπϊ φαΐ; {π]τι6. οὐὰη πὶ 
ϑΘΠΘΡ ΠΟ ΠΘ. ΠΙὰ 5. ἀἰν πα ΠΠ ΠΟΙ (ἰ6] υἸσϑθηΐ., 

[Δ ΟΕ] διιπὲ βθηθη. ποήπαπι. (φοίθσιμη ἱπνεϊογαΐα 

ΜΔ] Πα 115 4 ῬΥΙηλπὴ ᾿ρ58 ΤΠ ΟΡΕΪ σαπξ, ᾿πτον]-- 
τππὶ ραν τ. ἘΧΤΡΟ μα. ΠΑΠΊΠ 116 Π]Ά] 1 θοῦ ἴρϑὰ 

Ῥύβπαι, 7 γο ψτιϊδιϊς ]λοταίπαιπι,, οἱ ἱγτιακιὶς 

δώποίιπι ]ςγαοὶ. Οιιοάηδη αἰἁτιιτ Πλα7τ5. Π ΠΟ 

ΡΒ ΘΠ τι}, ἀιια πὶ ἃ ΒΟ πο ἰδἤσονο ὃ χιᾶ ΠΠ6ὴὶ 
Ῥ αν τὰ5. Πλὰ 70. “πι } ΒΟ αι} ἃς Π]Γ6Π) ΘΧασρ6- 
γα ὃ Οὐΐπ εἰ ἀθ. ᾿ἰβάθυηη ἀρι ΤοΡθιἴδηι οθαν- 

δαπηῖαν. 2376 πὶ ἐἰογοἰἸχιίογιπὶ βοπίθηι αη τίς 

νἱν. γϑύιηι ρΓῸ γατοπα δὲ πο 0 Πυιβοο ἀο[6-- 
ΟἸΙΟΠΪ5. ἘΠῚΙ56 1Π54116 5100] ἴΡ56. 5. ΟΠ ΤΟΙ ΛΙΠΟΡΆΓΟ 

ἢδὲ, ᾿γῶ5 ΠΊΘΠΘΕΓ ΠῚ ΓΘΟΟΠΠἾ. «Ζ11|6παϊϊ σιιπξ το-- 

ἐγοτγδιίπι. ΠΟ οχ δαϊοπο ΤΠ θοἀοιοπὶβ ἀρροβὶ-- 
τὰ δϑὲ ; 4ιαϑὶ ἃ Τ)60 ἃ] πανὶ φαοάδηι ἴῃ νἱ- 
{ππ1Π} ΙΆ ΡΒ. 5 51 ᾿π οἴ υΪβ., Ἰ 6. 511 ἁΓ] 116 δι] 

ἀεγο! πον. Οθιηδ ποτ ομΐμ 5 {π| αὐ 

Ε Ἀςς. βεοιπάι5 δεξαμένων σπέρματα. ΠΟΙ Δοπὶ Ν55 
ἀυΐηααο τελειοῦνται. ἘΔ41Π τελειῶνται. 

᾿" ἘΜῚΠ οὐπὶ ἀποθιις Νῖ55. 

εἶδος ἁμαρτίας. Μῖοχ Μ55. ἄτι ἐναντιώματα 

Δ ἘΜ εἰ 1955. ποππα}}} χαὶ υἱὸς 

εἶδος ἀνομίας. ΑἸΠῚ ἴτο5 

ἐνευρίσκεσθαι. 

ξξέγνης. ὸοχ υἱὸς 

ἴῃ αἰτοχας Οομαθεῇ, ἄθοβι. οι Ἰοπρο Ἰΐης ἄπο Δ155, 

θρήνους ἀξιοῦνται. 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ὈΡΓΕῸΌΜ 5. ΒΑΘΙΠΠ ΜΛΔΟΝΙ. 

, Ψ τ , Ἀ Ἀ ᾿ 
νέσθαι προχόπτει, οὗ μόνον χατὰ τὰς σωματιχὰς 

ν λ “-- » 

γενέσεις - ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὴν ἐν ψυχῇ αὔξησιν, ἐχ 

τῶν τῆς διδασχαλίας σπερμάτων, εἰς τὴν πρὸς τοὺς 
» ΝΣ -" , ὼς τς ᾿ κ ΄ νδο 
διδάξαντας ἐξομοίωσιν τῶν ὑποξεξαμένων τὰ διδάγ- 

τες αν Ὑ Σὲ εἶ 
ματὰ προχοπτόντων᾽ χαὶ διὰ τοῦτο υἱῶν χρηματι- 

, ΕΣ εο “Ὁ , [-} Α ΄ὔ 

ζόντων, ἤτοι υἱῶν τῆς βασιλείας, ὅταν τὰ σωτήρια 
ΒΕ δεΣ, ΄ 2 πἶΞ πελε “Ἁ 

ὀξεζαμενοι ἀπεξθατας χατ αὐτὰ ειοῦντ' ται, ἢ 

7 τῆς γεέννης υἱῶν, ἐὰν ἐχ πονηρῶν ιδαγμάτων τῇ 
2 ἕ χατηγορία, 

ὡς μηδένα 

ἀπωλεία προσοιχειῶντ 
[ 

ὅλον 
Ξ: ΜΡ 

ἐν αὐτῷ χατορθοῦν᾽ καὶ λαὸν πλήρη ἁμαρτιῶν, 

αι. Μεγάλη 

ἔθνος ἁμαρτωλὸν χρηματίζειν, 

ἂν δ εἶδος ἀνομίας ἐπιτηδεύεσθαι πῆρ αὐτῶν, 

χαὶ τὰ τῆς χαχίας πρὸς ἑαυτὴν ἐναντιώματα 
; ; 

εὑρίσχεσθαι, καθὼς εἴ ρηται" "τα δῇ αυοεα πα- 
δδ, κε λις δ 

σης ἀδικίας. Καὶ τὸ, Οὔπω γὰρ ἀναπεπλήρωνται 
ε - 5ς  ΞΑ 1 τ Ὁ 

αἱ ἁμαρτίαι τῶν Ἂ μοῤῥαίων. Καὶ παρὰ τοῦ Σωτῇῆ- 
αἴ ἘΡΕΙ ὩΤΟΤΣ ἐς Ὲ 

ρος δὲ, Πληρώσ ατε χαὶ ὑμεῖς τὸ μέτρον τῶν πατέ- 

ρων ὑμῶν. 

“εις ῶγο": ιν 389 
« δοπιϊτε τιϑητίαπι. ΖΙζαπῖ αι. , φαοά ἃ} ἰηϊ- κ Σπέρμα πονηρόν. Τὸ παρὰ τοῦ ἐχθροῦ ἀνθρώ- 

που τῷ χαθαρῷ σίτῳ ἐπισπαρὲν ζιζάνιον, ὃ εἰς 

τελείωσιν ἐλθὸν υἱὸς ἐ ἐγένετο ἄνομος υἱὸς ὧν ἄπω- 

λείας ἃ χαὶ υἱὸς ὙΞ ἔννης. Διὰ τοῦτο καὶ. θρῆνο ἀξι- 

οὗνται οἵ, ἀντὶ τοῦ υἱοὶ Ὑ Ψίστου εἶ αν υἱοὶ γενό--: 

μενοι ἄνομοι" χαὶ ἀντὶ τοῦ μεῖναι "ἢ ἐν τῇ θειοτέρα 

γεννήσει, σπέρμα γενόμενοι πονηρόν. Πλὴν ὅτι ἣ 

ἐν ἔθει πονηρία αὐτῶν πρῶτον τῶν ἐχόντων ἐστὶ 

φθαρτιχή. Τὸ γὰρ ἔσχατον ἐν πονηρίᾳ χαὶ πρὸς 

ἕαυτό ἐστιν ἀσύμφωνον. “ ᾿Εγχαταλίπατε τὸν Κύ- 

ρῖον, χαὶ παρωξύνατε τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραήλ. Τίς 

μείζων κακίας ἀπόδειξις, ἢ ἣ τοῦ ἀγαθοῦ ἐγκατά- 

Β λειψις ; καὶ πονηρίας ὑπερθολὴ, τὸ παροξῦναι τὸν 
ἃ ᾿ Ὲ υἰκαμς 5 δ δε 

ἀγαθὸν ἃ χαὶ πρᾶον ; 'Γὸ αὐτὸ δὲ χαὶ παρὰ τῷ Ἵε- 
Ν 

Ἐμὲ γὰρ ἐγχατέλιπον πηγὴν 
- σ΄ ᾿ ͵ ΞΕΤΕ ῸΣ ἐξ 

ὕδατος ζῶντος. Κατὰ δὲ τὴν ποσότητα τῆς ἐγχατα- 
" 

λεί: 

τὴ ἀνταποδόσει ὀργῆς. ᾿Λπηλλοτριώθησαν 

ρεμίᾳ κατηγοροῦνται. 

» τὸ πε νεν α: 
ης τὸ μέτρον ἕχαστος ἑαυτῷ θησαυρίζε! τῆς ἐν 

2 ν. 

εἰς τὰ 

ὀπίσω. Τοῦτο ἀπὸ “ τοῦ Θεοδοτίων 80 θιϑϑας οἷο- 
ἐφ φιονο 

Ὥς- 
νεὶ ἑρμηνεία τοῦ ΣΤ τεῖν, 

τοὺ Θεοῦ διὰ τῆς ἐπὶ τὸ χξῖ 

Ὶ περ γὰρ ὃ τελειούμενος τοῖς 
τάνων εἰς τὸ οὕτως ὃ ἃ υαρτ ται, 

« Τιοσίταν ἴῃ 155. ποππα}}Ἐ[ς ἔγκατε 
ἃ ἘΠΕῚ εἰ ἄϊιο Μ55. τὸν ἀγαθὸν χαὶ πρᾶ 

τὸν ἅγιον καὶ πρᾶον. 

8 δῖ. ΝΙβ5 ἘΠ δα πι ἀπὸ τοῦ Θεὸς οδ. τες θιες. 

ΓΆΒΡςς. ΠΡ ας χατόπιν ἄναπο 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΔΕΑΜ ΡΠΟΡΗΕΤΑΜΝ. ΘΑΡΟΤΕ Ἱ- ΜῊΝ 

ζει, μαχρύνων ἑαυτὸν τοῦ Κυρίου, καὶ διὰ τοῦτο Ο γμοΥ δο ἤθη οοπίοπαϊε,, π΄ δηϊουογα ριοσνοάι- 

ἀπολλύμενος. ᾿Ιδοὺ γὰρ, φησὶ, οἵ μαχρύνοντες ἕαυ- 

τοὺς ἀπὸ σοῦ, ἀπολοῦνται. Οὕτως οὖν βιώσωμεν, 

ὡς μηδέποτε τὰ παρελθόντα χρείττονα εἶναι τῶν 

μελλόντων ἢ τῶν ἐνεστηχότων. Τοῦτο γὰρ χαὶ ὃ 

᾿Εἐχχλησιαστὴς ἀπαγορεύει " Μὴ εἴπης, ὅτι ἡμέραι 

αἱ πρότεραι ἀγαθαὶ ἦσαν ὅπερ ταύτας" ὅτι οὐχ ἐν 

σοφία ἐπηρώτησας περὶ " τούτου. ᾿Εὰν γὰρ αἵ προά- 

χὐ σεται ἔραι βελτίους ὦσι τῶν μετὰ ταῦτο, λεχθή- 

σεται ὅ ἣμῖν, τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ, ἀμαυρουμέ- 
νων τῶν χαλῶν ὑπὸ τῆς ἐν τοῖς ὕστερον ἀμελείας. 

Ὃ γὰρ Ἰεζεχιήλ φησιν᾽ ᾽ν τῷ ἀποστρέψαι δί- 

χαιὸν ἐχ τῆς διχαιοσύνης αὐτοῦ, χαὶ ποιῆσαι ἀδι- 

{αν : 1τὰ ῬΘΟσΔΙΟΥ ΓΟΙῸ ρϑάθηι γϑί ον ἔς δι ΠΟ ΘΠ 5 

5656 ἃ ΠΟΙΉΪΠῸ , δὲ ὁ} 14 ἀϊβρονῦῖε. Τἶδοθ Θῃΐη . 

ἴπάιῖι, φεὶ οἰοησαπί 56 α 16, ρενίφιιπί. ἃ ᾿τιμο ἢ 

Ἰδῖσαιν. πηοάϊτιηι νἰτα πὶ ΠΟΒΙΡΔ ΠῚ ἰπΠ5{Π{ΠΠ 1115... τ 

{τι ρΥΦ ον ἴθυιιηῈ 7). ΠιιΠ τὰ ΠῚ. ΠΙΘΙΙοΡὰ [{{π|0}5 
ΘΧΘΙ βία ἢ ἈΠ Π}ΘΟ5ΘῈ ΠΠ]}115. 161 Πρβλ Θηΐ μη ἰπ 6 -- 

ἀἴοῖς ἘοοἸ οβἰαϑίοβ : δ εἰϊ χοῦς. ψυιΐα αἶθ5 ῥΓίοτ Σ Ειοὶ. 7. τὰ 
ἐγαπε νου ϑιρο τ ἰιος : φιια ποτὶ ἐπὶ σαρί θη ία {πι-- 

θγγοθαϑίϊ εἶθ ἰιοο. 81 Θιαϊη Ϊθ5. ῬΡΊΟ 5. μοϑβίο-- 

ΓΙΟΥΊ 115. 5ι1π| ΠΟ] ΪΟΓῸ5., ἀϊσθῖα. ποῖα : Ταηΐα 

Ῥά551. οϑιῖβ ἔγιιβίνα. , Β᾽ 1] 46} νοϑίνα θΟ πὰ Ορογὰ 

ῬΓΔ5 511} 56 θη που Προ πεα αὐ πἰ μΠ]πιπὶ νοδοία 
Ὁ 51π|. ΑΙξ θηΐμη ἘΖΘΟΠΙ6] : 7ιδίτις οἱ ἀρογίογὶὶ 56 αὶ Πτοοῖν. 8. 

} δια στα, οὲ γόσογὶς ἐπιϊφιταίθηι ἡ αι ΟἹ 5 34. 

ἐπιίφιίίαιος γα 5 Ζεεἰι ἐτυϊητειι5 : 

σιία5 ζ{δοὶξ, τεοτὰ τι θη τα ειτιζ {7 : 

χίαν χατὰ πάσας τὰς ἀνομίας ἃς Ἔππηρ : ἄνο- 

μος "πᾶσαι αἵ δικαιοσύναι ἃς ἐποίησεν, οὗ μὴ ἢ μνη- 

σθῶσιν" ἐν τῷ τα ατοτώ ματι, αὐτοῦ ᾧ ἘΠΊ πτῦτο ΟἸλγι6 5. γι5{{{{{ 

ἐπ εἰοἰϊοιο ςτὸ 

ἐπ σιιοί ργοίαρϑιι5 ει, δἱ ἷπ ρϑοσαιὶς σις σι 

Ρϑοοανῖξ, ἐπὶ ἱροῖς τπογί οίμτ. 

ι8. μά αὐπιιο μογοιι απ, αἰϊοϊοηιί 5. 5. 

χαὶ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ αἷς ἥμαρτεν, ἐν αὐταῖς 

ἀποθανεῖται. 

Τί ἔτι πληγῆτε, προστιθέντες ἀνομίαν ; Τὸ λε- 
, Ὁ ἐὰ 5 “ον - [ , {- - . . - -. - 5 γόμενον τοιουτὸν ἐστι" ἐπι ταῖς ἁμαρτίαις ὕμων ἐπὶφιιί(αἰθηι " Οὐοά αἰ] οἴτπι", 650 6) αβιιοαϊ : ΕἸα- 

ὃΦ΄΄᾽᾿οΡΤο, - - 5 σ Υ, Μὴ τπ, - ἀλλ᾽ . Η͂ 5 τ . . παιόευὼν ὑμᾶς ἐμαστιγουν. δὴ μετανοοῦσιν, ἀλ 56}}15 νὸ5. θθαιη,, ΡῬΙῸ Ῥδοσδ 5. νϑϑίυ 5. οαδι1-- 
, δι; ἐσ “ΝΟ ᾿ ΄, Α . - ἔτι ἐξαμαρτάνουσιν ἐπῆγον ἀεὶ χαὶ προσετίθουν τὰς δ Π5 νΟ5. Οἴιπὴ γῸ5 [απ ΡαΠΙΓΟΥ ΘΕ , 1Π10. ΟἿ] 

͵ δ; 7 "- ΄ ἈΝ - - - ι. Ω μάστιγας, ὡς πᾶν μέρος τοῦ σώματος ἀπὸ τῶν ἐν τηλρίὶ5 (6]]π τιον 15 ; ἱπ πιο θᾶ πὶ 5ΘΠΊΡΘΙ Οἱ τη1]- 
νουθεσίᾳ πληγῶν κατειλῆφθαι. Ἴοῖς μὲν ἰάσιμα ἘΡΠ]Ο] να ἢ ἢ σ 611, ἘΠῚ 180 ΠΠ|06 1 ΟΡ ΡΟΣ 5. μα 5 
ς , -Ἴ - .ν - ΄ 5 - . : - 5 ἁμαρτάνουσιν ἀπειλεῖ ὃ λόγος, ἐπισχέπτεσθαι ἐν αὶ Ια 15 δ] σου σοη τι) Ἰο ποθ Ορθυίγοιι. θυ 
ΘᾺ, ν᾿ 3 , Ἄμε σὰ Νι., 5 , ξ , Ν 5 - - . - ῥάδδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν, καὶ ἐν μάστιξι τὰς ἀδι- 4υλΠ 0 6] "πα τι θ ἢ ετιπ) ρΘΟΟΔ 5 ΓΘ] ἴπιη} ἃ [ΟΡ 

Ῥεαὶ. 88. ῃ - ᾿ Ἵ Ε ; Ξ 
χίας αὐτῶν" τοῖς δὲ ἀνιάτως ἔχουσι λέγει" Τί ἔτι Ῥοΐδϑε, 1πίθυ 1 Πα ἔτ" ΒΟΥ Ρ αν [ῸΓ6 τὶ νἰϑίίοι 1)0- 33, 

- ,ὔ [4 υ -“- ππληγῆτε ; Πάσας διεξεληλυθότες τὰς πληγὰς, πασῶν πηϊπιι5 ΘΟΡΙΙΠῚ ᾿π| τι τα65. ἴπ ν]ῦσα 5 δ δουιιη ἴΠ-- 
χατεφρονήσατε τῶν ἐπιστρεπτιχῶν μαστίγων. Συν- 7 {145 πὶ νυ ον] ιι5 ; σοι Πῖ5 αι ἰπβαπα ΠΟ 
τριμμὸς ὑμᾶς μένει. ᾿Αποροῦντος ἣ πρνὴ χαὶ ἀπο- ΡΘοσανθυιπὶ ἴοι : μά αι ρογοιϊαηιϊπὶ 3 
γιγνώσχοντος τὴν διόρθωσιν, ὃς ἐν τῷ ̓  ̓Ιεζεχιήλ" 

Ὃ ζῆλός μου ἀποστήσεται ἀπὸ σοῦ, χαὶ οὐ θυμω- 

θήσομαι ἐπὶ σοί. Τῶν δὲ περιστατιχῶς συμόαι- 
νόντων τινὰ μὲν ἁμαρτημάτων ἕνεκα γίνεται, τινὰ 

δὲ εἰς διόρθωσιν τοῦ ἤθους τῶν πειραζομένων; ἄλλα 

δὲ ὑπὲρ τοῦ ἐκτριδῆναι τοὺς ἀπεγνωσμένους: ὡς ἐπὶ 

τοῦ Φαραώ. Τούτοις οὖν ὡς ἀπεγνωσμένοις οὐχέτι 

πληγαὶ οὐδὲ μάστιγες, ἀλλ᾽ ἀν αμος, ἀπειλεῖται. 

ἘΧΡΟΡΕ Ρ]αραθ. ΟΠΏΠ65., ΟΠιπα ΠΈ]|Ρῖι5 Θοαβιϊβεεὶ 
[Ἰι15115 ΠᾺΡ 6Π1α σΟΠ ΓΘ Π515115. ΟΠ αν 0 νῸ5 τηὰποῖ. 
Ηδθο νὸχ δϑὲ ἀθἤΠοίθπεὶβ οἱ 6 δουυθοιίοηθ ἄθβρο- 
ῬᾺΠΕ15, Φυθ δ ἀπηοάτιη ἴῃ ἘΖΘΟΙ 616 : Ζοζμ πιϑιις 15: 

τϑοοάθε α ἴδ, δἱ τιοτὶ ἰτασοα «εἰν γιά 6. ῬΟΥΤΟ 

ΘΧ 115 Θα] πη] 115, {π|86. Θν θη τι ηΐ, 1125 «α] θη} 

Δοοϊάπιηι δα ρμιιπίοπα ρϑοοαΐα., ἃἰϊαθ Δ ΠΙΟΓῸ5 
ΘΟ] 4] ἰοηἰδηίτ ΘΠ ΘΠ Δ Π605., Ἰϊς αὐ 6Ὸ5 

Πᾶσα χεφαλὴ εἰς πόνον, καὶ πᾶσα χαρδία. εἰς λύπην .ὅ90. τι] 465 ΡΟ Δι)" ΓΘ ΘΠ 405, τι ἴῃ ῬΠΆγΔΟπο. 1[ὰ- 
Ὑί ἔτι πληγῆτε, ὧν χαὶ τὰ σώματα χαὶ αἱ ψυχαὶ Ἂ 

μεμαστίγωνται χαὶ οὐδαμοῦ ἣ διόρθωσις, πάσης χε- 

φαλῆς ὀδυνομένης καὶ πάσης καρδίας Ξ το οστος 

ζούσης; Οὐ πάντως τὸ βέλος τοῦ σώματος λέγει τὴν 

χεφαλὴν, ὡς περὶ αὐτὴν μόνην τῆς ὀδύνης ἐστηριγ- 
μένης, ἀλλὰ, Πᾶσα κεφαλὴ, ἀντὶ τοῦ τὸν καθ᾽ ἕνα 

5 Ἐδλεὶ ὑμῖν. ΑΥ αΐπιο Μες, ἡμῖν. 
Β ἙδΙεὶ μνησθῶσιν " ἀλλ᾽ ἐν τῷ. Αἱ Μ5. «αϊη αι μινγ,-- 

σϑῶσιν - ἐν τῷ. 

416 ᾿ΐδ Τὰ] τὰ ΠΊ (6 ρο ρα 5 ΠΟ [8πὶ Ὀ]αρ 5 δι} 

Παρο]]α . 5804 που τη τηϊηαΐι". (ὐπιτι6 σαρτιῖὶ ἐπ 

ἰαϑογθ, οἱ οπῖπθ ΘοΙ ἐπ {γι δ ἴα. Οὐα Δ΄ Πιις 

ῬΘΡΟ ΙΔΙΪΩΪ ν 05, (ΠΟΥ ῚΠ ΠῚ ἔπ1} ΘΟΥΡΟΡὰ ἰτπη} Δ Ϊ- 

186 ΠᾺΡῪ 5 ΟΠ Οἶϑὰ ϑιιηΐ, ΠΘΟ [ΠῚ ΘΟΥΓΘΟΙΪ 6515 

ααΐρρθ. οαριιΐ οπμπθ ἐο]ογΘ οὐπιοϊαιαν", δὲ οῸν 

ἱ (σα ἴοο5 ἔπ65 ἰεζεκυήλ φησιν, 

« ἘΜῊ οἱ ἅιϊιο Νί5ς, σχυθρωπευούσης. ΑἸ} ἔγο5 σχυ- 

θρωπαζούσης. 



Νων. 1. 

πῆι 
.)) ὦ 

ΘΠ ΠΡΟ ΠΟ αν, ῬνΟΙ ΘΟ, ΘΟΥΡΟΙῚ5. Πηθ1η- 

θυ ΡΟΣ Θάρα! ποῃ ἰπ|6}} 161}. τἀ Πα πὰ ̓ ρ5ὶ 
5011 ᾿πϑι ἀθῦϑὶ ἀο]οι : 5664] Πιχία ΒΡ ρα 85 ΘΟ Πϑιι6- 
τ τ π πὶ μι. οπιτθ σαρμτζ, Ἰνοπιο 4] 6 51- 

. ΘΠ] σαίαν, «7 οοίρι6 οτΐμι ργίηυ ας ΟἸιτιῖς δ. πα- 

δόρῷ 715 γαθὶ,, οι πάν σοϑηαίϊοη 5, 5θοιπεἝμηι 
Ῥορκεῖος, 5Θοιτιείπεηι «οηιος ραϊτὶ αΓιι1)5 5Θοιεπεΐτεηι 
στο ην 6: πΟηϊΐη6 ΘΟΓΙ πὶ, δΘοιπείπιι σαριιῖ 

ὁογ ηι. ΝΠ ΟἸἸΠ} [Οἵα 565. ὈΘΟΟΔΓΝ 511. ρορα- 

Ἰυιβά τι. ΟΠ ΠἾ5. ῬΡΘΟΟΔ 15 θ᾿] ΘΠ 115... Ὁ] 14 ἃ ΟΠ Π65 

ῬΟΡ ΘΗΪΕ 5] ΠΟΙ τ... ΘΓ ΟΠΠΠ6 601" ᾿ΠΡΟΙ, π|0- 

Πΐα] ἢ σαρΕν τα οι). Ὁ Ροοοαῖα 811ὰ ἀπο πι5 

ῬΟΡ 15 65ι. 75). ρϑαϊνιι5 τιϑφιι6 αεἰ σαρτεΐ τιοτν 65. 

ἐκ 60 σαπίΐας, τιθήτι6 ἴηι 5, τιθ΄ιι6 ἰἰν ον", πϑητι6 
ρίαρα ἐμηϊθι5. πο. νούθηὶ, Οαρμὶ, ρτὸ τοῖο 
Δοοορὶς ΠοπλἸη6. .7, ροεἑνιις πδτι6 «αἱ σαριμὶ τιοτὶ 

Θϑὶ ἵπὶ 60 δαπίϊαδ : τιθήη6 τεϊγιτι5., τιθήτι6 ἰἰνο τ, 

ποι ρμίαρα ἑμηιθης ; ΡΥοριθυθα θα Ο}} τπιπτιη-- 
«αοάήκιιο ρϑοσατιπ ᾿ἰπγϑοία διιπΐ Παρ ]]ὰ ἃ} ὁῸ 
{11 Ἰρϑονῖιηι. ΟΡ Δ ΠῚ 5150] 0 16} να . ΠΤ Ιπ 6. οἴμηὶ 

ΨΌ]ΠΠι15.. ΘΟ ΠΕ Πα ΠΓᾺΓ5. ΘΟΡΡΟΥ5. 511 αἸββο πιο, 6{1-- 

50 1588 [Π δχΐσιια ἈΠ 4π|ὰ ραν 6 σΟΠΠΘΧΊΟΠΘ δι {{π|6 

Ἰῖν ον ̓] σα ν Θϑεσ τπη} 50] ΟυἸ ΘΠ Τ11}}, οἵη] δΧ ἦτι- 

ὙἹ16 ΘΓ. ἀϑρΘυ τα 6. οοο 6 Π 115 ΘΟΕ Ἰ{π|} ΠΟΥ ΡΙΙ5, 

ποσί νοβι σιν. ἴπς ἈΙΙ πιὰ ραν Γθ. ἰππ  Ἰ Π [τυ ; 
απ} ΠΠἀθὴ ΡΠ] οσηοΠ 6 τππλο ν᾿  Ἶ{π|5 511, πα πη 0 
50 1106 1 Πιϊ ΠΟΥ Ὸ5 1ῃ ἰΠΠ ΓΠ]ὰΠ} ἀ0 46 01] 6} ραν 61 

Ομ η., δὲ πιὰ αἰδοῖα ἢ σα] Ὸ Πα: σ0η-- 

τνᾶν!ο ἀοοθηάιηῖ; αι 6 Π15. ἀἴοῖε Θουίρεινα,, 
«αὶ τοῖῦῖ 1πΠνπλἸ αἴ ΘΓ 5115. ΘΟΡΓΘΡΕΪ διιη! ἢ ΝΟη 
τιῦ να] Π115.. ᾿πα{{|0, ΠῸΠ τι Πν ΟΣ, ΠῸπ τὶ ΗΪαρα 

{ΠΠΠΊΘΠ5 : ᾿ἴὰ δον τι. νϑϑίνα νῸ5 Θσοιρανὶ; 56 

σΟΠ] ποίην Τπσνι 1 γ 15 πη ]τιηι : 1[ὰ τις ΘΟ Π [τιϑὰ 

51π| Θμμηἶα, ἁἀθοάιι6 δἰ πὶ γα] πιι5, Πν 0}, δὲ οαρα. 

“οπ δεὲ τπαϊαβηια ἱπροη 61. 6., πθάμ6 οἴδιιι., πὸ- 

σι ἰϊδαηιεπία. Οπαπάοαιϊάθιι. πο ρυϊπιάο,, 

γα] η 6 γ6, ΠΙνΟν Ὁ ἃς θ]αρα {ππ 6 η 6 0670. δῦ ἢ ΠῸἢ 

51 πη] σὰ ΠΡΟ ΠΘΡ ΤΠ Πτὰ ] ἃ μ᾽ ασαπι,, πο- 
{{πὸ οἸθύιμ., τὰ αὐ γι !πονα. ΝῸΠ 71, ἴηι, 

ΟΡτι5. ὁδὲ Π͵βοθ γι 115: {ΦῸΪΡΡ6. ΠιΔ]Ογὰ 510ΠῈ 
5 Πρ ΓΟ δ τὰ (πιᾺ 1 τι Π]566 τη ΠἸσ ΠΊΘΠΕ5 σοδηῖ. 
Τί να] ΠθΡὰ βιιπι Ἰὰοο] Θϑῖοο 50 Π]ϑηιαία : ν᾽ ο5 
νΘΙῸ ον 4ἃ ϑι1η1 51} 1018. δὲ [Ἀ]Π]Δοῖα : ΡΠ] οσπηοπο 
ἀπ [6}}} ΔΠ]ΠΩΪ Θδὲ ΘΙ Δ 110, ὁχ ᾿πϑι σα Ομ πΐοπο ἱπτι- 

»Ο ῃπο85. ποβιυὶ Νῖο5, οἱ Απρ]ῖο. οὐ οὐ εἰς λάξετε 
γὰρ ἀπαρχὴν, “1οοἰμίϊο ρ»ϊπιίιϊας. ΑἸ ΤΙΧΧ λάθετε ἀρ- 
χὴν, ϑδϑιυγρῖίε με ἱπιοῖρίισν, Ν᾽ αἸ σάτα 7 οἰ 6 οιιπιπιαπι. 

“ ἘΜΠ οἱ ἄϊιο Μ55. ἀγομιένου. ΑἸ ἐτο5 Μ55. ἀπαγο- 
μένου. 

Ἅ71ιὰ Βορτϊ ρυϊπιι5 οἵ τουτῖις. ἘΖΕῚ μὴ εἶναι, ΠΙΩ͂, 

ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ ΟΡΕΛΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙΠ ΜΛΟΝΙ. 

ν δ, τοῖα ή0ε ΕΒ οὐ υΝ α 
ἄνθρωπον, κατὰ τὴν συνήθειαν τῆς Γραφῆς. " Λά- 

ν , σω 5 

ὅετε γὰρ ἀπαρχὴν πάσης συναγωγῆς ᾿Ισραὴλ, κατὰ 
Ἂ ’ ΕἾ “-“ 

συγγενείας, χατὰ δήμους, κατ᾽ οἴχους πατριῶν» 
, 3 Α, ΠΥ ΓΙ ἢ "ὦ ᾿ , -- λ) χατὰ ἀριθμὸν ἐξ ὀνόματος αὐτῶν, χατὰ χεφαλὴν 

Β αὐτῶν. ᾿ἔπειδὴ γὰρ ὅλον τὸ ἔθνος ἁμαρτωλὸν, καὶ 
- ς Ἀ , Ψ' -Ὁ- ἊΝ ον ὶ 26᾽ , 

πᾶς ὃ λαὸς πλήρης ἀνομιῶν, διὰ τοῦτο χαὶ ἣ χό- 
β Ἢ ᾿ 

λασις ἐπὶ πάντας ἔφθασε, καὶ πᾶσα καρδία λυπη- 
ΕΑ ΕΟ ΡΣ Ὁ ΤΗΣ ὕ, χαοῦ. διὰ τὰ ρά" εἰς αἰχμαλωσίαν “ ἀγομένου τοῦ λαοῦ διὰ τὰ 

{- ,ὔ 3 Ἃ »Ἅ.Ὁ “ ΕΝ ἢ ΣΥΞ ΘΡΩ ΒΕ 

ἁμαρτήμοτα. Ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὐχ ἔστιν 
Ἂν ν ΙΕ 

τροῦμα, οὔτε μώλωψ, 

Γὸ, Κεφαλὴ, ἐπὶ ὅλου 

ἐν αὐτῷ δλοκληρία, οὔτε 

οὔτε πληγὴ φλεγμαίνουσα. 

ἔλαθε τοῦ ἀνθρώπου. Ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὐχ 

ἔστιν ἐν αὐτῷ ὁλοχληρία, οὔτε τραῦμα,, οὔτε μώ- 

λωψ,, οὔτε πληγὴ φλεγμοίνουσα διὰ τὰς ἐφ᾽ ἑχά- 

στῷ ἁμσρτήμοατ' παρὰ τοῦ ἐπιμελουμένου αὐτῶν 

Ὁ ἐπενεχθείσας μάστιγας. Εἶτα ἐπειδὴ τραῦμα λύσις 

ἐστὶ τῆς τοῦ σώματος συνεχείας, χατὰ μικρόν τι 

μέρος τῆς συναφείας διαχοπείσης " χαὶ ὡς ὃ μώλωψ 

ἴχνος ἐστὶ πληγῆς ὕφαιμον, θλασθέντος τοῦ σώμα- 

τος ἐχ τῆς ὠντιτυπίας τοῦ πλήζαντος, χαὶ τοῦτο δὲ 

κατά τι μέρος συνίσταται " χαὶ ἣ φλεγμονὴ ὄγχος 
ἐστὶ πυρώδης συῤῥεόντων ἐπὶ τὸ ἀσθενῆσαν μέρος 

τῶν ὑγρῶν χαὶ τῇ παρὰ φύσιν θερμασίᾳ φλεγόντων 

τὸ πεπονθός ὃ λόγος τί φησι περὶ τῶν ὅλων δι᾽ 

ὅλου τῇ ἀσθενείᾳ χατειλημμένων; Ὅτι οὖχ ὡς τραῦ- 

μα, φησὶν, οὐδὲ ὡς μώλωψ, οὐδὲ ὡς πληγὴ φλεγ- 

Ὁ μαίνουσα, οὕτως ὑμῶν ἣ ἀῤῥωστία ἥψατο, ἀλλὰ 

ἡνωμένως ἐπίχειται ὑμῖν τὸ καχὸν , ὡς πάντα εἶναι 

συγκεχυμένα, χαὶ τραῦμα “ εἶναι, χαὶ μώλωπα,͵ 

χαὶ πληγήν. Οὐχ ἔστι μάλαγμα ἐπιθεῖναι, οὔτε 

ἔλαιον, οὔτε χαταδέσμους. ᾿Επει:δὴ ὑπὲρ τραῦμα 

χαὶ μώλωπα χαὶ πληγὴν φλεγμαίνουσαν ἣ ἀῤῥωστία 

ἐστὶν, οὐχ ἔστι μάλαγμα ἐπιθεῖναι, ὡς πρὸς τὴν 

πληγὴν, οὐδὲ ἔλαιον ὡς πρὸς τὰ τραύματα. Οὐ 

χρεία, φησὶ, τῆς ἀπὸ τούτων βοηθείας" μείζονα 

γὰρ τὰ συμπτώματα ἢ ὥστε τούτοις ἐνδοῦναι. 

“ Τραύματα μὲν οὖν ἐστ! τὰ ἐν ᾿Εχχλησία σχίσμα- 

τα μώλωπες δὲ, αἵ ὕπουλοι χαρδίαι" φλεγμονὴ δὲ, 

ἔπαρσοις ψυχῆς ἐξ ἀλόγου οἰήσεως ὀγχουμένης, χαὶ 

Ε διὰ τοῦτο ἐπαιρομένης χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Χρι- 

στοῦ. Μίάλαγμα μὲν οὖν ἐστιν ὃ μετὰ πραότητος 
χαὶ ἐπιεικείας ταπεινωτιχὸς τῶν ματαίων φυσιώσεων 

λόγος" ἔλαιον δὲ, ὃ μετὰ οἴκτου χαὶ συμπαθείας τὸ 

δολερὸν χαὶ ὕπουλον καὶ τραχὺ τῶν ἐν ὑποχρίσει 

μὴ εἶναι, οπιηΐπο ἀοο5ὲ ἴῃ 4115 {ὐῖ}θι5. Μ55. 
ὁ Ἄορ. βοσιηιι τραῦμα. Μοχ ἄτι ΝΞ5. ὀγκουμιένη.«.- 

ἐπαιρουμένη. [(οα, 494 ἐπαιρομένη. ἘΔ οἴὰπὶ ἀπιοθιις 

4115. Μ85. ὀγχουμένης.... ἐπαιρουμιένης. [ϑαϊζεπι 5ου]- 

Βομάιϊπι ονὰξ ἐπαιρομένης. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΑΝ ῬΡΚΟΡΗΙΤΑΜ. ΘΟΑΡΌΤ 1. ΠῊ 

Ψευδολόγων χαταλεαίνων. Κατάδεσμος δὲ, λόγος ὃ πιοδοοηῖ5, [116 0]}» ΘΔ ἢ} ΓΘΠῚ Οἰ ΓΟ ΘΠ Ε15 5656 δεὶ- 

γΘΥβι5. ΟΠ] βοθπδη). ῬΟΥΓῸ Πιδἰαστηα. Θϑὲ 

5ΘΥΤΠΟ ΠΙΔΠΒ. ΘΕ 1ΠῚ [6 ΠῚ ΓΑ ΠΠ 116 ΟΠ] ΠΟ ῖτι5., {πὶ 
νᾶ πα5. ἀδρυΐμ 6]! Π65 : ΟἸ θα ΠῚ ὙΘΙῸ ,. 56 ΓΠ1Ὸ 

65: 410 [νι ε]ο πα, ϑαθάο]α δὲ ἀϑρογὰ βἰπηιαῖθ 
[]Ἰβοάιιθ Ἰοιιθ πεϊτιπλ γυῖα [ΘΠ τ ἢ [111 Οἴχ ΠῚ Πη156-- 
ΤΟΥ ἴα δὲ ΠΟΙ ΠΟ ΠΟ Π6. Τἰσ μη ἢ τι [ἀπ 6 ΠῚ 

ΒΘΙΠΟ Θ5Ε, 4110 51π|}}} δὰ {185 δε εἰ Ἰ55Θ ὨΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ 

[Ἐϑ πα απ, ΘΟΟΡΟ ΠΣ οἵ ΤΕ ΠΘΠΕΙ)". 

ἯἩ γῆ ὑμῶν ἔρημος, αἱ πόλεις ὑμῶν πυρίχαυ- 19. 7Ζειτα τνϑρίσα ἡδδοιία.,, οἱνί(αἴος “νϑδίτιο ν- 7" 
στοι" τὴν χώραν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι χα- 5.0 0615. ἰσπιὶ : τοσίοποπι συδείταμι σο πὶ ϑοὐὶς 
τεσθίουσιν αὐτὴν, χαὶ ἠρήμωται χατεστραμμένη αἰϊοπιὶ ἀονογαπί : οἱ ἀεεοϊαία εεὶ ,γ ΟΡΕΙ͂ΣΩα ὦ 

ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων. ᾿Ἔπειδὴ ἀπέγνω τῆς διορρώ- ροριεϊἷ5 αἰϊοτιῖς. Οὐαπάοαι!οπι ἐδορονανὶς ἠδ 

σεως, ἀπειλεῖ τὸν ἀφανισμόν. Ἡαῦτα δὲ οὐχ ἐπὶ ΘΟΡΓΘΟΙΟΠΘ., ᾿πέθυ ἔτι ἱπ ΘΠ Πα ΐα". (δο[Θ ΠῚ 

τῶν χρόνων Ἡσαΐου γέγονεν " ἀλλὰ σύνηθες τῇ προ- 391 ἰ5: πο [ΘΠΠΡΟΙ Ἐβαΐδο ΠῸπ ΘΟ σου η: : 564 
φητείᾳ τὰ μέλλοντα γίνεσθαι ὡς ἤδη γενόμενα λέ- Α Γαι ἀιιαδὶ ὰπὶ ἔδοία παν τᾶγ6 ϑου ρίμιγα 50 - 

γειν" ὡς τὸ, Γδωχαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν, ἰδὲ, υἱἱ 65 {Ππ4 : Ζείογιτιε ἐπε ἐδοαμι πιθαπὶ Ῥπαὶ. 08. 
[εἰ, οἱ ἔπι οἰ ἐὶ ταθα ροίανογιιτι πιὸ ἀοοίο. Ἐπῖμι- “ἢ 
ΥΘΙῸ ΟἸΙΠῚ 6556: 510] ρδυβιιαβιιπι, [Ὁ αὖ {185 ργΦ- 

ἀϊοία ϑιιπε, ΘΟ πε πσαπῖς δι 8 πὶ Θὰ δ᾽η1 ἱπάιι0]-- 

[ἈΠ 6. ΘΥ ΘΠ Γι ἃ, [Ὁ ΓΠΓΊΠΠῚ ΟἿ ΠῚ ΡΡΘΘ ΘΓ Ὁ ΘΟ ΠΘΟΙΙ. 

Ῥοῦγο [νδθο φοΠ σου πῈ ἔπππὶ οἵη ἴῃ ΒΑΡ Υ]ο- 

ὩΘῺΣ ἈΡπιΟΕ σι η} σαρ Εν] : 5 4146} Του τὰ 5115 

ΘΧΒατιβία θϑὲ Βα ὈΙ ΓΑ ΤΟΥ 115. : οἰ ν τα 65. Πιθυιιηΐ ᾿σὴὶ 

Β.ΙΘΟΘΉ586., δὲ Δ 115 4 οχ δίθεϊα πιϊϑϑὶ θυαηὶ 

τὰ πρὸς διάστασιν ἐπειγόμενα συγκρατῶν. 

καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος. Διὰ γὰρ 

τὴν ἐπὶ τῇ ἐχόάσει τῶν ᾿ προαγορευθέντων πεποί- 

θησιν, ὡς ἀναντιῤῥήτως ἐχθησομένων, τὸ μέλλον 

ἔσεσθαι τῷ παρελθόντι συνάπτεται. Συμδέδηκε δὲ 

ταῦτα ἐπὶ τῆς εἰς Βαδυλῶνα αἰχμαλωσίας, τήν τε 

γῆν χενωθῆναι τῶν οἰκητόρων, καὶ τὰς πόλεις ἐμ.-- 

πρησθῆναι, καὶ ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς Μηδείας ἀποστα- 

ἔντων ἐποίκων τὴν χώραν ἐσθίεσθαι, βλεπόντων 
τῶν " καταλειφθέντων "ὅτε χαὶ ἐγένετο πᾶσα ἡ χώρα Β “ΟἸοπἷ5 ἀθνογαία ΓΘΡΙΟ δϑὲ, [15 ᾿ἰρϑὶβ 4] [ιθυαπὶ 

ἀθνθ! οι, ᾿4 σου πο ΠΕ θιι5 ; {16 πὶ Οἴμ πὶ ΓΟΙῸ ΟΠ Ϊ5 

51}  υβᾷ δϑὲ 4}} ΔΙ Π6 15 ρΟρα]15. 566} Πυχία 5ι}0}1-- 
ΤΠ]ΟΥΘ ΠῚ ἰΠ|6}ΠΠπῸ ΠΕ Δ ΠῚ γῸ5. ἈΠΕ] τι85 ποΡὶ5 αἦα- 
Ρίαπειν. Ουδπέο ἐδῇβοίμπηιι5 ἃ Π6Ὸ Ποβίτο,, πιὰ-- 

ΠΕΙΒΙΠ6. ΠΟΒΓἃ5 ΘΧ ρα πα ϊπηι5 δὰ ἀδιιπὶ ΠΟ Πιιπ., 
ΑΠ1ΘΠἶ5. 4π|| ΠοῸ5 ἀδναβίαπε ἃς δυθγίιηξ, {γα ηλι}. 
ΝΠ) Δάνθυίθ γα [ϊοθὲ πη Πᾶ5 ΟΠΊΠ65 ᾿π θη ἴα ρθο- 

ΘΑΓΟΥΡι5. ἀοοϊάονθ. Τότ υεείγα εἰοδογία. Ῥ]6- 
γίβαιιθ Ιοοἷβ βου ρεινα ἔθου γᾶ πη γοοδί ΔΠΪΠΊΔΠῚ 56-- 
ΤΪΠὰ ΨΘΙΡῚ 5150] ρ 6 πίθ μι, απ ρανραθο]α Τομμΐ ηΐ ρὰ 13. 

«544. 

χατεστραμμένη ὑπὸ λαῶν ἀλλοτρίων. Κατὰ δὲ τὰς 
διψηλοτέρας ἐννοίας, τὰς ἡμῖν προσοιχειούσας τὰ 
παλαιὰ, ὅταν ἀποστῶμεν ἀπὸ Θεοῦ τοῦ ἡμετέρου, 
καὶ διαπετάσωμεν τὰς χεῖρας ἡμῶν πρὸς θεὸν ἀλ-- 
λότριον, παραδιδόμεθα ἀλλοτρίοις τοῖς ἐρημοῦσιν 
ἡμᾶς καὶ χαταστρέφουσιν. Ἴϊξεστι γὰρ θεωρῆσαι 
πάντα τὰ ἠπειλημένα συμδαίνοντα τοῖς ἁμαρτά- 
νουσιν. Ἢ γῆ ὑμῶν ἔρημος. Γῆν πολλαχοῦ τὴν ψυ- 
χὴν ὁ λόγος λέγει τὴν ὑποδεχομένην τὰ τοῦ λόγου 
σπέρματα, ὡς ἐν τῷ εὐαγγελίῳ δεδιδάγμεθα διὰ 
τῆς παραδολῆς τοῦ Κυρίου, ὅτι τὰ μὲν ἔπεσεν ἐπὶ α 51Π|ι15 ἴῃ ἘνΔΠΒ6]1ο. Θάοοι : αοα νἱ 6] θεὲ 4]1ὰ 

561 Πὰ σθοϊ ἀθυιπὲ πῃ θυ Π) ΡΟΠπδη, ἀοοἰν πο 

αἰνίποθ σἈράσθη., αἴσχη δά [γπιοέιιπ [ΘΓ Πα τιπὶ 
Ἰάοηθαπι. ΑΕ νθιῸ ἐθδογία θὰ εϑὲ {0188 5 ρ᾽ θμ ἰδ πὶ 
ΠΟ Πᾶροὲ πθὸ ἀοοιπδπη., πθο νἱΐδηι ᾿ἱπϑίϊ(α τ 
Ζαχία πϑιἴδπι., πϑάτιθ ἴῃ γουαίθ διθε]αΐ. (ἱ- 
νἱϊαίες ὑδδίγ ἱρτιῖ σμοσετιδιθ. Οἰν᾽ϊας. ΠΟΙΩΪ Ππιηὶ 

τὴν γῆν τὴν καλὴν, τὴν δεχτικὴν μαθημάτων θείων, 
καὶ πρὸς χαρποφορίαν εὔθετον. ἜἜρημος δὲ, ἡ σο- 
φίαν μὴ ἔχουσα, μηδὲ λόγον, μηδὲ χατὰ δικα!- 
οσύνην βιοῦσα, μηδὲ ἐν ἀληθείᾳ πορευομένη. Αἴ 
πόλεις ὑμῶν πυρίκαυστο!. Πόλις ἐστὶ σύστημα ἀν- 
θρώπων ἐχ διαφόρων ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ χοινωνία 
βίου συγκεχροτημένον᾽ ὅπερ διὰ τὸ πολλὴν ἔχειν ΟΡ5 65:, 6Χ αἰ γουβίβ την] 15. δὲ ἰηβαται15 ἢ 

. τὴν ἐν τοῖς ἔργοις ματαιότητα, ξύλα, “ χόρτον χαὶ ΘΟΠΊΠΙΠΘΠῚ ψΊ[85 Θοοἰ θα θη ΟΠ ἤδίτι5 : (1 Ρτο- 
χαλάμην, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς χρίσεως χαταπίμπρα--ὀ ΡίοΡδα 04 ἴπ ΟρΘΥΊΡιι5 5115 πη] πὶ Πα ροαΐ νὰ-- 

Ν γε “- - τω . - . 7" - - ται, χαὶ γίνεται τὰ συστήματα τῶν ἀσεδῶν πυρί- πΙίαι5, Πβπᾷ 501Π|σ6ὲ., [σεπῖιπὶ δὲ βεριυαμη,, ἴῃ 

ἮΝ ΟΡ. Ῥυΐπιαβ προσαγορευθέντων. Μοχ (01. ἴεν- » ΈΛΙΕ χαταληφθέντων. ΑΈ Μ55, Ἰψαοῖ καταλειφθέν- ἴδ ἐχδησομένη, ΑἸ1Ὶ ἄτιο ΜΙ55, ἐκθησομένην. ἘΔΙΕ ἀοπ- των. 
πὸ σὐπῃ Α]1ϊ5 ἀπιονιι5 95. ἐχθησομιένων, τοοίο. «Νοῦπα}}} Μ5ς5, ξύλα χαὶ χόρτον, 



“ἸΟΟΥ: 

δ01 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 8 . ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΆΑΟΝΙ. 

Τπ 6101} ἴδ ΘΟμ] ει τ}, ἀϊάτιο μὰ Ἰπηρ᾽ονῖμ 50- ἢ χαυστα. Τὴν χώραν ὑυῶν ἐνώπιον ὑμῶν ἀλλότριοι 

οἰοίαῖος. ἴσπὸ δισοοπάιητ", Ζοβίοτιθηι Ὁ Θ5, 1 

δογάπι υοῦὶς αἰϊονιὶ ον οὐ ατεΐ ἴυινὴ., Οἴ1} 5, ἈΠ] Π1Δ, 

ΡΟΣ ῥυϊοροπι. υἰζαπι. ΘΓ γΘοΙ ΠῚ ἀροηϊ ΨΔΠΟΠΟΠῚ 

ΤΌΡ]οΙα 50 υἸτιι5. ΠΡ ̓ ΟΠ} 115, σαν ταῖο, Ὁ σαπάϊο, Ρᾶδο, 

Ραιοητα, ΒομΙσπίταῖο,, ἀν θη θη το5. ΠΟ Πδ σορὶ- 

τἀ 0 Π 05. θυ Ἰϑιπ05. ΤΆ] ΟΓῸ5. δυμπιη1. Οτιοά 5] ἴπ 

ΘονΘΠ 15 νἱτε0. ΠΟΡΌΓ5... ἀρθητθ πὶ ΔΏΪ}Ϊ νἱπὶ ἴπ.- 
Ριιῖα ἀοάδηγιιδ ἀοοῃ ΟΠ 15, του Λὰ ΠΟϑίγα ἃ} Δ]16 15 

Ὁ Θνου να ρ06 Τ)6ῖ ἀρυϊοα!εανα, Τ)61 ΘΠ απο 

51Π1115.. Οὐ πη ἴπι ΘΠΠ1115. ῬΑ] [65 πη νἱτο πιὰ- 
Πποηΐθ5., [γππιοῖτι5. 6] πῸ5 ἀθοοθαηξ,, ΟΠ Ἶδίο δ[ο-- 

γΟΠἴο5 : Ποιὰ ΠΑ] Θιητι5 Θσ ἸΟΟΪ πηι. 51 νογῸ ἀ6- 

50 ΝΟ 115 ἃ γἱν Ποαητο γα ἴσο, ἃ]0 Θὰ ΠΟΠῚΡ6 ἡτι 

ἴπ ΟΠεϊϑίτιμι οϑὲ 46. ἀυϑίδοι! ρυο] οί πηι" [ον ὰ5 

οἵ σοιμευι ματι". ΑἸ4π 6 114 ποϑίνα οι πε 96 1-- 

ΠἸοατο., δῖ ᾿πάθοουο νἱν Π1115... 51} ΟΡ  τππ). ΝΆΤΩ 

ὨΪδὶ ἴῃ {πππ απο το ΔΡΟΒΓΟΪ]ΟΥ 1 ΠΟΥ ΘΘΥΘΙΘΙΉΙΙΒ 
διπη!ιοϑα ἐο ΠΠοῖὰ ΠΟΙ σι ἢ ἴ05, Πα 5ὶ Π11|10 511}- 

εἰχὶ ΓΔ πη θη ΥἸιϊΠ115.,. ΠΟΒΓΘΙ 116 Θάϑιι5 παύπιὰ 
οχίβιτιβ 651. ΕΘ πΐηι αιιαϑ] ἀθνόγαῦ ᾿ΠΘΠ} Ρἃ Πὰ 

ΤΘΠΙ ΡΟΥ ΔΗ ΓΔ 5.5. ἀν αΡ ἴα ΠΡΟ ΠΓαΐθ μι. ἴπ ΤΟ] ῖι5 

ΘΟ ΟΠ 15. 5 [Δ Π... ΟΥ᾽ φυσι Ἰτι ν] πὶ ἃς [ἃ-- 

οὐ]ταῖοπ ἀπο π ϊ. Τά τι6 Κ65. ο5Γ ΤἸβου πὰ, 

Δπϊμιλ ἢ ΒΟ Ὸ5. ἰππποῖτι5. τἀ] γι ΡΥ ΟΔιϊοΘ Πίθη] 

ΤΠ] ]σΟΥιιΠ} ΠΟΥ] ρα] υ τι... 4υ1} 115. ΠΟῚ 58 15 δὲ 

ποβίνα ναϑυϊα5. ΠΙδῚ οἵ γαΐπεθ ΠΟβίΡοο [ΟΡ Ὡ1 δ1ι- 

“οἴονοσ. ἘΠΙΤΏνΘΙῸ ΘΧ ῬΓαν 5. ἀΟΙ ΠΠΘΠ[15. ΠΆΘΟΙ ΠῚ 

ὙαΠ Πα 5 ΘΟΥΊΓΠῚ 4{| ΘΡΤΌΡΟ 56 ποι 1" ΠῚ Πηὰ 5010 
“πα5ὶ }Π|58. Ὑ ἀβίδο γ Θ᾽ Ὸ. 5, οἰν απ ῬΥΙΟΥιι ΠῚ. οδὲ 

Ρυΐναιο. Ηοο ἀπίοπι [Δ 0116 Πτ ἴῃ Πυιηᾶ πὰ Παρὰ. 

ψΊάο δηΐπὶ τη] ἀπ ἀπ Ππν ΘΠ 6} ἃ ῬΙΙΘΡῸ μιι- 
ἀἸοῖς ποποϑιίβαιιθ πη ον ῖι5. Θἀπιοατι!η., ΙΔΟΡΊΤΟΙ 

οἱ βίπάϊοβο αὐ ρυθοδιοθτιπι ἀοιη05 Ρ᾽Οἀθιμ 611, 
ΡΓῸ 51ὰ Ὑἱν}]} ράγιθ θΘΠΘ Ἰοιι , δοῖογΠὶ ΠΟ] 

ὨΙΘΙΠΟΤΌΠῚ , ἈΠΙ] ΘΟ Θπίθ ἢ) «ΟΕ 86. ΒΟΥ ΠἸΟΠΘΙῊ : 

ἀοίπαο {Πππὶ οοπϑιορα ᾿π δι ρυῖιηι ἉΠ αιιο ρνῸ- 
Ἰάρϑδιίιν ; Φιομηοο μοϑὲ ῬιάἸοιεο 1δοιπι να πη, ἔγαι- 

οἰααιπητι6 ν ἀϑ[ [ΠΟ ΠΘΠῚ οὐπηϊπηοίία. 1ΠΠπιτὴ ἀοἰη-- 

ὁ6ρ5. σαΐπα τηδηθαῖ. 98 πὶ Π]αΪὰ ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ] ἃ ΠῸΠ 

Ππιπὸ 51η10 Δ ρυ ΘΟ ΓΙ ΟΠ]5 ἸΘοτιμὴ ῬΓΟΠΙοἶδοὶ, ααῖρρο 

«ἴα ἴῃς ΠάοΙτιπὶ ονά πο ποῖ ΘΟΠΒΙβΕ : ἃ} 6ὸ ἱ- 

«αϊάσαι Θχ οι ἀϊ ; πο ἰἈΠ6 ἢ ἴῃ ἀοῇοπαιιηι Ιοοο 

ἃ Ἄορ. βοοιιητι ἕως μὲν οὖν ἐσμεν. 

εἶοχ ἁπλοῦν ᾿ιος Ἰοοο ΠΟΛ] ταΐοιη βρη ἤσαχο υἱ- 

ἄοίαν. Νος ἀοϑιιας αὶ ἀἸοαπι νοσοπὶ ἁπλότης ργὸ Ρὸ- 

ποΠοοητῖα {ποτ αἴ ΤΠ] ον τατο ρομὶ ΕἸ ΡΙσίο]α 56- 

ἐπμᾶα αα Οουμῖι. 8, 23; δ τυγϑιιβ ἴῃ οαοπὶ 9, 11, 

οἴ 18. 

1πτὰ Μί85. «υαίαοτ. ἘΔ ἐκ τῶν μοχθηρῶν διδ' 
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κατεσθίουσιν, ὅταν ἐχ προτέρου βίου χαὶ πολιτείας 

ἀγαθῆς πετληβομένης τῆς Ψυχῆς τῶν καρπῶν τοῦ 
ἐφ - - Πνεύματος, ἀγάπης, χαρᾶς, εἰρήνης, μαχροῦυ- 

, , ΕΝ " 
μίας, χρηστότητος, ἐπιπεσόντες ἀλλότριοι λογισμοὶ 

ἐὐρ 2 
χαταναλίσχωσι τὰ προπεπονημένα. ᾿Αλλὰ ἐὰν χαὶ 
ἘΞ ΤΏΣΙς ΕΉρα. ἘΚΟΣΝΣ ς ς τὰ 
ἐν τῇ πράξει τῶν χατὰ τὸν βίον τὸ πραχτικὸν τῆς 

ἐς ἐλ τοῖς "Ἢ ν 
ψυχῆς ἔχδοτον δῶμεν δαιμονίοις ἀκαθάρτοις, γίνε- 

ἀν ε πον, ὅ ; 
ται ἣ γῇ ἡμῶν χατεστραμμένη ὑπὸ ἀλλοτρίων. 
Θέ τὲ , τευ τοὶ οδοί, 8 ““ 

εοῦ γὰρ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐσμεν. “ἴξως 

χε ᾧ Χρι- 
" ᾿ ΄, 3, πῶ Ὁ Ζ'Ὰ 

ἐσμὲν χλήυατα μένοντα ἐν τῇ ἀμπέλῳ, τῷ 
ΠΣ δ ΟΣ 

στῳω τὡξ 
Ὑν! 

οντα τοὺς χαρποὺς τοὺς ἐπιδάλλοντας ἡμῖν ς νν 
ἢ Ξ 5 με ΞΞ 

Θεὸν ἔχομεν γεωργόν. ᾿λν δὲ ἀποστῶμεν τῆς ζω- δ) τ ᾿ υ ΠΣ ἈΡΙΣ ο τ τ Στ ἀ τς ον ᾿ 
οποιοῦ ῥίζης, τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως, ξηραινόμενοι 

ἜΠΟΣ ᾿ ΕΞ 
βαλλόμεθα ἔξω», καὶ χαιόμεθα. Καὶ ἣ ἐχ τῆς διδα-- 

, - ἐξ 
σχαλίας οἰχοδομὴ ἡμῶν, παρὰ τὸ χαθῆχον βιούν- 
των, χαταστρέφεται. ᾿ὰν γὰρ μὴ ἐπιμένωυεν τῷ ᾿ Υ Ἱ ΐ ᾿ ᾿ 

ἌΡ, - ΕἸ - , 

θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων, ἐποικοδομοῦντες τὰ τίμια, 
ὡς υἱ ἔγοντες θεμέλ ῥὀδηυνύυεθ ὶ γίνε ς μὴ ἔχοντες θεμέλιον χαταῤῥηγνύμεθα, καὶ γίνε- 

ται τὸ πτῶμα ἡμῶν μέγα. Οἱονεὶ γὰρ κατεσθίει σω- 
, κ᾿ 3 , ᾿ΕΝ ΧΘ 16 - 5 

φροσύνην μὲν ἣ ἀχολασία, καὶ τὸ “ ἁπλοῦν ἐν με- 

ταδόσει ἣ φιλαργυρία, καὶ τὸ ἀγαπητιχὸν ἣ φιλε- 
, ΕΝ Ψ τε απ νω “" 

χθρία. ᾿Ελεεινὸν οὖν τὴν εὐθηνοῦσαν τῇ τῶν ἀγαθῶν 
, : ᾿ 

χαρποφορίᾳ ψυχὴν χατάῤρωμα γίνεσθα: τοῖς ὑπε- 
᾿ τ ἈΕΥΟΡΕΣ ᾿ Ν 

ναντίοις,, οἱ οὐκ ἀρκοῦνται ἡμῶν τῇ ἐρημώσει, ἐὰν 
Α ἡ χαὶ τὴν χαταστροφὴν ἐπαγάγωσιν. Ἣ μὲν γὰ ΐ ' ηῤ 

χατάδεθοι ἐχ τῶν " πονηρῶν διδαγμάτων γίνεται, 
ἊΣ ,Ν ΄ - ον Σ - ΕἸ ΄ ᾿ 
οἷον ἐδαφιζομένης τῆς Ὑ ἧς τῶν ἀποσφαλλομένων 

αὐ πον 
ἢ δὲ Ἐρητσι στέρησίς ἐστι τῶν προπεπολιτευμέ- ! ΡΗΙ 

νων. ᾿Ποῦτο δὲ ὁ ῥᾳδίως γίνεται πεῖς τὴν ἀνθρωπίνην 

ψυχήν. Ὅρα γάρ μοι νέον τινὰ ἐκ παιδὸς τεθραμ- 
ῇ Ξ: ξ δέ 

μένον ἐν βίῳ σεμνῷ, εἰς οἴχους ἀπαντῶντα τῶν 
- ΩΣ , 

προσευχῶν φιλοπόνως, τῆς χατὰ δύναμιν εὐποιίας 
λὶ -Ὡ ,ὔ μὴ ἀμελοῦντα, μεμνημένον κρίματος αἰωνίου, ἀν-- 

τεχόμενον λόγου διδασκαλίας" εἶτα ὀλισθήσαντα εἷς 
Ἂ - Ἀ τ 

τὴν πορνείαν" πῶς μετὰ τὸν ἀφανισμὸν τῆς σω- 

φροσύνης, χαὶ τὴν ἐρήμωσιν τῶν χαρπῶν, λοιπὸν 

χαὶ ἣ παντελὴς αὐτῷ χαταστροφὴ ἀχολουθεῖ. " Οὐχ 

ἄγει δὲ αὐτὸν ἣ πονηρὰ συνείδησις εἰς τὸν τόπον τῇ ͵ 

προσευχῆς, διότι 

χεν᾿ ἐξ 

ἐν τῇ τάξει τῶν πιστῶν οὐχ ἕστη- 
(} ,ὔ “5 δὲ -Ὡ -Ὁ ες , ,’ 

ἔπεσε γάρ᾽ ἐν δὲ τῇ τῶν “ ὑποχλαιόντων χώ- 

ρᾳ οὐχ ἵσταται, αἰσχύνεται γάρ. Ἐντεῦθεν ὄχνος 

εἰς προσευχὴν, προφάσεις ἃ πεπλασμένας ἐπινοῶν 

»ἜΈἜΘρ. βοοιπάιι οὐχ ἄγει μὲν γὰρ αὐτόν. 
ς Του ῖτι πὶ πὸπ ἐσὲ ἀπ1π Πουιπι (Ομ πη ΓΑ ΥἸΟΤῚ ΠΝ 

ἀιιοίον ἄαιῃ ἴὰ βου θοτοι, ἐν δὲ τῇ τῶν εἴο., Δα δπι- 

4{πππὶ Ραπἰξοπίϊα: ΡυΡΙῖοα αἰαὶ τ βρόχου. Νὴ ἴῃ - 

τὸν αἰτο5. {Π|π5. σταάιιβ. ἔρδα 4ποίμιο ὉΠ θη πὶ 5[α "10 

ππ ΠΟΛ Πα [τ 

ἃ (ΟΠ Ρον ἴα: Ῥυΐπιιισ. Ὁ ΤΟΥ  τι5 οὐ ἤορ᾽. βϑοιμαίο 
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. δ - Ὁ ε ᾿.- 7 . ἢ 
πρὸς τοὺς ἐπιζητοῦντας. Ὁ δεῖνά με, φησὶν, ἐπεί-- [δε δἰ {αι ἀθπ. δυτ] θϑοῖς. Ἡϊπς ΟΥἾτπιν ἰῃ ΡΥ δοα-- [πϑυται 

γει, καὶ οὐχ ἀναμένω τὴν σύναξιν ᾿ χαὶ διὰ τόδε 
᾿ ἘΞΟΣΘ βο Ἧς, . ἢ “ον, ἐταπεϊποιι 
ἴοπθ 5θβΉ 65. 6 ΠἸοἴαϑ ΘΧ ΟΠ ΠΟ Π 65 δαὶ 1Π61151-- γιοτοϑ αἱ 

πάλιν πρὸ τῆς τῶν πιστῶν εὐχῆς ὑπεξγιλθεν, ὅ τι [τΟΥ65 [Ἀ]]Θη 105 σομη μη ΠἸβοῖ τι". ΟΠ 5 Ρ1Δ ΠῚ. ἔπ}, ἀοιερορ λα 
ρΡεέσζαῖα. 

. , , τ ΕἸ - τὶ ν 
ἂν τύχη πλασάμενος. Εἶτα ἐχ τῆς χατὰ μιχρὸν 

᾿ ; ἐπ ἀπε ν ῥα ἤποαο τε 
συνηθείας μελέτη αὐτῷ πρὸς ἀποστασίαν “ ἐγγίνε- 

ται, χαὶ εἰς παντελῇ ἀπώλειαν περιάγεται. Καθό- 
λ. δὲ ΝΥΝ “- - Ν᾿ , κ᾿ . 
οὐ δὲ, ἴδιον τῶν πονηρῶν δυνάμεων, μετὰ τὸ αὶ 

ἐρήμους ἀποδεῖξαι τῶν καρπῶν τῆς δικαιοσύνης, 

μὴ ἀφίστασθαι πρὶν ἂν χαὶ τοῖς χατὰ τὴν γνῶσιν 

σφάλμασι περιδάλωσιν. 

᾿Εγχαταλειφθήσεται ἣ θυγάτηρ Σιὼν, ὡς σχηνὴ 

ἐν ἀμπελῶνι, χαὶ ὡς ὀπωροφυλάχιον ἐν ' σιχυη- 

ράτῳ. Ἀπόδειξιν τῆς τοῦ Θεοῦ δικαιοχρισίας ἔχει 

ἢ τῶν ὁμοίων ἀντίδοσις. δ ᾿Εγχατέλιπε Κύριον, 

διὰ τοῦτο ἐγχκαταλειφθήσεται ἢ θυγάτηρ Σιών. 

Ἔτι δὲ ἔχεται τῆς φιλανθρωπίας, θυγατέρα ὀνο- 

μάζει, ἐκ τοῦ προτέρου αὐτὴν ὀνόματος ἀναχαλῶν, 

ὃ εἶχε πρὶν ἀλλοτριωθῆναι. ᾿Εγχαταλειφθήσεται, ὡς Ὁ 

σχηνὴ ἐν ἀμπελῶνι. [ἡἷς φρουρὰν τῶν ἐν ταῖς ἀμπέ- 

λοις καρπῶν αἵ σχηναὶ πήγνυνται. Ὅταν μὲν οὖν 

εὐθηνῇ τοῖς οἰκείοις χαρποῖς ἣ ἄμπελος, σπουδάζε- 

ται ἣ σχηνὴ; καὶ πάσης ἀξιοῦται ἐπιμελείας, ὥστε 

ἀπ᾽ αὐτῆς » κατοπτεύειν τὸν φύλαχα, μήποτε τρυ- 

γῶσιν αὐτὴν οἱ παραπορευόμενοι τὴν δδόν. Ὅταν 

δὲ ἄχαρπος ἢ, ἀμελεῖται ἀναγχαίως τῆς ἀμπέλου 

τὰ φυλαχτήρια. Διὰ τοῦτο τοῦ ᾿Ισραηλιτιχοῦ λαοῦ 
τὴν ἐγχατάλειψιν ἀπειλεῖ, ὡς μὴ καρποφοροῦντος 

τὰ ἐπιδάλλοντα. Φοδηθῶμεν οὖν εἶναι ἄκαρποι, 

μὴ ἐγχαταλειφθῶμεν ' ὑπὸ τῆς ἐπισχοπῆς τοῦ Θε- 

οὔ. Τὸ φυλάσσον ἡμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιόν ἐστι. 

Ὅταν μὲν οὖν χαρποφορῇ ἣ ψυχὴ ἄξια τῶν αἴω- 

νίων ἀποθηχῶν, παραμένει χαὶ φυλάσσει, χαὶ πόῤ- 
ῥωθεν ἀπείργει τὰς τοῦ μονιοῦ τοῦ ἀγρίου ἐπιδου- 

λάς. “Ὅταν δὲ σταφυλὴν χολῆς γεωργῇ; χαὶ βό- 

τρὺν πιχρίας ἐχφέρη,, ἐγκαταλιμπάνει τὴν ἄκαρπον 
ψυχὴν, χαὶ τότε ὑπὸ παντὸς λογισμοῦ θηριώδους, 

χαὶ πάσης ἀλόγου ἐπιθυμίας Ἐ χχταπατεῖται. Πολ- 

προφάσεις πεπλασμιένας ἐπινοῶν πρὸς εἴο. ἘΔ σνογο οἱ 

ἅτιο 4111 ΝΞ. προφάσεις πεπλασμέναι πρός. Ὗοχ σύναξις, 

{πῶ πιοχ βαλε, πὸ 501πὶ ΘΟΥΡοΓγῖ5. οἱ Βα πριι ηῖ5 

Τ)οπαῖτὶ ῬαγΠΟἸ ρας π 6 πὶ, 564] ἐοΐαπηι πα [ΓΙ ΟΥ απ ο6-- 

ἸεΡγδιϊοπ πὶ δι σηϊποαῖ, Γορο Πὰς, 
6 Τὰ φυΐπαιιο Μ95, Αἱ Ἂαπὶ γίνεται. 

Γ ἘΔ εἰ ἐτὸβ Μ85, ἐν σιχυηράτῳ,, πδο Αἰϊξον Ἰερίτατν 
ἀρᾷ ΓΧΧ εἰ ἀρπα Ῥγορορίππι. Αἴ Ἰορίδαν πὶ ἀπιοθιι5 

55. εἴ ἀρὰ Επιβεθίτπι ἐν σιχυηλάτῳ. Ν' ὁσοπη σιχυήλα- 

τὸν ΑἸΪΡῚ τορουῖγὶ Ἰαπὶ “πα πὶ χηοπιιογαί ΝΟΡΙ]ιι». 
Ἂ εἴτπι σΟΠΊραΓῸ5 {{{|ὲ5 π΄ ἢπιπο Ἰοοιιπὶ βου ρδουα ἀπίϊ- 

ΤΟΝ, τ 

ταὐσϑὲ τη6., ἴηιιθ Δ60 ΠΟ ΟΡΡθυΟν οοθη8 ο66- 
ῬυδΠ ΟΠ ΘηΙ: δὲ ον θα π οατιβαμη 416 ΠΕ 6] Τππὶ ΡΓῸ-- 
ΘΑ ΟΠ ΘΠῚ ΕἸ 5115 56 5] το}, Ια ΠΉ] 106 Θχοιιβα- 

τἰοπθη οἰ πσθηβ. Πρῖπθ βθηβίπι 0} ΘΟΠβιιθιι- 
ἀἴπϑηι τηϑάϊξαταν ἀροϑίαβίαμη,, δὲ δὰ ἸηΊΘρ Δ. 

ΡΘΡαἸἰοη πὴ ἀθάπιοῖ τιν. ΤΠ 511] Π18, ΤΠ 1615. ΡῸ- 

ΓΘ τ] τι5. ̓ Θου] ]γ 6 οϑὲ 5 ΠΕΙΠΊ ΠΙΆ ΠῚ ῬΥἾτι5. Δ 115 
4 1105 {π|511 {185 Γι Ρτι5 νδοιιοβ υθ ἀ] ἀθυῖπὶ 56 66- 
ἄδγθ., {πδῖη θοβάθηι 15. {π|ι οἰγοὰ ΘΟΘΉΪΠΟΠΘΙῚ 
γΘ ϑΔ ἢ ται" ΘΡΓΟΥΙθτι5. ἐπ τι Ἰη . 

30. 2 ογεϊιηιιθίιιτ' “Πα δίοτι, σοι ἑαῦονπα- 
οἰεἴπτη, ἐπι οἷπιθα., οἱ οἱοι ροπιογιιηι οἰ οαϊα ἐπ 

δμοι πιο Γασίο. ΑὙΘαιπ θη ταιμη. {π|51 [6 101} Τ)6] οχ-- 
Ἰδὲ ϑἰ πη] πιπ σου] 10. ΤΠ) νυ ΘΙ 10 ΤΟΥ ΠΙΙΠῚ » 
Ο} Θὰ ΠΊ σαιιβαπ) (θυ πα θτι ΠΠ1ὰ 510Π. ϑιιαιη 

τἀπηθ πη σα {Π| πὶ 5ορναΐ δήμιος ΠΟΙ ΙΓ Θ ΠῚ, 

Πα πλ ποιΐπαϊ, ΕΠ 5115. ̓ ρδα πη. ἀΡΡΘΙ]ὰ 5. ῬΥΙΟΡΘ 
ποιηΐηθ, {πο ἀπῖθ ΟΡ ΕΠ θα {πιὰ} 56 ἈΡΑ] 6 Πὰ5- 

56. 16 ἱπιφιιθίπτ' οἰ οι Γαὐογπαοιίιηι ἵπ υΐποα. 
Αἀ οἱριοαάίαμη ἔριιοῦατιμ ἴῃ νἱ ποθ. ΠΑ ΒΟΘΠΓΠ1ΠῚ []-- 
σαηταν τοπτουΐα. Οἴπὶ ΘΡΡῸ ν᾽ πηθὰ ΡΓΟΡΙῚ5 ἤλιιοΕ1-- 
Ῥι5 Θχαθροναῦ,, Ομ" 5πππ 10 ἃ. ἀΠΠΠ ρθη τα. ΘΙ ΓΆ ΠΡ 
ΤΟ ΠΤΟΥ ΠῚ ; τι ΘΧ 60 οἰιδίοβ βθάτ]ο ρυοϑρίοϊαι., 
π6, 4{| ἴπ νἷὰ ρυθίθυθαης,, [ρπιοῖτι5. 6115 ἀθοου- 

Ράᾶπι. Οαπι δυίθηι νίηθα ἰΠ Ρτοτποϑὰ θϑ, ὙΠ 

ΠΣ ΙΠἰ δ πὰ ΘΟΠΒΘ ΘΟ πορ] στην, Οτιδηη- 

ΟΡ πὶ ̓5γ ΘΙ Ποῖα ΡΟρυ αι. «Θγο] Ἰσιπμη 1 ἴη- 
τΘΡ πα Παῖτ,. ἀΐροῖθ {1 σΟηβθπίαπϑιιπ. [γι ο πι η] 

πο [οναϊ. Τιπιθπάτιπιὶ ᾿ΐαιι6. ΠΟ Ϊ5. 658 πὸ ἴη- 

[γπποιτιοϑὶ β᾽ Πλ15... αὉ πὸ Π6Ὶ ᾿πβρθοῖίομο «δϑετ- 
Δηλι". ΒΘ ΙΥἾτπ18. ΒΔ ΠΟΙΠ5. 65 57. 4 ΠῸ5. Οἰιϑιοα1. 
Τιαιι6 οὐ ἀπ πὰ {πιο ἵτι5. ΘΟ ΟΡ Ἡ 5. ΔΡΟΙΠΘοΙ5. αἰ- 

ὅπ05 ργΟΐΟΡΕ , τ δά σιαΐ οὐδε [αιι6., οἱ δἴηστιι - 

Ιὰνῖ5 [Ὁ] ᾿πϑι 15. ῬΡΟΘα] ἀΡΙΡῚ Ὁ : οἴμπ νΘΙῸ πνΔΠῚ 

(6}}15. δὲ Ῥβοίνιιηι. Δ ι ἀ1πῖ5. ΡΥ πιοῖε., 1πῆττι- 
οἰπιοϑᾶτῃ ἈΠΙτη τη ἀθϑουὶ τ, Θὲ τὰ τη ἃ {{ππὰν]5 σορὰ - 

οπο ΡΠ] αϊπα., οἱ ἃ “ταν 5. ̓πϑι]σα ΟΠ ρ  ἀἸταῖα 

«]Ἰ5ϑί πὶ {65 ἸΠ ΟΡ ΟΙο85, Ἐπιβοθῖα5, πόυττη (οπηηπθπ- 

τατϊοσατι βοσίρίον, οἱ ΗΙΘΓΌΠΥ Πλι15. 
Εἴτα φαΐπαιο Μ85. ἘΘΊΠ σνονὸ ἐγκατέλειπε. ΠΡ᾿οπὶ 

{τε5 Μ85. χαταλειφθήσεται. 

Ὁ 1τὰ Οοάϊοεβ φαυΐπαιο. ΕΔΊΕΠ κατοπτεῦσαι, 

τ Αραά Ἐπβεθίπτη ΡΓῸ 1115, ὑπὸ τῆς ἐπισκοπῆς τοῦ 

Θεοῦ, Ἰερσίίαν ὑπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ, «αα νόγρι, δ 

«ἰεξοναπιι" αὖ ρα Πεὶ. δε «αάπίο ργαβίος ἰθοιῖο 

ΑἸῖα, ποπιο, ορίποῦ, ποὸη Ὑἱήοί. Τερε Ρυείαιοπεπι, 

πὰπὶ, 06. 

Κ Ἀαγβιβ ρσὸ 1110, χκαταπατεῖται, δογγιρίς ἀραα Εἰι» 

30 

υ. 
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δοῦ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 

οοποιίοαίι ἂς ῬΙΓΟΤΘ  ττι}". ΡΙΘΡιιΠ 16 Διι[6} 

ΘΟ Ιραανα 15 ΓΆΘΙΘΗῚ ὙΠ Θὰ ΠῚ {ΠΌ 166. Ππ ΠΟΙ 815. τιν 
7ἴποαμι ἐν Πα γρίο ἰραπϑίι δεῖ; οὐ, Τ ἴποα {α- 

ερία ὁεί ἀϊϊοοίο τοῦ. Ερο αἰΐοπι ρμἰαπίανὶ [6 οἰπθαιι 

Πιοιμοσαπι, ἰοίαπι ὉΘΓάτη. (τι 4 51 1506] νἱπθὰ 

Γιιθυῖτ, [ΟΡ 5515 Πππ}118. ν πθ80 ΓΘ που]. ΟΡ 
το }}}1 ἀομτι5. ΤΊ Θθα αν" ΘηΪη} Θ]ΟΥ δ. τον πᾶ-- 

τ οαϊαιη,, οἱ Τ᾽ ανονπαρσιίπην πὶ παῤίτανῖ ἐπι ἢιο-- 

τυ ἰτεϊἐγτις . Τλοπθο ᾿ΐα τι Ὠλα] απ ΓΡιιο τι πὴ Ρ ΡΟ ΕΠ, 
τὰ ρου παου απ δαὶ [υτιοίιι τι ΟἸ5 ΓΟ ἸΔ η} 5105 1110. 

564] ροκιοασιδηιν 4 θ᾽] ΠΤ 1 Θὰ ἢ}, ΘΧϑρθοίαν! 
αι [ἌΘΟΡΘΙ τνᾶιη ; ἴδοῖΕ ἀπ ΟΠ ΘΡ᾽Πὰ5... ΠῈ]0 115 

ΤΟΙ Ϊ Πα} ΠΟΥΓΌΠΑΓΙΙΠΕ. Θ᾽ τ] οοπνοῦϑα δϑὲ ἴοΐα 

1ῃ ἀπ] τ  Ἰ πθιὰ : ἔΔοΙοθα ΘΠ] πινᾶπι [6115 οἱ 

Ἰνοῖνιιην. ἀΠΊΑΡ 141 Π|5.. ΦΠΔΡΙΟΡίου δὲ 1ῃ ΘϑΟΔ ΠῚ 
Τ)ομῖπο [6] ἀθάθνθ, ἢ» οο ἀθρθ! οτπι πὴ δϑὲ τὰ ρον - 

πδου]ιι νἰπθ80. ΕΟ 6 ΘΗ] Π), ᾿π{|1, το τι τεθίπ 

φονὶς εἰοπιιι5 ὑϑοίγα «δδογία. Τιπο τη ρ] θα 65. 
1ΠΠὰ ΘΟ Π Δ] Π Δ 110 : Παρ ἀογθ!ϊοῖα οδι δέοι ἑαδετ- 
σιαοιίιιν ἴτε οὐπιθα : οχϊπμἀθ νθρο πα} 1} 115 ΠηΔ-- 

ἀντ η θ᾽ που η βιιρ 6} νπθαηι. Τά οἸνοΟ ΠῸΠ πΠ1νὰ 
Ρ᾽ΌΡΠ οἴ ἀΡυ 1105. διιηῖ, ΠΟῚ ΟΦ] Θ5.15 σρδια ς 

504] Θοπνουϑα Θ5} 1Π [ΡΠ Ποιὰ Π, οἱ ἴῃ ο0η- 

οὐ]οα!Ποπθιὴ. ΒΉΪ ΠῚ νΟΥῸ 510} ἴε0 51η1 δὲ ἐ]θοῖς 

ΡΟΡῺΠ {Π|π|8 56}065.5 ΠΪΠΪΓἼ1 ΠῚ ΘΔ ΠΠΟΓΑΥῚΠ] Ὑ Ἰ ΓΠ ΓΙ ΠῚ 
τὰτο ]α : ἃο. ΘΕ  Πδὶ «υ  ρίαμν. δθοιιη τι} ἸΘΡῸΠῚ 
ἀραπε, 1 115. 1 ρον πϊοῖθι νρεϊειιν. 

21. ΟΠ Ον ἢ πτιπο (αι 7 ἱπαδιηιϊατι φεὶ 

ΡΓ(ΘΙ ΘΓ ο θαι πε τι φΐατη ; εἰ ἀρ6Τ' ἐδ εἰἶνα ἄενα- 

δίανιῖ, οἱ δἰπισπίαγὶς ΠἜγιις «ορακίιι5 Θδ[ ΠΟ ΥΘ᾽Ὸ 

᾿πν 151} }}65 Ῥοϊοβίαιθθ. ᾿ρ505 σοποι]οαηι. ΕῈ σοι 
Ροηιοσιίηι ομδιοαϊα ἔπι οἰἐοιπι ΘΓ ασὶο. Τὴ ἃυι τη πὸ 

ΘΧΘΓΓΙΠ Ἢ {11} ΤΠ] ΘῈ [ἃ ἀεὶ ἀβϑουν απ 05 οἰιοιιτηθ- 

165. Πα τι6 ΟἸμου ΠΟΥ αν πὶ ἸΟοῖ5. οϑὲ ΘΟ Π ἸΠΘ ἢ 5 
[ρπιοῖτι5 [πσ05.. Θὲ ῬΑΥΈΤΩῚ «ἐπι τ} Π 05... 4] ροἵἶτι5 

5οθῖιπι. Ἰορητι καταπεσεῖται, 1: ἐπ χμαπινὶς οοποιι-- 

ριδοοπίΐαηι ἐν αἰοπαθιίοηι ἀεοίεἰ. Νὶ εἴτπν τζοσαιπα 1ὸ- 

8ὰ5 Ῥτωίαιοποηι, πτιπι. 00, 

5 ἘΔ 1 οἱ ἄτι Μ55. οἵπὶ Ελιβοθῖο σκήνωμα οὖ. ΑἸΙΙ 

γὸ5 Νῖββ. σχήνωμα ὅ. 

» δῖ. ἴῃ ἀποθις Νῖ55. οἱ ἀρὰς Ἐπιβορθίππι. ΑἸΠ ἄτιο 
Μ85. ἐπειδὴ δὲ ὁ. ἘΔ1Ε ἐπειδὴ ὁ. Μοχ ἴῃ σας Ἰεσορα- 

τὰν ἡ δὲ ἐποίησεν ἀκάνθας : Ξε4 (ὐοάϊοιχη ΠΟ τ πὰ 

τοδεϊπποηῖο, οὐ ἘΠΙΒΟΡΙ ἀποιουϊίαιο ἔγοι, ράι]ο ]1τον 

οὐϊάϊπνι5. διατί, Μ55. φυΐπαιιο πᾶσα, οἴ ἴζαὰ {ας 

οὐϊεαμι ᾿πνθῃΐπηι5 ἀρια Ἐπβορίαπ. ἘΔ πᾶσαν, πομ 
γοοίο. 

510 ΘΠ οἱ φαΐϊπαιιο Μ95. Αἥὐ ἴῃ Ἀδρῖο βοουπῆο οἵ 

π΄ ἘΘΘῚ (Ομ πιο π ἃγ15 ΡγῸ τοῦ λαοῦ Ἰορίτιν τεῦ 
ναοῦ, δορδ5 ἱοπερῖὶ. 

ἃ Τὰ Ἀδρ. βοουπ τι. οἵτπὶ (ΟΠ ΟΡ Επῖς ΡΥ πιο οἵ (ου- 

τἴο, πἰδὶ φαοα ἄτιοο 11 νοου]α, νῦν μὲν, ἵπ (ΟΙΡοΥ- 

5... ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΛΆΔΟΝΙ. 

λαχοῦ δὲ προπιπῶς ἀμπελῶνα τὸν Ἰσραὴλ ὃ λόγος 

ν᾿ προσαγορεύει, ὁ ὡς τό᾽ Ἄμπελον ἐξ ἘΟ ττὸν μετῆ- 
ραᾶς" καί: ᾿Αμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ χαί: 

᾿Εγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον χαρποφόρον, πᾶσαν 

ἀληθινήν. Εἰ δὲ ὃ Ἰσραὴλ ἀμπελὼν, σχηνὴ δὲ τῆς 
ΕἸ Ζ , ΡῈ ΧΑ - σὰ ἡ ἀξ ἢ 
ἀμπέλου ταύτης ὃ οἶχος τάχα ὃ τοῦ ναοῦ. Σχήνωμα 

γὰρ δόξης ἐλέγετο, καὶ ὃ Σκήνωμα οὗ κατεσχήνω- 

σεν ἐν ἀνθρώποις. Ἕως μὲν οὖν ὅτε ἐποίει καρπὸν 
ΕΝ - ᾿-ὉὋθ Δι 

πολὺν, χαὶ ἣ σχηνὴ διὰ τὴν τῶν καρπῶν φυλαχὴν 
» ἼΣ λ Νιι ὡπεὶ δὲ 

, , 5.  Ἃ ΕἼ 
συνειστῆχει. ὃ φυτευσᾶς αὐτὴν ἔμεινε 

τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποίησε δὲ ἀχάνθας, αἷς 

χαὶ ἐστράφη πᾶσα εἰς 
͵ 5» , Δ , -Ὁ Γ , 

πικρίαν" ἐποίει γὰρ σταφυλὴν Χολὴς χαὶ βότρυν 

ὌΝ ΣΝ Ξ ᾿ 
τὸν Κύριον ἐστεφάνωσαν, 

δ λιδε ἀύμει ΠΣ ΌΣΕ 
πιχρίας, διὸ χαὶ εἰς τὸ ΠΝ ἔδωχαν τῷ ρῷ 

, δ -»" Ψ 

χολήν - διὰ τοῦτο ἐγχατ 

λῶνος. ᾿Ιδοὺ γὰρ, 

ἔρημος. τς ἐπληρώδη ἣἢ ἁ 

λείφθη γὰρ Ἱ 

λοιπὸν χαὶ ταῖς νεφέλαις ἐν 
Ας ΡΈΑ ΕΣ ἐᾷ ἜΤ ΕΣ ἀρ αῦ τ Ξ ᾿ 
ἐπὶ τὸν ἀμπελῶνα. Διὰ τοῦτο οὐχέτι προφῆται πὰρ 

λεί {07 ἣ σχηνὴ τοῦ ἀμπε- 

φησὶν, ἀνίεται ὑμῖν ὃ οἶχος ὑμῶν 

ἀπειλὴ αὕτη ̓  ̓Εγκατε- 
΄ Ε - ΕΝ ΓΒ 

ὃς σχηνὴ ἐν ἀμπελῶνι ἐξ ἐχείνου 

είλατο τοῦ μὴ βρέξαι 

αὐτοῖς, οὐχέτι οὐρανία χάρις, ἀλλὰ ἱ Ἰξο ἐ} 

χέρσον χαὶ καταπάτημα. Οἵ τε γὰρ φραγμοὶ “ 

λαοὺ ἐχείνου χαθηρέθησαν., ὃ ὑπερασπισμὸς τῶν 

Ὁ ἁγίων δυνάμεων" χἂν τι ἐργάσωνται κατὰ τὸν νό- 
᾿ν ΓΣ , , 5 μον, εἰς ἀπώλειαν ἐστι. 

Διὰ τοῦτο ὃ 
»ν τδδύνο Σοὶ ὅς ἐχλδρυδίόυ, ἔχον . 

μενοι τὴν δὸόν" χαὶ ὃς ἐκ ὁρυμοῦ ἐλυμήνατο, χαὶ 

-Ὡ κ [4 Ὁ « » 

νῦν μὲν Τρυγῶσιν οἱ παραπορευό- 

Ν ΕΣ ὔ -- ΡΥ 4 9}. 

μονιὸς ἄγριος χατενεμήσατο" νῦν δὲ αἵ ἀόρατοι δυ- 

νάμεις χαταπατοῦσιν αὐτούς. Καὶ ὡς ὀπωροφυλά- 
Ὶ τὰ 

φυλαχτήρια τῆς ὀπώρας χατασχευάζεται. Σιχυή-- 

νι Ἄβας, 
χιον ἐν σιχυηλάτῳ. Εἰς φυλαχὴν τῶν σιχύων 

λατον οὖν ἐστι τόπος προσκαίρων χαὶ ὀλεγοχρονίων 

χαρπῶν “ οἰστιχὸς,, τέρψιν τινὰ μᾶλλλον ἢ ὠφέλειαν 

τὶβ “οϑὶ ἀου θη τα : Γ ΘΠ δὲ ἈΠ ἔτος Μ85, ἀπώλειαν 

ἐστι, καὶ ὡς ὀπωροφυλάκιον, οΠιϊ5515 ἸΠ ΓΟ Π] 6 115. 

ς Μοπεοὶ (οι θοῇβίι, 56 πὶ απὸ Νῖ5. ῥσὸ οἰστιχὸς 16- 

5ῖ5ϑο εἰστυκὼς, 14. φιοα ἴρ56 ἴΐὰ ἱπτουργοίαϊαν, δυδοία 

«Ἰοπιιμιοιῖα, ϑεά, πῖβὶ να]ᾶς {Ἀ]1ὸγ, ποάιπι 

νἷν ἀοοίας. ἴῃ βοῖσρο Ζαζρουο υἱάθίαγ, ἀππα πλι} 115 

ΡΙΌΡατο οοπαΐαγ, ΡιῸ οἰστιχὸς Ἰ6ΡῚ ροῖτ5. ἄθθονο εἰ- 
4πάτισ νοοῖ πὶ ῬΓΙ ΠῚ Δ ΠῚ δὶο ἴρξς 

εαδμῖα. 

χιστός, αἰιξ οἰχτιστός : 

το α!ά τι, Ἰοσις ταϑεντιαοιῖ εἰ τανε αοιείιην : ΑἸ ΤΟ τη, 

μος πιο, πεϊδογοιῖα «Ἰοπιις αο ἐππιγίιπι. ἸΝασα, τ 

πὸ ἰητουῖπι ἀἸοαπι δὰ5 {π|ὰ5 Πηχὶ γοσο5 ἀγαοαβ εἰ οὰ- 

σὰιπὶ {ποάιο. ἱπτουρ Γο  αἰτοπ οι Ρβοππὶ Φα] 1 πὶ ἐξ 
Δ]ΙΟ πα πὶ ῬΓῸΣ 568 ἴδυτο, γὸχ οἰστιχὸς 56 ΘΠ Γ11ὴ 58 {15 

ἸΦοποαμπι οἤοῖς, 81. ἰσίταν ᾿πτογρυοτανὶ ΠσοῈ - μος: 

τηθνανὶιιπι ἰοοις ἐδ {δυὲπς ἡ μοίιις εἴο., ἃαΐ, ἔθος 

δει σοπίϊποηις [γπιοῖτι5 εἴς. Οατο υοθοπι οἰστιχὸς τοιῖ- 

πότὸ πὸπ Δα ΠΓανπλιϑ : ΘΟ 16 ππαρῖς, Φιο φαϊη τις 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ 

, παν ΤΕΣ »χ . , - μᾳ ἐν 
παρεχομένων. Τοιοῦτος δὲ χαὶ ὃ νόμος, ὀλιγοχρό-- 

τ ; 
νιον ἔχων τὴν χρῆσιν. Πρόσχαιρος γὰρ ἣ λατρεία, 

.» ν᾿ - 5» -" ᾿ 
καὶ πρὸς ὀλίγον ἀνθήσασα- εἶτα τῇ ἀληθινῇ χαὶ 

στερεωτέρα τροφῇ τῇ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον διδασχα- 
’ ᾿ς ΓΔ 328. ΄,ὔ λίᾳ τὴν πολιτείαν μεταπαρέδωχεν. ᾿Εγκαταλειφθή- 

“Ὁ , Ἁ 

σεται οὖν ἣ Σιὼν, χαὶ ὡς ὀπωροφυλάχιον, τὸ φυ- 
, - 2 , «ε Ἄς , ΕῚ ν 

λαχτήριον τῆς ὀπώρας. Ἣ δὲ ὀπώρα οὐχὶ στερεὰ 

τροφὴ καὶ μόνιμος, ἀλλ᾽ ἁπαλὴ χαὶ πρόσχαιρος. 
" ἢ ᾿ ᾽ , Ε 

Τοιοῦτος δὲ ὃ νόμος, μίμημα ἔχων λατρείας, οὐκ 
ΓΙΒΑῚ τὶ ,ὔ Ὃν ὔ « 4) ΠΕ! Ν }] αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν “ διότι ὑπόδειγμά ἐστι καὶ σχιὰ 

καὶ ἣ χαθέχαστον ψυχὴ 

ἀμπέλῳ παρεικάζεται, ὡς ἐν ψαλμῷ - Ἢ γυνή σου 

ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα χαὶ ὃ Κύριος, ᾿Εγὼ, φησὶν, 
ΦΊρ, Γι -" ὰ ΄ὔ ΄ὔ εἶ 3 .- 

ἢ ἄμπελος, δμεῖς τὰ χλήματα" μήποτε καὶ εἰς ἡμᾶς 

φθάνη τὰ ἠπειλημένα, ὅταν μὴ ἀποδίδωμεν τοὺς υθάνῃ τὰ ἠπειλημένα, ὅταν μὴ ἀποδίδωμεν τοὺ ὃ β ὌΝ 
ἐπιδάλλοντας ἡμῖν καρπούς. ᾿Γάχα γὰρ σχηνὴ μέν 

ἐστι τὸ σῶμα, ᾧ ἐνοικεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον. Οὐκ 
οἴδατε, γὰρ, ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν 
ἁγίου Πνεύματός ἐστιν ; Ἀμπελὼν δὲ ἣ Ψυχὴ, τὴν 
χαρποφορίαν ἀξίαν τῆς ἐξ ἀρχῆς φυτείας χαὶ τῆς 

τοῦ Θεοῦ γεωργίας ἀπαιτουμένη. ᾿Εφυτεύθη γὰρ 
ἀληθινὴ χατ᾽ εἰκόνα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ γενομένη 

γεωργεῖται δὲ ταῖς χατὰ μέρος ἐπιμελείαις τοῦ χτί- 

σαντος, ὃς τὸ μὲν χαρποφοροῦν καθαίρει, ἵνα πλείο- 

να χαρπὸν φέρῃ. ᾿Εὰν γὰρ ἑαυτοὺς ἐπιδῶμεν τῇ 

θαρύτητι τοῦ βί λλαμέά ἡἣμῖν πρὸς τὴ χαθαρότητι τοῦ βίου, συλλαμέάνεται ἡμῖν πρὸς τὴν 
Ἄς δ τὰ - τ Η - ι 
ἄπο τῶν παθῶν χάθαρσιν ὃ Θεὸς, τελειῶν τὴν πε- 
ὌΝ τα ᾿ . , σ, κῇ 

ρὶ τὸ ἀγαθὸν σπουδὴν καὶ προθυμίαν. “Ὥσπερ οὖν 

χλαδεύεται ἄμπελος ἀπὸ τῆς ἐν τοῖς περιττοῖς φο- 

ρᾶς χωλυομένη" οὕτω χαὶ ψυχῆς τὴν περὶ τὰ μά- 
ταιὰα σπουδὴν ἅ περιχόπτομεν, πᾶσαν αὐτῆς τὴν 

δύναμιν ἐπὶ τὴν τῶν σπουδαίων ἔργων χαρποφορίαν 

ταμιευόμενοι, μήπως ὅλομανήσασα ἐν τῷ ἐπιδει- 
- ,ὕ - 

χτιχῷ χόσμῳ, πρὸς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀρέσχειαν 
τω , 5 (“ « ᾿ Ἁ τὴν ὅλην ἑαυτῆς δύναμιν ἐχχενώση, οἷονεὶ περὶ 

τῶν ἐπουρανίων. ᾿Επεὶ δὲ 

΄' - Α Γ “ ’ὔ ΕῚ 

φύλλα χαὶ ἕλικας, τὸ σχῆμα τοῦ χόσμου, ἄσχο- 

ληθεῖσα. ᾿Αλλὰ χαὶ σχάπτεται ἣ ψυχὴ πάντα εἰς 

τὴν ἰδίαν τροφὴν οἰχειοῦσα τὰ παραχείμενα, χαὶ 
“ ΓῚ Ἷ , ς » Α -Ὁ 

οὕτως ἑαυτὴν εὐτρεπίζουσα πρὸς τὴν ὑποδοχὴν τῶν 

διδαγμάτων τοῦ Πνεύματος. “Ὥσπερ γὰρ μὴ σχα- 

φεῖσα ἄμπελος ἀδιάπνευστός ἐστι, χαὶ τῆς ἐχ τοῦ 

ὕδατος ὠφελείας διὰ τὴν πυχνότητα τῆς παραχει- 
Ὁ , “; μένης γῆς ἀνεπίδεχτος" οὕτως ἣ μὴ ἀποσχευασαμένη 

ΡΕΟΡΗΒΠΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ 1. 9094 

ΑΘ] θοι ἈΠΟ ΠΗ. αιιαλ ἀλη} ΡΟ 5 {τταλη }}}1-- 

Ὁ ἴαΐθηι. ΤΆ}Π15. ἁια!θ πὴ ἰθχ ουὰϊ, οτ5 τιϑιῖσ Ὀγονὶ 
[ΘΠ ΡΟΡΘ ΡΘΡΠΔΠ51. Βα] 6 ΠῚ ΟἸ] ι15 ᾿ρϑ1τ|5 [ΠῚ 
[θη ΟΥ̓Δ 5. ἃ ΒΛ ΠῚ αἴπι ΠΟ : ἀθῖπα|6 5ἰα- 
{πὶ 1ΠΠπ|Π} Οὐμ} γΕΙῸ ἃς 501 4]10γ6 οἶθο., ΠΙΠ]ΣἼΠΙ 

σα) Εν ΔΉ σ 611 ἀοοΙνπὰ σΟΠΙΠλτταν}ζ. 510 ἸΡΊ ἔν" 
ἀερθ!η Ζιιθειι" , ΘΡΊ ΓΘ δἰ οι ΟΠΠΟΡΊΠ Οτιϑι ἴα, 

θὰ Ἰοοῖ5. 110. Δυιπ. ΠΆ}65 [υτιοῖτι5. ἀϑϑουν ἃΠ [1]. 

Ῥομηᾶ διιΐθιη ΠΟΙ 50]1641τ|5 δὲ σοηϑίδ 5. ΟἸΡτ15 58 Πῖ, 

56 Π20}}15. δὲ ἤπιρσαχ. Τα]5 ἀυιίθηι Ιὸχ δγαϊ, {π|20 
ΟὈΪ 15 ΒΡΘΟΙΘ ΠῚ, ΠΟ ᾿ρϑᾶμη γϑυϊταΐθη Πα θοσαΐ., 

ΘΟ΄ι6. ΘΧΘΠΊΡΙΑΡ δϑὲ δὲ ΠΥ οτοἰθϑιϊιη. Οὐα 

1: ὕἜΡΟ ὙἱΠΘδ5 ΘΟΠῚ ῬΑ ΡΑ ΓΙ ὉΠ] ΠΟ] Π5 116 ἈΠ] Π]ᾶ . τι 
ἰπ ῬϑαΪπιο,, ἔζτου ἐμα σοι οἱτὶς αϑιιπάκπς : 

ἰέθη ΤΟ ΠΉΪΠι5. αἷξ : Ερο υἱξὶς, τος ρμαϊπιϊϊος ; 
γΘΡΘΠ τη δϑὲ ΠῸ δὶ ΠῸ5 δἰϊδηι ρουυθηϊαὶ Ἰ5ιΠδθς 

ΘΟΠΠΑΙΟ., 51] Ζπὰπάο πὸπ ἰάοπθοβ. θα ϊηητι5 

[ρποῖιι5. ΕΌΡ [5515 ΘΏΪηῚ ΘΟΥΡ 5 [ΠΟΥ ΠΑ ΟΌ] τ Θϑῖ, 
ΘΕ 1π πὸ ᾿πΠαριΐαὶ ΒΡ ν ττι5 ϑα ποῖτι5. «70π| ποϑοῖ- 

{ἰ5, μοι σΟΙΡοτα υϑείγα ἐδπιρίτε σιιιΐ Παῦὶ- 

Ιαπίϊς ἐπ υοὐὶς δριγίτπι5 σαπιοῖὶ ὃ Αϊτηἃ γθγῸ νυἱ- 

Πθὰ δϑὲ, ἃ {πῶ γδροβοιίαν ἔριιοί τ" } τ ἴὰ5 

ΘΙ Τὶ οομά τα. ἈΠ} γΘΡῸ ρδυ!α!η) ΦΧ ΟΠ ἔτι 
51 ΘΟΠ ΑἸ τον 5. ΡΥ ν  ἀΘηεἶα., «τ ρα] 6 πὶ ἔγιι-- 
οἴη [ουθηΐθπι ρανσαΐ, πΐ θ]1τι5. αἰογαι Γπισίιϑ. 
ΕΤΘΠΪμῚ 5ἱ ΠῸ5. Δα Χθυ ἤλτ15 ΡαΡΆ Π.185. ν᾽ϊ86. ρΡ]- 
ἴΔ1, δὰ δχρινραπήαβ ἈΠΙΠ}] ΡΟ τ Ρ Ρα ΠΟ Π65 Πθιι5 

1056 ἔδυε βιρ ρθ 185 : ϑἔπἸπη} ΠΟΒΓΓΕΙΠῚ., ΠΟΒΓΡΆΠῚ- 

46 δὐβα ὈΟΠαΠῚ ΠΟ ΠΟϑίιπι πη τι6 ΡΠ ΟΠΘΠῚ 
Ρδυβοῖθηβ. Οτιθιηδἀτηοάτιπι σ᾽" μυιζαταν ν]ἶ5., 

1. ΠΙ ΠΏ ΠΠΠῚ Θ᾿  Χτι ΙΔ ΡῚ ΡΡΟΠ Ια : δῖος δὲ Δ ΠΙπη86 5ἴτι- 
ἀἴπιπι δρᾶ 165 γ ΠΔ5 ΟἰΡΟΙΙΠΊΟΪ ἀ[ Πη115, ΟΠΊ ΘΙ 6115 
ὙΠ ἃς ἔδουταΐθμη. δα ἔγτιοῖτιβ ΒΟ ΠΟΥ") ΟΡΘΙΠΠῚ 
ΓΟ σΘΠ 405 ΠΟ] ΠΣ  Π.115 ; τιῦ Π6 5]  Θϑο 65 δ 6]1ι- 
ΧΌΡΙΔΠ5. π᾿ ΠΟ Οδίθη ΓΟ 5. ΠλπΠ 0. Δ σΥΆΓ πη 
ΠΟΠΉΪ πτιπ σα ρ Δ Πα 1Δ1} 5118} ΟΠ Π ΘΙ ΘΧ Παινας [Δ-- 
ΟΕ] ἔθιη., ἄτι} “ταδὶ οἰτοα [Ὁ]1ὰ δὲ σΆρΊΘΟ]05., 

ΠΝ ΠΑ] 50 }Π16ϑὲ {Πἰραι γα πη. ,. 5656. οσοιραΐ. Οἰΐῃ οἱ 
ΟἸΡΟσ ΠΟ Ἰτπιν Δ πὶ πιὰ, ἃς. σαποία Δα]ασοητα. αὐ 
51Π1Π| ΠΕ ΡῚ ΠΙΘ Πίτι ΠῚ 510] γἱ πάϊσαὶ,, δἰοψιιθ δὰ οχ- 
οἰριθπάδηιν ϑρ νυ τπι5. ἀοοΕΡΙΠΔ ΠῚ 56 ᾿ρ5ἃ ργθραγαΐ. 
Οἰιθηηδπηοάτιη} ΘΠΪΠῚ ν] 115, (118 ποη [οάϊειν, 

τὰ σωματικὰ ψυχὴ, καὶ ἐκ τοῦ βάρους αὐτῶν ἀνα- ( χηδαιίθτι5 ἀδϑε αἱ τ: » ΠΘ΄Ὸ6 ΘΧ στὰ {ΕΠ 6 
πνεύσασα, ἄγονος διαμένει τῷ βάρει τῶν ὑλικῶν 

Μϑ5. αποζογίταξε πἰζαΐαν. Ηἰς πποπογὸ Ἴαναῖ, πιοᾶυ 
Ἰερσὶ ἴπ Μξβ. σικυήρατον, πιοᾶο σικυήλατον. 

Γϑὶς Μ85. ΑΨἵἱ δα ἁπατηλή, οογγαρίο. 
« Το βοιἀοπί ᾿πίον 56 Νῖςβ, οἱ απ. ΒΟρΙ Ῥυΐπιβ οἱ 

βθοιητ5. οπὶ Ἥ πιο] υι5. Δ]115. ψυχῆς.,.. περικότττομιεν.... 

Ὁ Τϑυγῶ Δ Ἰαοθη 5. ἀδπϑι[αΐθμι σαρὶς : ραν] γὰ- 

ταμιευόμιενοι. Ἀδρ5. ἐδγέϊα5 ψυχὴ.... περ 

ταμιευομένη. ἈδΡ. «πιαγίιβ᾽ ψυχὴ.... περικοπτομένη.... 

ταρμμεύει. ἘΔῚΕῚ ἀοπίχιο ψυχὴ... περικοπτομιένη ταμιεύε- 
ται. 

30, 

τα. τος 

“οαπ.ιῦ.ἢ. 

τς ὅν. θ. 

19. 

“ενεπι. 2. 

894 ΡΙαπΙ ΠΟ Π 6. ΡΥ ἸΠ]σοπία δὲ Το Ἀσυϊσοϊαῖοπα αἰ- 9:1: 
Δ 5πὰ : συΐρρε μαπίαϊα δϑὲ νϑιὰ,, ἃ ἱπηδρίπθηι 

ἴοαη τ5.». 



Νιιπιιαι.ἢν 

“"ὶα 
Χο ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΟΌ ΣΙ 

τἴοπὸ ἀπ ιὰ {π185 ΠῸΠ ΘΧ ΝΕ 56. [15 ΘΟΥΡΟΡΆΠΠ 5. 

«παρζιιο. ρ 85. ΘΟΡΠΠῚΙ Ρομονο πλ]ΠΙΠ16. ΓΟΒΡΙΡΑν 

τα οοιιμεία ρον πη πον [ΟΡ ΡΟ ΠΟΣῚ ΡΟΠ ΟΡ ἀθργ05- 

δα; οἱ Ο}0 (ἃ, Βα ρου Πα ἀτιχ Π τι π ΠΟ ΔΟΟΙΡΙΘΠ5 » 

τηΓεποίποσα πιὰποί. ῬΟΥΓῸ ἃ}0 π ντιοϊιοϑα Δ ΠΙΠΊὰ 

ΒΡ γίτπι5. 5Ὰ ΠΟΙ 5 56 Βα ΠΟΥ : οαάππι οδἴϊδιη 56 - 

Ῥο5., ἀπροΙοσιιη. 50} 5118: ᾿νγαπι πῇ, ἀπο πὶ. ΡΘΡῸ- 

ΘΡΙηΙ ἃ πΠῸ5 μουν ἀθηῖο5 . ΒΪΠἸ πη ΡΟΙΟϑίατο5 

1185 Ῥϑοσδίονιιηι οἰροα ἀοΟΙ Δ ΘΟΠῚ Π]5ΒΟΓΊΠ ΠῚ 

οἰ οοῖνῖοθβ. Οὐ πϑιϊα μι σα  ἀἰτα{65 {πιὸ Θὰ Π ὈγῸ- 

σοι ραν να, Ππ5[α}" 5115 Ὀγιιτο ἱπηρθίαι ΤΡ ΘΗ 15, 

8676 ἴῃ [τ 40. μιυιοῦο, νο] 815... ᾿ρδᾶμη. σον 

τὰ ρπι. ΑἸΖιΘ ἀπὸ οἶγοα δ] αβηιοϊ ΔΗ ἸΠ1Δ1}) 

ἀμ ρ οί {Ππ|4 : 7) ογοἰἱπφτιθίτα" {τα δῖοι, σοι 

τανογτιαοιίηιν ἱπ οἷπθα. ὅ64. ΕἸ οἵου {πιστιίτεττι 

ὧι οἰοιιπιογαγὶο. Οὐἱ [γπιοιτι5. ᾿γο οσιηΐ ἀϊνιηα 

ἀροΙμθοα. ἱπάϊθηοβθ., ἵπθὸ. 4πὶ ἀδ τη αὶ [ππ|]π|5 

[ρα τ τι5. σου ΡΠ οπὶ Οὐ πον 5. σ] ον δητα,. 4 

ἐοηῇάιππι ἴῃ αἰ ν 15: 4αἰ ἀ6 σ]ονῖα οἰ ϑυιμη τιν : 

«ἰ 46. πα ]ονινηι ϑιοναμ ΠΟΙ ταΐο., νο] 46 Ροπὰ 

σΟΥΡΟΥ 5. πα] τη σαι ρου) πη 7 μὶ αὐ σποιιπιο- 

Ῥαυ πη δἰ μα ππάϊπθ δοοοάπιας,, [παοίτι. ρυοάτι- 

δοηἴο5. ἰΠ1] δἀυ]θιη, {{π|| 5 ρον Πατι Δ πη ρ]οὲ, 

οἰϊιοίταιιο ταῦ ᾿παπὶ τπΠΊον 6 π ΓΘ Ὁ ΔΗ ἃ .5 0 511- 

Ρύὰ πποάτιμ. 1Π||6τπ|", Οὐιαν 11}. ΓΘΥΙΙΠῚ ἀεί ἀουῖο 

οἴιπι ΤΟ ΠΟΙ ΘΙ’ ΘΟΠΟΙ ΒΟ ἢ5 ΡΟΡΌΪ15., 1π 65θυ το 

ΒΘΡ ]τιι5. 651. ΕἸΟΡ ΠῚ ΘΗΪΠῚν ας ΒΟ ρ ινα,, Πη6- 

ΠΊΟΥΟ5. ΟἸΟΙΠΊΘΙΛΠῚ. 5, οἵ ῬΘΡΟΠαιμπι. , ΘΠ] ον τι πη 

Μσυριϊαοονιιηι,, 4ιιᾶ5 58 Π6 Πιιη 1181} [5ΡΔ 6] 11 1116 

οοιηθ ον", 4π1 ο 6511 ρᾶ πο, ΠΙΠΔΪ 1 ΤΠ Π Πᾶν. 

Θπα ταν, 46 πὴ 4] τη [ἈΠ 416 Δ η1., ΘΟΠΟΙΙ]- 

ΘΟΟΡΔηΣ σορα8. ῬΟΡΙΡῸ ἰδιΠ8οο. ΠΟΙ Ϊ5. νἱτὰ πὶ νό]τι- 

Ῥίανίαπι. δ᾽ αι γαϊΐοπθ γοσὶ τα ΡΟ ΠΕ] 115 

ποχααάιαηι δοοίάαπι. Νάμι. γονοναὰ νο]ι ρα ο5 

ΟΡΡΟΥ ΘΔ. ΘΟΡῚ5. ἈΒΒΊ 165 51} ΟΣ 8}}}15.: Τα] πιΠῚ 

ἀπῖρρο δορί πιο ηϊαν Οἱ Εν να] 6:11 οὐθαητς; Δοσγανο- 

ΟἸδη Δ] {ΠῚ 1] Θὰ 

ἴπῖο ᾿πηη  {ππ| 115 [ἢ {π|05 σ᾽ αβϑαῖοθ {ΠΟΡῚΠΓ, τη1ι]-- 

τη Το] ρα ΠῚ οἱ [θυ ΘΧ 

{πηλα116 ἸΔΟῪ ΠΊ γα} ΟΟΠΟΙΠΙΔΠῚ 5115. ἀΒΘΘΟΙΆΓΟΥῚ- 

»ΒἜες. Ξοσαηήτι5. οἵ ἄπο ἅ1π| Νῖ55. ἐπειλημμένη, 46- 

τοπῖα. ΑἸ ἄπο Ν55. σαπὰ 6 1115 πεπιλημιένη, ἰορηδοσα. 

ϑοηβα5 δοοπι το. 

ς 81. Μ55. βοχ. ἘστΠῚ προκαταλαυάνοντα. Βδιαιπι 56χ 

Μϑ85. δομιῶντος χαὶ χαλινδουμιένου, πῖδὶ 4 ἀο5ὶς ἴῃ 

ὐἰθιις σομ]αποῖῖο χαί. ἘΔῚΠ ὁρμῶντος χυλινδομιένου, 

ἃ (οάϊοο5. ἔγὸβ ἐπερειδόμιενοι, ἐγεγεία τὶ. ΑἸ τὸ5. Οοαι- 

δδ5 οὰπὶ δ 115, ταα]ῖο τη] 15, ἐπαιρόμενοι, αἰαὶ. 10 1- 

ἄεπι ἄπο Μ55. ἢ ἐπ᾽ εὖγ. ΑΙ οὐ 61 οἱ ἐπ᾿ εὖγ. 

ὁ ἘΝῚ εὐ {τὸ5 Νῖ55. ἐτράφη ἐν ἐρήμῳ, πᾶς ΓΙ ὰη- 

ππι5, {τι ἐγ όητο παι γέιι5 651, Ῥοβϑῖπιο, Αἱ Η. οἱ 4. οἵιπὶ 

(ἸοΙ ον παῖς. ρυῖσπο οἵ τ γπο ἐτάφη ἐν ἐρήμω, Ζ7π εἶε- 

σογο δϑριζιις ο5ῖ, ορτῖπιο. [τὰ δαΐτῃ Ἰορῖταν Ναυη ον, 

Ε 

ΒΑΞΙΠΗ ΔΛΟΝΙΕ,ν 

' ΟΝ : ες Ε 
᾿ πεπιλημένη, χαὶ διὰ τοῦτο, τῆς ἄνωθεν μὴ μετα- 

ἢ ἜΕΥΤΟΣ τ 5 
λαμδάνουσα βοηθείας, ἄκαρπος μένει. Τῆς δὲ ἀχάρ- 

- ς , ᾿ κ᾿ εἰ 

που ψυχῆς ἀφίσταται μὲν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον " πί- 
δ ὰ ᾿ 

πτουσι δὲ οἱ φραγμοὶ, αἱ τῶν ἀγγέλων βοήθειαι" 
3 ΄ νι [2472 «ὰ ͵ - “ . ον, εἰσπίπτουσι δὲ οἱ ξένοι οἱ διοδεύοντες ἡμᾶς, αἵ τῶν 

ΤΥ ΣΟ “- ᾿Ξ 
περὶ τὴν γνῶσιν ἁμαρτημάτων ἐνεργητικαὶ δυνά- 

; ἜΣ Ω ἘΣ : τίς 
μεις" τά τε πάθη “ προχαταλαύζόντα λυμαίνει, 50ς 

ΝΣ ἐξ - Ξ 
δίκην ἁλόγιστα δρμῶντος, χαὶ χαλινδουμένου ταῖς 
Ὁ Ν ΚΕΝ , Ἂ “κ᾿ ΕΥΘΥ δι , δυσωδίαις. Καὶ τότε πληροῦται ἐπὶ τὴν τοιαύτην 

Α ,ὔ 51. ν 

Ψυχὴν τὸ" Ἐγκαταλειφθήσεται ἣ θυγάτηρ Σιὼν, 
ς ν ᾿, ΦΉΣ Ἶ τ 
ὡς σχηνὴ ἐν ἀμπελῶνι. ᾿Αλλὰ Καὶ ὡς ὀπωροφυλά- 

3 ͵ Ξ ΠΟΥ 
χιον ἐν σιχυηράτῳ. Οἱ μὴ τὰ ἄξια τῆς θείας ἀπο- 

ἢ Ἔ Ξ ΕΝ 
θήχης χαρποφοροῦντες, ἀλλὰ τοῖς εὐφθάρτοις χαρ- 

- - 7, ͵ 

ποῖς τοῦ χόσ!λου τούτου ἐπαγαλλόμενοι᾽" οἵ πλούτῳ 

ἐπαι ποτ υν ΔΥΓΣ ἐΞΑΜ οὐ ΑἸ ΠΡ τα ͵ ἘΚ ΈΥΜΕΥΟ ; 
πεποιθότες " οἵ δόξη ρόμενοι " οἵ ἐπ᾽ εὐγενείᾳ 

ἢ Η͂ 
προγόνων, ἢ εὐεξίᾳ 

-" , - 
σωματιχὴ μεγα φρονοῦντες; σι- 

φον 

πο 
, 

΄ , ΝΜ . - 
χυηρατῷ ἐοίχασιν, ατρο χαρπὸν γεώργοῦντες. 

Ὁ 
- ᾿ 

πιμπλῶντα. χαὶι ὄγχῳ φυσήματος ἀλαζονιχοῦ φυσήματος ἀλαζονιχοῦ ἱ 
, ᾿ ἜΗΝ 2 ἡ ἂν ἕν -" 

ματα τὴν Ψυχὴν ἐζοιόαῖνεῖν χαὶ ὑπερφυσᾶσθαι 

ΑΣ ζοντα. Ὧν ἐφιέμενος ὃ ἐπιθυμητὴς λαὺς, παρασχευά 
ΠΕ ΕΣ ΠΤ ἜΕ) ΤΣ ΡΝ ΣΉ ΚΟ ἐτάφη ἐν ἐρήμῳ. ᾿χλαιον γὰρ, φησὶ, μνησθέν 

“᾿ ᾿ ΤΕΣ Ὰ ἐς 
τῆς τῶν σιχύων, χαὶ τῶν πεπόνων, τῶν Αἰγυπτια- 

χῶν βρωμάτων, ἃ οὖχ ἂν φάγοι ἸΙσραηλίτης, ὃ τῷ 4 ὥρΘμ. ὦν, Δ ΟΟΧ φᾶγοι σρχη ἱτὴς το) 

ΕἸ , ᾿ [ - , , Δ “} αἱ Ν 

οὐρανίῳ ἄρτῳ, ' τῷ μάννα τρεφόμενος" ὃν ἐξουδε- 
-, ἢ τ ὃ ΜΝ 

νοῦντες οἱ τότε, τῶν χρομμύων ἐπεθύμουν. Ἂ μὴ 
, Μ ἘΤΚΟ ΞῸς ἐς 

πάθωμεν χαὶ ἡμεῖς τὸν ἡδονιχὸν βίον τοῦ λογιχοῦ 
τε ᾿ , ΕΣ εΣ , 

προτιμῶντες. Κρομυύοις γὰρ τῷ ὄντι χαι σχορόδοις 
-Ὁ- , ΩΣ - Ν ν 

αἱ διὰ τοῦ σώματος ἡδοναὶ προσεοίκασι, πολὺ μὲν 
ΑΥ λ ,ὕὔ ᾽, 

τὸ δριμὺ καὶ ἐρεθιστιχὸν παρεχόμεναι, δυσωδίαν 
Ν Α κι λο ᾽ὔ 5 - -Ὁ ΄ 

δὲ χαλεπὴν χαὶ δυσέχνιπτον ἐναφιεῖσαι τῷ βάθει, 

οἷς ἂν ἐγγένωνται, δαχρύων δὲ πλῆθος τοῖς ᾿ δεχο- 
τς Ἂ δι μτπν 

μένοις αὐτὰς προξενοῦσαι. Ἔν ταῖς ἀπειλαῖς δέ ἐστι 
᾿ 

χαὶ τὸ ὡς πολιορχουμένην πόλιν ἐγκαταλειφθήσε-- 

σθαι. " Περικαθέζονται ἡμᾶς αἱ πολέμιοι, ἐπιτη- 
ἐξ οὐ ΡΕΟΟΥΥ, ἌΝ ὙῚ ταν 

ροῦντες ἡμῶν τὴν ἄνεσιν, ἵνα ἀφυλάχτοις ἡμῖν ἐπι- 
- ἊΨ, “- Ἷ 

θῶνται. Ὥσπερ οὖν ἐχπολιορχηθεῖσα πόλις, διαρ- 
ὧν Ἂ ᾿ ἐπα άενλν ες 

πασθέντος τοῦ πλούτου τοῦ ἐναποχειμένου αὐτῊ . οὐ 

τον , Ξ ἀσεε τς ν Ἐπ. ξρῖς 
πύλας ἔχει χεχλεισμένας, οὐ φύλαχας ἐπι τῶν τει- 

11. 84: ὅτι ἔθαψαν τὸν λαὸν τὸν ἐπιθυμιετήν, (λεία 

ΠΣ σερεϊϊεγιιπε ροριεῖιιπι φοποιιρίτονοπι. Ἡὶς Ἰοσιιβ, 

αἱ οὔβοῦναι Παρκῖιβ, τοοῖο. οἵ. επποπαΐο Ἰ σι θαῖαν 

ἀραᾷ Ῥγοσορίππι μᾶρ;. 16. 

ΓἼτὰ Βερ. δθοιπάιις οἵ ΠῚ φαΐπααο, ἘαΊιΐ νοτο ἄρτῳ 

μάννα τρεφόμενος ὃν ἐξουθενοῦσιν οἱ τότε. Μὸχ μοβιτιὶ 56 χ 

Μ55. βιὸν τοῦ λογικοῦ. ἘΦ βιὸν τοῦ λογιστικοῦ. 

ἃ ἘΔ εαπὶ {ἰριις Μ85. τοῖς δεχομένοις. ΑἸῈ {τὲ5 

Μ535. τοῖς προσδεχομένοις. 

»ΆΉερ. βοοιμᾶιι περικαθέζονται γάρ. διαί. δ πὶ 

οαπὰ ὑπῖθας Ν85. ἀφυλάχτοις ἡμῖν. ΑἸῚῚ ἀτο5 Μῖ55. ἀφυ- 

λάχτως. 



ΟΟΥΜΈΝΤ. 

χῶν ἀγρυπνοῦντας" οὕτω ψυχὴ τῶν “ ὑπαρχόντων 
αὐτῇ παρὰ τῆς θείας δωρεᾶς θησαυρῶν ἐχχενωθεῖσα, 

ὡς ἀναξία λοιπὸν τῆς θείας φρουρᾶς ὑπερορᾶται. 

Διὰ τοῦτο εἴρηται τὸ, Πάση φυλαχῇ τήρε: σὴν χαρ- 

δίαν. ἃ Πρὸς οὖν τὸ οὕτω γρηγορεῖν χαὶ νήφειν, εὖ- 

χόμεθα ἵνα χαὶ διὰ τοῦ αὐτοὶ ἐπαγρυπνεῖν ἡμῶν τῇ 
φυλαχῇ ζητῶμεν ἵνα μὴ νυστάξη μηδὲ ὑπνώση ὃ 

φυλάσσων τὸν Ἰσραήλ. ᾿Εὰν γὰρ μὴ Κύριος φυ- 

ὙΠ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὃ φυλάσσων. 

Ὅταν δὲ διὰ τὴν ἐ ἐρημίαν τῶν ἀγαθῶν ἔ ῆθνν ἐγ- 
καταλείπῃ ἡμῶν τὴν φρουρὰν, ἕτοιμοι εἷς διαρ-- 

παγὴν χαὶ αἰχμαλωσίας καὶ ἀπαγωγὰς τοῖς πολε- 

αίοις ἱ ἐχχείμεθα. 

Καὶ εἰ μὴ Κύριος Σαθδαὼθ ἐγχατελῖπεν ἡμῖν 

σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς Γό- 

μοῤῥδα ἂν ὡμοιώθημεν. Εἰ ὅλον τὸ ἔθνος ἅμαρτω- 
λὸν, χαὶ ὅλος ὃ λαὸς πλήρης ἀνομιῶν, καὶ πάντες 

υἱοὶ ἄνομοι, ποῖον ἐναφείθη σπέρμα τῷ Ἰσραὴλ, 

τὸ χωλύσαν τὰ Σοδόμων χαὶ δήπηες αὐτὸν ὗὕπο- 

μεῖναι παθήματα; "Τὸ μὲν γὰρ Ἐγοπ ΧΟ ὁπέρμα 

τῷ Ἰσραὴλ, σπέρμα ἦν πονηρὸν, οὐχὶ σωτηρίας 

αἴτιον, ἀλλ᾽ ἀπωλεί είας ἄξιον. Ποῖον οὖν ἦν τοῦτο; 

Μήποτε περὶ οὗ εἴρηται ἐν ἐπαγγελίαις τῷ Αδραὰμ. 

τό" Σοὶ δώσω χαὶ τῷ σπέρματί β σου; Οὐ γὰρ εἰ- 
πε; φησὶ, χαὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν" 

ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ ἑνὸς, Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι 

Χριστός. Τοῦτο οὖν τὸ σπέρμα, τοὺς, ὅσον ἐπὶ τῇ 
Σ 5} - ,ὔ '“ - 

ἀξία τῶν βεδιωμένων, ὀφείλοντας παθεῖν τὰ Σο- 
Ὁ ἢ κ᾿ ᾿ ,ὔ ΕἿ “ ΕΓ δόμων, καὶ πυρὶ χαὶ θείῳ ἐχτριδῆναι διὰ τὴν χκα- 

᾿ 
χίαν ἀὐδηλδρεῦ εἰς τὸ Σοδομητικὸν μέτρον; τῇ 
παρ᾽ ξαυτοῦ παρουσίᾳ ἐχώλυσεν. Ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ 

μετὰ τὴν εἰς Χριστὸν ἁμαρτίαν, Τὸ " μὲν λεῖμμα 

“ (οάϊοο5. φαΐπιιο ὑπαρχόντων, οἱ ἰϊα φισαιο Ἰορὶ- 

τὰν 1η ἤορ. ῥυΐπιο ῥυΐπια τπᾶπιι. Αἱ μἴς Οοάεχ οαπι 
οαΠε|5 βοοιιπ ἃ ππᾶπιι ἐνυπαρχόντων. 

ἃ ΑἸΙΙ Μ85. πρὸς οὖν τῷ : 411 πρὸς οὖν τό. ἘΔ11 πρὸς 

μὲν οὖν τό. ΜΙοχ φυΐπαιο Μ55. εὐχόμεθα. ἘΜΙ οἱ (01. 
Ῥυΐπηιβ εὐχώμεθα, ϑιιθίπαε Μ55. 5ὸχ διὰ τοῦ αὐτοί. ἘΦΊ 
αὐτοῦ. 

 ( οάϊοο5 «πιαίπον ἐγκαταλίπῃ. 
ΔΙ οἱ φαδίιοι Μ55. ἐχχείμεθα. Αἱ (ΟἹ νον αὶ 

Ῥυίνητιβ οἵ ΤΟΎ {τι5 ἐσόμεθα, 5641 τὰ τἀχπθη, εἰ (01}. τους 

ἰτπ|5 πηθη αίιι5 εἷ!, Πα! νεαίαιις. ἴῃ ππαγρῖπο ἐχχείμνεθαι. 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΑΜ ῬΠΕΟΡΠΕΤΑΝ. ΟΛΡΌΤΙΙ. 09 

Ρη5. Ἐξὲ δαΐθαι οἱ {Πα πὶ σΟμ ἢ ΠΑ ΟΊ] 115.. 

ἀἰθγο οί. 1] τις οἰν αἴθ Θχριθσπαΐαιη. ΝῸ5 

ΟΡϑΙἀθηΐ Ποϑίοϑ., ποϑίνθατη ἀδϑι ἀἴαπὶ Οὔ βουναπίθϑ, 

τἰ πο5 ἱποαπίος δά ουϊαπίι. Οπθπηδτποάτιπι 15]1-- 

ταν ΘΧρασπαΐδ5. οἷν [815 ρου:0., αἸγθρε5. απὸ ἴῃ 
δὰ τϑοοπήδθαπίιι ἀἰν 115, ΠΟΙ 78 ΠΔ ΟΡΒΘΡΔΠ ΓΕ] 5 

ΠΘΟ ἈΠΊΡ] "5 ἴπ ΠΟ ΠΙθτ15. ὙἸΡ 1] Π 0 ΘΧΟΙ 18 : 510 
δηΐπηα {πϑϑαι 5 ὁχ ἀϊνίπο. ποθ 6 ΟὈΓΘΠΕ5 ἐ6- 
πυιαία,, ἰαπαιιδηι ἀἰνῖπα 7Δ πὶ Οτιϑίοα]α 51} 1π61- 
ὅπα, ἀεϑρίοίτιν. ΟἸαργορίθν. ἀϊοίιπι 658 1Ππ4 : 

Οπιτιὶ οοἰοάϊα 5οῦνα 60} {π||πηπ. Τῖααι6 Ῥγθῖθν- 
«παι ιο ἴτὰ ν᾽ρ] Πα τλτι5., ἃς 5ΟΡΡῚ δυιπηιι5, Ργ6- 
ΘΠ" τις οἵ πη ΐα πὴ ̓ρδὶ ποϑίγδθ. οπιϑιο ἴδ δάν]- 

ΘΙ] Πλιι5., Τἀοἶγοο οἰ ΠΑΡΊ ΓΘ Πλτ15. Ὁ πὸ ἀν ποῖ, 
ποάπθ ἀουπηῖαῦ {1} Οπβί 1 15γ86]. δὶ 

Τροπιΐτιις οτισϊοαϊοτὶξ οἱνίίαίοηι., ἤγπδίγα υἱσίϊαὶ 

ιιὶ οὐδτοα τ. (δοῖθνιιι τ] ποβίγα μι θυ Ομ ΘυῚ 

(ιϑ το απ ΡγΌΡῖον ἱπορίαπὶ ἀ0 γδουπταΐθηι Βοπο- 

ΓἼΠ ΟΡΘΕ ΠῚ 7) 511 Π}158. αἰ ΡΠΟΠΙ ΘΧΡΟΒΙΠ δάπιο- 
ἄππηι,, οἵ ἃ} Ποϑεθιι5 ᾿π σαν ΓΘ αὶ ΟΡ ὉΘΡ ΘΠ, 116 

Δ ἀτιο Πλ1. 
“5. Εἰ πιοὶ ΤΠ οπεῖτιι5 ϑιιδαοιί ἢ το ἐἰφιιὶς 56. τιοῦὶς 

δοπιθῖι, ηιιαδὶ ϑοάοηια {55 θηιτι5, οἱ φασὶ ("ο- 

πΙΟΥΤ]α σἰπιῖΐος θσϑθιπτις. (6 Π5 ἴοΐα 81 ρϑοσα νυ Χ 

δῖ, τιπ] νου σι 116 ΡΟ Ϊ5 Ῥ]Θη 15 650 ᾿π| 1181: 

Ρὰ5, δὲ ὁπηποϑ ΠῚ ᾿π αι] διιπῖ., φιθ Πὰ ΠῚ 5616 
δ5ὲ 15γδθ] ἀδγο οὕπιηλ πο Τ᾿ 16} 1 6 5060 - 
Ἰπον πηι οἵ (ΠΟΥ 85 ΡΟ Πὰ5 ἃ6 500 ]1οἴα. ρογέιι-- 
Ιου Νάπι απο ᾿ρδὶ Ι5γΆ6} ἸΠΟΥΣ ΘΘΠΊΘΠ., 560- 

ΠΟΘ ΘΓαϊ ΠΟΙ ΠΔΠΙ, ΠΟ 58 π|{6} Ῥ δ σία ΔΓ, 566 
ἱπίθει τι ογὰΐ ἀϊσπιιη. Οτια]6. Ἰσίτιν 1Ππ δγὰΐ ἢ 
Απ ποη ἴά ἄθ το ἴπ ῬΡΓΟΠ 551 ΠΊ] 15. Αγ Ὁ 
ἀϊοσίιιπι δὲ : 7ινὲὶ ἄαῦο οἱ σεπιπιὶ πὸ ἢ δον 

πηι αἰαῖ, παῦε, ΕῚ σοπεϊτιδτι5, σιιαϑὶ ἔτι τητεῖ-- 

εἰς : 59ε ψιιαδὶ ἐπι τι : Ἐπὶ βθηιτι ἔπι; “ιιὶ δ5ὶ 

Οπμκίσιιις. Ἔρος ᾿τἈ 6116 56 ΠῚΘ ΠῚ 605 5 41| ΡΓῸ πηθυ [0 
ΘΟυιιπὶ {πι88 'π ΥἹτὰ σΟΘβθυΔ 5, ΒΟ(ΟΜΙΟΥΊΙΠΙ 511- 

ΘΏΪΠ 

Ποῖα ραι, δὲ ἰσπὶ ἃο 5] 0 τι6. Ὁ ΠΘα Ὰ πὶ 

ΒΟΘΔΟΠΙ Γο85. ΤηΘηϑι τ. παι] ᾿ΠΠΡΆΓΘΠῚ ΘΟΠΒΙΠΠῚ] 

ἀε]υϊδδθηῖ, 510 ᾿ρϑῖτι5 άνθμίι πρᾶν. Ὑ ϑυιηι- 

ΑἸ παπΐο ροβὲ Βορ. δοοιπάιι χαὶ ὅλως ὁ λαός. 

8.11ὰ Με5. Αἴ δατι σπέρματί σου ὅς ἐστι Χριστός. 5.4 

111α, ὅς ἐστι Χοιστός, 6 5] οββοπηαΐε Παχῖβθο οὐ ] ππουῖίο 

Ῥοβϑαηΐ. 

" ἜΦΠΠ οὐ (1. ῥυΐπιιβ οὐπὰ. πϊτοσιθ (ὐπη οί. τὸ 

μὲν λῆμμα, αδϑισηίϊο : ἀντι: Ἰοοιῖο, εἴϑιὶ ᾿πβοΐα οϑβί, 

ποι υἱοῖς. ἴαπηοη (οπιθοίδβῖο νἱοϊοπία, εἴαιι βα 5 

Ῥτοραίαν, ΑἹ (0]}. 5θοιπά τι οἱ Ἀδρ, ἀΑΡΓ5 ΘμαΠῚ 88 - 

ογὸ ἰοχία τὸ μὲν λεῖμμα, γεἰϊηιῖε. Ἰριάοπι Βορῖ ρεῖ- 

χπτιβ, βδοιιμ τι, [ΟΎΓἪτι5. οὐ παν 5. οαπὶ ΟΟΙ Θγ ἰἢ]5 

Ρυῖπιο οἵ βεφιιπάο οἵ οὐιπὶ θα Πι15 ἐσώθη : Ργὸ 4ιὰ γοοο 

Ῥνον. ἡ 

νυν, 8. 

Ὅεη. ι 

18. 
δ. 

ααί.3. τὸ 



δ00 

τὰπιοη διΐαπι ροϑὲ Δ πηΐϑϑιιπι ἴῃ. ΟἸἸδίιιη ΡΘοοα- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΚΌΝ 

ον, ταν. ἴππὶ, ΠοΙφιία ἀυϊάθηη. σδοιιάπα, οἰ θοιϊοτι πὶ 

σγαίία βαίνω [αοί σιιμε : οδοϊουὶ νο’Ὸ ΘΧΟΘΘΟΔΓΙ 

ϑιηΐ, δ᾽ δαθνθιϑίοπὶ {ΓΔΔΠΠ... τ αἷς ΑΠΠΟ5 : 

“Ἱριοφήνταν δεν νοΡἐ Θαΐτα ὑος5., σίοι σεθνογεϊ 1) οπιίτιις δο- 

νότια. 8. ΠΟμλΪπ65. ΘΗ Πα 6}. 

«οπιαπι οὲ (Ἰοπιουνιάηι., δὲ πιὸ οἷο φιίάθηι. οοτ- 

νογδὶ δεῖς αὐ πιο, αἰοῖς Ζ)οπεῖτι5. τι πιὰ 

5806 ΠΙΪΠΑΓτ5 655 585 }06 ῬΘΡΘΙῸΪΕ ; Ροβίθα [ἈΠΊΘἢ 
ἴπ οον παι ρα Π ἴθ Π5. σα] πα θ5. Ορθυῖθιι5. Θο- 

χαιπι αἰσπαβ ἱπνοχῖξ. 5 αυίάθην π΄ φαοάαπι Ῥ᾽Ὸ- 
Ρ]ιοῖα., δά νἱπάϊοίαμη. αϊάθπι 9} ΡΟΡ ΠῚ ἰπ αιῖ- 
τα ΐθ Ριοροπάοι: 564] οσπποίατι ΟΡ διιατῃ [ὙΠ] 

Ομ οἰαίπαπι εἰδὲ, 

Ἐρμναϊηι} φιια γαοίανι εἰνὶ, μά κα} Οἰιαςὶ “«“14κ- 

της ροτιάπι 16, οἱ οἷοι δεν οίπι. {τγὰάιιθ ἀτιτο πὶ 

τὰ ϑοβοιηἰτἴοδηι ρο προ] ρου τποι. Το π 46 ρει" 
Τρλάονε, οἱ ΘΧΘΌ ΘΓ ΠΕ Π) ΟΠ] ΘΠ 188. 5ι186. ΘᾺ] απο}: : (ογ- 
ν. 9: ψογδιίηι Θ5ΐ ΘΟΤ᾽ πιοῖί,πι ἱπι Θοέίοπι : ἐοπίισθαία 65 

γναωπίκιο πιθα. Νιοηταηιαπι (αοίαπι ἡμαία ἰγάπι 

Πα οτὶς πιθὶ. Ατταπθη π0] ἃ Θχιγθιηδηι 6] ρϑὶ 

511Ππ| ΡΥ ΑΡΙ ΘΔ ΠΟΠΘΗῚ 5. [ΘΠ ρ] πὶ αυάθιη. ἰβηὶ 

σΟμΠαρσναν", οἰν [5 ἁυιθπι τοῖα γα 11 5] δι; 

ἃ ἴρϑὶ [ἀπ|6,. ρϑϑίθ, ΒΘ“ Π0Π6., Πλα ]5 6116 1η51- 

ἀ11|5. διπι σοπϑιμητϊ. ΡΟΥῸ ΘΧ ΟΠΙΠΪ [5086] ρᾶγ5 

4π8 ἴῃ ΟἸνἰδίαπι οὐ 1411, δαϊνὰ ἴλοία οϑ : {πδπ-- 
ἀοςαίάθπι ἴῃ ράιιοῖβ ᾿πν θη ΘΙ ΘΟ 10 651 : {τὸ Ρ0"- 

(ἰο νϑῖαε [ὉΡ ΘΠΓῚ νΊσθηη ἰΠ[61 σΘηΐθ5. ΘΧΡΙΘΠ5 , 
ΟΠΊΠΘ5 51Π||ρ 5115. 510}1105 ΟἰΠδοὶε : 1(ἃ τι ὁΧχ Π]ὰ ρμο- 

Ῥυ]ι5. ΠοιηἸηὶ οἰ ηλ 15046] γΟσθι 5 51 {απ|6 {1-- 

νὶ5 4 οχ βϑημθιι5. ον "θυ, ἴῃς ἈΠΒοοΠάἸτῸ 
Ζυιαῖιθ., ἃ ΒΡ. ΠῚ Πτιπὶ ΠΡΟ ΓῸ5. Ῥ᾽ῸΠῚἸ55Ι ΟΠ]. 

566 ριφ του απ π0(] ΒΟΠΔϊ, 51 ΒΟ οπα ᾿πίθ}}}}8- 

[ΟΡ 15... ἀθοΠ πα! οπθη, ΟΠ μὰ νΘΡῸ 5661|- 

ΟΠΘΠῚ, Θ Ϊᾶ ΠῚ 6] ϑηη0 4] 56 Π511ΠῚ ΠΟΪ5 ΘΧ Προ ὲ πο- 

γα η10 6 ΠΟΙ Πιι} ᾿π θυ Ροἰατῖο : σι Πἰδὶ βοιηθα 

τὰ δ᾽ ]σαΐα ἀσῶοα 5 πη ΡΠ 1ΟἾτου δ βῖπο π1}0 ἀα Ἰταπηοπτο 
Ἰορίταν γέγονεν. Εονίαθβο ἴῃ τη οπ ὁ πὶ Ὑ ΘΠ ἀἸἸοαὶ ρο5-- 

511, πὸπ ΑΠΠΓον Υ εραΐα ἀπιοίονοπι 165 ἴσδο, {πιᾶπὶ ἐσώ- 

θη, οἵιπὶ 56. Ἱπίογργοίαξιιβ 51: ομ. 11, δ, δε λιχεῖο 

ϑαίνω {αοίω σπε. Αατ Ροῦι5, ΤΠ ΓΈ ΡΓῸ5 1116 ονο αὶ ρμο- 

1651 βΒουΊρύαπι ἴῃ Ὑ ΘΓ ΓΊι15. ΠΡΥῚ5 ΤΘΡΟΥΊσ5, γέγονε σω- 

ζόμιενον. Νεο παϊγιαση ὙἸ θ᾽ ταν" Ποπαϊ αἴθιι5, π΄ Ποὺ 5[ι- 

«Ἰουαπ σΘ ΠΟΤῈ {Ὑ1{15, νοθοπὶ σωζόμιενον ἴῃ τοχίι 5ΔΟΓῸ 

«ἰδοϑδθ, απ ΠῸΠ ΤᾶΡΟ Φοπίϊη σα, τὰ ΠΠΡΓαΤῚ νΟοθ πὶ 

Δ] Ι πιὰ πὰ ἴῃ ἴοι" ΒΟΥ π ἀπιπὶ Ομ απ, 

1 Ἑάλ ὑμᾶς, φησί. Τλεο5ὲ φησὶ Ἰῃ 

«ὐάπαμπο ἐπεστρέψατε. ἘΠ ἐπιστρέ 
Μς. Μοχ Μω. 

« δαθίηαο {παὰ- ΞΕ 

τον Νῖ55, χαίτοι. ΕΜ ΗΙ χαὶ τά. 

α Οτιοά ἀἷι (Ομ θοβιιι5, ρυιζαγο 56, ἃ ΤΧΧ τηίον- 

ῬΥΘΓθιι5 βου ρίτιμι πιο {1556 ἐν τῷ αὐτῷ, 566] ἐν ἐμιαυ- 

τῷ, ἐπι ἤν ἰρ5ο, δ ἐὸ απ 17} νὙἰχ γ»όδϑα ἀν γαμεῖν. 

λείάπο μος, ΜΠ ᾿ἄσπι 116 νἱν ἀοοΙἰξβίπηιιβ ΟΡδουναν, 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

χατ᾽ ἐχλογὴν χάριτος ἐσώθη, οἱ δὲ λοιποὶ ἐπωρώ- 
θησαν, οἵ χαὶ παρεδόθησαν τὴ καταστροφῇ, ὥς φη- 

3 “ Ε σιν Ἀμώς" Κατέστρεψα γὰρ ὑμᾶς, ' χαθὼς κα 
ἘΠῚ Κύ Ψόδ ἃ Γύ ἘᾺ ἊΝ ἜΑΡ ΠΑ͂Ν στρεψε Κύριος Σόδομα χαὶ Γόμοῤῥα, χαὶ οὐδὲ οὔ 

͵ " , τ: 

τως ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει Κύριος. Καίτο: 
᾿ ἐστάτς 8 

πολλάχις ἀπειλήσας, πολλάκις ἐφείσατο ὕστερον 

δὲ ἐπήγαγε τῇ ἀμετανοήτῳ χαρδία τὰ ἀξια τῶν ἔρ- 
43 οῸ7΄ὦνΡ Ἂ; , 

γῶν πάθη. ᾽ν γάρ τινι προφήτῃ δρμᾶ μὲν πρὸς 
896... 5.5 ΑΝ Ἐν ὅη ἜΑ ΌΣλΟΣ ΚΟ Σ ΠΣΡΗ ἃ τὴν ἐχδίκησιν διὰ τὴν ἀδικίαν τοῦ λαοῦ" ἐπέχει 

δὲ διὰ τὴν οἰκείαν φιλανθρωπίαν. Τί σε διαθῶ, 
.« .« Ε ,ὔ 

᾿Εφραΐμ. ; τί σοι ποιήσω , Ἰούδα; Ὥς Ἄδαμα θή- 
; : ἀπ τ ς, 

σομαί σε, καὶ ὡς Σεθοίυ.. Αὐταὶ δέ εἶσι τῆς Σοδο- 
-Ὡ ,»" ΟΥ̓ -- 

μητικῇῆς πενταπόλεως. Εἶτα ὑπερόολῇ φιλανθρω- 
; τές δ ΟΕ ΑΝ δες ἜΣ τὲ 

πίας εὐθὺς ἐπάγει Μετεστράφη ἣ χαρδία ἅ μου 
3 ῳ(«Κἠ[(κ“ς5ώῳω ἘΡΡ π ο θη ἡ ΑἹ Ὄ , Οὐ 
ἐν τῷ αὐτῷ, συνεταράχθη ἣ μεταμέλειά μου. Οὐ 

μὴ ποιήσω κατὰ τὴν "ἢ ὀργὴν τοῦ θυμοῦ μου. 
" ,ὔ ΕΥ ὦ 

Ἂλλ᾽ ὅμως ὅτε εἰς τὴν ἐσχάτην παρανομίαν ἐξέ-- 

πέσαν, χατεπρήσθη μὲν τὸ ἱερὸν, ἣ δὲ πόλις πᾶσα 
, , μετ κι ᾿ς ᾿ὐβαΣ 

πυρίχαυστος γέγονε, λιμῷ δὲ χαὶ λοιμῷ, χαὶ στά- 
ΓΕ - “' Σ ͵ 

σει χαὶ ἐπιθουλαῖς ταῖς χατ᾿ ἀλλήλων ἐξανηλώθη- 

5» σαν. Τὸ μέντοι μέρος τῶν πιστευσάντων εἰς Χρι- 
ἣ Ὁ Ἷ ΠῚ Ἂ "Ὁ Ν -ψ«᾽ Ὶ 2, 2.7 

στὸν διεσώθη ἀπὸ τοῦ παντὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ,, ἐν ὀλί- 
ἘΡΛΛΣΙσΣ ΠΕΡΊ ΞΟΙ ὮΣ ε Ξυ δα ὩΣ 

γοις εὑρηθείσης τῆς ἐχλογῆς ὅπερ ὡς ζύμη γενό- 
- , Ψ' 

μένον τοῖς ἔθνεσι, πάντας πρὸς τὴν οἰκείαν εἵλχυσεν 
΄ Α ὁμοιότητα " ὥστε χαὶ ἀπ᾽ ἐχείνου χαὶ Ἰσραὴλ χρη- 

" ἢ τ ΕΝ τς Ὧν ΣΡΙ Ὁ ὡΣ. 
ματίζειν καὶ λαὸν Κυρίου, “ καὶ εἶναι τὸν ἐν τῷ 

ὌΝ Ὁ ἐς ΣΥΜΕΣ 
χρυπτῷ Ἰουδαῖον, καὶ τῶν πνευματιχῶν ἐπαγγε- 

λιῶν χληρονόμον, τὸν ἐξ ἐθνῶν πεπιστευχότα. ᾿Επεὶ 
δὲ Σόδομα ἑρμηνεύεται ἔχχλισις, Γόμοῤῥα δὲ στά- 

σις, χαὶ τοιοῦτόν τινα νοῦν ἥμῖν ὑποδάλλει ἣ ἐρ- 
ζ -Ὁ “' 

μηνεία τῶν ὀνομάτων, ὅτι εἰ μὴ ἦλθε τὸ σπέρμα ὃ 
ΡῚ ΄ 5 ΝᾺ 3 , “ 9 “Ἵ-» ΟῚ , 

ἐπήγγελτο, οὐδὲν ἐκώλυεν ἡμᾶς εἰς παντελῇ ἀπω- 

Ο λειαν ἐχπεσεῖν, ἐχχλίναντας ἀπὸ τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἰ 
Α ΄, - 4 «ε« 

μὴ εἰρήνη ἡμῖν ἐπεφάνη ἐξ ὕψους, Ἢ ὑπερέχουσα 
δε πον ᾿ 

πάντα νοῦν, ἕκαστος ἂν ὑπὸ τῆς ἰδίας στάσεως χαὶ 

δ ῬγΟΡα  ]π5 νἱ ον! ἄ θεῖ, ψαοα Ν᾽ υ]  αἴε ἀποίον ἴα 

Ἰερῖθϑο ρα ςαπάτι5. 511, Οἵα πὶ νογίουι ες 11, 8, Οοη- 

νδγϑιισι δος ἐν πιθ 601" πιδιιπι. (Λαοπΐαπι ἴαπιθῃ οἴ ἰὴ 

ὁ ἰ5. εὐ ἴῃ ποβίυῖς Νῖσ5. ρουϊπς αἴας ἀρ ΤΧΧ 

Ἰορίταν ἐν τῷ αὐτῷ, ποο Ἰΐοοι ποῖ. φυϊἀιιατη ἴῃ 58- 
οὐδ Ῥαρσηπῖβ πιιίατο, αὖ νου αιπι 1πτευργοία! ϑιιπηῖιβ, 

ἐπ δεοάϊεπε. 

» Βορ. βοοιηάιι εὐπὶ (01. τ᾿ οπὶ βοοιπᾶο χατὰ 

τὴν ὁρμιήν. ἘΔ εἴ αἰΐψαοι Μ85. χατὰ τὴν ὀργήν. Νοε 

σεν. ΑΠῚ ἄπιο 155. τα ταυ]το μοϑὲ Νῖβθ. παΐιον ἐξ 

οαππ οα 5 ἐξέπεσαν. Κ΄ οχ οΟ]]οοἴἶνα λαὸς [ΔΟ1Ε αἴ 5ου1- 

Ῥίαγα αὐτά ἐχ τιῸ Ῥοβϑὶς δ πη τ, 

ο δὶς 4παίιον Μ55. Αἱ εἀπὶ χαὶ εἶναι τῶν ἐν χρυπτῷ 

δέ. ἘΔΠῚ οἱ 

ἐπειδὴ Σοδ. δι θῖπο ἐπὶ ἔχχλυσις. Αἵ 

Ἰουδαίων, σογηιρίο. 5τατῖπι ἄτιο Μ55 ἐ 

«παΐτον Δ55. 

«απο Ν5 λεσις, ΟἹ 1τὰ «μπιοάιιο ἀρτα Ῥτοσορίθιι 

Ἰοβίψαν, 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ 

τοὺ ἐνοιχοῦντος ἅ αὐτῷ πολέμου ἐξανηλώθημεν. Τὰ 
ΝΥ , ῳ -“ Ε γὰρ πάθη τῆς ἁμαρτίας, χαὶ πᾶσαι αἱ χατὰ ἀλο- 
Ἄ ,ὔ “6, ΕῚ ,ὔ δι , Ὁ , 

γίαν κινήσεις, θορύδους ἀσιγήτους καὶ στάσιν ἀδιάλ- 
Ξ Α ; δ - 

λαχτον ἐμποιεῖν πεφύχασι ταῖς ψυχαῖς. 

5 Αἰσθομένη οὖν τῆς ὠφελείας ἐχ τῆς τοῦ Σωτῆ- 

ρος παρουσίας, ὃς ὡς σπέρμα μιχρὸν διὰ τῆς ἀνθρω- 

πείας σαρχὸς ἐνέπεσεν ἡμῶν τῷ βίῳ, ταῦτα λέγει 

ἐν εὐχαριστίας εἴδει ἣ ̓ Ιϊχκλησία - Ἀχούσατε λόγον ἢ 

ἸΚΚυρίού, ἄρχοντες Σοδόμων " προσέχετε νόμον Θεοῦ, 

λαὸς Γομόῤῥας. Ἵνα δείξη, ὅτι ἣ τοῦ σπέρματος 

τοῦ ἐγχαταλειφθέντος αὐτῇ παρὰ Κυρίου ' Σαδαὼθ 

παρουσία αἰτία αὐτοῖς γέγονε τῆς σωτηρίας. ᾿Επεὶ, 

ὅσον τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς, τοῖς παθήμασι ὁ τῆς Σοδομιηνῆς 

ὑπόδικοι ἦσαν, ἄρχοντας αὐτοὺς Σοδόμων χαὶ λαὸν 

Τομόῤῥας προσαγορεύει ὑπὲρ τὴν χαχίαν τὴν τῶν 

ἀρχόντων " διὰ τὸ οἱονεὶ μιητρόπολιν μὲν εἶναι τῆς 

πονηρίας τὰ Σόδομα " ταύτης δὲ αὐτῆς χατὰ καχίας 

ὑπερθολὴν ὑπερέχειν τοὺς ἄρχοντας. Διὰ τί δὲ ἄρ- 

γοντες Σοδόμων; Ἢ διότι καθάπερ ἐχεῖνοι παρῃ- Β 

τοῦντο τὸν τὰ δίχαια χρίνοντα Λὼτ, ὅτε ἐξαιρεῖ- 

σθαι τοὺς παρ᾽ αὐτῷ ἐπιξενωθέντας ἐσπούδαζε, λέ- 

γοντες " Εἰσῆλθες παροικεῖν, μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; 
οὕτω χαὶ οὗτοι τὸν δίκαιον χριτὴν παρητοῦντο, 
χράζοντες, ιε Σταυροῦ, σταυροῦ - αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς 591 

τὸν τοιοῦτον. Πολλῷ δὲ μείζων ἐνταῦθα ἢ μοχθη- 

ρία. Οἱ μὲν γὰρ εἰς ξένους καὶ μηδὲν ἠδικηκότας 

ἠσέλγαινον " ᾿ οἵ δὲ εἰς τὸν τὰ μεγάλα αὐτοὺς χαθ᾽ 

ὑπερδολὴν εὐεργετήσαντα " χἀχεῖνοι μὲν εἰς ξένους, 

οὗτοι δὲ τὸν εἰς τὰ ἴδια ἐλθόντα: χἀχεῖνοι μὲν εἰς 

ἀγγέλους, οὗτοι δὲ εἰς τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτο δικαίως 
τῆς τῶν Σοδοιμιτιχῶν ἀρχόντων προσηγορίας ἠξίων- 

ἃ (οαϊοο5 ἄϊιο ἐν αὐτῷ. Πεοβὲ ἐν ἴπ ἃἸ1ἰ5. Μ55. οἱ ἴπ 

οὐπεῖ5. ΤΟΊ ἄοπμ. ἴπ Ἀορ,, βθοιπο ργὸ πολέμου Ιορίταν 
πολεμίου. 

“ ἙΔΊΗ αἰσθανομένη. ΑἹ αυΐπαιιο Μ55. αἰσθομένη. 
ΓΆΘΡ. βθοιπήιι5 Σαθαὼθ αἰτία αὐτὴ αὐτοῖς γέγονε σω- 

τηρίας ὑπόθεσις, οἷς. 5641, υἱ ἀϊοαπι ἀπο 5Ξοπεῖο, ἐπιθὰ- 

ἀαιῖο πὰς 6} 5 6586. υἱἄοίιν, 4], 4064] ρΡουβρίσογοι 

ἀΠ4α14 πος Ιοοο ἤθεββο, μυῖο ππα]ο, «πιαπί πὶ ἴπ 86 

{14 τη οἰ }} σοπαζιι5 οδὲ, Βοπὰ ἀπΐοιι οἱ τὰ] οοοὶ- 

αἴδθ6, γ6] ἐχ ἴρβα Ἰπιουργοίαιτίοπο σοπβίαις. 516. Θπὶπὶ 

ὦ νουθιιπὶ ᾿σθῖ γογίθγο - δ᾽ ἐγεἰγεὶς οαιίδα, ἔρϑα εἰς {μἰὲ 

βαἰμεἰς οατιδα, 561 ογῖϑο, 1 «πο πχα]ο βοπαΐ ΡΥ 86, 

προ Δ τὸπὶ μεγίϊηοι. Δα] αἴπιιια ἰσίταν γόσοπι παάρου- 
σία, ἀὐονε, ποιὰ (οϊοιιη Φαϊοπι πλάπτι 56. ρ ΟΤ ΙΝ 

Ττοτῖ ἅ110 Γοπιπποπῖο, οὶ (οι θοἤσιϊ σοι] ο γα πὶ 56- 

ΡΕΌΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ 1. δ0Ὶ 

«πο ργομηΐϑϑιιμι ἔπθυαῖ., γΘΠ556 1, Π}}}}} ν ΘΕ 5561 

«πομλἶπιι5. ΠῸ5. ἴῃ ἰπίοσναηι [ΠΟ] ἀἰ55θηλιι5. ρον - 

{ἰοπθ, {πἰρρο. {τ «ἰΘο! ΠΠαϑβθηλι5. ἃ ΠΟΠΪπΠΟ, 

Ἐπ ηἰδὶ ρὰχ ποθὶ5 ἃ αἰτο [5 ῖϑδθῖ, (γε δα 5τέ-- 

ῬΟΓαΐ ΟἸΤΊΘΙν 5615 1{Π|.,). [ιι 1556 Π}115 51 Π6.1}}} ἃ ΡΓῸ- 

Ρυα γϑθο]] ΟΠ, δὲ ἃν ᾿η Πα απο 1πὶ ΠΟΪ5. θ6 110 
ΘΟΠΒιιΠ}11. ΝᾺ οὐ ρ  ἀἸταῖο5 Θχ ρθοοα[0 οἵα», Ο]- 

Ποβήτι6. ΘΟΙΠ ΠΟ ΟΠ65 ἃ ΓΆΓΟΠΘ. ΑΙ Ι6 Π 85, Οὔ διν- 

ῬΘΠίθ5. {πα} π|5 56 ΠΟ ΠΟΙ 116 ᾿π] 0] 1} 61} 50- 

Ἰδπὲ ἈΠΙ ΒΔ 115 ΡΆΓΟΓΘ. 

“3. ἘροΙοϑία σῖτα τ || {8 }5 6Χ ϑα! ναῖο 5 δε - 

νϑητα ροΡοθρίδ ΘΟ πβοῖὰ, {11 ν ἢ: Θχίδαιιμ 56- 

ΘΠ ν᾿[85 ΠΟΒΕ 85. {Πα ρ5115 65 θ6} Πιυιπᾶ πη δ} Θα1- 
ΠΡῺΙ, ἴῃ τηοάϊτιη ΔοΙΙΟἢἶ5 γα νιιπι πθρο (011 : 

“«{1μάϊῖ6 σογῦμην ])οπιϊπῖ, ρεϊτιοῖρος ϑοίοπι ὙΠ Ὶ : 
αἰἱοπάϊι6 ἰοσὶ 12εἰ, ρμοριεπιις5 (Τοπιοττ; αἰ 

οβίθηαι, 5ΘΠ} 15. 6}115, 404] οἱ ἃ Π)οτηΐπο 84|08-- 
οΥἢ σϑὶτοίιιη ουαΐ., δά νθητι δἷ5. 58 {π||15. [Ἐ|556 

σατιδα πη ΟΥΘἸ ΠΟΠ 16. ΟἸοΠίΔ 1 5 Πιια Π ιι} ἴῃ Οἷ5 
δ τπτη οὐαΐ,, ΒΟ οι ποθ τ 015 τη} 15 ΡΠ ΟΡΠΟΧΙΙ: 

᾿ρ505.5 οἴιπι Θϑ50ΠῈ ΡΥ ΠΟΙ ΡΙ 115. ρΟ]Ον 65... ΡΥ ΙΠοὶ- 
Ῥὸ5. ϑοάοιηουιπν δὲ ροράλιη (ομπ ον ο Ἀρρ6}- 

ἴαΐ, φιιοά ϑοάομηα οϑϑοῖ νι! ποαι 85. τπο Ρὸ- 
ῬΟΪΙ5.. ΘΟ] σά πι6 ΡΥ ῚΠΟΙΡΟ5 ΘΧϑ ρον εἴα 1Π] 11 {415 
5 ρου νοπῖ. ῬΟνΓῸ 814 δὲ «το νοσοπίιν Βοίο- 
ΒΙΟΡ ΡΥ ΪΠΟΙρο5 ἢ Απὶ «ἴα «ποιηαἀπηοάτιμ. 1Π| 

ΘΡΘΙ ΟΡ ΠΕ ἃ 56. δὲ ἄνθια θα Π τι" ΤΟΥ }πιδῖα. ἄθοον- 
ΠΘΠίθηΙ ,. Οἴϊπη 605 Π41|05 ΠΟΒρὶ [0 γοοοροῦα!., 

ἸΡΒΟγιιη μι Π 115 Θχῖ ποθ. ΘΟΠΑΡ ΘΙ" : (ΠΟ Δ :: 

ΠΪ ΠΝ ΡΠ : ἤπιρτθ55ιι5. 65 τιὶ αὐνοηα, πιίι εἰάπι 

κι μα ϊοίιεην γος }) ἴτὰ οἵ ᾿ϊ γ6] ΠΟΙ 6  Π1 δοαμαμιι 
Τιάίσοηι,, οἰαπηδηΐοϑ : Ογιοί 6, ογιιο 56, 6}5- 

τα νἱγιιην [0116 6 ἴθυρὰα ὃ Πς διι[6 1 506 ]1τ|5. 1}11]}-- 

τὸ τη }115. 651. Ἐτθπῖπι 11 «τ! άθι. ΠΡ ἀπ δοιΐ., 

ἴῃ Ποβρὶ[ο5. ὨἰΠ1] 6. 56 πλα]Ὸ θυ Ἴ 05. ἔν θΔηι : 

1 νΘ1Ὸ διιπὶ ἱπηρϑίι πῇ, ἃ 4π|Ὸ Θυαπ! βΟ ΠΟΙ 5 

ὨΙΆ ΧΙ 5. αἰίροιι. ΠῚ 1ῃ ΡΟΡΘσ ΊΠΟ5., μὲ νΟΙῸ ἴῃ 

4}, 

8. (οαϊΐοο5 ἱγο5 παθήμασι τῆς Σοδομιηνῆς. Ἀδ5. δοσιι- 

ἄυς τῆς Σοδομινῆς. ἜΜ παθήμιασι τοῖς Σοδομιχοῖς. Μὸχ 

ἁΠπααοῖ Μ85. προσαγορεύει. Θαιθίη6 ἴγὸ5 Μ85. διὰ τό, 

ἘἙδιΠ οὐ Ἀδρ. Τογιο διὰ τοῦ. 
᾿ (οάἴοο5 φαΐπαιια σταύρου, σταύρου. κι, ἀν ονθο 

ἀροοηΐιι, σταυροῦ, σταυροῦ : 411: βουιρίιγα πίον ναγίαπ- 

[65 Ἰφοιῖοπο5 ἴῃ πόνο οϑίαπιοπίο Οὐ χοηϊοπϑὶ Ἰοσῖταν 

Τιιο. 33, 21. ΠΙυά «ιοά θεαῖν, ἀπὸ τῆς γῆς, ἴῃ {τὶ- 

Ριι5 ΝΜΙ55. ἀεβϑϊ ἀθυαῦαν, 

ἃ 51. δα, Αἰ φυΐμαιιο Μ85. οἱ δὲ εἰς τὸν τὰ μεγάλα 

αὐτοὺς οὔμιενουν ἔχοντα. ὑπερβολήν, πόϑοῖο 4πι0 56ηδιι. Μοχ 

661 εἰ Μ55. οὗτοι δὲ τὸν εἰς τά : 564 διιοῖοι,, «πἴοιιπι- 

41 1116 ἀπ|, ἀὰ} 5 υΊρ5ι εἰς τὸν, ἀπ| ραν του]απὶ εἰς 

Βα Ἴν 1, 

με ρ ἦἡ.7. 

: ἴθι 

ὅεπ. το:0. 

Δμρ.53.:1. 



λαμ. τὰ 
ι5 

Εχοώ. 2ή. 

3. 

ὅ02 

διιπὶ ἀπ ἴπ ΡΙΟρυῖα γ ΘΗ], ΓΘ ΡῸ ΟΠ ΠΠΘΙΙΟΒῚ : 

111 φυ!άθπι ἰῃ ἀηΘ6 105, ἢἰ γοΡῸ πῃ Πδιιην. ταν 
ΡῬεΪποίριιαι. ΒΟ Ομ  ΠἸΘΟΥ πὴ ΠΟΠΊΘΠ. 116 ἃ6 1η6- 

Υἶτο ΘΟΠΒΘ ΠῚ 5πη:. ΑἸαηθ. Τ)θῖι5. ἴπ 0,505 
Ῥοηθἤοιιβ ἃ τ{Π|65 δῖι05 ΒΟΥ ΠΊΟΠ65 Δ Ἰοπ 405 δή-- 

Πιογἕατιι", ΡΟΡυ] πη τι6 ἢ]5 ΡΥ Ὶ ΠΟΙ ΟΊ] 115 5ι. τι}, 
δὲ Ῥγορίθυ ᾿πηργΌ πὶ ἀΟο ΓΙ ΠΔη} ἈρΡΡΘΙ]αταπι αο-- 
ΠΟΥ μ ΡΟΡα] μὴ, αὶ ρυο πάλην Ἰϑρὶ ἀττθπεῖο- 
ΠΘΙῚ ᾿Ππο1Ὁ : ἄτι 50] ΠΟΥ 115. ργθοῖρ1, πὶ διι- 

ἀἴαπε ; ἱπϑ᾽ρ 1 η]} 15... τ διτοπάδηϊ; γν 6], ὃ 

ιν θτι5. ῬΘΡΟΙ ρα ητ.,. ἴοι. οεοῖουϊ ᾿π θυ ρΡΘ ατὶ 

511η1. ῬΟΥΓῸ 4ιιδηἴα Θ5Γ ΒΘΡ ΠΌΠΟΙ ᾿ΠΙ6. οἱ Ἰοθπὶ 

ΑἸ} Θυθη τα, τὰ ηῖο ἀἸβου  πηῖπθ ἀπ τὸ δὲ δι] θιῖ5 

ῬΟΙΟΙΡΟΡΘ ᾿ΠΓῸῚ 56. ἀἸἰδδιθης, Ἐβὲ ϑηΐμ ἰὸν Πιϑίο- 
σαι} Θ᾽ ΤΠ] πϑτουτιτὴ γϑριι!α : {τι α ἤδη ἀρϑηκἃ 

δ11ηΐ 5. ΠΡΟ ἍΠ5 5 Θὰ ΨΕΙῸ 4128. ΠῚΪ ΠΪ 6 ϑιηΐ [ἃ-- 

οἰθηα, ρΡΌ ΠῚ Θ5. : {τ} δορὰ: ντ]σιιθ, [ἀπηοῖ-- 

81 6}1|5. ᾿σπούαΐ πΠ] 16}. ΒΟΥ. δυΐθιη γϑ 11 

Θ ἴδ πὴ ΡΔΓΟΠΘΠ1, Οἷα" αι Δ πὶ 5᾽πὲ σοηϑηταία. ἘῚ 
Δ ΧΙ ΠῚΘ 56 Π10 ΠΟΒ[ΘΙ 5. 511} 1Π|1 5011 8] τι6 561-- 
511 Ἰθθθ ΘΧ  ]]ΟΔΠ5.., πιὰ. δὲ ἰθ σι} ΟΡΒΟυ να Π 0 η 6 

ΠΟΡΙΠΟΥ ὁϑὲ ἃς Ῥ φϑι  ΠΕ1ο}". ΑἸ τ ἀυιτθ πὶ δὲ αἰι-- 

ὙΠ ι15. ῬΘΙΟΙΡΟΡΟ., 4] ἸΠῖου 56 αἰ δυτηῖ ἢ Οτὐοΐά 
Δ 6 ΠΙΘΠΓ5. Θϑῖ 7. ΟἿ] ΠΟΠΉΪπιι5. ᾿πάσαϊ., ἄτη 

ΠῸ5 δ4 ἀἸοτουῚ" ἢ) 56 ΠΊ ΘΠ ΤᾺ ΠῚ ΡΓῸΒ)6 ᾿π|6 }ΠΠἸσο πα πὶ 
δχϑίϊμηα]αι : Ομ ἀανϑὶ αἰγὸς απαϊετιαϊ «αϊαι : 

ἃΓ νΘΥῸ ΔΕ 1] 115. ΠΟΙ ΟΙΡΘΡΘ Θϑῖ δια} 15. πιιάτιηι 1Π- 

ΘΟΙΘΡῸ 50 Πτ1η1. Οὐ ΡΓΟΡ ΓΘ ΡΟραΪτ5 ἴῃ χοάο 11: 
Οπινῖα, φιιθοιιτιι εἰϊαονὶὶ Π)οῖι5, Γαοίδηιιις., οἱ 

ατιαίφηνῖι Σ ἰἈΥΩΘΙ5] ΘΟ ΠΘΟΠ [Δ ΠΘΙΙΠῚ ΠΙΔΘῚ5 [πϑύαι, 

τι ἀἸοογθης : Αὐ δ ηλῖι5 οἱ [λοϊαπηιιθ. Ῥυοΐδοιο [ἃ-- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ΘΟ Ὁ 6715. δῖ, 4 ν6] οὐ αββιϑϑιηα 511 ΠΘΠῖΘ 
ΡγΡ  τπι5, Ρυαἃ 58 Πα ται ΟὔΒΟυ ΡῈ [αχτα σονρο- 

γα] 56 Π 511}... 0 Θ5015. ΑΒΕ ΠΟΥ, 416 οοίανο 

ΟἸΡοσπ οἰ 41, ἴα τι6. ἴθι ἴῃ ἅΠΠπῸ ἴῃ [θιη 0 ]ο ἰητο- 

6556 : 564] ΠΟΙ ΓΆΓΟΠΘ5 ἀββθαὶ, 1 βὰπὸ {πουὶΐ 

νἱνὶ Ῥου δου 7Δπὴ... ἃ6 Πλα]τιιη} ΒΟ θητα Ρυονυθοιῖ. 

Ἐδυιηΐ ἀὐιΐθηι. πὰ πο. τ ΠᾺ ΠῚ [ἘΠ|556. ΟατιϑΆ 1, {πὲ 

να] τι5. ΤΟ ΡΟΥ 5. ρΟριυ αι ἃ ἸΠ511ὰ5. ρΡΌΡ Ποῖ 

δ υπΘ η 15 ἱπη ρΠον 11, 54 πὶ γ γῸ πιιη χα [ἰθὺ γο- 

»ΈΜΕΗΙ οἱ ἴτεβ Μβ8. προχαλεῖται. ΑἸ ἄπο προσχα- 

λεῖται. 

ὁ Βδρ, βδοιηάτι οἱ ()0}}». το πὶ βοοιιητι5 τὸ ἑαυτοῦ 

ὠφέλιμον. 

ἃ Τρίτον ἴῃ “ποθι Μ95, ὅγε καθ᾽ ἡμᾶς. ΤρΙάοπι α]1- 

{οι Μβ5, ὑψηλῶς. ΕΔ ὑψηλῶν. Ἀχινβιι5. πος ἶρ5ο ἴῃ 

Ἰοσο «ιαίπου Μ55. ψιλῆς χατ᾽ αὐτὸ τὸ γράμμα. ἘΔ 
χατὰ τὸ γράμμα. 

ὁ ΒΜ 11 οἱ (01}». Ῥυϊπλιβ βθοιιηἦα πιᾶπιι οἱ σϑοθηςὶ 

ποιήσομεν καὶ ἀχουσόμεθα,, εἰ ἴα φασι οἀτειηι αν οηῖ- 

ἡλτι5 ἀρι ΤΧΧῚ ΑΥἹ ἀΠῚ ἀπαίπον Μ55. ποιήσωμιεν καὶ 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

Ρ̓ -“ " ᾿ 
ται. Ἀλλ᾽ ὅμως τούτους εὐεργετῶν ὃ Θεὸς εἰς τὴν 

τῶν ὠφελίμων αὐτοῦ λόγων ἀχοὴν ἢ προχαλεῖται. 
, Ὡς 

τὸν δὲ ὑπὸ τούτων ἀρχόμενον λαὸν, χαὶ ἐχ τῶν πο- 
ΤΣ ποτ τ ΚΕ ΕΣ ΕΝ τα ἐκσγες 

νηρῶν διδαγμάτων Γομόῤῥας λαὸν χρηματίζοντα, 
ΜΝ Ξ ; Ἶ 

Ι εἰς τὴν τοῦ νόμου προσοχὴν ἐπιστρέφει᾽ τοῖς μὲν 
- - Α 

ἐντρεχεστέροις τὸ ἀχοῦσαι προστάσσων, τοῖς δὲ 
΄ μ συ ἀσυνέτοις τὸ προσέχειν, ἢ τὸ ἐνωτέζεσθαι, ὅπερ 

Χ ΄ 

ἕτεροι ἐκδεδώχασιν. “Ὅση δὲ λόγου πρὸς νόμον δια- 
.-Ὡ 7 φορὰ, τοσαύτη καὶ τοῦ ἀχούειν πρὸς τὸ ἐνωτίζεσθαι. 

Ξε Δ, Ὧι ; ων ᾿ 3 ΟΥΕ λ 5.7] 

Ὁ μὲν γὰρ νόμος χανὼν δικαίων ἐστὶ καὶ ἀδίχων, 
πὰ ν 

προσταχτιχὸς μὲν ὧν ποιητέον, ἀπαγορευτιχὸς δὲ 
“Ἐν » ΄ μὰ ΠΩ ξ Δ ΕῚ ὧν οὐ ποιητέον " οὗ φυλαχτιχός ἐστιν ὃ πολὺς, χἂν 
σον 2 ὙΡ Κο ΤΥ, 5 -Φε ΑΛ 1 νος τῷ 
τὸ ἐν αὐτῷ ὠφέλιμον ἀγνοῇ. Ὃ δὲ λόγος χαὶ τῆς 
ΓΕ, ΕἸ Ἁ - Ν Ἀ ᾽ Δ ἈΝ , » ψ αἰτίας ἐστὶν ἀποδοτιχὸς χαθ᾽ ἣν τάδε τινὰ διατέ-- 

᾿ ἘΡέτο τς 
ταχκται. Καὶ μάλιστα “ ὃ χαθ᾽ ἡμᾶς λόγος. ὕψη- 

Ὁ λῶς τὸν νόμον χαὶ πνευματιχῶς ἐξηγούμενος, τι- 

μιώτερός ἐστι τῆς ψιλῆς κατὰ τὸ γράυμα παρατη- 
͵ὔ γι" Χ ν “ Ἷ -- ν᾽» , Γ » 

ρήσεως. “{ δὲ τὸ ἀκούειν τοῦ ἐνωτίζεσθαι διαφέρει; 

Ὅτι τὸ μὲν ἀχούειν διανοίας ἐστὶν, ὡς δηλοῖ ὃ Κύ- 

ριος διεγείρων εἰς τὸ συνετῶς χαταχούειν τοῦ βου-- 

λήματος τῶν λεγομένων, Ὃ ἔχων ὦτα ἀχούειν. Π ΐ » ( 
» ΄ δες ΝΑῚ 75 Ἵ ΝΧ ᾿ 5» δέον 
ἀχουέτω " τὸ δὲ ἐνωτίζεσθαι, ψιλὸν τὸν ἦχον ἐντί-- 

θεσθαι τοῖς ὠσί. Διὸ καὶ ὃ λαὸς ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ φησὶ, 
, « δος ΕΘ ΤῊ , ν 5 

Πάντα, ὅσα ἐὰν εἴπη ὁ Θεὸς “ ποιήσομεν, χαὶ ἄχου- 

σόμεθα. Καίτοιγε ἀχολουθύτερον ἦν εἰπεῖν, ἄχου- 

σώμεθα χαὶ ποιήσωμεν" ἀλλὰ τὸ μὲν ποιῆσαι παν- 

Ὁ τός ἐστι τοῦ παχυτάτου τὴν διάνοιαν, οἷον τηρῆσαι 
“- ᾿ “Ῥῥατ, Ἐπαλ 3πτ ῇ 8, ἄς 

σωματιχῷς τὸ σάδύατον, ' χαὶ ἀπέχεσθαι βρωμά 

των, χαὶ περιτεμεῖν τῇ ὀγδόῃ, χαὶ τὸ τρὶς τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ὀφθῆναι ἐν τῷ ναῷ " τοῖς δὲ λόγοις τούτων 

ἐπιδαλεῖν, τοῦ τελείου ἤδη καὶ ἐπὶ πολὺ διαδεθη- 

χότος τῇ γνώσει. Φασὶ δὲ μίαν ταύτην αἰτίαν εἶναι 

τὴν χινήσασαν εἰς τὴν χατὰ τοῦ προφήτου ἐπιόου-- 
᾿ ν , ες: λιν πιν ῃ ᾿ 

λὴν τοὺς τότε. Οἱ δὲ ἄρχοντες Σοδόμων πότερον διὰ 
ἢ τος τταε, ἂν ΟΝ ΠΡ Ἀπ αν ΤΉΝ: 

τὸ πονηρῶν ἄρχειν προσηγορεύθησαν, ἢ διὰ τὸ πο- 
ἡ τ ; : Ἂς Ἢ 

νηροὶ εἰναι; Δύναται γάρ τις χαχῶν ἄρχων αὐτὸς 

ἀπηλλάχθαι τῆς καχίας τῶν ἀρχομένων. Ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

περὶ τοῦ λαοῦ ὃ ἀπεσιωπήθη, τυχὸν ἂν εἶχέ τινα 
, το ἊΣ . ᾿ 5 χώραν ἣ ἀμφιθολία- νῦν δὲ " τῷ λαὸς Γομόῤῥας ὃ 

᾿ τὶ τῷ ν - - 
λαὸς ὠνομάσθαι, τὸ ἧττον ψεχτὸν τοῦ λαοῦ παρὰ 

ἀχουσώμεθα, {) αοἰαπιι δἰ αἰιίαπεις. ϑταιτῖνα δ 1 οἐ 

ὅο Μί55, ἀχουσώμεθα χαὶ ποιήσωμεν. δ. ῥαϊπηαβ ἀχοὺ- 

σόμεθα καὶ ποιήσομεν. 

ἡ (αῖοο5 ἉΠ4ποῖ καὶ ἀποσχέσθαι. ΠΡΙάοπα «αϊη ας 

Μϑ95. περιτεμεῖν. ἘΔ περιτέμνειν. ΝΟ 1τὰ ππα]ῖο μοϑὲ 
Μϑ5. φαυΐϊηιια τούτων ἐπιθαλεῖν. ἘΔ ἐπιθάλλειν. 

ἐ ἘΔ ἐσιωπήθη. ΑἹ φυΐπαηιιο Νί55, ἀπεσιωπήθη. 

" (οαϊοθβ φαασίαον νῦν δὲ τὸ λαὸς Γομόῤῥας ὁ λαὸς 

ὠνόμαισται, πἰδὶ φιιο ἴῃ ἀπὸ Ῥοϑὲ 1Πὰ4, ὁ λαὸς, «448 - 

τὰν ὅλος. Ἀδρ. δϑοιηάιι5 νῦν δὲ διὰ τῷ λαὸς... ὠνορμιά- 

σθαι. ἘΔ1ι νῦν δὲ διὰ τὸ λαὺς.... ὠνομάσθη, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΓΝ 

- των τὰ "ἢ - νΐᾳ τιν 
τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν, τοῦ λόγου δηλοῦντος διὰ τὸ 

ον . ΩΣ ΞΕ ΞΤΕΕΣ ΤῊ ᾿ 
προχαθέζεσθαι τὰ Σόδομα τῆς πενταπόλεως, χαι 

βοτως ᾿ ἍΜ 
αὐτὴν ἔχειν τὰ οἱονεὶ ἀρχεῖα τῆς πονηρίας, χαὶ τῆς 

πΞι - -- τ, Ὁ Ε ΠῚ 
ἐν πᾶσι χαχοῖς ὑπεροχῆς ἠξιῶσθαι. ᾿Αρχοντας δὲ 

Σοδόμων ἣ ἱστορία οὗ παραδέδωχε πλὴν τῶν βασι- 

λέων τῶν ἡττηθέντων. Διὰ μέντοι τὸν πεπαῤῥησια-- 
΄ μι ΄ 

σμίένον τούτων τῶν ἀδικούντων ἔλεγχον, ὃ ἀπόστο- 
ον 4. "Ὁ « «δ.-. 2, “Ψ ΠῚ λέ 

λός φησι περὶ τοῦ Ἣσαίου, Ἀποτολμᾷ καὶ λέγει. 

Χρήσεται δέ ποτε τούτοις ὃ ἐν δόγμασιν ὑγιέσι χαὶ 

ἀνεπιλή βίῳ τυγχάνων πρὸς ἄργοντας ᾿ἔχχλη- ΕΕπελ τ ΡῈ τυυχὶ ρὸς ἄρχοντας π- , ἮΝ ὙΣΤΣ 3 
σιῶν “ παρανόμως βιοῦντας, χαὶ λαὸν ἐχχλίνοντα 

καὶ ἀχρείως πολιτευόμενον. 

Ὑί μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν - λέγει Κύριος. 
φΦι" τ ἀτὸ, ς ζω Ἀσὰν τ. Ὁ Κ 
Ἐν τῶν ὀφειλόντων ἀχουσθῆνα: παρὰ τῶν ἀρχόν - 
των, χαὶ παρὰ τοῦ λαοῦ φυλαχθῆναι, τὸ, Τί μοι 

πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν; Θυσία: ἀσεῤῶν βδέλυ- 

ρα " Κυρίῳ. Πῶς δὲ διὰ θυσιῶν τῶν ἐν πλήθει 
προσαγομένων ἄνευ ἀξιολόγου μετανοίας ἐλπίζετε 
εὑρήσειν τινὰ ἀπολύτρωσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν; Οὐ 

γὰρ ἐν αἵματι ζώων, οὐδὲ ἐν σφαγαῖς ἐπιδωμίοις, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ χαρδία συντετριμμένῃ Θεὸς ἱλάοχεται. 
΄ - - πω 

Θυσία γὰρ τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον. Τὸ 
8 (τ ν Ὰ ᾿ τ} Ν , Α ΕῚ Ν - αὐτὸ δὲ χαὶ πρὸς τοὺς ἐν δαπάναις μὲν ἀφειδεῖς. 
Σ τ᾿ “- δι δ ὰ τῆς ἂψ ς ΄ - Ἃ: μὴ μετανοοῦντας δὲ διὰ τῶν ἔργων, ἁρμόσει λέγε- 

σθαι. Διὰ τοῦτο οὐχὶ καθόλου θυσίας παραιτεῖται: ὃ 
᾿ “ Ὁ 

λόγος, ἀλλὰ τὰς ᾿Ιουδαϊκάς. Τί γάρ μοι πλῆθος, 
" “- ΒΕ ΞΩ ΣΞ, 

φησὶ, τῶν θυσιῶν ὑμῶν; Καὶ τὸ μὲν πλῆθος ἀπο-- 

πέμπεται" μίαν δὲ θυσίαν “ ἐπιζητεῖ. Αὐτὸς ἕχα- 

στος ἑαυτὸν προσαγέτω τῷ Θεῷ, παριστῶν ἑαυτὸν 

θυσίαν ζῶσαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ,, διὰ τῆς λογικῆς 
ἜΣ ΩΣ ΡΞ ΟΣ : 

λατρείας θύων τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως. Ἔπειδὴ 
Μ Ἐρτρ τος : Ξ Α 

δὲ τὸ πλῆθος τῶν χατὰ τὸν νόμον θυσιῶν ὡς ἀχρεῖον 
ἘΝ Ἷ ’ ,ὔ 

ἐχθέδληται, μία θυσία προσεδέχθη ἐπ᾽ ἐσχάτων 

τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας ἀνενεχθεῖσα. 
« ν. - σιωῦ ΒΝ ΄ - 
Ὁ γὰρ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ἦρε τὴν ἁμαρτίαν τοῦ χό- 
σμου,, ἑαυτὸν ἀνενεγχὼν προσφορὰν χαὶ θυσίαν εἰς 
ὀσμὴν εὐωδίας. 

3 Τὰ συδίπον ΜΞβ. ΑἹ δα οἴιπὶ Βα. ῥυΐπιο παρα- 

νομοῦντας, χαὶ χαχῶς βιοῦντας. Ηος ἶρβο ἴῃ ἴοοο Βες. 

δοοιπάτι ἐχχλίναντα. 

»ΈΜΙΙ παρὰ χυρίῳ. Τοοβὲ παρὰ ἴπ ἐσίθιις Μ55. εἴ 

ἘΒΑΙΔΛΜ ΡΒΟΡΗΒΕΤΑΜ. 09 

οαΠ βιπὶ ΒΟ οι πὶ ΡΥ Πεῖρ65., 4πο πη ργΟ 5 
ἱπηρογαγθηξ,, ἃπ 4υἷὰ ᾿ρϑὶ εβϑϑεπὶ πηρτΌθὶ ἢ Ρο- 
τ6ϑὲ δῃΐπὴ 415 ᾿πηρ ΓΟ ῖ5. ΠΡΟ ΓΆΠ5 , ᾿ρ58 ἃ 50 1-- 

ΤΟΓΊΙΠῚ ΠΟυ τα 6556 ᾿πηπηπ1Π|5. Οτοα 5ὶ ἀθ ροόρυίο 
«υϊάδπι οΡΕοτιῖββθε, ΓΟ  αβ515 ἰοσιιπὶ ΔΙΊ π|6 πὶ ΡῸ5- 

ΘΟΑΡΌΤ 1. 

ΣᾺ 56: Βα γα ἀπ Ὀἰ στ α5. Ναιπς. ἀπΐθπη {πα Ροριι- 
ἴτι5 νϑοδίι5 δϑὲ (ΟπΙΟΡΓ 86. ΡΟραΪι5., ΡΟραΪτ5 
ΠΗΪΠτ5. {Π8 πῃ ̓ρϑῖτι5 ρυΪ Ποῖρε5 σα] ραπάτιβ 6ϑὲ : πϊ- 

τηΐστιπε ϑοάοπια ρϑπίαροΙ Ργεοι]556. οϑίθπε!ε 
Βουρταχα , δατηπ6 'π ᾿πΙ 4υ]ταῖθ ΟΠ Πτιῖσϑθ Ρυ]- 
τπδ έτη! , δὲ 46 οπηπῖθτι5 πη} }15 ΟΠ σ6 ΘδθίθγΟΚ 511- 

Ρεγα55θ. Ηϊἰβεουϊα δπΐθπὶ 6 ρυϊποῖριθι5 50άο- 
ΠΠΟΥ ΤΠ ΠΟΙ [οἷ ΠΟ ΠΕΙΟΠΘΙΠῚ, Πῖϑὶ (πιο γα σαπι ἀ6- 
ν]οζουιι πη ΘΠ ΠΙ ΘΠ Ϊ Πἴξ. ΑΈΖΕΙ ργορίον ΠΡ αἴθ 
ἩΠὰ τὰ {πιὰ γον στμαπίαν 5:1 ᾿π| 4, ἀ6 Ἐβαϊα δἷὲ 
Ἀροβίοϊιβ : «7μάθὶ οἱ αϊοῖξ. (θυ πὶ 15. οἰμ]τι5 πονν. το. 

βᾶπᾶ δϑὲ ἀσοιυπα δὲ νἱΐα ἱπου]ραΐα., ροϊουῖε ποη- 

ΠΟ αλ ΠῚ Πᾶς ΘΟΔΥσΏΘΠΑΙ ΠΟΘ μα πΠ| Δάνογϑιιβ 
ἘροΙ ϑίαγιιπι ρυϊποῖρο5. νἱταπὶ ἢ σ! Ποσαμ ἀπισθη- 

ἴδ5., πϑοποη ἀάνθυβιιβ ΡΟρΡυΪι ΠῚ ΔΡΘΓΡΑΠίΘ ΠῚ ἃ0 

Ἱππ ΠΟ σΟΠΥ Θ ΒΑ 61. 

“ἡ. Ομία ταϊλιὶ παιϊεετιο ςαοστιβεϊοτιιπι σε- 

σέγογιπι ἢ οί! ])οπιΐπιις. Ἐκ Ἠϊ5 4πις5 ἃ ΡῬυῖποῖ- 

ΡΙΡι5. ἀθθιθγαπε ιν Ἰγὶ., δὲ ἃ Ροραϊο ΟΡβουν αν, 

Β ποὺ ἀπε εϑί. Ομ πεὶεὶ πεεἰείιπιο σαοτγιεἰ-- 

20. 

υ.1τἰ. 

οτγιπι υδείτογμπι ἢ ϑαογι Ποία ἱπιρίογιτη αν οπεῖτια- Ργιον.κ5.8. 
{10 σιετεῖ 1) οπεῖτιο. Οτοτηθάο ἀπιΐθπι Ρ61 ν]Ο ΠΠὰ5 
αἰϊατίπι ΟΡ] αἴαβ βῖὶπθ σοπάϊσπα ρα πΙτΘ ΠΗ ἃ 5ρΟγΔΓ5 
γῸ5 ΔΙ᾿ 4π|ᾶπ| ΔΠΪΠΙΔΡΕΙΠῚ νΈϑίγαΓττη ΓΘ ΘΙ ΠΙΟΠΘΠῚ 
ε556. ἀϑϑθήηϊπιξιγοβ ἢ ΝῸΠ ΘΠ ΠῚ ΔΠΙΠΊΔΪ ΠῚ 58Π- 
δθϊ1π6., ΠΟΙΠ6 ἱπηροβ1 15 ἃΓερ 580} 1 6115, 56εἰ σοη- 
ἀτῖτο οογθ δι μ]ασαίι : Βιφαίάοιη ϑαογι ἤοίετπ 
7060 Ξρίγίἐμς σοπίτι δ ιϊαΐιι5. ῬΟΥτΟ 14 ἰρϑιπὶ ΠῸΠ 
ἱπϑρίθ ἀϊσθῖιν δα δὸ5 {ποῆτιθ 411 ἰπσθηΐθς ἴη- 
Ῥδπβὰ5 λοιπῇ, Π6Ὸ ἴϑη6 Π ΡῈ ΟροΡὰ ἀσππηΐ ρα»- 
πο π απ. ΟἾΔ ΠΟ ΓΘΠῚ ΠΟῚ ΟΠΊΠΙΠῸ 5 νυ ρίπνα γ6- 
7161: βου ποῖα, σϑὰ ταπέσπῃ Ππιάαϊσα. (μία Θμΐπι, 
᾿π4αῖξ, πε ὲ πε {πο σαοτί Ποίοτιιπι σδείγογιπιἢ 

Ἐὲ φυϊάθπη γϑργο θα ἕν. τα] Π ππ0 : ππᾶπη γΘΙῸ 

ῬΕΖΟΙΡΙ Ποβείαπη. ἘΠππιβιίβαπε Π 60 οἴεγαξ 56 1ρ56, 

Ρεξαὶ 

19 

δο 

ΘΧΒΙΡΘΠ5 5656 Ποϑεαπὶ γἱγθηθ ΠῚ, ἀσοορίδπι Π 60, ποιε. 12.1 

ΡΕῚ γα! οπαθπ) ΟΠ τιτη Π)60 [Δ1115 58] Π οἴτι πη 1π|- 
τη Ϊαπ5. (πὶ αἴθ πὶ [6 σα  πιπὶ ὙἹΟΣ ΠΠΑΓΊΙ ΠῚ ππα|{1- 
παάο τἀ π΄ πᾶπι νὰπὰ γο]θεία 51}, ἀρργοΡαΐα δϑί εἰ 
ΘΟ] ἴα Ὁ] Εἰ Πλ15 Γι ρου ιι5 δα ἀδἰοπάτιηι ρμϑοςαίιπι 

Βοβῖα ππᾶ. Εξθπῖπη ὍΘΙ Ασπιι5 ἀΡ5εμ 1 τι πα] 

ϑἴΔ πη ἴπΠ ΟἄΟΓΘΠῚ ϑιιανυ αι5. 

ἴπ εὐϊίίοπε Ἀοιπάᾶπᾶ. 

Ττεβ Μίξ5. ἐπιζητεῖ, ἣν αὐτὸς ἕκαστος ἑαυτὸν προσά- 

: ἅΠτεν προσαγάγῃ. δε 

οεΐενα ἴῃ αἴτοσις Δἴ5. Ἰοστιπει τ τη σοπέοχειι, 

γε: τῷ θεῷ. ἴὔπιι ΜΞ, προσάγ 

Β ρβοσδέμπι, 56 ἰρϑίιτα οἴεγθ πη θα ΠΟ ποῖ δὲ μο- Ερὶι Ἢ 22 



“οαπ.τ.ιθ. 

(ἐοἱο55. 2. 

9 

7ω" 43. 2ή. 

Ῥφαὶ 23... 

1εἰ. 8. 8. 

“1ε1.0. 26. 

01 

αὐ. Ρίεπιις σιηι. ΠῚῸ 005 6 ἤθη {ἀϑνῚ} [6ο11-- 
οπΐ ἤπϑηι ΠΡΟ ΠΟΙ 6, ΘΧ τι6. ἅ]10 ᾿ΡΙΠΟΙρΡΙΟ 4118 
81π| ἀοἰποθρδ ἀἸοοπ α ̓ἱποΠοαγθ. Ἰηθῖιπι δηΐπὶ (6- 
ὁοΓ γ6] πιὰ χη 6 5 518 Ρ] ΘΠ τιπὶ 0556. θα τ π 1π6, ΠΘῸ 
1} 1π|5. ̓  ΘΟ. 56. ΟΡ ΘΙ Σ 55ΘΓΘΙ ἁπίθη. Ἰρ511ΠῈ 

ΠΟ] ατιβιον πηι ΠΙ ΟΡ 6 ΘΓ ΟΟΟΙΒΆΛ ΠῚ Ὑ]ΟΓ ΠῚ ΑΥἽΠΠ 
5ΔΠΘ.ΠΠ6 Ὀ]ΘΠτ ΠῚ 6586... [)60 Ἱπάϊ]σπιιπὶ 6ϑί. δὲ 
Ἰδτταν" Ρ]Θητιδ ; 126 οἱιγιι5 μἱοπιτιϊτιθ τιος Οπιτιε 5 

αοοορίπαι5., οἵ ἴῃ φιὸ “λα τίαι οπιτιὶς Ρ θπίιπι0 

εἰϊνινϊ αἷς σον ρογα ον. ῬΌΥΙῸ ἀο ΠΟ 65 .7 προῖα 
γο]ρίατριι5. ΓΓΘο ΠΡυιβάιιθ ἱπ α]! θη 65, 6χ νἱοῖῖ-- Ε 

1115 ΠῸΠ 181] σαρίπιη! γο] τρία 15. ἃς ΘΙ] απ] 6 1]. 

Ουΐρρο. ἀπιμι ἱποθπαιιπει", 5 Πσι]5. ΒΘ Δ ιι511-- 
ὉΠ. ΠΟΙ ΘΙ Γι ᾿ῃ ΨΡΟΓΘΙΙ, 510 116 ἴῃ 6} βιη 1 
11 Π|1ἃ5 ΤᾺ Γ65. ΓΘΘΟ] 15, 1π ΘΟΙ ΠῚ 511} 5 Π 018 ἢ 

51. 1{. Ομ]. ΘΗΐπ [ΟἹ] νὰ ρΟΥ 115. Πα ΠΕ}, ΠῸΠ 

«ποὰ 605 πιὰπεδηΐξ, ἀκ ΤΠ] οἴη: ̓π γΘΠΕΡΘ ΩΣ : 56 
Ρουῖ πα 6. τὰς ἈΠ] ἉΠτπι πὰ ΡΠ}... ἀπησιϊθ5. δὲ ἀπιεθοιιηι- 

416 δι1η1 6}115 σ ΘΠ 15, ἃ διιαπα τοῖα ΘΟ ΒΕ 6- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΜ ὃ. ΒΆΒΙΠΗΙ ΜΛΟΝΙ, 

΄ 
4 Πλήρης εἰμί. ᾿Ενταῦθα καλῶς ἔχει περιορι- 

σθῆναι τὴν ἀνάγνωσιν, χαὶ ἀπὸ ἄλλης ἀρχῆς ἄρ- 
ἘΎἢ ο ὦ ἐγ ΠΝ ᾿ Η .. σῇ πε ξασθαι “ τῶν ἑξῆς. ᾿Γὸ μὲν γὰρ πεπληρῶσθαι τῆς 

ἰδίας μαχαριότητος, χαὶ ἀνενδεῶς ἔχειν ἑαυτοῦ, 
τὰ ἐς Ἀὐρ ἀκ ρ άγυδ ἡὰς τοι Αρεροτν ἐδ 

πρεπωδέστατον τῷ Θεῷ" τὸ δὲ τῆς ἀπὸ τῶν ὅλο- 

χαυτωμάτων χνίσης χαὶ τοῦ αἵματος τῶν σφαζο- 

μένων πεπληρῶσθαι λέγειν, ἀνάξιον τοῦ Θεοῦ. 
Ἐπ τ - “ὦ ς - 

Πλήρης οὖν ἐστιν - Ἀφ᾿ οὗ τοῦ Γ πληρώματος ἡμεῖς 
- ἢ “ὦ ΞΡ ΣῸ» ΕΣ 

πάντες ἐλάύδομεν " χαὶ ἐν ᾧ Κατοιχεῖ πᾶν τὸ πλή- 
πων - ν , ἢ δῪ 

ρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς. ὅ Δαίμοσι μὲν γὰρ 
δ Ἂ δ, . ΄ ,ὔ , 

διὰ τὸ φιλήδονον χαὶ ἐμπαθὲς αἱ θυσίαι φέρουσί τι- 

ἡδονὴν χαὶ χρείαν, ἐχθυμιώμεναι , διὰ τῆς καύ- να ἡδονὴν χαὶ χρείαν, ἐχθυμιώμεναι , ἧς 
Η͂ ἢ - πεν ΙΝ Ό-" σεως ἐξατμιζομένου τοῦ αἵματος, καὶ οὕτω διὰ τῆς 

τῴ ΤΣ, 
τοιαύτης λεπτοποιήσεως εἰς τὴν σύστασιν αὐτῶν 
ἣν - ᾿ .«Ὰ ΄, - ἀναλαμδανομένου. " Ὅλοι γὰρ δι᾽ ὅλων τρέφονται 

τοῖς ἀτμοῖς, οὗ διὰ μασσήσεως χαὶ χοιλίας " ἀλλ᾽ ὡς 
ἕὰ ΧΣ τὰ 

αἱ τρίχες τῶν ζώων, καὶ ὄνυχες, χαὶ ὅσα τοιαῦτα, 
Σ Ν ΤῊ 

εἰς ὅλην ἑαυτῶν τὴν οὐσίαν τὴν τροφὴν καταδέχεται. 
Ἐξ , Ἢ 

Διὰ τοῦτο λίχνως περὶ τὰς χνίσας ἐπτόηνται, χαὶ 

ἰδ 5} 51α πη τα} Δ]  ητὰπ Θχοϊθίτη!. ΟπμαρΓΟ- 3299 τὸν ἐχ τοῦ λιθανωτοῦ χαπνὸν ὡς ἐπιτήδειον αὐτοῖς 
͵ 

Ῥίον. ἁνίάθ σαιάθπε πἰἀουῖθιι5..,. ἀὸ [ἀπ τη ΘΧ 

τππιγὸ ΡΟ διιηΐθηι τὰ τὰ 1 510] ἃ ΔΙ᾿] ΠΙ ΠῚ 
Δοσομηπηοάαίι ΘΧϑόνρθοηῖ. ΕΠ [ον ἴασ56 ἴῃ ἀπ  πηὰ- - 

ΠΠ|Ρτι5. ᾿πθϑ5ὲ ἃ]! τὰ οἵα Πὶ ἰδρι ΠΟ ΠΙ ΘΟΥ ΠῚ ΠΟΙ ΡΟ Μ} 

ῬΥΟΡΥΙΘ ατΠτι5. ποοθϑϑι το. ῬΟΥΓῸ αὶ γου5 ἐδ - 

"ΟΠ τι πὶ ΘΧΡΙΘΠ 15. δεάθη!., ΠῚ ἁἰι οἰ ουιπε,, 

τὰ] τι ἢ Οἷβ αὶ ἈΠΟ πἰατ ΔΟσΟΠ ΠΟ Δ Π1π|5. Α(- 
41] νὸχ ἰβίπεςο Π6ὺ οοπνθηϊξ, δ οχις διίηι. ΝῚΠΠ] 

ΟΥΡῸ Θϑ! 60, 564 Ομηπϊὰ Ρ6Π05 ΠΟ δι1πΐ. ΒΟΠΙΙΠῚ 

5: 4] θη} 65... απο ομηηΐα ἀρρθιιηξ. Τ)οῖι5. 1ι- 

ἴθι γ6 ΡῈ θΟΠιι5. ὁδί. ὅτι. [Ὁ Π5 Θ᾽ οΥἶσο θ]Θπίτιι- 

ἀἴη15. οσεηθ μη οὐδέ μεπι δὲ ἔθη αι 650 ἱπιρίθοϑν 

αἰοὶς Τοπεΐνιι. ἘΔ, Πονεϊτιὶ 651 ἔογτα,, οἱ μἱοτιῖ- 

{εἰ ὁ} πι5. Οὐοοῖνοα δὲ ᾿ρ56 1πέΠσιι5 δῖα} Πα1Π}1π|5. 

οἱ δ {τὸ ἀσορίίο,, 115. σοπίονο θ᾿] τ Ἰπθιη. 

ΤΡ] ΘΠ τιν ἃ Π16 58 ΠΟ, δίορἼατγις ρίεπιις σταῖα, 

οἱ ογεἰιιάϊτιθ, {αοϊοϑαὶ ργοάϊρῖα,, εἰ σίβπια πιὰ- 

8πώ ἵπ ροριιῖο. Οὐῖπ δὲ Ῥαμ]ι5. ροϑβὲ ἀθοθρίαμῃ [ἰ-- 

ἀ ΠΙμά, πλήρης εἰμί, εἰσ οἵ ἀρὰ Ῥγοσορίθαη ἀρϑο- 

1πτὸ Ῥομῖταν, ποὸ ὦ αἰϊα] «αϊ 4παπὶ τοίογειν. 2016-- 

γιῖι5 διεγε. ΘΊναΠἸΓὸν 6Ὁ ἴῃ Ν α]ρσαΐα : Ῥέεπιι σιπι, Πο-- 

Ἰοςφαιϊισία αγείπιπι..... ποίμῖ, δε ποὰ ἰΐᾷ ἀρὰ ΧΧΝ, 

ΠῚ 5ῖο Ἰοσίπηιιβ, πλήρης εἰμὶ ὁλοχαυτωμιάτων χριῶν, ῖε- 

χει δίεπι ἰκοῖο αιιδεῖς αὐἱοίμηι. ΟΤτιπια πὶ. παποὸ Ἰοοιῖο- 

ποῖα οἵ ἀρια Ἐπ θίτιπι οἱ ἴῃ αἰ {ποι 155. ΤΘΡΟΓΙΡῚ 5ία- 

ΠῚ ΠΔ ἀπ ΠΟΙ ΒΊΠλ115. 

εἾτὰ «απο Ν,55. Αἱ ἐπ τὰ ἑξῆς. 

ΓἙἘΔΙΗ πληρώματος αὐτοῦ, Κοχ αὐτοῦ ἴῃ 4}115 4πὰ- 

ποῖ Δῖ55. ἀοοι δα αν, 

5 Δαίμοσι μὲν γάρ. [μὸρ 6 Ῥτωςαιϊοπομι. 

Ξ ; Ξ 
εἰς τροφὴν " ὑπερασπάζονται. Καὶ τάχα ἐστί τις ἐν 

τοῖς ζώοις πρὸς τὰς ἰδιότητας τῶν δαιμονιχῶν σω- 
᾿ ΕἾ τ ἌΡ ΉΡΟΣ ἄταν σατο ϑἢ 

μάτων οἰχείωσις. Καὶ οἵ γε τὸ βούλημα αὐτῶν " ἐχ- 

ὡς οἰχειότερον εἰς τροφὴν 
Ε: ΤῊΝ , 

προσχομίζουσι. Θεῷ δὲ πρέπουσα φωνὴ τὸ, Πλήρης 

΄ “ἝΝ 
τοῦς τῷοξ λαύοντες, 

εἰν. Οὐδενὸς οὖν ἐφίεμιαι, ἀλλ᾽ ἐμαυτοῦ τὰ πάν- 
δ 5» ν Ω Σ τ , ΓΊΡΌΝ ". τα. Τὸ ἀγαθὸν γάρ ἐστι, οὗ πάντα ἐφίεται. Ἄγα- 

θὸς δὲ “ ἀληθινῶς ὃ Θεός. Πηγή εἶμι πληρότητος. 
: Η͂ ν » ᾿ . . ῳ τον Χ δὺς Οὐχὶ γὰρ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ἐγὼ πληρῶ: 

5 Ὁ ΣΣῈΣ "Ἔ ἘΣ Εν 
λέγει Κύριος. Καὶ, ᾿Γοῦ Κυρίου ἣ γῆ, καὶ τὸ πλή- 

ρωμα αὐτῆς. Διὰ τοῦτο αὐτός τε εἰμὶ ἀνενδεὴς, 
ἧς ᾽ 

καὶ οἷς ἂν προσγένωμαι, τὴν πληρότητα ἐπάγω. 
ἐς ε ; 

Ἂπ᾽ ἐμοῦ πληροῦνται οἱ ἅγιοι. Στέφανος πλήρης 

χάριτος, χαὶ δυνάμεως, ἐποίει τέρατα χαί σημεῖα 
-Ὡ -" Γ΄ ΩΝ Ἷ 

μεγάλα ἐν τῷ λαῷ. Καὶ Παῦλος μετὰ τὴν ἐπίγνω- 
, Ὃ 

σιν πλήρης Πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν εἰς “1ε- 
Ἕ ᾿ ᾿ 

ρουσαλήμ.. ᾽Εχ ταύτης τῆς πληρώσεως χαὶ Ἀδραὰμ. 
5 δύ ἣ ἀξ τε δες, ΟΦ ΚΞ Σ 
ἦν πρεσδύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν. Καὶ ἐν τῷ 

" Τῦππι5 Οοπιθεῖ, ὅλοι γὰρ δι᾽ ὅλου. ΕΔτ οἵ αἰϊχαοις 

Μ55. δι᾿ ὅλων. Μοχ Ἀδρ. βοοιιηάτι διὰ μασήσεως. δ}- 

ἴης φυΐϊπαις Δ55. τρίχες τῶν ζώων. ΕΑΠῚ τρίχες πάν- 

τῶν ζώων. Νέο ἴξαὰ πιι]ῖο Ροβὲ τππιι5 ΝΙ5, τροφὴν χαταδέ- 

χονται. 

ἃ Ἄερ. ἰογίια5. εἰς τροφὴν ὑπερασπάζονται, ναΐεε 

απιαπί, δαοὶρίαι, ἐασογϑεπι. Ἑδιιὶ εἴ 4ααιιον Μ55. 

ὑπερασπίζονται, ἀεγεπάϊμιι, ργοίοβιπί; τᾷ «ιοά ἅΠ1ὸ- 

πτιπὶ δϑῖ, πο ἃ γὸπὶ Ρογ ποῖ. 
Έ6ς. 5οοιπάτι ἐχλαμιδάνοντες. ΠΡΊΔοπα ἀπιις ὁ (οπι- 

μεῖ. τέδε ὧδε ὡς. 

ὁ Βορ. δεοιηάιι ἀληθῶς ὁ θεύς, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΜΝ 

“ ἐπιστρέφοντι λαῷ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται. 

“ Ὃλοχαυτώματα τῶν χριῶν, χαὶ στέαρ ἀρνῶν. 
Ἁ “΄ , ᾿) μ ͵ ΄ 

χαὶ αἷμα ταύρων, χαὶ τράγων οὐ βούλομαι. Καὶ 

1 ταῦτα τοῦ λόγου ἐστὶ τοῦ ἀχουομένου, καὶ τοῦ νό- 
μου τοῦ παραδεχθῆναι ταῖς ἀχοαῖς ὀφείλοντος. 

Σχόπει δὲ εἰ μὴ ἀντινομοθετεῖ ταῦτα χαὶ ἀντιδια-- 
, " Η͂ ΕΣ Ψ Εν νυ εἴς ἀν" 

τάσσεται τοῖς διὰ Μωῦσέως - εἴπερ ἐχεῖ μὲν ἐπι- 
ζητεῖ ἐνταῦθα δὲ ἀποστρέφεται. Καὶ πῶς ἰῶτα ἕν 

ἢ μία χεραία οὗ μὴ παρέλθη ἐκ τοῦ νόμου ἕως πάν- 

τὰ γένηται; Ἢ μήποτε ὁ λόγος παρίστησιν, ὅ ὅτι 

τὸ μὲν σωματιχὸν τοῦ νόμου παρεντάσσει, πνευ- 
ματικῶς δὲ χαὶ ὑψηλῶς ἐν μεγαλονοίᾳ προσῆκεν 

ΦΥ̓ΌΝ δ - 3, ᾿ αὖ Ν -Ὁ ,ὕ 

αὐτὸ ἐξηγεῖσθαι. Οὐ γὰρ χριὸν τὸ ζῶον πάντως, 
ὦ χἃ δ "2 ΄, 5» Χ χ ΩΝ Δ » φησὶν," ἐπεζήτησα, ἀλλὰ τὸν νοῦν τὸν ἡγεμονικὸν 

τῆς Ψυχῆς, μὴ μεριζόμενον ταῖς γηΐναις μερίμναις, 
.Ν ᾿ , τ τ ὅν ΤῊΝ 

οἱονεὶ διὰ πυρὸς χαθαρθέντα χαὶ δόκιμον ἀποδει- 

χθέντα ὅλον ἐπιζητῶ ἐμοὶ ἀναπεμφθῆναι" οὐδὲ 
στέαρ ἀρνῶν ἀποχνισσοῦσθαι πυρὶ πρὸς τὸ λεπτό- 
τατον, ἀλλὰ τρόπων ἁπλότητα ἀ ἀπὸ τῆς ἀχάχου ψυ- 
ἧς ἐμοὶ ἀνατίθεσθαι - καὶ οὐχὶ αἷμα ταύρων χαὶ 
τράγων ' προσχεῖσθαι τῇ βάσει τοῦ θυσιαστηρίου " 
ἀλλὰ τὸ ἐπιθυμιητιχὸν καὶ βιπ θεῖδες τῆς ψυχῆς διὰ 

φιλοπόνου προσευχῆς, καὶ τῆς εἰς τὰ ἅγια προσυ- 

ὅτι οὐχὶ πᾶν αἱ- 
᾿ 

τὸ αἷμα, τὸ ἐχ 

εδρείας ἐξαναλίσχεσθαι. 'Γήρει δὲ 

μα εἶπε μὴ βούλεσθαι, ἀλλὰ τόδ 

ΕΓ ΣΕ τῶν ζώων. Αἷμα γὰρ τὸ ἐπ 

᾽ 

δε 

᾿ ἐσχάτων τῶν 
» "» -Ὁ ᾿ 

αϊώνων ᾿Ἰχύνομενον ἘΣ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, ὃ χαὶ 

χρεῖττον λαλεῖ παρὰ " τὸ τοῦ Ἄδελ, οὖχ ἂν εἶπε 

ἃ Αἰιοίου οἵπὶ ΒΟ Ἴ οτοῦ 11, χαὶ ἐν τῷ οἴο., γοβροχὶς 
δα γουϑισυλαπι ἀδοπιιπι ῬβΆ]πΐ 5 ρ τὰ σ᾽ Θϑί πὶ βθοῖμη- 
αἰ, αὐϑὶ βἷο Ἰορίταν : διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁλαός μου, 160 

γδνογ θίμ" μοριέϊι. πῖθιιδ, οἴο. Αὐὶ οὐππ Ν αἱσαία,, 

1δο οοπνονίδέι" μοριεῖις πεδιιδ. ῬΊανα {αὶ σαρὶ!, Νὸ- 
ΘΜ ποῖαϑ Ἰοραι. 

61τὰ (01}}». Ῥυΐμηιιβ οἴιπὶ Βορ. βοοσπο. ΜΠ οὐ 

ἀπὸ Μί5, ὁλοκαύτωμα τῶν χριῶν. ἈΘΡῚ ρυΐπλιι5 δὲ τους 

1ἴιι5 ὁλοκαυτωμάτων κριῶν, τὶ 5 ρρ] Ομ τιπι πο! 11 11- 

Ῥγανῖι5 πλήρης εἰμί, μἠδγειια διισιε ἰκοϊοοαιιδεἰδ αὐ ἰδίην. 

ἢ Αὐοίοῦ οδί ποθὶ (οτ θο 5115, τὉ 111, καὶ ταῦ- 

τα τοῦ λύγου οἴο.., Θπιθ πο πλιι5. δῖιο ἰγβῖτι5 ρουΐοα]ο, 

Ἰεσαπηιδάιε, ταῦτα μὲν τοῦ λόγου ἐστὶ τοῦ ἀκουομιένου, 

οὐ τοῦ νόμου : {1π8 ὙοΥὰ 516 ἴρ56. ἱπίογρνυοίαξιι", ιϑιυέ 

λς δου πιοπῖς ψιιῖ αὐεϊίαίιι" (δρἐνἱ{ιιαὶς ἐπι ἐἐ οπεϊτ 

δὲ ἐναπϑείϊοι μον [δοιϊογεῖδ), ποῖ ἰδ α ἰδ, {με αἰ νι 

σιδοίρίοπεῖα ας ρονοϊρίοπεϊα. Βοα νἰνὶ ἁΠἸο ἀοοιῖς- 

51Π|1 ἐπι Ἰοῖτιν, το! απη απ 1 115 ΠΠ| 0015 ὁπλαῖς ἔπτη ὁχ-- 

σαιδῖς [πη ππᾶπτι ΟΧ να 15, βοΐ πὸ ΠΛ 10. 

8 ἘσπῚ ὅτι τὸ σωματικὸν... πνευματικῶς καὶ.... οὖς 

τὸν. ᾿ὸσ. πυαγιιδ5 ὅτι τὸ μὲν σωμιστιχὸν. ... πνευυ,οτικῶς 

ΡΚΕΟΡΗΕΤΑΜΝ. ΟΑΡΌΤ. 1. 

ἀοἱ οοσηϊοπθηῖ θ]Θπιι5. ΒΡ νυ Ἶτπι δα ποῖο ΡΟΥΘ θιι5 
651 ἴῃ Τϑυπβαϊθηι. ῬῸν πὰποὸ Ρ] πιά ϊπϑιὰ Ανὰ- 
Πιὰη 4Ιι 116 ον ας βθ πῖον οἱ αἴθυια ὈΙΘπιι5. ἘΠ ἴῃ 
ῬΟΡι]Ὸ ἀπ Ρονθυ τ", 4165 ΡΙθμὶ ἱπνθηϊθπίιι", 

56. Ποϊοσαιιοία αγϊοίτηι, οἱ ααἰΐρθηι ἀρ Γι, 
δἰ ϑαπριίμοιη, αι τίει, Θὲ ᾿ϊγοογιηι πιοῖο. Ἰὰϊ 

πες ρϑυεπθηι δ βου ΠΟ ΠῚ ({| ἁιά εν, οὐ τα 

Ἰϑβθι {1|85 ἃιιυ 1} 115 ρον ρἰομα οϑι. Οομβι ἀονὰ ἃτι- 

[61 ΠῚ Ρτιρ 6 ηΐ Ἰ5Ε1Π1856 οἴτηὶ ΜΙ Ογ 515 [6 6, οἰ τι6 
ΠῸΠ Δεν ουβθητεν" : Βα] θη {ΠΠ1ὸ νοαυϊνιιπτῖν Πο-- 
Ἰοσαιιδία, μΐς νΘυῸ γ ] οἰ απταν, 564] απ] ΠονῚ μοῖοϑι 
τ ΠΟ Ῥγδογθας ἃ" ἰΙΘσο ἸΟΙὰ ΤΠῚΙΠῚ 5. ἅτ} ἀπ τ|5 

ἈΡΟΧ, ἄοπϑο ομμηὰ ἤαπὶ ὃ Νιιηὶ [Ὸν [6 πα Ἰοαϊ 

ΒΟΡΙΡ πα 5. ΠΟΡΡιῖ5 Πα] θιι ᾿Θρὶβ ΤΠ ΓΘ 561, 566} 1}- 
Τὰ} 5ΡῚΡῚ1Ὰ}1} ἃο 5. ] 1μ}] ᾿π 16 ΠΠ ΘΠ ὰ 6556 ΘΧρΌποη- 

ἄτην ἢ ΝΟ ΘΗΪπι 5, ἱπατ, ἀπ ΠηᾺ] ἰρδίιην ἀν Ἰοίθ 
110 πιοο ὀχ ρϑεῖνὶ : 56 τπθη θη) ἁΠἰ πα πηοάο- 
Δ ΡΊ ΘΟ, 5010] {π ] 1} 115. Του αἶα μασι ἀἰδίνα- 

Οἵα 17 (1851 061" ᾿5Π 6) μιιΓσα απ, ΘΓ {τε 56 ᾿ΓῸ- 
Ἰ»απὶ οδιοπουϊε, οὔ θυ ὶ πὰ μὶ τοί οὐρῖο. Νάτο 

ἈΘΠΟΙΙΠῚ Δ ΠΡ ΟΧΟΡΙῸ ἴῃ ἐΘΠτι 55: 105. ΠΙΟΡῸ5 
[ππποϑάτιο Ἰρηϊ Τ ΒΟΪνὶ 7 5661 ΠΟΥ 1 ΠῚ 51 Π}}0 1 Τὰ 6 η] 
ΘΠ ΟΡ] 116. ΒΜ] ἃ}0 ἀηΐμηα πη ποοθηῖθ οοηΠ56- 
ογανὶ. ΝΘάτιθ Θχρόβίμ!ο, τι 84] ΔΙ1ν}5 οὐ ρ [πὶ 
[Γι π ἀτιιγ τἀ πι ρον τιν αι ΠΙΡΟΟν ΠῚ δα Πσι δ ; 564 

τι Θὰ ΔΗ Πλ66 θὰ 5 ἴπ ἥτιὰ [ν86 οἰ ρ᾽ ἀΠαϊοϑάιιο οχϑὶ- 
5{π|Π|ν 6} 5[Σ6 Πτιὰ Π} ΠΥ ΘΟΔΙΙΟΠΘΠ1, ἃς ΡΟ ρϑβονο- 
γα πο ἴπ ἰΟΟἷ5 ϑ8 ΠΟΙ 5. ΘΟΠΙ ΠΟ ΑΓ ΟΠ ΘΠ... ἀθυ5ιι- 

δ τιν". (δοΐθυτιηι ΟΡ βοῦν ἃ 5 Θυ "ἢ ΠῸῚ Εἰ ΧΊ556, 5056 
ΠΟ]]6 ΘᾺ ΠῚ ΘΠ} (6 Π}} 1061, 56 ΘΟΡ σι ΙΙΟΥτ1- 

ἄδην ΔΗ Π.Δ]Ἶτ1}} Βα Θ᾿ ΠΟΙ. ΝᾺΠΙ 4] δα Πσι15. [1 

ον αὐτά. ἴϊπιϊι5. α ΟοἸθοῦ, (ο Ἰοῖθιι5 

αὐτό. (τα οἤβιιιβ ᾿ιιπο Ἰοσιιπι 510. Ἰοσοη τιμ Ῥαΐαι : 

8041, πΙδὶ πῖθ [Ἀ1}10, νο αἴ βουίθοτο, 

δὲ καὶ ὑψηλῶς. 

ὅτι ὃ τὸ σωματιχὸν : 

ὅτι τὸ τοῦ νόμου σωματικόν ὅ, Ῥανεῖπι. βθαιαι 1 βυιπιιι5 

Βορ. φααγέιπι, ραγεῖπι Οοἤΐοσοιη. (ἰοπιθ οἴ. 41 Πάᾶβοῖ 

αὐτὸ προσῆκεν. 

π' (ὐαϊοο5 ἄτι ἐξεζήτησα. Μοχ δαὶ ταῖς μερίμναις 

περὶ τὰ γήϊνα, ἈΘΡῚΙ ρυίπτβ οὐ ου τι5. ταῖς Ἀπ σις μνε- 

ρίνναις. ΑΠῚ ἔγοβ Νῖβ8. ταῖς γηΐναις μερίμναις περὶ τὰ 

γήϊνα : 14 «ποα Ρ] Ομ αβηλιηι το ο]εῖ. διαεῖπι ἀπϊπάμιο 

Μδ65. ὅλον ἐπιζητῶ. ἘΔΠΠῚ ὅλον ἀναζητῶ. ΠΙ ἐπὶ Βὸρ. 

τεγ 5. ἀγαπεμιῳθέντα, (001}ν. βεοιιηά τι5 ἀναπεφθῆναι,, 

ςοποοηιῖ. 

1 1τὰ «πδίιιοι Μ55. Ἀθρσν Γογ 5 

191 τΐοπι προχ.  ΕΔ11 προσχεῖσθαι. 
προχεῖσθαι, [Ἕοὐ. 

Κ͵ΌΡΙ Ἰερίταιν ἴῃ 6115 παρὰ τὸ Χδελ, βουρίιηι τὸ- 

Ῥενίπνῖις ἴπ (]}. βθοιιπο οἱ ἀρια Ῥτορορίτπι παρὰ 

ὃ τοῦ ἀθελ. ΑΙ ἄπο Μδ5. παρὰ τοῦ ἀδελ. Ἀορ,. δδοιαι- 

415. οαπὶ ἅ]οτο Νῖβ. οἵ οἰπὶ 5αοιὸ (οχίιι παρὰ τὸν 

ἀόελ: Μὸχ «αΐπαιςο Νί55, ἐπὶ τὸ πνευματικόν, ἘΜῈ τὸν 

πνευματικόν. 

Οὐη. 55. 8 

Ῥϑξαί. 732 

10. 

7] α{{}ι. ἢ 
18. 
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23 

δῦ 

1υἴ5. αἱεταλῖσ ΤΓΘι μη ρΟΥ 115. ἴῃς γΘΠ ΒΒ Ποῖ ρΘοοδῖο- 

γπη δ πιβιιβ δϑῖ, 4] δὲ πιϑ!ϊπι5. ἸΟ α ταν (18) 

βαησι ΑΒΡΟ]15., μπιπς 56. πῸ||6 ποη αἰϊχὶϊ : 5ϑὰ 

Ποβεϊαθ οὰπὶ 5 Ρ᾿Γ τα} σα ππ| σομηηγααῖ 5 αυσπάο- 

υίάθια Γατανα ΘΡᾺΓ 5ΔΟΘΥΔΟΠῚ ρα ηϑίατῖο. ΕΤΘΗΪΩῚ 

οἱ σου ρογθὰβ ὑριιάῖας Ποβυϊα5., ΛΘ ]10 Ὁ Ργοίδβοϊο 16- 

Θάρα ΡΟΠΕΠ ΠΟΘ ΠῚ. Οποιποάο δηΐπὶ ΡΟΠΕ ΠΟ Θ5 ἰ5}] 

Ἰοσα]θ5. σοπβθΟΓ ΓΘ  ΠΙΔΠΤΙΒ 5115.» ΟἸ]ΠῚ αὐῖ65, οὶ 

γᾶ πιῖ5 ἱπηροποθαπῦ., ΠΟ ἀπΉρ 15. ἦπ ΠΟΙΟοαιι- 

δἴππι ὉΓδυαταν ἢ ΦπΟπιο 0. Ὑ61Ὸ ΒρΟυ ΘΓ μι" ἢ 

«|| Ρὲν' ϑαπϑτῖπθπι ΠΟῺ ἈΠ 5 Ρανσαηταν ἢ ΠὰΟ 

Ἰΐαιιδ γϑ ΠΟ π6 5[Ὁ αἰ ΠΠ 116... ἔππὶ ΄Ὲχ Μοβαϊοα, 

ἴατα τπϑοΥῖβ ἱπιγοδαςιίο. ἘΧοΙ πεῖν ᾿σῖταν αὶ 

ζηΐ ΟΧ ΑΆΓΟΙΪ5 56 πὸ ΟΥαπάϊ, τὶ 15115 σισοο- 

ἀλι βασονάος βθοιπάθμι οὐαϊπθιὰ ΔΙΟΙΟ Ἰβθάθο]ι. 

Νοα ἤὰπη Πρ ἴτι5 7τι6:6 ΠΠΠπ|4 5Δον  Ποἰλιπ » ΠῚ 78 πὶ 

μοβεϊο {118 {τι Οἰ ον θαπίιν ἴῃ ἀἴ6 Ῥυορ ἴδιο - 

εἶβ, ΠΟΠ ἈΠΊΡΠἾτ15. ΟἸΠΪ5. Ἰαν Θῃο:5 ππιπας ᾿παπ]-- 

παῖοβ. {{πὰ δηΐμν ποῖα, Ομ νιβίμβς ἃ τ16 Θὰ 4165 

βϑοιπάππι ᾿ἰρϑιιη δὲ. ΒΆΠΟΙΟΙΙΠΙ τον ΠΠοδτο. 

{πὰ ἀϑροῦϑῖο, ἸΔΥ ΔΟΡῚ ΠῚ ΓΘ ΠΟΥ ΔΠΟΠΙΒ : πὰ Ρ60- 

ἐαπὶ ὀχρίδο, βαπσα δ ὈγῸ ΠλαΠ 1 5 πιτθ ΘἰΓβιι5. 

ΟΡ 1ὰ ἀργοσαῖ ἂς ὑοῦ ρυΐπια, αξ βθοιιπάα 5[α- 

ἈΡΡΈΕΈΝΌΙΝ ΟΡΕΚῸΝ 

εαααῖ, Δεψιι νϑπϊαιὶς τις ἀρραγθαιῖς παϊλῖ. Ἐκ, 

δοιππιπὶ σα θαιάϊοπάσππι. ὁδὶ {Ππ4 : Νοῖο. ΝῸα 

Ιοσθιῦ. βοίαμι. ἀθνοραΐ 58 υ ΠΟΙ ου μη, 56 δὰπὶ 

τοβοιπάϊε, {πὰ ΟρΟΥ ΘΙ σας πη τι ΟΠ. Π6 ἴθ 

ἴῃ ΔΠΠῸ ἈρΡΡΆΡΘΡΘ. ἴπ ΘΟΉΒΡΘΟΙΙ Ῥομληϊ. Οιΐα 

δὐθο ἰπί 41 6556. ΠῸῚ ἀθβίθυδηΐ. , ΠΘΊ 6 ΟΡ 415 

ἀδϑητογαμῖ ΘΟ 515, δ]θοῖς δῸ5. 0 ΟΟΌ] 15. 505. 

Οομὶ δαῖτ Ποπεϊτϊ σιρον ἡμδῖος. Ἐπ, ΖΕ φιῖία- 

ἰὸς οἱαϊι οὐειις 675. Τλοπιϊ πὶ ἀπιΐθπι πὶ [αι .}105 

ἰνὰ πα Ἰοαῖαν, σαπὰ ἃ} ἰρ515 Δ Ὁ ταν Ἰμ ΘΡΡΘ Πα η αὶ 

{ἀπιοῖα : οὐ νοιῸ Ποῖ σομβρθοῖαὶ πιαβου]τιβ ἴθι 5ὶ- 

δαταν, ἃ ἀσπϊ ΠΟ πθ πὶ αν πο ἀοοιγῖπθ δα Τυϊηῖ- 

τὰτθ πὶ ρου ΠΟΘ Π15 ἀθηηΠβιΡΑ . ΟΝ πος ἁπίθηι πηὰ- 

ΤῸΝ ΡΥδο ΓΜ Τὰν Ζυιά τη αἰν 1 Π5 ΘΟΠΒΡΘΟΙΡιιΒ ἀἸ 5 η 08, 

τὶ ὀϑοπάουοι αιιοα ϑουῖρεινα ΔΗ] Π)85 ΘΟηΒΔΠΓΘΡ 

νἰν τουψας ἀορπιαῖα ΘΧΡΙΘμ 85. γα. 5). ΠῸῚ 

ἀὐΐδπι π10}165., ἱποοπϑία ηΐθ5.. ἅτε οἰ ΓΘ πιϊ παῖαβ. 

Οπαρνορίοι 767 τὶ απο, ἴπυϊ, ἀρραγεῦῖε οπιτθ 

πιαςοιίιιιηι σονται πιὸ; ἀαοά Ἰρϑαπὶ ἀπο 

ΦΟΥΡΟΡΆΪ τηοάο ἃ ΘᾶγΠΘῸ 15νΆθ]6 ΟὈ]απιπὶ ΓΘριι- 

ἄϊαι. 

ρᾶν τοῦ ἱλαστηρίου. ΑΠὶ ἄπο ΝΙ55. εἰ οἀϊ τοῦ ἕλ, 

πος ἀΠον Ἰορίταν Γονῖς, 38, 31. ΠΙα, ἀπὸ χοινωῦ, 

404 α΄ φπᾶπῖο Ροϑῖ βοααῖΐζατν, ᾿παϊοαὶ νόσοι ΑἸ τὰ πὶ 

ὁχ 5ευῖθ ογαι]οπὶβ Κα ρΡΡ]  μἀατη 556. 

χήθησαν. ΑἸ1Ὶ {τὸς 

55. μεταδεθλήκεσαν. Ἀδρ. Ρυίπειις. αἰναπηιις Ἰοοῖῖο- 
» ἘΔ1Π οἴπὶ Ἀθρσῖο ἴογηο ἃ 

5. ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

τὴ μὴ βούλεσθαι" ἀλλὰ μετατίθησι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ 
᾿ 2) Δ Ὁ ,’ , »Ὄ»»Ὠᾧ 

π ἐπειδὴ χαὶ ἱερωσύνης μετάθεσις μέλ- πνευματιχὸν, 
ΠΕ ᾿ ἘΕΕΗΝ Ξ 
τα λει γίνεσθαι. Εὶ γὰρ παραιτεῖται τὰς σωματιχὰς 

θυσίας, παραιτεῖται δηλονότι τὸν κατὰ νόμον ἀρ-- 
᾽ ἜΞΩ, κα Ξ' Ά 

χιερέα. Πῶς γὰρ τελειωθῶσι τὰς χεῖρας οἵ χατὰ νό- 
» “- -Ὁ “- τ , - 

μὸν ἀρχιερεῖς ) τοῦ χριοῦ τῆς δλοχαυτώσεως,, ᾧ ἐπε- 
κῶν ΣΕ ΕΣ ΩΣ ΕΣ ΤΥ ΤΑ ΞΟ ΠΝ τίθεσαν τὰς χεῖρας, μηκέτι προσαγομένου ; πῶς δὲ 

᾿- θῶ « ΓΦ δ "1 ἘΞ Αι τὶ 9 -Ξ ς 4κ. ἢ ΜΗ 

δαντισθῶσιν οἱ μηχέτι διὰ τοῦ αἵματος ῥαντιζόμενοι; 
-, βίωι αν. κα Ε Ἶ Η͂ πέρι 

Οὕτως οὖν ἀμφότερα ἵσταται, χαὶ ὁ χατὰ Μωῦσέα 
, νόμος, χαὶ ἣ 

, 

παρεισαγωγή 
ς 

δάλλοντα! τοίνυν οἵ 

Ἔ , 5 
τοῦ χρείττονος. Ἔχ- 

3. - , » Α σ 
ἐχ τοῦ σπέρματος Ἄαρων, ἵνα ᾿ 

ἀντεισέλθῃ. Οὐχέτι 
Ξ 

}Ὶ » 

ὃ χατὰ τὴν τάξιν Μελχ!:σεδὲχ 
Ξ0’Ξ 8 Ὑ, ππταϑνδ ε Η ᾿ 

ἐνδελεχισμοῦ θυσίαι" " οὐχέτι αἱ χατὰ τὴν αἷ τοῦ 

ἡμέραν τοῦ ἱλασμοῦ" οὐχέτι ἢ σποδὸς τῆς δαμάλεως 

Β χαθαρίζουσα τοὺς χεχοινωμένους. Μία γὰρ θυσία, ὃ 

Χριστὸς, καὶ ἣ κατ᾽ αὐτὸν νέκρωσις τῶν ἁγίων. Εἷς 

ῥαντισμὸς, τὸ λουτρὸν τῆς παλιγγενεσίας" ἕν ἅμαρ- 

τίας λυτήριον, τὸ ἐχχυθὲν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τοῦ 
“᾿καδκου, Ψ . 
α πρώτα, ῖνα τὰ χόσμου αἷμα. Διὰ τοῦτο ἀθετεῖ 

, ,ὔ 
- 

δεύτερα στήσῃ. Οὐδ᾽ ἂν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. ᾿Ἀπὸ 

χοινοῦ τὸ, οὗ βούλομαι. Οὐ μόνον τὸν περὶ θυσιῶν ς 
νόμον ἀθετεῖ, ἀλλὰ χαὶ δεῖν δρᾶσθαι “ [9] - ΠῚ τ 

“Ὁ 
ὩΣ 

υ ἡ 
ο 

-.ςὶ 

πᾶν ἀρσενιχὸν τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ 
ἜΘ ν - “- - 

ὑπεὶ οὖν οὐ ἢ μετεθλήθησαν ἀπὸ τοῦ ἄδικοι εἶνα! 
Α ν Υ Ὶ 

χαὶ σχολιὰ ἔχειν τὰ 

ἐνώπιον Κυρίου. 

͵ 

ἐπιδούλια, ἐξέδαλεν αὐτοὺς 

τῶν ἑαυτοῦ ὀφθαλμῶν. ᾿Οφθαλμοὶ γὰρ Κυρίου ἐπὶ 

δικαίους. Καὶ, Εὐθύτητας ὁ 
Ἰ ᾿ 
“να ν 
εἰὸξ τὸ προ σωπον αὐτοῦ. 

Ῥρργὴν δὲ τὴν εἷς οἰχέτας ἐμφαίνει δὲ πότου, τὸ ΟΥ̓ ξΞ τὴν εἰς ξτας εμῷ νει ὀεσποότου. τὸ 
εἰνδεε ρνρωνα τε 
τῆς ἐντεύξεω 

᾿ ν - , - τὴν περὶ Θεοῦ θεωρίαν ἐχτείνεσθαι 
φὩ το " ΄ ΕΟ, Σ 

ν ἐν Τριάδι τῆς θεολογίας ἐπίγνωσιν. Διὰ 
. ψὲς ς 5: 
ὲ ἄῤῥενα ἀξίους τῶν θείων ὀφθαλμῶν 

΄ ΕἸ , 
ειχνυμέενος οτι συντόονους Ψυχὰς 

ἀλλὰ οὐχὶ ἁπαλὰς χαὶ εὐχόλους καὶ ἐχτεθηλυμένας 

ὃ λόγος ἐπιζητεῖ. Διὰ τοῦτο Τρὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ, φη- 
ν - 7 -᾿ . Ὁ. Ν ΞΥ , , Ἁ 

Ὁ σὶν, ὀφθήσεται πᾶν ἀῤῥενιχὸν ἐνώπιον μου" ὃ χαὲ 
ν" ἃ τ Ξ- ἘΞ δε  Σέδέτος ἢ 

αὐτὸ σωματικῶς παρὰ “ τοῦ σαρχίνου Ἰσραὴλ ἀγά- 

πόπὶ ῥγωΐουι, παπὸ ἴπ σοπίοχίι, 1ΠΠὰπὶ ἴπ ππαυσιη, 

τηᾶπῖι ΓΟΟΘΠ ΠΟΤΕ. 

ς ἘΔ οαπὶ {τρις Ν55. εἰς τρίς. ΑΠῚ ἄπο Μ55. 

τρεῖς. δίατπι Ἰλες. βεουπάιπι θεολογίας γνῶσιν. Νὲς 

ἴϊτα πιαϊτο μοὶ φαϊπάις Μ535. ἐνδεικνύμενος. ἘΘΊῚΠ δὲι- 

χυύμιενος. 

ἀ ἘΔ παρὰ τοῦ σαρχικοῦ. Αἱ αὐὔπαις ΜΞ5. παρὰ 



ΘΟ ΕΝΤ. ΙΝ 

τί δ ἐξεζέτι Ἢ " 5 - ἘΝ ἘΠ ῖυ- 
ἰς γὰρ ἐξεζήτησε ταῦτα ἐχ τῶν χειρῶν ὑμῶν ; 

ν - τ - χ 

"Βδειξε ποῖα ταῦτα, τὰ σωματιχὰ τοῦ νόμου, τὸν 

χριὸν τὸν ὁλοχαυτούμενον, χαὶ τὸ στέαρ τῶν ἀρνῶν, 

καὶ τὸ αἷμα τῶν ταύρων καὶ τράγων; χαὶ τὸ τῷ σώ-- 
ματι ἀπαντβνν εἰς τὸν ναὸν, ὡς τῶν θείων ὀφθαλμῶν 

προσεγγισμοῦ δεομένων εἰς τὸ ἰδεῖν, ἄλλως δὲ μὴ 

φθανόντων ἐπὶ τοὺς πόῤῥω. Ταῦτα, φησὶ, τὰ οὕτω 
ταπεινὰ χαὶ γήϊνα τίς ἐξεζήτησεν ἐκ τῶν χειρῶν 

“- Γ- - 

ὑμῶν; ὋὉρᾶς ὅσην βίαν καὶ ἀνάγκην ἐπάγει πνευ- 

ματιχῶς πὼς ἐχλαμόάνειν τοῦ νόμου τὸ βούλημα. 
Εἰ γὰρ παρὰ Θεοῦ μὲν ὡμολόγηται δεδόσθαι τοῦ 

, Η͂ , - φιο.-" , ΤΣ 
νόμου τὰ ῥήματα, ταῦτα δὲ “ νῦν γινόμενα οὔ φη- 

Ξ : ᾿ , 
σιν ἐχζητεῖν ὃ Θεὸς, σαφῶς χαὶ ἀναντιῤῥήτως ἀνά- 

γεῖιν ἡμῶν τὸν νοῦν ἐπὶ τὴν πνευματιχὴν θεωρίαν 
ἘΝΥΤ : 

τοῦ νόμου ἴ βιάζεται" μονονουχὶ κράζων χαὶ δια- 
μαρτυρόμενος. ἔλεον θέλω, χαὶ οὐ θυσίαν - χαὶ 

ἐπίγνωσιν Θεοῦ μᾶλλον ἢ ὁλοχαύτωσιν. Καὶ τὸ, Εἰ 

5 ἀνηγγέχη σοι, ἄνθρωπε, τί χαλὸν, χαὶ τί Κύ- 
Ἂς “ Υ' ΠΩ " 3. Ὁ Ν - ΄, 4᾽ 

ριος ἐχζητεῖ παρὰ σοῦ, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ποιεῖν χρίμα. χαὶ 

ἀγαπᾶν ἔλεον, χαὶ ἑτοιμάζεσθαι τοῦ πορεύεσθα: 
αἷ 7 - τ᾿ ΄ χω “» τ 

μετὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου; Καὶ τὸ, Θῦσον τῷ Θεῷ 
; 3 Ξ Ξ 

θυσίαν αἰνέσεως. ἃ Καὶ ἔοικεν ὃ πᾶς περὶ θυσιῶν 
Ν , ΄ τ “Ὁ δὴ τΑῊ 2 4 

χαὶ δλοχαυτωμάτων λόγος ἐν τῷ περὶ ἐλέους χαὶ 
“ἢ , “ ’ ΄, - Ἅ, ΩΝ ς , ἀγάπης ἐμπεριέχεσθαι λόγῳ " ἐπεὶ καὶ ὅλος ὃ νόμος 
ἀναχεφαλαιοῦται ἐν τῷ, ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαυτόν. Καὶ ὃ περὶ τῶν ἑορτῶν δὲ τόπος 

τῷ αὐτῷ εἴδει τῆς ἐξηγήσεως ὑπαχθήσεται, ἢ ὥστε 
ἂν “-“᾿ Ἢ 

καὶ τὸ πάσχα μὴ ἑορτάζειν ἡμᾶς Ἔν ζύμη χακίας 
᾿ , 5» 5» 

χαὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλιχρινείας καὶ ἀλη- 

θείας-- θυομένου πρὸς ἑσπέραν, τουτέστιν, ἐπὶ συν- 
ἘΣ τυ νοςς ΞῸΣ - Ζ - τι 

τελείᾳ τοῦ αἰῶνος, τοῦ ἀληθινοῦ προδάτου Χριστοῦ, 
ἐπε ν μά τὰ Ξ 

οὗ ἣ σὰρξ “ ἀληθῶς ἐστι βρῶσις" χαὶ χατοιχεῖν ἐν 

σχηναῖς οὐχὶ ταχτὸν ἡμερῶν ἀριθμὸν, ἀλλὰ πάντα 

τὸν χρόνον τῆς παροιχίας ἡμῶν, ἀναμένοντας τὴν 
ΕἸ Γ. κα ͵ ᾿ ν ς ἀληθινὴν πατρίδα, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς ὃ 

Θεὸς, καὶ πεντηχοστὴν ἄγειν ἑπτὰ ἑδδομάδων συν- 
᾿ δ ͵ ἰδ γδςς κω α , ς Ὁ ν 

β οοξενον τουτέστιν, ὡς ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ ὄν- 
: ἘΡΩ 

τας “ ἀπεγνωχέναι τοῦ βίου. 

τοῦ σαρχίνου. οχ παρὰ ποη ΗΪασοῖ (οπιρείβιο, ργὸ 

4ὰ αἷξ Ἰοποπάιιπη 6558 περί : 564, αὐ ποίαν!πλιιβ, πο Ὸ 

οατεῖ, πὸο Δῖβ5. οἿτ5. πη ἀαιομϊ ἔανοπε. ΑἸ ᾳααπῖο 
Ῥοϑι Β5. βοοιπᾶι5 ἔδειξεν ὁπεῖα. 

ὁ 81. φυΐπαις Μ85. ἘΔΊΠ γενόμενα οὔ, φησιν, ἐκζη- 

τεῖ ὁ. 

ΓΈ βιάσεται. ΑΙ Μ55. ἁποῦ βιαζ 

ΕΞ ΔΗ ἀναγγελῶ. Πιιο Με5. ἀναγγέλῃ. ΑἸΙ ἔγοϑ 

απὸ ΓΙΧΧ ἀνηγγέλη. ἘΔ Ἄνευ ψ α]ρσαῖα, Ζιάϊίοανο 

τἰνὶ, ὁ ποόπιο. ϑιαϊιτι ἔτοβ Ν55. οὐσῃ ΤΙΧΧ ἀλλ᾽ ἡ τοῦ. 
Τλιο 411 ΝΙ55. ἀλλ᾽ ἢ τό. ἘΠῚ παρὰ σοῦ, ἣ τό. 

ἈΒερ. Ξοσοαπῆιις. ἔς 

ξται. 

ΤΡΊοπὶ Δἴ55. θυσεῶν εν πᾶς ὁ. 

τι 

ἘΒΑΙΔῚ ΡῬΠΝΧΟΡΠΈΕΤΑΜ. 

Α 

ΘΑΡΌΤ Ι- 0] 

27. Ομ δηΐηι τδηιὶοὶνὶς ᾿δὸ εἶ ἡνατιῖδιις Ὁὸ- 
ϑἰγὶς ἢ Οὐδ. 5ἴπι [δθοο σουρογα]α 6 ρῚ5. 5δου Ποῖα, 

ΘΧΡΓΘβϑ1 1. πα ]Ἰοαιαν ν] 46] 1οθὲ ἃ ῖ 65 {π| τοῖτι5. ΘΟ η- 

Ῥαγ θαι", 6 05 ἀσ ΠΟΙ ΠῚ]. ΤπΓΟν τι πὶ Π] ΡΟΟΥΠ]- 

4116 βασι δ, Θὲ ΘΟΥ ΟΡ Ά]15 1Π ΘΠ. ] 111} ΟΟΟΙΙΓΒΕ5.. 

τἀ Πη Πτιᾶ ΠῚ δὶ Οοι]} 15. ἀἸν᾽π|5. δὰ νἱἀθπάιιπι ἀσοθδδιι 

ΘΟΙΕΙΠῚ ΟΡτΙ5 οϑϑοῖ.. πθὸ ]116ν ἃ Ιοηρο ἐἸ5ϑ᾽1ο5 

Ῥϑυνθηῖνθης. Ηδρο, ἰπ 41}, Δ] θοῖα δάθο οἵ ἴθγρο- 
πᾶ 45 Θχαυϊϑινὶε ἀθ ΠΙΔΠΙθτι5. νοϑίν 59 Ὑ 1465 

«πδηία νἱ δὲ πϑοθϑϑι[αῖθ τηθη θη) [60 15. 501} 1[Ὰ]}} 
«ποάδηῃ 5θῆϑιι ΘΟ ΠΡ ΘΠ] Πλτι" ᾿ΠΓΟΡ ΡΥ ΙΑ. 51 {τι15 
δῃΐπὶ γουθα Ἰορὶς ΘΟ θαίτι ἃ 60 Πα ἀθη} 6556 

ἀαἴα, 564. πδοο σΖπ8 πτιης ππιπί, ἃ 60 ποη γϑάπ- 

Υἱ αἴσας ; οἴανο οἵ 51π6 {18 σοπ ἐγ Ου 51ἃ ΠΊΘΠ ΓΘ ΠῚ 

ποβίναπη. δαὶ ϑρὶ γε  π]6 πὶ. [6 15. σΟΠ ΘΙ] ΑΓ] ΟΠ ΘΙ. 
ΔΙΓΟΙ]ΘΓΘ. ΠΟ σοσὶί ; ΟἸΙΠῚ [ἈΠ π|ΠῚ ΠΟῚ Οἰδπιοὶ δὲ 

οΡτοϑίθιιν : Ἡιϑογϊσογάϊαπι υοῖο, οἱ τότ 5σπογῖ-- 

Ποίπι : εἰ βοἰθτιίίατη, 1)6ὶ πιαρὶς ψίίαην Πιοϊοοατι-- 

οἱ δίαπι. ἘΠ, δὲ ἀπτιιτιαίπιτι δεὶ εἰδὲ, πόπιο, χιά 

δοπαίηι, οἴ χα 7Π)οτιῖπιι5 φιιθναὶ αὶ ἴδ. τιϊδὶ τι 

 κοῖας μιάϊοζιτη,, οἱ εἰἰϊσας τιϊσογι σον άϊαπι., οἱ 
Ῥαγαΐιις δὶς ἀπιδιίατγο στίπι Πλοτιῖπο 1260 ππιοῦ Ἐϊ, 

Τηπτποία 1260 5αογ τοίην ἰαιιεἰϊς. Αἴάτιθ Ομ Π15 46 

5ΔΟΡΙΠΟΙ5. οἱ πο] οδιιδεὶς ἀοοίγπα ἴῃ ἰδ. νϑυ 5 

{π|20 δὶ τη Ἰβϑυϊοον απ οἱ αἰ] δοισπθηλ. αἰ ποπΐ, 

ΘΟΠΕΙΠΟΡῚ νἱάθειν": οαπὴ ἰὸχ ἰοΐα 1π ᾿ἰ5. αἸο 15 

5Π]Π] Δ 1 ΘΟΠΙ ΘΠ ΘΠ δίτν : 7) ρος ργοαϊιπτίην 

{πιπετι οἰ οτεῖ 16 ἔρδιπι. Οὐ δὲ θὰ ἰοσὰ ητιο αὦ εἴ65 

[δϑῖοϑ βρθοίαπε, δ ἀθηι ΘΧ Ροϑι [0 Π|5 σΘ ΠΟΥ 511}}}1-- 
οἰθπτι" : 1ἴὰ πξ δὲ ράβομα ποηιπδατδη) ΠῸ5 ο6]6- 
ῬνΘμλιι5 γι ΚΓ πιθπίο πεαίἰϊα, εἰ πο μία, 5οα ἐπὶ 

ἀΞνηιὶς οἰποοιϊίατις δὲ τοι αεῖς. 51 ααϊάδηι δὰ 
ψΘΒΡΘΥ τι, ΟΟ Θ5ϊ, [π᾿ ΘΟΠΒ.1Π)Ὠ] ἃ [0116 5800 1}} νΘΓὰ 

Ο5εε. 6. 6. 

ἌΠοῖι. 6. 8. 

Ῥεαὶ. ἠρ. 

1ή. 

ΜἭαιι. 10. 

τ9- 

ι.Οον.5.8. 

114 ονἱβ ΟΠ εἰϑέτιβ ΤΠ Π]ΟΪ ἃ ἔπ|7, ΟἸ1}π|5 ΘαΤῸ ν ΘΙ Θϑὶ υοαπ 6.56. 

ΟΡ τι5 : ἴα αὐ ποὴ ΠΑ  ΓΘηλτι5. ΘΟ πη του πὰ- 

ΟὐΠΠ15. δἴατο ἀἸθυιιη ΠΠΠΠΘΙῸ . 5644. ΟΠΠΐ [ΘΟ 

Ἰποο] αἴθ. ΠΟΒΕ 5. γΘΡ ΠῚ ΡΥ Θοϑ[οἸ Πἴθ5. ΘΕΊΑ, 

Οὐ]ιι5. ΡΠ Οχ δὲ ΘΠ ἴον θὲ Πθιι5, ἁἰ ατι6 60 μενγ. τα. 

Ῥοπιθοοβίθ μι ἀράχητιβ ΘΧ Ρ]6 115 βορίοι. ΠΟ ἀοπιὰ- 
αἴΡιι5 ; πος οϑῖ, 46 νἱΐα ἀθβ ΘΟ Ὁ ΠΙΠ5 [αἸΠ Δ] 1π 
ἄϊδ δχίγοπηα σοηϑα{π|]. 

καί, Προϑὲ χαὶ ἴπ δ 115. Ἀπσϑις μος ἶρ5ο ἴῃ ἸΙοοο Βορ, 

ἐλέου. Νεο ἴΐα πει]το μοί ἔτος ΝΜ5ς. 
ι 

βθοιιη τι5. περὶ 

πλησίον σοῦ, ὡς ἑαυτόν. 

» 81. Μί585. ψιαίαου. ἘΔῚῚ ὡς τὸ πάσχα. δα, τον τις 

ὡς χαὶ τό. ΑἸ απαπίο ροβὲ Βερ΄. βεοιιπά τι5 συντελείᾳ τῶν 

αἰώνων. 

“Τα ΟΟἸ Βογ ἴπὶ ἄπο. ΑΠῚ ἔγο5 Μ85. Ἀθϑῖϊ ἀληθής ἐστι, 

7 εν δδὶ οἶδιια. ἘΔιΠ σὰρξ ἀληθείας. Μοχ υἴογαιο 

Οοπιροῆϑι οάοχ οὐπὶ Ἀδρ. βοοιπο οὐχὶ τακτὸν ἦμ.:- 

ρῶν ἀριθμόν. ἙΔΙΠ οὐχὲ ταχτῶν ἡμερῶν, ἀλλά, ἢν} 

οἰποπήδίο. 

ἃ Ἄδερ. βδοιπάις ἀπεγνωχένα! τὸν βίον. 

Το. 



Γεαϊ.83. 3. 

“οώπ. τὸ. 

τὸ, 

ν. 

08 

“5: (αἴσαγο αἰτγίπιηι ἡλθῖιη τπιοπὶ αεἰ]ϊοϊοιῖς. Ὁ 

ΤΟΥνῚἢ]Π15. Ὁ51 116} ΠΡ  Π ΠΠΡτι5. 15} Π|856 ΘΟΙΠΤΙ ΠΆΠΙΟ ν 

56 «υϊά αι ἘσσΟἸ Θβῖδο ἉΙαΙ Πα1}10 Πτ7τ15 ἀλη πὶ 
56ηβιι ΤΠ Π πν, ΘΕ {πΠ}0τ15 ΠΟΘ Θσοι 6.6, 1 56- 
ΘηΘϑ 511 : τ ΠΡ 115 ἀπιέθ ηὶ Ὁ ρΘοοδία ᾿πάϊοῖα πη! οἵα 
δϑι, 1 11 1Π1]} σαραηῖ. (φίθυιι Πἰσ ΘΟ ΡΠ]Ὸ Ο Θοιι- 

Ἰ05 ῬΟΠΙ  ΘΟΡ ΠῚ 411 σΟΑΡ σα ἴ1|, Δα πιὰ ΘΟΗἐιι- 

ΘΙ ΤΟϑτι 1, ΤΠ πᾶ] σΟΠΟΙΪ ΓΘ ης βαποία. Ομ 
σῖτα" Ρ νυ δοῖτι5. Θϑι, αὐ ᾿ρ58 τι56116 ϑα ποῖα δα ποίο- 

ΔᾺΠΠ ῬΘΠοΙραΣ Πὰν ΘΙατηθη, μος 651, 0] οοΡρα- 

γα] ΓΔ ΒΟ θυ]. ππι δ ΘΓ ἄρον τα. ΕἸ ν ΙΠΑΡΕΠῚ 

56} ΓΘ ΠΕ] Υ11} ΠΟΙ ΘΙ] ΔΙ ΟΠΙ γα Ὁ : {1 νΘΙῸ 

Ἰη θυ ῖον δῖ, ἰ5 ἴῃ ἄόμηο Ποῖ 5 γαν τι} Οἷ» σον ΡΟ- 

γα] 6. ΟΡβϑατίιην. αἰπσθῖ. Οὐ] ἀιίθην γθοθη5. δ 

ΘΧΟΟΙοΠ ἤδη} θ᾽ ἔα θη ἐπιγ πιο ἔπ} .. 50] τιΠ} ΔΕ 116 

ΔΓΡΙ ΡΟ ἘΠ τ : ΘΟΠΕΡᾺ., 41] ἃ}0 60. ΘΧΟΙΪτιβιι5 

δϑῖ, 15 θχίγα ρἰθίαιϊβ Ιοοὰ πιὰ ποθι. Οὐ ΠπιΠῈ ἰδ. ΠῚ 
τη ροπἦθὲ ρϑυϊοι] πὴ... πὸ ἰὰ ΘΕ πὴ ατιος {115 1ὰ- 
Ῥνῦο γἄθιιν, 4]0 ἴρ50 δα [θνα αι! 58 Π6 4] ΒΑ ΠΟ 5 
Θϑ[, {π]τ16 δυιπηπη6 Τ)θῖι ἢ) ἀΠΠσῖτ., Ομ Πα Τ)6Ὶ 5ἱ- 

5ὅΠπὰἃ δ6 ΒΥ ΠΊ}0 018 ΔΠΔ οἵ ΔΙ] ΘΧ αι", ἀἸ ΘΒ : 
Οοπειρίδοῖ! οἱ ἐἰοἤοῖς αγιίττα πῖθα ἐπὶ αἰγία 7) οτῖ- 

γι. Νοντῖ Θη]πὶ 1Π16 Δ] 116 ΠΟΥῚ ΠΟ ΡΟ556. τι 0 - 

ΤῸ5 ργοάποδί, [Πππο π5 116 ἃ ον τΘ ἱποῖ ραι, Πἰδὶ γοὺ- 
56 Γπν 1Π 1115 ΠΟμ ϊηΐ. ῬΟΥΙῸ Τηοῖι5 ἴῃ ΠοῸ5 θθηοί- 

Οἵι5.. 6Χ {πιάαϊσο Δ[Υ10 Ἰρ505. ΘΧΡΟΙΠ, αὐ δ οὐ] 

ονἴπιη ΟΠ 5] σΟΠΓισίαπ , δὲ ἤδὲ τιητιπ Οὐ]. 

1{Π1|5 ΤΆΓΟΥ. 

20. δὲ ἐεἰογ εἰς πιϊλιὶ οὐαί ]απι, απιιηι : {}}-- 
πιΐαηια αὐοπιϊπιαίϊο τι ιϊ 651. Λιδοι νας Ὁ Θο Τα 5. 
οἱ ξαῦναία τὉτόδίτα,, οἱ αἴθηι πιαϑπαπι γιοτι Κ67Ὸ : 

7ε]πιπίμι οἱ οἰϊιτη οἱ τιδοιθιΐας ὑδείγας οὐαί απὶ- 

τη θά. ΟΟΥΡΟΡΆ]ΘηῚ ΠΟ Ρ ΓΘ ΔΓ] ΟΠ 6 ἢ} ρογϑρὶ- 

9 1τὰ ΟΟΠΡΟΥΕΠῚ ρυϊπλῖιβ οἴ δοοιπάτι5. οὐπὶ Βορ. 56- 

οαπο. ἘΔΙΠ χαὶ οἱ μὴ δυνάμενοι ἀπαντᾷν ἀθυμιῦσιν, 

νἱτοβο. ΠΘΘῚΙ ΡΥ πλιι5. οἵ του ἶτι5, {πιὸ5 οί]: (ὑοπι- 

Ἰνοῆβιιις, χαὶ οἱ μὲν δυνάμενοι ἀπαντᾷν ἀθυμοῦσιν : αἱ 4ο- 

ΟὔΙββίπλτιδ ὙἿΓ ΡΓῸ μὲν ΙΘΡῚ μή, οἹ» ἰάψιιο σερης : δὲ 

ψιιδιις τιον ἐϊοθὶ ΘΟ) 6}, ὩΙΟΟΓΟΤ  αἰ)ἰοϊισιίι". 

ΓΒ1. Μ85. ΔῈ οα1 ὁμιλῆσαι. 

5. 1τὰ ΘΠ οἵ πΐουᾳιο Οομα θοῇσι οάοχ. ΑἸΝ ἄπο 

ΝΙ55. (Ιου θεοῦ τοῦ κατὰ τὴν τῶν σωματικὴν λα- 

τρείαν διαχονουμένων ἐφά., εἴ τὰ 4ποάαο Ἰορίταν ἴῃ Ἀορ, 

βθοιπο, πἶδὶ φιο ργὸ σωματικὴν ΠαΡδαϊ σωματικῶν. 

ὙῚχ δυΐοπι ἀπ 1 [αν γροϑθθ ἀν ΕΓ Πλι1", «υΐπ Ἰορὶ 

ορογίοαϊ διακονιχοῦ, οἴιπὶ ἴπ πα Ριις Ν55. βου ρίμτη 

δ: θεοῦ: τοῦ. Νοπιο ομΐπὴ ποῖ υἱοὶ νοοι]απὶ τοῦ Ρο- 

βἴμ]ατο, τὰ πθοοϑβαυῖο Ἰθραταν διαχονιχοῦ. 

᾿ (οάοο5 ἵνὸβ χαὶ τούτου, 

1 Τὰ αἴτον Ομ θο, οἴπὶ Πδρ. βθοιμο. δὲ ΕἸ ΠῚ 

ΘΟ] ρον ε. ᾿πιάοπι βοοιηο. ΑἸΠῚ ἄϊιο Ν55. οἱ τὶ σύμ.- 

θολὰ ὑπερασπίζεται. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΒΘΠΙῚ ΜΛΟΝΙ. 

Πατεῖν τὴν αὐλήν μου οὐ προσθήσεσθε. Φϑοδερὰ 
δ - “4. - “-Ὁ- ΕΓ 

ἀπειλὴ τοῖς αἰσθανομένοις, ἀλλὰ τῶν ἐχ τῆς χ- 
, .- 

χλησίας τινὲς πρὸς τὴν ζημίαν ταύτην ἀναισθητοῦσι, 
λ τὰ ρ » 

χαὶ “ οἱ μὲν δυνάμενοι ἀπαντᾶν, ῥαθυμοῦσιν “οἱ δὲ 
ἈΝ Ὁ . » ΄ ἘΝῚ - 
δι ἁμαρτήματα χαταδιχασθέντες, ἀδιαφοροῦσιν. 

᾿Ενδείχνυται δὲ ὃ λόγος τὴν δδριστιχὴν εἴσοδον τῶν 
, , ς 

κατηγορουμένων, ὡς χαταπατούντων τὰ ἅγια. Ὃ 
᾿ ΟΣ. , 3 ἌΞᾺ ΄ δύ σ, “ὦ ἀφ υξ, μὲν οὖν τέλειος εἰς αὐτὰ φθάνει τὰ ἅγια τῶν ἁγίων 

-ο Φ Ἁ, 

εἴσω τοῦ καταπετάσματος, τουτέστι, διαδὰς τὰ σω- 
ΑΡ 5 α Ξ ἔ ματιχὰ, γυμνῇ τῇ θεωρία τῶν θείων νοημάτων ὅμι- 

λήσει" ὃ δὲ ὑποδεέστερος, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ὅ τοῦ 

χατὰ τὴν τῶν σωματιχῶν λατρείαν διαχονιχοῦ ἐφά- 
ΕἸ 7, 

Ρ ψεται. Ὃ δὲ ἄρτι εἰσαγόμενος εἰς τὴν εὐσέδειαν, 

Ε ἐργετῶν δὲ 

- 

τῇ αὐλῇ μόνῃ ἐντυχεῖν ἐπιτρέπεται" ὃ δὲ καὶ ταύ- 

τῆς ἀπεωσμένος, ἔξω ἐστὶ τῶν τόπων τῆς εὐσεδείας. 

ἩἩλίχος οὖν ὃ κίνδυνος, χαὶ ὃ δοχεῖ τις ἔχειν, καὶ 

" τοῦτο ἀφαιρεθῆναι; Ὃ μέντοι ἅγιος ὑπεραγαπῶν 

τὸν Θεὸν, πάντα τὰ τοῦ Θεοῦ ' σύμδολα ὑπερασπά- 

ζεται, λέγων: Ἐπιποθεῖ χαὶ ἐχλείπει ἢ ψυχή μου 

εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου. Οἷδε γὰρ ὅτι ἄλλως ἀδύ- 

γατον ἐξανθῆσαι, χαὶ ἀρχὴν λαύεῖν εἰς χαρποφο- 

ρίαν, μὴ ἐν ταῖς αὐλαῖς γενόμενον τοῦ Κυρίου. Εὐ- 
αὐτοὺς ὃ Θεὸς, τῆς ἸΙουδαϊχῆς αὐλῆς αὖ- 

τοὺς ἐξοιχίζει, ἵνα τῇ αὐλῇ τῶν Χριστοῦ προδάτων 

προσφύγωσι, χαὶ γένηται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. 

ΚΕ Ἐὰν φέρητέ μοι σεμίδαλιν, μάταιον" θυμίαμα 

βδέλυγμα μοί 
΄ ΝΡ -Ὁ- ΔῈ (οὶ ΄, ᾿ 39 -“ ΨΣ 

σάδδατα ὑμῶν, χαὶ ἡμέραν μεγάλην οὐχ ἀνέχομαι. 

Νηστείαν χαὶ ἀργίαν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ ἣ 

5 τ ΄ ε .-- Ἀ ν 
ἐστι. Τὰς νεομηνίας ὑμῶν, χαὶ τὰ 

9 

ψυχή μου. ἃ Σαφῶς παρωθεῖται τὴν σωματιχὴν ἐχ- χ εὐ ὰῷ ταρὼσε ἔ ἡ 

Κ Π]α, ἐὰν φέρητε οἴο., Δὸν ἀρᾷ ΤΧΧ εὲ ἀρὰ 

Ἐπιβοθίτπι πέτρα π σαι αν : Β᾽ Πα] ἀοπὶ γὸχ μάταιον ἴῃ 

αἰτίαι 11 σαν οαιπὶ γ 006 5οιμιθηῖα θυμίαμα : Κ΄ ἀπιῖπὲ 

«]ιγπιίαπια αἰνοταϊπαιῖο ἐπὶ ταϊ]ιῖ, Αἴ μὶς εἴ ἀρπα Ριο- 

δορίππι τὸχ μάταιον αὐ 14, φιοά ργαοοάτε, νοξοσξαν τ 

δὲ κεν εὶς πεϊ]εὶ οἰπνϊϊαπι, ἴα εὐ τ απιιι. ἸΝ ΘΟ 56 Οι5 

ἴπ Νυ]δαῖα, ἢ᾽ε οὐενατὶς πεἰεγα σαογίδοῖιπι {ειδίνα. 

Τποδηϑισι αἸνοπιϊπαῖϊο δε πεϊ]εὶ. ϑιαϊλτη. τη] 0. Ρᾶ 15 

Μ58. νουμνηγίας. ἘΔΙΕ νεομινίας. ϑαθῖπάο αἰαῖ Ν55, ἀρ- 

γίαν χαὶ τὰς γουμιηνίας ὑμῶν μισεῖ. ἘΔι οαπὶ ἀποιι5 

Τιορσιζατ' πξγατη - Μ55. ἀργίαν καὶ τὰς ἑορτὰς ὑμῶν μι 

41 ἀρὰ ΓΙΧΧ : ἀργίαν χαὶ τὰς νουμηνίας ὑμῶν χαὶ τὰς 

ἑορτὰς ὑμῶν μισεῖ, εἴς. Οὐάπι εἰ πϑοπιδηῖας υδϑίγ ας 

εἰ σοϊδπιηίίαίος υεοίγας οὐ απίπια πιεα. 

αι ἔτι τε τήν. Α11 ἅτιο ἃ (ὐοήϊοο5 ἴτὸ5 σαφῶς παάραιτ' 

οαπὶ ἐλ ἰ5. σαφῶς παρωθεῖται τήν. Γηϊνὰ τὸς Μσς, οὐ- 

δὲν μὲν γάρ. Τ)εδβι γὰρ ἴὰ δα Π|5. ὁ πὶ ἀπιοθιις ΑἸ Τὶς 

Μ9ς. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ, 

δοχὴν, ἐπαγγειλάμενος νόμον Θεοῦ, καὶ εἰς προσ- 
οχὴν μετὰ μεγάλων ὀνειδῶν τούς τε ἄρχοντας χαὶ 

τὸν λαὸν διεγείρας. Οὐδὲν μὲν γὰρ παρ᾽ ἑαυτοῦ 

ἀπαγγέλλει, τὰ δὲ παλαιὰ διαγράφει,, τοῦτον λέγων 

εἶναι νόμον Θεοῦ " χαὶ διαταγὴν Θεοῦ, τὸ μηδὲν 
γίνεσθαι τῶν νῦν τελουμένων. ᾿Πὰν φέρητέ μοι σευί- 

δαλιν, μάταιον. Πολλαχοῦ χρῆται ἐπὶ τῶν θυσιῶν 

τῇ σεμιδάλει: ποτὲ μὲν ἀχατάσχευον ἐλαίου μόνου 
ἐπιχυθέντος, ποτὲ δὲ ἄνευ ἐλαίου, ὡς ἐπὶ τῆς ζηλο-- 

τυπίας" ἄλλοτε λάγανα" ἄλλοτε ἄζυμα " ἄλλοτε μό- 
νον φύραμα, ἀναπεποιημένης ἐλαίῳ τῆς σεμιδά-- 

λεως. Νῦν ταύτης τὴν χρῆσιν ματαιώσας, τὸ πλεῖστον 

μέρος τῶν θυσιῶν διέγραψε. Τί οὖν ἐστιν ὃ λέγει: 
Ὅτι ἄλλα τοῦ λόγου αἰνισσομένου, ἀφέντες τὸ βού- 
λημα τοῦ νομοθέτου, τὴν πᾶσαν πραγματείαν περὶ 

τὴν ματαιότητα τῶν σωματιχῶν ἐπιδείκνυσθε. Ἔδει 

γὰρ τὸν σῖτον εἰς τὸν λόγον μεταλαμθάνειν σπερ- 

ματιχῶς “ ὑμῶν ἐγχείμενον ταῖς ψυχαῖς, χαὶ πάσης 

αὐτὸν χοσμιχῆῇς ἐννοίας ἀπογυμνώσαντας, αὐτῷ 

χρῆσθαι καθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῇ ἀύλῳ χαὶ καθαρδ' θερα- 

πείᾳ Θεοῦ. Καὶ τοῦτό ἐστι πνευματικὴ σεμίδαλις, 

λόγος περὶ Θεοῦ σωματιχῇς ἐννοίας κεχωρισμένος. 

Ἢ μὲν οὖν σωματιχῶς νοουμένη χαὶ προσφερομένη 
χατὰ τὸν ᾿Ιουδαϊχὸν τρόπον σεμίδαλις, μάταιον' τὸ 

θυμίαμα δὲ ἤδη καὶ βδέλυγμά ἐστ: τῷ Κυρίῳ. Βδελυ- 
χτὸν γὰρ τῷ “ὄντι τὸ οἴεσθαι τὰς διὰ ὀσφρήσεως ἣδο- 

νὰς τὸν Θεὸν θηρώμενον,τοῦ θυμιάματος τὴν σύνθεσιν 

προστεταχέναι, καὶ μὴ νοεῖν ὅτι θυμίαμα Κυρίῳ 
ὃ ἐν σώματι ἁγιασμὸς, ὑπὸ τῆς χατὰ ψυχὴν σωφρο- 
σύνης ἐπιτελούμενος: ἰσοχρατῶς ἐχόντων χαὶ ἀστα- 

σιάστως πρὸς ἄλληλα τῶν μερῶν τῆς ψυχῆς. Λαέε 

τὰρ, “ φησὶ, σεαυτῷ ἡδύσματα σταχτὴν ; ὄνυχα, 

χαλθάνην ἡδυσμοῦ, καὶ λίδανον διαφανῆ. 'Γέσσαρα 

ταῦτα πρὸς τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν τὰ σώματα 

σύγκειται τὴν ὁμοιότητα ἔχοντα" ἣ μὲν σταχτὴ πρὸς 
τὸ ὕδωρ ὃ δὲ ὄνυξ διὰ τὸ ξηρὸν πρὸς τὴν γῆν" ἣ 

δὲ χαλθάνη διὰ τὴν θερμότητα πρὸς τὸ πῦρ᾽ ὃ δὲ 

λίθανος διὰ τὸ διαφανὲς πρὸς τὸν ἀέρα. ἦ Ἴσον ἴσῳ 

ἔσται, τουτέστι; τὰς ἐκ δυσχρασίας γινομένας δρμὰς 
εἰς ἐπιθυμίας ἀτόπους χολάζων ἐπανισώσεις. Καὶ 

συγχόψεις ἐκ τούτων λεπτόν᾽ τουτέστι, πνευματικὸν 

»Π|ὰ, χαὶ διαταγὴν θεοῦ, ὁ μος. βοοιιπο οἱ ὁχ ἅπο- 

βμει5 (ΟἹ βου εἰ πὶς αὐ ]άϊηνι5. ΠΟΙ ἀο πὶ Θά τὸ μυδὲ γί- 

νεσθαι τό, Αὐ φαϊπας Μ85. αὐ ἴῃ σοπίοχίιι, πἶδὶ φαοά 

ἴπ ΑἸ φαῖθιι5 Ἰοραίιι γενέσθαι. Βα θ᾽ πς ἄτι Μ55. μιόνον 

ἐπιχεθέντος. 

ο Τὰ Μί55. φιαίπου, ἤθρ. τουετις ἡμῶν. ΕΜ ἡμῖν. 

ἮΝ ες ἴΐαὰ ται]το μοβὲ αἴουα]α Ομ 5ιι: οάοχ αὐτῷ 

κεχρῆσθαι, ΑΙ {γο5 Ν55, αὐτῷ χρῆσθαι. ἘΔΠΠῚ αὐτῷ 
χαὶ χρῆσθαι. 

ἃ 5]. φυΐϊπαιο Νῖ55. ΑΥ 11 ὄντι οἴεσθαι, Μοχ. {το5 

ΙΝ ἘΒΑΙ͂ΛΜ 

᾿ 

ο 

ῬΕΟΡΗΚΠΤΛΝ. ΘΑΡΌΤ. [- ἤρ9 

οὐ γΌ] 11, Ποῖ Ἰοβομι ῬΡΟ Έσδιιδ; τι. ἃ αἱ- 
τοπ ἰοηθ πὰ. Ροϑὲ ΔοΡῸ5. ΟΠ] ρα ΠΟ Π65. ΟΡ ΠΟΙ ΡῸ5 
Ρορυϊαπιαιιθ. δχοῖζαι. ΝΙΠΙ] αυΐάθπι ἃ 56. ἴρ50 

ΔΠΠιηΠαΙ : 56 ἀπε} ῬΡΟΒΟΡῚ ΙΓ π|6 νϑίθυα., 

ἀϊοοη5 πο Ἰορθμι Τ)6ὶ 6586, πᾶπο Π)6] 6556 οὐ - 
ΠΑΓΟΠΘΙῚ 5. τὰ Π1Π1] δου {τι Παοίθπιι5. ρουάσο- 

απ τα", {ἰαι. δὲ {ἰδνἰς τηϊ]ιὶ οἰσαϊΐαηι., ὐατιίηι. 

Τὴ 5ΔΟΥ ΠΟ }5 58 ρΘ Πτι ΠΊΘΙῸ Δ] θίτιν ΒΠ]ασο. ΑἸ1- 
«πᾶπᾶο αυϊάθηη που 6 οἰύϊδαιιο υἰ]ειπὶ ἀρρᾶνα- 
{πη} Οὐ} 5018 οἱοἱ ἱπ[πϑίομθ., ἈΦ π0 νΘΡῸ ἃ}05- 
416 οἷθος τι ἴῃ χοϊ ον υἷα : ΠΟππιιη πη} ἰαραΠᾶ : 
ΠΟΙ. ΠΟ ΙΔ ΠῚ} ἀΖΥΠΙΪ ΡΆΠῸ5 : ̓ π! θυ άτιη) 5018 Οὐαὶ 
τ 558 5 5:1 ἴα ΟΙδο δἰ τ] ασῖπθ. Νιιπο νΘΙῸ 511|1-- 
ἸΆΘΊ ΙΒ. 1ΠΠ|π|8. ΤΙΒ111} ΔΟνΟσαΠ5.. ὈΙΕΡΙ Πηὰ μι 58 νυ Ποἱ- 
οὐτιπὶ ρᾶνγίθιι ΡΟ] ν ".- ΟἿ Ἰσῖταν Πιδθο 6}115 ἀἴοια 

5101 νόϊαπι ὃ Οτοα ΠἸσϑὲ ἅ]1ἃ 511} ΒΘ ΠΟ 5 πν οΪτι- 

ΟΥῸ 5 θη Ποθη αι", ν 05, ΤΠ] ηἴ6 [6615] ΓΟ Υ]5 ΡΟ51Π)ὰ- 

"τα, δια ἀἸπππ} ΟΠ Π6. ΟΡΘΡΆΠΊΠ116 [πὶ ΚΘ} ΘΟ ΡΟ- 
γα πὶ ναὶ ταῖθ ΡΟ 15. ΟΡΟΥ ΓΘ. Θη πὴ τι ἔνι- 

ὨἸΘῊ ἔτι} ῬΙῸ 60 56) ΠΟ ΠΘ. {|| 1 56 Δ] ΠΪ5 ΤΠ ΟΕ 11}} 

ΔΠΪ Δ] 115. γ 65 715 ᾿ΠΒΘ.ῚΠ|}, ἀΟΟΙΡΘΡΘΓ 55 τ 16 οΧχ 

60 πειηαπα Οπιπὶ οορ᾽ ἀπο π6 πιιάαιο βθοιι τι} 
86.. ἴῃ ἱποοῦΡοῦθῸ ἃ0 ριιῸ ΤῸῚ οὐ αὐτθυ θυ] ]. 
Αἴάτιθ πες 68. 5ρ 1" 1815. 5᾽ Π}11ἃ.7. ν 46] 1 οι 15. 41] 
(6 Τ)6ὸ [ιᾺ] 61} 5ΘΡ ΠΟ. ἃ ΘΟΡΡΟΡΆΪ 1Π|6}} 1  Θη11ὰ 
ἀἰβουθῖιβ. Πα τι6. [λδθο 5] 150. σΟΙΡΟΡΆΪῚ 56 ηϑιι 
᾿πτο]]θοῖα. , αἴχιο Πππἀαῖοο μον 6 ΟΠ] ἴα, Θδὲ νἈΠιΙηῚ 

«υϊάάδπι : τπν πιΐαπλα γ6ΡῸ Ἰὰτι «ποάτι6 ἉΡΟΠ)Ϊ- 
παιῖο οδὲ Τοπιῖπο. Νὰπι γον ρα δϑῖ σα! ρίδηι οχ- 
56 ΡΆ ΡΟ, 51 ἃ Π6Ὸ ρϑυπἸϑεϊοπθηι «ααπηάδηι ἐπν - 

Πλϊα Πα 5. {πὸ ΡΘ. ΟἸἔλοῖτιπη νου ρα θη ἃ 06 - 
τ, ΧΙ ΒΕ ΘΏ.115 ΡΥΘΘΟΙΡῚ . Π60 1π|6}]Π 6 Πλ115. 0 1"- 
Ρουΐβ. δα ποι πο πἰα πὶ {1188 ΔΠΪΠΪ [ΘΠ ΡΟ ἈΠΕ οἱ 

Θαϑ 16 ΘΟ ρΑΡΓΑΓν, ΤΟ ΠΪΠῸ 6556. {ΠΥ ἃ Πηὰ, 

Ῥᾶνὶ ποι" 56 [ΘΠ ρΘ ἈΠΟ ΠΘ. ἃς βθαίθ ΘΟπΊρΟβ 15 

Νιαι ὅν. Ἧς: 

ΔΠΪΠγ80 ΡΥ ΕΠ τι5. ϑεέγεθ ΘΗΪη, ᾿Π τ}, ἐἰδὲ σιανῖ- Εαοά. 30. 

ἰαίες, οεἰαοίοπι, οπγο]ια, βαϊναπιίηι ϑοτιὶ οὐοτὶς, 

οἱ {πτι5 ροἰΠιοϊάϊπ.. ἘΓ6ο ἀιδιιοι οαπῖ ἀιδτπο 

οΟἰδιμθη 5 ὁχ Ζαῖθιιθ ΘΟ ΡοΟΥ ὁοπϑίαη! , ΠΆΡΘηΣ 

ὁορπδιοποηι. ϑίδοιθ αυ] θη ἃ ἀαιιαπὶ γον παν : 

οὔΥχ δὰ τΟΡ ΡΠ ὈΡΟΡΙΘΡ ΡΤ ἀἸΓ θη : ΘΠ Πιιηὶ 

Μ85. σύνθεσιν διατεταχέναι. ΑἸ ἄπο Νί55. προστετα- 

χέναι. 

6 1τὰ Μ85. αἰϊψιοι, Τ)οοβί φησὶ ἴπ 6115, ΘΓατῖπὶ ἦτο 

Μ55. Ἀορι εὐ ΤΙΧΧ χαλθάνην ἡδυσμοῦ. ΑἸ ἀπο (ο]- 

Του πὶ βοοιπα, τηᾶηῖ οὐ γθοθηίίουο ὑδυοσμιοῦ : «τ 

γὸχ 81 ποῆ πΊΈ] ον, σονίθ 5 σα Πα πον εδί. Ηλι 

Ἰοπσὸ ἁΠαψοι Μ55. τὰ σώματα. Τ)οοϑὲ «ὐποα]ιι5. ἴῃ 

ΘΠ 115. 

Εις Νί59. βοχ, ΕΔ. ἴσον ἴσως ἔσται. Μοχ ΠᾺ6Ὰοχ 1111 

80χ Νῖ55. γινομένας. ΕΔ γενομένας. 

3. 



ΓΙ 

μοι 

36. 

ἸΡνίδισ. 

4. Οον. 2. 

τῆ: 
Ἱνιάόπι ὖ. 

ιή. 

ὅτ ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

ὦ ἰσπθιὴ ΡΡΟΡΙΘΡ ΘΪΌΓΘΙΙ : {ππ|5 ἰα πάθην αὐ δο- 

γ6 ΠῚ ΡΓΟΡ Ιου ρϑυ πο ἀϊτατθηι. “Ζ  ψιαῖο αχιαϊϊ ἐγ: 

μος δϑῖ, ἱπηρθῖι5 Θχκ 1ΠΓΘΗ ΡΟ. Ἶ6 ΘΟΟΥΟ5 οἱ 1η Δ}- 

δα σ ὰ5 σα ρ᾽ ἀΠΓα165 ΘΥ ΠΏ ΡΘΗ 65 ΓΟ ΓΘ ΠΤ 86 ςητιὰ- 
Ί]Θ τι ΓΘ Πρ ἃ ΠΡᾺ ΠῚ ΓΘνΌΘΔΪ5. δ Ὲ δοτιεπιεδς οα 

Πὶς πιϊπτειηι., πος σὲ, {ιιοα 1Π| ἈΠ Πἃ ΘΑΓΠΘΙΙΠῚ 

δϑῖ. ΟΓΑΘϑ ΠΏ ]16.,. ΘῈ Τηα ΓΘ. 80. ΤΠ] ΠῚ ΘΙ ΘΙ}. ἀ6- 

5[ΠΠ6Π5, 1 Ἰρϑαπι 5ρ᾽ γ τὰ] οἴ ἤοουο 46 }015. ΕῚ 

τὰ ροπὸς εοπίγα ἰδπιἱητοπῖππι πὶ ἐα Ρογπιαοιεῖο, 

τσιεἶα ἱτιποίοβοατπ [ἰδὶ ἱτιάο, ὐιμλ Θπῖπη 4115. αὐ 

Ῥϑυ[δοΐαπη ῬΘΥ ΠΟ ΠΟΙ ΡΟ ΘΠΘΕΙτ, Θ᾽ ΘΟ ΠΙδι15 

{πϑνῖτ ; ἔπη αἴ σητι5 ΘΥῚ αὶ 1π ϑα ποία ᾿πιγοποὰ-- 
ται, αἴσιιο δ Το σου πη ΠΟ ΠΟΙ ἀοοράαϊ. ῬΌΠ65 
ΘηΪπΠῚ δὰ, ἰπ 11, σΟΠ ας ΓΘΒΕ ΟΠ Π}, τπ 6 1ῃ- 

ποίδϑοαπη {ΠῚ ᾿π46. Ηος ἀπΐθη ρΡΟΠ δ ἔτι πὶ [ἘΠῚ 
τα Π6 {115 510] αὶ ρ᾽α πὶ 6] 5 Π10 61] ἀα 5.111} τι511 ΠῚ 
σοπἤοογοι : πος δϑῖ, Π6 5101 1ρ51 ργθθοϊαγα [δοῖπο- 
γὰ Δάϑουθαι : 564 δὰ δ Πϑι πὶ ὈΟΠΟΙ ΠῚ ΟΔτιϑἃ ΠῚ 

γϑίεναϊς. Ταῖθ ογαΐ τΠγ παληὰ Ραπ]τ5, αἱ ἀἸσο θα! : 

Οπεὶοιὶ νοπιις οὐον διίηιις. ἘΠ᾿ στιγϑιιθ : γαῖα 

ατιίοπι [260 ψιιὶ 5 θιπροΓ ἰγὶπιπιρ]ιαΐ τιο5. οἱ οὐοτοπι 

σιοιἐἰ σι πιαπὶ[οδίαι ἐπὶ ποὐϊς. 

30. ΑΥ γνϑιῸ {Ππυ πη πιὰ σΟΡΡΟΡαΪ6, σποά τ πα- 
σι τπϑατ τι5. 1Π4|01{π|0.. οἵ ΘΟ Πβι1η1 σΟΙ ΠΟΥ, 

ορτΐπιο Ταγὸ εἰ 4 ᾿ποο βΟγΆ}15. δῖ, Πα  π Πὶ δι 
ῬΓῸ ΔΡομηϊπαῖομηθ. ΟΠ οἵ ΠΘΟΠΊΘ ἢ ἰᾺ5 (1185 ΔΠ ΠῚ5 

φοῖθυ Πὶ5 αἰ πο 5᾽πι, ὙΠ ΒΟΡΊΡΓαΡα ἃ ᾿υιι ΘΠ ΕΠ}0ι15 
ΤΠ 16 }}16, ΠΟ ἀπΈθ πὶ [πππὸ5 ΟἸου τπιπη {]σ᾽ητα 416- 

τι. βου ΟΠ Π15, ΟἸΙΠῚ 55 ΘΠ ΠΠΠ1)) 5016}, ΘΓ ΤΊ ΡΘῚΙ5 

56. ἃ} 60 ϑιιθηηονοῖ. Οὐΐα νΟΙῸ δέμζξες πὶ ἰπιπια 

τατιαπι, σ᾽ σαὶ ἴσαῦ Ξουρτανα πὰπο δὰ Ἰπισθπὶ ἃ}ν 

Ἰπϑι ρθη ἀϑβουίαπι γο τπιπι, ΒΔ ΠΟ π|6 ΡῈ ρα ηϊ- 
τοη τα πὶ αὐ ΡΥ]. 11ΠῈ 51 ΠῚ γα Θ ΠΟ ΠΘΙῚ, 

οἱ αὶ [ρα τν ἢ 510 ἀυηά του ΘΟ {π|6 ἀο]ονθηι ἠὁ- 
1δαι, οδῖι [δϑίπη 16} 6556, ΡΟΡΊΠ 6 ἃ6 5] Πθοιηθ- 

Πα ΠῚ ΘΟ γθῖ., Πἰ ΠΝ απ Ὑἰϊῶ πὶ ᾿ππιοθ ἀσθπῆςο 

ῬυΙποϊρίανη. ΑἹ ροβ 8 ΠῚ 5{π||{π|8 ΠΟΘ ΠῚ} ΡΥ 5118 Π} 
Δ Ρ6]115 πητ τὰ ΟΠ Θὰ θυ ! 11}: Τ 5115 ΡῈ} ΘΟ - 

γΘΡΘΙΟΠ6 ΠῚ ἃ ἸΡ58 ΠῚ γΘοι ΙΓ. Ποῖ π 6 ΠΠπ|ὼ ἐ6 

ΕΞ Εδπ εὐ Ἄδρ. ἰογίλιι5. τοῦ μαρτυρίου τῆς σκηνῆς τῆς 

ἀλεθινῆς. Αι ἴγεβ. Μ55. τοῦ μαρτι ρίου τῆς σχηνῆς, ὅθεν. 

Τ)επίχιιο ἴτο5. ΠῚ αἰ ἴῃ οοπίοχίι. 

" (οάϊοεβ ἴτὸβ ἀπυγόρευται ἑαυτῷ τινα ποιεῖν εἰς ἀπό-- 
ἢ 

λχυσιν, τουτέστιν μὴ δὴ ἑαυτῷ. ΑἸΠ ἔτεος Μ85. ἀπαγο-- 

ρεύεται εἴσ., ας ΒΈΡΓα, Ἐσδ1Π ἀπαγορεύεται ἑαυτοῦ τινὰ 

πειεῖν ἀπόλαυσιν, τουτέστιν ἕαι ᾧ, (ΟΡ: Ῥυῖπλῖβ ἴῃ πηὰν- 

δῖπο, ταᾶπιι Ὑ ΘΟ, οὐ δεῖ, πόὴ ὁρογίεδί σιιεπιψιαπε 

σἰδὶ ρυοίανα ἐαοίπονα υἱπεϊϊσανε. 

ἃ 1τὰ ΝΜεβ. θ᾽] ον 6 ὉΠΊποϑ. ἘΔ θυμίαμα, ὁ Παῦλος 

λέγων. 

» ἘΔ1Π εὐ τυ 5 Δῖος, ἐν ἡμῖν, ΑΠῚ {τὸς φανεροῦντι 

8.. ΒΑΘ ΜΆΟΝΙ, 
τ᾿ Σ ει τ 

ποιῆσαι φιλοπονήσεις, ἐξαφανίζων τῆς ψυχῆς τὸ τῆς 
᾿ Σ κν - ο Ξ 
Ε σαρχὸς παχὺ χαὶ δλῶδες. Καὶ οὕτω θήσεις ἀπέναντι 

-ς Σ τε πονὸ ἘΣ 
τοῦ μαρτυρίου ὅ ἐν τῇ σχηνῇ, ὅθεν γνωσθήσομαί 

ΕΗ το ο, ΞΕ }} Ε. ν  "» - - 

σοι ἐχεῖθεν. Ὅταν γὰρ ἐγγένηται τῇ ἀχριδεῖ χοινω- 
, ὝΕΨΈΤΗ θ. , ΣΕ ΤῊ ΄ 

νία, καὶ ἀπο επτυνθῇ, τότε ἄξιός ἐστι εἰσφέρεσθα! 
" [} ΄-Ὁ-ἱ [2 - - 

εἰς τὰ ἅγια, καὶ τῇ γνώσει τῇ περὶ Θεοῦ προσεγ- 
γε , λα Α Ἁ ᾿ - 

γίζειν. Θήσεις γὰρ αὐτὰ, φησὶν, ἀπέναντι τοῦ μαρτυ- 
, ΠῚ ΄ , ΕΝ ἣν δὶ - 

ρίου, ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐχεῖθεν: Τὸ δὲ τοιοῦτον 
" 408 δ ἀπηγόρευται ἑαυτῷ τινα ποιεῖν εἰς ἀπόλαυσιν" του- 

Δ τέστιν, ἑαυτῷ ἐπιγράφειν τὰ χατορθώματα, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τὸν Θεὸν τῶν χαλῶν τὴν αἰτίαν ἀνάγειν. Τοιοῦτον ἦν 

5 θυμίαμα Παῦλος ὃ λέγων" Χριστοῦ εὐωδία ἐσμέν. 

Καὶ πάλιν: Χάρις τῷ Θεῷ τῷ πάντοτε θριαμεύ- 

οντι δμᾷς, χαὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ " φανε- 

ροῦντι ἐν ἡμῖν. 

Ν 4 “- " «- Τὸ δὲ σωματιχὸν θυμίαμα, καὶ τοῖς χατὰ τοὺς 
“-- ΕΣ » ΕΣ 

μυχτῇρας πόροις ἐμπῖπτον, χαὶ τὴν αἴσθησιν συγ- 
ἀρνία 

χινοῦν, βδέλυγμα 
Ξ ἩΣΙΣΞ, 
Νουμηνίας δὲ πρεπούσας αἰωνίοις ἔτεσι παρὰ τῶν συν- 

λόγος βούλεται" οὐ τὴν διὰ 

᾿ς ; 
τῷ ἀσωμάτῳ εἰχότως νενόμισται, 

ς 
ετῶν νοεῖσθαι ὃ τῶν 

᾿ τριάκοντα ἡμερῶν τῆς σελήνης ἀποχατάστασιν, ἐπι- 
» οἵ 5» ’΄ 

χαταλαμθανούσης τὸν ἥλιον, χαὶ πάλιν ἀφισταμένης. 

»Αλλ᾽ ἐπειδὴ Ὃ ἄφρων ὡς σελήνη “ ἀλλοιοῦται, τὴν 
ΔΛ, Ι Φρ Ι » τῇ 

᾿ ᾿ .- ΕΣ ΄ ᾿Ν 9 2 2) πὸς ὃ λα κι 

πρὸς τὸ φῶς ἐπάνοδον, ὅπερ ἐξέλιπεν ὁ ἄφρων, καὶ 
ἣ ͵ 

τὴν διὰ μετανοίας εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποχατάστασιν 

ἑορτὴν ἡγεῖσθαι τὸν φιλάδελφον χαὶ συμπαθῆ ὃ λόγος 
ἜΜ ἄξιο ἘΡΟΣΣ 

βούλεται: οἵονεὶ νουμηνίαν ἄγων τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐν 
3 Ἂ - δ τ ἐπειδὴ ἐξέλιπε μὲν τὸ φῶς διὰ τὴν εἰς ΥΣΊΣΤΗ 

φωτὶ βίου 
τροπὴν, ἐπαλινδρόμησε δὲ πάλιν πρὸς ροπην, ν τὸ ὅ χεῖρον 

ΒΞ - Σ᾿ " Ἀ - 

αὐτὸ διὰ τῆς ἐπιστροφῆς. ξῆς ἂν εἴη περὶ τῶν 
, »: ας ΟΨΟΝ ᾿ ΄ 

μισουμένων σαῤθάτων εἰπεῖν τὸ, μὴ αἴρειν βά- 
ἕ ἀλατὰ .: 

α σταγμα, καὶ μὴ ἐξέρχεσθαι ἀπὸ τοῦ τόπου αὐτοῦ" 

γυζν. 

᾿ς ἙΔΙῚ ἀλλοιοῦται τὴν πρὸς τὸ φῶς ἐπάνοδον ὁ ἄφρων, 

χαὶ τὴν διὰ μετάνοιαν : 4ποα οὕπὶ σἹτοβαπα 51ξ, Ρυΐα- 

αἷς Οοπιβοῆοῖας Πα, ὁ ἄφρων, Ἔχραπροπάϊιπι 6556, 

ταπηψπαπὶ ἵπορῖθ τοροιϊειπι, οἵ Ἔχρ θη ο βθηβιὶ ἃ “Ὶ]- 

᾿πᾶππὸ «ἀἀάαϊίαπι. ϑοᾷ νἷν ἀοοῖας ἉΠΈΟ ΠπἸοαββοῦ, 5ὶ 

(οαϊοος. δὸς. Ἰοσῖσβοῖ αἰτοηίιις, πὰ αυῖθι5, εἰ ἴῃ Ἀ}1|5 

ἀααΐμπον, τὰ Ἰερίτσασ, αἹ εὐϊάϊπηιβ. 

ἃ (οαϊοος το5 διὰ τὴν εἰς τὸ χείρω ῥοττήν, Ιεσς τά. 
Ἧοχ γος ΜΞ5. ἑξῆς ἄν. ἘΠῚ σαπὶ Ἀσρ. τογεῖο ἐξ ἧς ἄν. 

ΦαΡΙπᾶς ἔτὸβ Μ85. φέρειν βάσταγμα. ΠὈ]άεπι ΜΞ5. χαὶ 

υἱὴ ἐξέρχεσηαι. Πεοει χαὶ ἴπ οὐτεῖς, 



ΟΟΣΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΛΑΙΔΜ 

τς Σμν ποεῖν, ἐν - ΕΙΣ 
χαὶ, μὴ καίειν πῦρ ἐν πάσῃ τῇ χατοιχίᾳ αὐτῶν᾽ 

π παν τς, ον τῷ τα ΚΣ 
ταῦτα τὸ ἀδύνατον εἰς τήρησιν χαὶ ἀχριῆ φυλαχὴν 

ΒΡ Ξε ΧΩ. 
αὐτόθεν ἐμφαίνοντα, ὑπόδιχον ποιεῖ τῇ κατάρα τὸν 

σωματικῶς ἀχούοντα. Μὴ χινεῖσθαι γὰρ ἀπὸ τοῦ 
᾿ : ἔχ τς 

τόπου ἀμήχανον, χαὶ πᾶν τὸ ἐπαιρόμενον κἂν “ἐλα- 
᾿ ἘΠ , ’, ᾿ 

φρότατον ἡ, βάσταγμα λέγεται, οἷον ἱμάτιον, ἢ ἀρ- 
Ἶ ο Ε τ ῇ 

τος, ἤ τι τῶν ἀναγχαίων. ᾿Αλλὰ καὶ πῦρ καίειν οὐ 
, ͵ὕ - - -- 

χελεύει" τουτέστιν, ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς σαρχὸς ' μὴ 
3 , Ξ- δ ΠΕΡ ἢ 
ἀναφλέγεσθαι" μὴ ἐπαίρειν δὲ βάσταγμα- τουτέστι, 
ΡΤ ΤΣ ἩΕΡΩΝΝ , 

σὴ τῷ βάρει τῆς ἁμαρτίας χκαταφορτίζεσθαι, χαὶ 

τῆς ἐν Θεῷ διαμονῆς μὴ μεθίστασθαι, ἑδραῖον μέ- Ὁ 

νοντα χαὶ ἀμεταχίνητον ἐν τῇ πίστει. Οὕτω δὲ τελει- 

οὔντας τὸ σαῤδόατα, οὐκ ἐν τῇ τῶν καχῶν ἀργίᾳ, 

ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀποχῇ τῶν χαθηκόντων, εἰκότως ἀπο- 

στρέφεται, χαὶ οὐχ ἀνέχεται αὐτῶν ὡς ψευδῶν. Τοι-- 

αὗτα γάρ ὅ εἰσι τὰ παρὰ τῷ προφήτῃ ταλανιζόμενα 

σαδόατα- Οὐαὶ οἵ ἐγγίζοντες καὶ οἱ ἐφαπτόμενοι 

ψευδῶν σαδδάτων. Σάῤῥδατα δὲ ἀληθῆ, ἢ ἀποχει- 

μένη ἀνάπαυσις τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ " ἅπερ διὰ τὸ ἀλη- 

θινὰ εἶναι ἀνέχεται ὃ Θεός. Καὶ φθάνει γε ἐπ᾽ ἐχεῖ- 

να τὰ σάξδατα τῆς ἀναπαύσεως, " παρ᾽ ᾧ ὃ χύσμος 

ἐσταύρωται, ἀποστὰς δηλονότι τῶν κοσμικῶν, χαὶ 

ἐπὶ τὸν ἴδιον τόπον τῆς πνευματιχῇς ἀναπαύσεως 

χαταντήσας, ἐν οἷς ὃ γενόμενος οὐχέτι χινηθήσεται 

ἀπὸ τοῦ ἰδίου τόπου, ἥσυχίας καὶ ἀταραξίας περὶ 

τὴν κατάστασιν ἐκείνην ὑπαρχούσης. Καὶ πῦρ οὐ 

χαύσει ἐν τῇ ' αἰωνία χατοιχήσει, διὰ τὸ μὴ ἐπιχκομίζε- 

ΡΕΟΡΗΕΤΑΜΝ. ὈΝΡΌΝ Ι- 11] 

5ΒΆ ΒΔ Ε15. οὐἶο Πα} 1115 ΠΙοοι ἀϊοουδ : Π6 ἀι|5 ρμουίοι 

ΘΑΓΟΙΠΆΙη, οἱ πὸ δχϑαΐ ἃ ἰόθοὺ 510 ; οἵ, πὸ {}] 

δοοοπάδηϊ ᾿σποπι ἴῃ Οπηΐ Πα ΓΠ 0 Π6 58ὰ : Προ 

ΟΠ ΠῸῚ ροϑϑίπι Οὔ βουν αν], δὲ ΤΔΠΉΘΠ Β5ΘοιμηἊτ1Π} 

Ἰρϑάμι ΠΠ ΓΘ τα τ ΡΆ] Δ ΠῚ 511 Θὰ 6586 ἀσοιγαῖθ ΟΡ 50 0- 

ναπάα, διιηὶ τα τι6 αὶ Θὰ σΟΡΡΟΡΆΪ 56ηϑιι {Π|6]-- 

Ἰρτε, ππα]δά!οιοπὶ οΡποχίππι γθάάιηε. Ετθηΐηι 

ΠΘΡῚ ποααϊ, τπξ (15. 6 ΙοοῸ δῖ10 ΠῸῚ ΠΟΥ ΘΑ ἔπ" : 

ἰΐθηι οπμπο ἰά αιιοά ρουγίδειν, [ἀπ] ϑὶ δὲ ἰθν]55]- 

ΠΉΛ1Π1, ΒΑ ΓΟΪΠὰ (ΠΟἾ [1 17, ΘΧΘΠΊΡ]Ϊ ολτιθα, ν 65:15, νῸ] 

Ραπῖ5, ν 6] {ιοο δὲ γὸ5 πϑοθϑβανία. Οὐ] δίϊαπι {πι- 

δῖ, αὐ πὸ ΙσπΠ6 πὶ ΔΟσΘμθρθη : ΠῸΟ 65, Π6 {815 51- 

ΠαΓ56 ἃ σα ΠΪ5 Οὐ 1 τα ΕΠ} 115 ΘΧΤΙΡῚ : ΓΙ ΓΘ115. ΠΘ {115 

1011: βαγ πα πη, ἰ4 65Γ, τιῦ π6 ΡΟΠογο ρθοσδ ἀ6-- 

δγαν θα, Πθο ἴῃ Π)60 β ΘΙ ΠΔ ΠΟΙ δ ρουβοάθαΐ, βοα 
Εἰ λι15. ἱπη πη πϑατπι6 ἴῃς ἤἀ6. ρουβονθιεῖ. Βα ραῖα 

Ἀθ ΓΘ ΠῚ ({| 51. ρου Ποῖα ηῈ, ΠΟΙ αν 4} ἸΠΊ ΓΟ} }Ἶ5 ο0)6- 

ὙἼΡιτι5 ἀδϑιϑία η!, δοιαὶ τι ἃ σι πθαπε ἀἸβοθ δπίαιι ἃ 
5110 οἴποϊο, πὸ5 τπϑυῖτο ἀγθυβαξι Τ)6ι15, ΠΘῸ ᾿ρ58ἃ 

54 θαΐα το] γαῖ Τὰ πη πιὰ πη πιθη δῖα οἱ [α]5ὰ. ἘΠΙπῚ 

νΘΡῸ ἀθῇοπίι" ἃ ΡΓΟρ δία δ] διηοάϊ βαρ αία : 

ΓΦ φιεὶ ἀρρτορπηιίατιε δὲ αἰ{ἰπισιτι σαὐϑαία 

πιοηαοῖα. ϑοροβίῖα αυίθιη δὶ ΡΌΡα]Ὸ γΘ 0165 
ΒΡΡαΐα νϑιὰ διιηΐ, {πὸ Ππ0 νογὰ 5ἰπί, δγαΐα 

παθρθοὲ Ῥεῖ. ΕΠ σοῦῖθ οὐ πη Πάτ|5 Οὐ ἤχτιθ οϑῖ, 

ἰ5. διά |Π|ὰ 5ρί᾽ γἰ τιᾺ}15. σθαι θεῖ. Βα ὈΡαΐα ρον θη, 
ὁπππὶ ἃ ΓΈΡτι5 τη ΠΕ Δ Π15 ΓΟ ϑϑουτ, αἴσιθ δά ργῸ- 

σθαι ὕλην πῦρ ἀνάπτουσαν, ξύλα, χόρτον, καλάμην. ἐῃ ΡΥ τι «6 εῖ5 Ἰοοιιτι Δοσθϑβϑουῖ : {115 1Π 54 Ρ]}Ρα- 

Καὶ δάσταγμα οὐχ ἀρεῖ ὃ μὴ ἔχων τὸ βαρὺ φορτίον 
Ὁ ,ὔ - 

τῆς ἀνουίας αὐτῷ ἐπιχείμενον, ἀλλ᾽ ὄντως σάξδατα 

τρυφερὰ ἀναπαύσεται. 

γυνοῆος ἡ Ἐν , , : 
Ἀντὶ δὲ τῆς μεγάλης ἡμέρας οἵ λοιποὶ ἐχδεδώ- 

κασι, λητήν. " Ὃ μέντοι Θεοδοτίων, Κλητὴν ἐπί- 
χλητον οὐκ ἀνέχομαι" ὃ δὲ Σύμμαγος, Κλητὴν ἐπί-- 

χλησιν οὐχ ἀνέξομαι. “Ὅθεν λογιζόμεθα μὴ μίαν ἐξ- 
ΓΞ ἢ, ἢ 5 νυ Β αίρετον μεγάλην εἰρῆσθαι: ἀλλὰ πᾶσαν τὴν "προ- 

αγορευθεῖσαν χλητήν. Περὶ γὰρ τῶν ἀζύμων φησὶν, 

« 8ῖς Μϑ5. αἰΐψαοι. Ἐπ ἐλαφρότατον ἦν. 
ΓΠτα φυΐϊπαιιο Μ535. Αἴ δ πὶ σαρκὸς μιὴ ἀναφέρεσθαι, 

μια γθοῖο, ΑἸ απαπῖο ροϑὲ ἁἸϊψυὶ Μ55. ἐν τῇ πίστει 
οὕτω τελοῦντας. Τ)εο5ὲ ἐν ἴῃ δχοιιβὶς ΠΡ τὶ. 

Κ ΑΠϊάιοι Μ85, γάρ ἐστι. Μοχ ποππα}}ῖ Μ5. χαὶ εἰ 
ἐφ. Ἰδογαΐ οἱ πὶ 115. δ ατπι ἅ]Π14ι1 Με5. σάθδατα δὲ 

ἀληθινὰ ἡ προκειμένη, ρ»οροκίία γδφιιος. 

᾿" ΝΟΠΏ]Π]1} Μο5, παρ᾽ ᾧ ὁ χύσμος. ΑΙεβί ὁ αἴ» Ἔα 1|:, 
ΑἸτον Οστπηροῖ. παρὰ ὁ, Ηοο ἴρϑο ἴῃ Ιοθὸ ἦτο Δί55. καὶ 

τὸν. ἵ- 

τἰθ 4] νϑυϑαίτβ ΠΟΥ], ΠῸΠ ΔΗ ΡΠ 15. ΤΠ ΟΥ ΘΟ τιν 
ἃ 810 ἴοοο. Οπδποηυϊ θη {1165 {γα Π 1} Π1|85-- 

416 ἴῃ {ΠΠ0 δἴαττι σοπβίϑε!. ΝΘΊΤ6 ἴσπθπὶ Δοσοπαϑί 
ἴῃ εοΐθυπα Πα] τ 0Π6., ΡΙΟΡίθυθα αι πηδίθυ ἈΠῈ 
4π|0 ἸπΠ6 ΠῚ ΔΟοΘ πα, ΠῸπ αἰἴογαι, Πρ ηὰ, [ορπτιμη, 

δι ρα! τη. Νδο [Ο]}6 8 βαγΟΙ ΠΔ ΠῚ 155 {π| Πα}}0 ρθο- 

σαὶ ροπάθνθ 51} 1 ἱπηροπάθητθ ρυδστ αν ἴα", 1Π|0Ὸ 

Υ6Γ6 ἴπ 5 θα {15 ἀ 6] ΟἸ αν τι ΠῈ ΔΟί αι 118. ΟἴΠπ 1 οϑῖ. 

31. ῬΟΡΙῸ ΡΓῸ τηᾶσπὰ 416 ᾿πίθυρΡ ῖθ5. γϑ  π] 
γοἀϊάονιπι, " οοαίαπι. Ἡποοάοῦο «αάθη, ἤὍ6α- 
πηι ἐοπνοσαΐαπι ποτὶ [67Ὸ : ϑντητη δ  τι5 νθγῸ, 7 Ὁ- 

δαίαπι σοπνοσαίζοτιοτπ ποτὶ (όσάπι. πᾶ δ ὀχ ϑιϊ - 

ΠΙΆ ΠῚΠ15 ΠΟΙ ὉΠᾺΠῚ (ἴ6 πὶ ῬΘΟΙΠ ΓΘ ΠῚ «οἴ ΠῚ [1556 

πιά Πᾶτη, 5641 ΟΠ ΠΟΘΙ ἢτι85 σοοαίώ ἈΡΡΘΙ ΙΔ", 

ἀποστάς. 

ἱ Βορ. βϑοιπάις οΕς (01}». Ῥυΐπηιι5 ἐν τῇ αἰωνία χαὶ 

οἰκεία, ἔπι ἐδίθνπα εἰ ρυοργία Πανίιαιίονιε. 

4 815 φαΐϊπαπο Μ55. ἘΘῚΕ νοτὸ ὁ μὲν γάρ. Δοχ Μϑς. 

οὐχ ἀνέχομαι. ἸΝοδῖτα φἀτἴο Ῥαγῖβ, οὖν ἀνέχομαι. [656 

Τλιυισειι πη. 

» (οαοοθ5. “παΐιον πᾶσαν αὐτὴν προσαγ. Ἀεδ. ἴον- 

{πι5 ἀλλὰ πᾶσι τὴν προσαγ. 
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Εαοι. 35, 

“δ ́̓' τή. 27- 

Δπιος ὃ. 3. 

δον. 53, 



εϑ.. ει 

Τρίίθεν. ὦν 

56. 

7νίώενι 50. 

ζοῦν 2:3. 

“εν.ἤ7.9 

ΘΦοίος. 

41. 

ΑΡΡΙΝΌΙΧ ΟΡ 

Αἷὰ φαΐμι δ ἀχγιὶδ : ἔυπηα οοἰεθτὶς, ια σαποία 

ἐγὶι υοΡὶς. ἘΠ, 2 ῖες δορίϊηια υοοαία σαποία οὐ 

νονὶς. Ἐπ, 116 ξορίίηπα πονογιιπι, φιαπαο ο[{6- 
γοιὶς Πιοσιίαπι πεν αἀοηιαάιιηι, οοἰευτῖς σαποία Θγτὶ 
νογὶς. ἘΠ᾿ γυγϑιιβ, Π εοίπια σεριϊηιὶ πιοπδῖς {πι-- 

11|5, σοἰουτὶς σαποία εἐγὶἐ υνοϑῖς. Ἰῖλατιθ Θ᾽ αγ ηγῸ5 

ἀϊο5. δϑοάδξιη ΠΟυΔΪΠ6. ποι ρα [05, ἵἱπΠ10. ΟΠ]Π65 [6- 

γ6 σοΙοθυθ5 ἸθοῚβ 5οἸ θη ηἰ [ἀΓ65. Ρ 61 πΠΠ8 1} Θὲ δα 11- 

θη νοσθιη νυνὶ ν᾽ θι}". ΠΠῚ5 Ἰσῖτιιν γ6]δο δ, 
«416 Π| ΤΘΟΙΡῚΓ δὲ ΡυΌΡαι 9 ΠΊάτὴ 46. ατιὰ ἀϊοίτ 

εϑὲ, Ζίθηι 1)οηιὶηὶ τα αρηάιηι, 4 πὶ πο ΡνΟάτι- 

οθὺ ἢϊο 50] 56 ῃ51}}}Π5, 56 {πᾶη} ΘΧΟΥΊΘΠ5. |5{Π{120 

50] ΜΠΠπιϑγα Οἱ : Χπ85 πτπὰ ΘΥῚ οἱ σοητπαδ, οἷν ΠῸΠ 

ΘΟ 1 ποχ, 5664 δα ΟΠΊΠ6. Υ τ Π 5656 Θχ θη. 

ψεγΘ Ἰσίταν οἵ ῬΡΡΟΡΥΪΘ πᾶσ πὰ δϑὲ ἀἴ65 1}. Αἰτὰ- 

π]δη {πιά ξοῖῖ5 σα Π8]}15 ἰῃ Πἰβ Πα ΠΆ ΤῊ {165 }}1, (115 

᾿δαῖιιβ. 1860} ρᾶγναβθ 6556 οἵ τηὰ]ὰ5. [μην !ι. 
Οφθυιιπη «πιαϊιιοῦ 5ι}Π 1 ΘΟΡῚΙΠ) {{π|ὲ0 ΟΠ ΠΊΘΠ1Ο-- 
γαῖα δι ην απ ἴδ : ἃ]1ὰ νᾶπᾶ, τι 5016 6ὲ γἱ πὶ 
Τα αῖοο οϑθυνδαηταν : ἁΡουΪ πα πα ἅ]1ὰ : ἅΠ1ἃ ἴη- 

τοϊουαπήα : “πανῖο αἰϊα σπι οὐϊοδα, {α]θι5. οἱ 
᾿ρ5πηὴ {πι  ϑρον ΠῚ 76} απίτη. ἀα Ππποίταν, Οὐδ - 

Δαἀπηοάιτιηι ἰσίταν ΘῈ Ἰἢ ΟοοΙΘυῚ5. ἀθο ἀνα 1} δϑὲ 4}1- 
«4 6556. γο]δοιαπθιη, 414 νϑυὸ Π)60 δροο- 
Ῥίμπιηῃ : τὰ δοοῖ ἢ δὲ ἴῃ 76 πο. Παπο ΖΕ 6. 

ΘϑΘΑΥΉΠ) ΔΙ 5} ΠΟ Π Ια (0 τὲ δ οβίθπίδεο.. 

ΠΘΙη, ῬΟμΪηΙ ἀπ πὰ Οὐ ἴο ρ ΒΘ {5 ΡΟ ΓΟ Θὰ 
4υοα Πδὸ ρυφϑοθρία, Λο ἐοι ἰσογὶδ, πιοῴη σιιεία- 

φρο, πϑῴιι εοτγδοίαν οΓῖς, {[πϑι μα] 6 1} : αι 

γνΕΙῸ δα σαν Πΐ5 ρα] πα τη σου ν ̓Γπ|ὶ Δ] ἀἸσο ἀπ 

Ἀ4ΦΠΠΠ] Θεαν, πάπς ΑΠΠσὶτ Τλοιι5., φαληἠοασι θη 

ΒΔ ΠΟΙ ΠΟΙ ΪΔ ΠῚ ΘΙ ΟΡ Πἶ5. ἃΙ ΠΙοἑα το π οι ρου οι. 

ΝΘ ἔδπΊθη ΡῈ} 56 5 {15 ϑϑί ἃ πτουτι τη ἀρ  Π 6 - 

τἰὰ δαὶ σοι πο πη άτιηι [6] τ πιτὴ : 5661 διαὶ οοη- 

ἡππροπάα, 65: γ ] τα. νἱττ6 σατο 1π ΒΘ ΠΟ Π θ τ, 
ἴῃ ΘΟἸ]Ο 15, Θὲ ᾿π 60 ΘΟ σι Θσϑιι, ({] οἴη, Π15. «αὶ 
ΡιΟά6556 ροβϑιιηῖ πο] δεν" τ Ἴτὰ τὰῦ Ππδδο οἰ θοντιπὰ ἃ}0- 
5ΠΠΘΉΠα θη} ν τὰ σΘητι5 σου ΓΘ αι", Πα ητι6 νἰνὶ 

ῬΙΓΟΡῚ δὲ πα] τὰ ἴῃ πΠθηΐΘ6 γΘυβϑανο, ἀἰηιθ νου ὶ- 

1411 ᾿Ἰπἀασαπεαυ Οροναμ ἄανθ, δὲ ΔαρῸ δὲ σα ΠΪ5 

σαναιὴ ἀθϑοθπήονο : ἀθίη 6 ροβίψαδηι σΟΡΡονὶ 
50 ἘΪ ΙΕ Λα ν ᾿ξ πΘοοσβανα ὙἸ]Π] 5 ΔΙ ππ ἢ 5 πα}}10 

πΟΡΌΙΟ. ραγα Πα Ἶ5. γΘβοθηϑ: ΓΟΡΘΗΓ ΠΟ ἃ ΓΟΙᾺΙΠῚ 

" Τὐτοσάας. Οομαοῆβὶ Οοἶοχ εἴπ ἄπολις αἰ ἰς 

ποίαν δέχεται. ἘΜΤΕ ον ἀποθιις αΠ1ἰς Μ 55. ποίας. 

ἃ (οάϊΐοεβ βὸχ ταύταις ζητεῖ. ΕΔΙ γεγο ἐπιζητεῖ. ΓΠΒὶ- 

ἄεπι φαδλέιον Μ55. περὶ ὧν ὁ. ΑἸ ἄπο Μϑ5. δὲ δαπὶ 

περὶ οὖ ὁ. Ηαυπὰ Ἰοῆσο πΐογαας οάεχ (οι θοῦ, οἱ ἀπ 

ἀαδίιον τῶν μινημιονευθέγτων. ἘΠῚ τῶν προμνημιονευ- 

θέντων. 

« Ἐδι τέταρτον δέ. ΑΒοδΕ δὲ ἃ 5οχ Ν55. Δῖοχ ἰἰζοιι 

5. ΒΑΒΗΠῚ ΜΛΟΝΙ. 

Ἡ πρώτη ἐπίκλητος, ὅτι ἁγία ἔσται ὑμῖν. Καὶ, Ἡ 
Δ ΘῈ Μ . “- ο σῃν»" μη χλητὴ ἁγία ἔσται ὑμῖν. Καὶ, ἢ 

ὥὅμέ ἢ ἑδδόυη τῶν νέων, ὅταν σφέρητε θυ- ἡμέρᾳ τῇ ἑδδόμτη τῶν νέων, ὅταν προσφέρητε 
; 

Β ἡμέρα ἣ ξδὸ 
ξ 

᾿ - . Ν Ὁ ᾿ δας Θ ,, Ε τὰ τ 

σίαν τῶν ἑδδομάδων, ἐπίχλητος ἁγία ἔσται ὑμῖν. 
ἐπέ ταν τεῦ τ, ΞΕ ᾿ ; 
Καὶ πάλιν, 1 δεχάτη τοῦ ἑδδόμου μιηνὸς τούτου, 

͵ “ 

ἐπίκλητος ἁγία ἔσται 
- Ν - ς » , ο-Ὁ ΚΊΞ ΩΣ 

φωνῆὴς πολλὰς παραιτεῖσθαι ἡμέρας τὰς τῷ αὐτῷ 

- » “" ᾿Ν “ 

ὑμῖν. Ἔοικεν οὖν διὰ μιᾶς 

αἰ ᾿ ᾿Δ ΄ ν 3 

ὀνόματι χεχρημένας, χαὶ σχεδὸν πάσας τὰς ἐπι- 
4 -Ὁ , ΦΥ͂ ; 

σήμους ἑορτὰς ἐν τῷ νόμῳ. Ταύτας οὖν παραιτού- 
ἐν ππ κε έσε τ ΕΞ κε Ξ, ΠΝ ΝΟΣ μενος, “ποίαν δέχεται; Περὶ ἡςεἴρηται, Ττὴν ἡμέραν 

Ξ ; ἘΨΉΕ ΤΙ Ὡς εν ὉΣΘΕ Α τόν 
Κυρίου τὴν μεγάλην, ἣν οὐχὶ ὃ αἰσθητὸς οὗτος ἥλιος 

πο ἘΚΦΗ ἈΡτα ας ἘΣ της, σαν ἢ , 
ποιήσει, ἀλλ᾽ ἀνατολὴ τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου 

εἰ ΕΣ ἣ , 

α χκαταφωτίσει, ἥτις μία ἔσται χαὶ διηνεχῆς, διάδογον 

νύχτα μὴ ἔχουσα, ἀλλὰ τῷ αἰῶνι παντὶ συμπαρεχ- 
΄ Β -- " “» ἊΥ , Ψ' 

τεινομένη. ᾿Αληθῶς μὲν οὖν χαὶ χυρίως μεγάλη ἣ 
πα οτόχος ΟΡ ΡΝ δ ΡΞ αι τονε τυ ; ἡμέρα ἐχείνη. Ὃ δὲ σωματιχὸς ᾿Ιουδαῖος ἐν ταύ- 

ἃ - τὰ Ψ Ἐν τς ἜΘΗ ᾽ ν᾿ 
ταις ζητεῖ τὴν μεγάλην, περὶ ὧν ὃ μαχάριος ᾿Ιακὼῤ 
Ψ; [2 ᾿ ᾿ ψ΄, ᾿ 7 

ἀπεφήνατο, ὅτι μιχραὶ χαὶ πονηραί εἶσι. ᾿Γέσσαρες 
͵ ᾿ 7.2 - 2,2 ᾿ Ρ- ΤΩ ΥΣ 

οε εἰσι τῶν μνημονευάεντων οιαφόραι" τὰ μὲν ἔστι 

, “- , Ἶ Φοζρξι τον Χ δ δελ ΄ 
αταιχ, τῶν γινομένων ουοαικὼς ξ βὸε υχτα 

{: 

3 
τα 

δα τν, πσλψ τι ΟΣ ἢ, γθνν5. . δι 5, τὰ 
τα 9οε οὐχ ἀνέεχτὰα ἕταρτον ἐστιτὰ τἰσήτα᾿ εν οἷς 

᾿ , -. ἀν τ τα Ἂν ΠῚ ΣῈ ᾿ 
αι νηστεια ἐστὶ τῶν ἰουδαίων. δάσπερ οὺν χαι ἙΝ ΞΝ 

- Ἅ Ἐπ ’ ᾿ , ᾿ ᾿Ν 

ἐπὶ τῶν ἄλλων εἶναι μέν τι τὸ ἀπόδλητον, εἶναι δέ 
ἘΝ ΞΜΕΤΕΝ ἀὐ τ φατε ταν ἘΠΟΣ ὙΞΕῚ ἢ τι τὸ εὐπρόσδεχτον τῷ Θεῷ ἐδείχνυτο᾽ οὕτω καὶ ἐπὶ 

ἜΣ τ ἘΞ ΦΕΙΣΙΕΕ: ἐπώψεσς 
τῆς νηστείας. Τὴν μὲν πρὸς ἐπίδειξιν γινομένην ἀπο- 

Ὦ ΡΗ ᾿ - - . “ Π ΡῚ ΄ 
γὴν τῶν βρωμάτων, ἐν τῷ, Μὴ ἅψη.,᾿ μηδὲ γεύσῃ, 

, -« ΔῊ τὐσω Ἰρα ἡΎ κα ν, 
μηδὲ θίγης, τὸ τέλος ἔχειν, μισεῖ ἥ ψυχὴ τοῦ Κυρίου 

3 μιν ΘΈΑ, φΓφ᾿Ν - ἣ ΓΕ - 

τὴν δὲ ἐπὶ τῷ δουλαγωγῆσαι τὸ φρόνημα τῆς σαρ- 

χὸς παραλαμδανομένην ἀγαπᾷ, διὰ τοῦ ὑπωπιασμοῦ 

τῆς σαρχὸς τὸν ἁγιασμὸν χατορθοῦσαν. Οὐχ ἐξαρχεῖ 

δὲ χαθ᾽ ἑαυτὴν ἣ ἀποχὴ τῶν βρωμάτων πρὸς τὸ 
τὰ - ἣ ͵7 . λιν - Ἂ. δ 

ἐπαινετὴν ποιῆσαι τὴν νηστείαν" ἀλλὰ δεῖ χαὶ τὴν λοι- 
Β ξ ᾿ ὙΩΣ 

πὴν ἀγωγὴν ὃ προσεῖναι, ἔν τε λόγοις χαὶ ἀναστρο- 

φαῖς, καὶ τῇ πρὸς τοὺς ὠφελεῖν δυναμένους συνου-- 

Ἑ σίᾳ' ὥστε τὸ χατὰ τὰ βρώματα παραχολούθημα 
φν ΣῈ 7, Ὦ Ἃλ ᾿ ἜΨ" ᾿" ΓΝ 
εἶναι τῆς ἀσχήσεως. Τὰ πολλὰ μὲν οὖν κατὰ νοῦν 
Ψ .- Ὁ λ εἶ ἣι - - 

ἐνεργοῦντος τοῦ σπουδαίου, χαὶ περὶ τὴν τῆς ἀλη- 
’ 7 3 , δ, , ΡΟ Ἀ 

θείας θήραν ἐσχολαχότος, ὀλιγάκις δὲ 

μέλειαν τῆς σαρχὸς χαταύαίνοντος, 
τ ᾽ - -Ὁ- ͵ - 3 

λειτουργῆσαι τὰ ἀναγχαῖα τῷ σώματι, ἐκ τῶν ἐπι- 

τυχόντων ἀπραγματεύτως διαιτώμενον, εὐθὺς ἀπο- 
πηδῶντος τῆς ἀσχολίας τῶν ἀνωφελῶν, χαὶ εἰς τὴν 

προηγουμένην ἑαυτοῦ ζωὴν ἀνατρέχοντος. Ἢ γὰρ τοι- 

1111 5ὲχ Δῖββ, ὥσπερ οὖν καί. ΕΔ ὥσπερ γὰρ καί. 

ΓΠΙ, μηδὲ γεύσῃ, ἴῃ ῥυῖα5. οὐ 115 ἀεὶ ἀουα θαι. 

ΤΡ᾿ επ Μῖ55. ἔχειν. ἘΔΠῚ ἔχει. Θαθῖπάς φιαίιον ΝΞ 

διὰ τοῦ ὑπωπίασμοῦ. ΑἸ ἀπο Μ35. εἴ. δα πὶ διὰ 

ὑπωπίισισμιόν. 

8 (οαἴοος πο πι}}} προσιέναι, ΑἸῚ οὐπὶ δ 15 προσ- 



ΘΟΉΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ ΡΝΟΡΠΕΤΛΉ. ΘΑΡΌΤ 1- ΠῈΣ 

παι τυπὶ Οσο ΠΟ η 6. 5656 δι γα 1, οἱ αὶ ρεῖ- 

5{ΠΠ|1Π| Υἱΐδρ ΣΘΏ1Ι5 ΓΘΟΠΥ . ἘΈΘΏΪπΙ πος νἹῖ: σ6- 

στεύειν τοῦ πνεύματος, μηδὲ ποιεῖν τὰ οἰχεῖα ἔργχα 115 ΘΟΘΑΒΙΟΠΘΠῚ ΟἸΠΠΘΠῚ 6 Τη6 6110 0}}1Ὲ, «πιὰ οὰν- 

τὴν σάρχα, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν 405 η]5. πα ΓἸαίι" ρΘ !απεῖα τ: ἀ60. τι ΠῸΠ ἈΠ] 15 
1ῃ ϑρ᾽ν ἔπι ὀχουοθαϊ ἐγγαπηϊάθηη, ΠΟ 116. ΘΔΙῸ 

ΟΡΘΡἃ 5101 ρθϑρυῖα ρμϑυῆοῖϊαξ, ἔου ΠΙ οΔ ΠΙΟΠ ἢ, ᾿πη- 
τη Πα ΠἸτἴαπ, ΠΡ ΔἸ Πθἢ, ΘΟ που Ρἰϑοθη [πὴ πη] 8 πη. 

Νοβίγα σιν ἸρβΟΤΊΙ ΠῚ ΠΟΙ ὈΓἃ (11:6 511} 5110 61" 
ΤΘΡΓΆ ΠῚ, ΠΙΟΓ ΗΠ οα Πΐ65, ΡΘΓ116 ΒΟΥ ΠΊΟΏ65 ΟὈ] αγσα- 
τΟΥ]05 411 οἰρι ἀἸαΐο5 σοθγοθαηΐ, δο Ρ 6} ΟΠ θΟΥ τι] 
Δ ΒΕΠΘΠ ΕἾΔ ΠῚ, 16} π 6 πλτι5 16) απίτιι Πομαΐπο 866 6- 
Ῥίαμπι σναϊατηιιθ. ἘΠΙΠΙγΘΙῸ γΘηΓ15 δὲ ΓΘ Γι ΠῚ ν6- 
ΠΟΡΘΑΓΙΙ ΠῚ ἀρ ρο θη ΐαη γείγαπαΐ οἰ οσιιπι. 0 511-- 

ὯΩΟν οὐχ ἦν ἄξιος ὃ κόσμος, οἵ περιῆλθον ἐν μηλωταῖς,Ἠ ποηῖία. ΡΟΥῸ (τ ἴῃ το] ΡΠ 5 ᾿Ἀ ΡΟ Υ 115 β ΓΘ Πτατι5 

ἐν αἰγείοις δέρμασιν, στερούμενοι, θλιδόμενοι, χα 51, ἴῃ ΠΙ5 56 {|| 6} ΧΟΡ ΘὈΪ 1, ΘΧ ΘΙ ] ἢ} Πα] Θ ἢ 5 
χουχούμενοι. ᾿Αλλ’ οὔπω τὸ ἐν ἀποχἣ βρωμάτων εὔ- Β ΥἹΐᾶπη ΕΠΙ66, ΜΟΥ 515, ΠΑ Π16]15, Το πηΪ5, οἱ γε]ϊαιο- 

γᾺΠΠ) ΒΔ ΠΟίΟ τη], (εἶδες ποτὶ ἴσης ἐγαῖ τηάτι-- 

εἰιι5, ει εἰνοιίογιεπε πὶ πιεϊοιϊς, ἐπὶ με ἰἰϑιι5 οα- 
ΡΤ τις, βοπίος, ἀπριδίϊαιὶ, αἰἤϊοιϊ. 56 ἃ βίγθηιια 

ΑΙ ΘΠ το σιι πη. ἃ Ρ5Ε πθη τα Παυιε 5815 θϑὲ ον 6 π- 
4 ρϑυ[βοιϊοπὶ, δὶ ἀπῖπηα ἃ}} μἰ5. {π|25 Π) Δ] 1 Π Δ πὰ 

τονώτερον πρὸς τὰς οἰχείας ἐνεργείας ἀποτελοῦσι τὸ ΠΕΪΡΙΠΕ, ῬΓΟΥΘα5. ἀρδιίπθαΐ. Οιιθιηαἀπιοάτιμη 
ἃ τρεφόμενον. Ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς γυμναστιχοῖς αἱ Θπῖη ἀπ ρ]οχ θϑὲ ποιηο, οοπϑίαπϑ δηϊμηα οἱ σους 

ἀθλητιχαὶ τροφαὶ μετὰ τῶν χαταλλήλων γυμνασίων ιΣ ΡΟΥΘ : ἰζὰ Θὲ ἀρ] 1665 5ιιπὲ οἷ᾽, 4] οἴη 5ϊπὲ 
τι 5 π|6 δι δία πεϊ85. αἰθπηάθ δοσοπιμηοάϊ,, ἰά 
«ποιά Πἰ5 δπυιίνῖ παν δ ργοργῖα σὰ οροῦὰ δχβο- 
το πάα νδ]ϊάϊτι5 Γογπσάιιθ δἤοῖπιπε. Οπθιηδάμιο - 

πηοάτιπὶ ΘηΪπῚ ἷπ ΘΧΘΡΟΙ Δ ΠΟ Πθι15. ΟΎΠΠΠΑ5ΠΟΙΪ5 

ΙΒ] δίοιιβ. υ]οίτι5 ᾿πίθν ἰάοπθα ΘΧΘΙΌΙ ἃ οοΡρουῖς- 

ἸῈ115 ϑιιΠηϊ πἰβέγατιιβ, {δ ΠἴῸ Πγᾶσῖβ 5 Ὀἰ σῖτα, τὰ ἢ- 
ἴο σοΡΡιι5 δὰ ργβία ΠΕ ἢ. ἃς νοσθιογθπι δνὸ- 
{1 Πα πἀϊπθπι, οἴψαθ ἢξ δοοθϑϑῖο, ργορίθυθα 

«πο ἴῃ σΟΡΡΟΥΪ5 βαρέα πῆδπι ἐγαπϑθαξ : ἴα δὲ ἴῃ 
ΡῬ᾿θίδι!5 θχθγοϊα ποπο ἢ οἱ ἀοσηιαΐα, ΠΘῸ ΠΟῊ 56Γ- 
ΠΟΠ65 ἃ] ΠΟΙ 65 δἰηϑπάδπέήος ᾿οποὶ, σοπίϊπεο 

ΔΏΪΠλ86. ΘΧΠΪ11, ἀἴάπι6 Ῥαυ]ατηι αα]]υϑἀαλη ἴπ- 
ΟΡ ΘΙΠΊΘΗ 5. ̓ρ58ΠῚ διισθηἕθβ, ΓΟ ΙΒΠΟΥΘΏΙ ΘΔ ΠῚ δὲ 

1ῃ 511} 6 6Πϊ5 ἸΔθοΥ 5. πιᾶσῖθ ἀἰδογθπι γοάἀάπιηϊ: 

τι ΠΟΘ ΠῚ ΡΟΥΘ ΟΠογθι τι ἀοσηηδίιη ἀοοιν- 
ΠῚ ΠΟΠΙραΥγΘΕ. 

32. Τίαηιιθ ἃ 76] ππῖο αιοά ἴῃ οσοι]ΐο 65, οὰ- 
νϑπάτιπ) ΠΟΡΪ5 ἐδῖ, 404 7πϑ5ῖο {τοῖο ἀϊοϊεαν ἃ 
Ῥοιηΐπο οὐϊο ΠΑΡ οεὶ , αποά εἴ ργορμοία ἀδργεοα- 

δὺς Ὁ οὐδ “Ἂς τπ ν δι᾽ ἧς τρέφτετ τὸ τού- 
αὐτὴ ἀγωγὴ πᾶσαν ἀφορυὴν, δι᾽ ἧς τρέφεται τὸ φρ 

νῆμα τῆς σαρχὸς, ἐξαίρει, ὡς μιηκέτι καταδυνα- 

΄, ΑΝ ΄ δέν νς “ " ἐλ: τ ΣΝ Α 
χαχήν. ᾿ Νεχρώσαντες οὖν ἑαυτῶν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς, καὶ διὰ λόγων ἐπιπληχτιχῶν χαταστελ- 

λόντων τὰ πάθη, χαὶ διὰ τῆς ἀποχῆἧς τῶν βρωμάτων 

νηστεύσωμεν νηστείαν δεχτὴν εὐάρεστον τῷ" Κυρίῳ. 
ν κι ᾿ 9 - ΄, 
ἔστι μὲν οὖν χαὶ ἣ ἀποχὴ τῶν βρωμάτων κωλυ- 

τικὴ τῶν χατὰ γαστέρα ὀρέξεων, καὶ τῶν ὑπὸ γαστέ- 
: : οὐ ποκα ΠΣ ἘΞΡΕ ΡΟ ΣρΕ 

ρα. Καὶ ὃ φιλόπονος δὲ χρησίμως τούτοις ἐνδιατρίψει, 

ἔχων “ ὑπόδειγμα τὸν Ἠλίου βίον, τὸν Μωσέως, 

τὸν Δανιὴλ, τὸν ᾿Ιωάννου, χαὶ τὸν τῶν λοιπῶν ἁγίων, 

τονον, ἱκανὸν εἰς τελείωσιν, ἐὰν μὴ καὶ ἢ Ψυχὴ ἐν 

παντελεῖ ἀποχῇ τῶν τρεφόντων χαχίαν ὑπάρχη. 

Ὥσπερ γὰρ διπλοῦς ὃ ἄνθρωπος, ἐκ ψυχῆς συνε- 

τὼς καὶ σώματος" οὕτω χαὶ αἵ τροφαὶ διπλαῖ, 

χκατάλληλοι τῇ ἑχατέρου συστάσει τυγχάνουσαι, εὖ- 

τοῖς σώμασι προσαγόμεναι, ὅσον καταχρατοῦνται 
ὑπὸ τῆς τῶν τρεφομένων δυνάμεως, τοσοῦτον εἰς 
εὐεξίαν μείζονα τὸ σῶμα ἐξαίρουσ!, χαὶ προσθήχη 

αὐτοῦ γινόμεναι “ διὰ τοῦ εἰς τὴν τοῦ σώματος ἄνα- 
λαμδάνεσθαι σύστασιν" οὕτω χαὶ ἐν τῇ τῆς εὖσε- 
δείας ἀσκήσει τὰ τῆς πίστεως δόγματα, καὶ οἱ δι- 

ορθωτιχοὶ λόγοι τῶν ἠθῶν, συνεχῶς προσαγόμενοι 

τῇ ψυχῇ, καὶ ταῖς χατὰ μικρὸν αὐτὴν προσθήχαις 

αὔξοντες, δυνατωτέραν αὐτὴν χαὶ φιλοπονωτέραν 

εἰς τὸ μειζόνων χαὶ τελειοτέρων τῶν ἐν δόγμασι 

διδαγμάτων ἐπορέγεσθαι παρασχευάζουσιν. 

ν “ 
᾿ Ἀπὸ τῆς οὖν ἐν τῷ χρυπτῷ νηστείας φυλακτέον Ὁ 
προς; ᾿ ἢ ᾿ 

ἡμῖν, τῆς χατὰ διχαίαν χρίσιν μισεῖσθαι λεγομένης 
ΓΞΑῚ - , ν Φ' - 
ὑπὸ τοῦ Κυρίου, περὶ ἧς καὶ ὃ προφήτης ἀπεύχε- 

" ἘΔΙΗ νεκρώσαντα, ΑἙ αυΐπαιις Νί55, νεκρώσαντες. 
»ΌΡΙ Ἰορίπηαϑ πη θα] ίοπο Ῥατῖς, τῷ θεῷ, Ἰερίειιν ἐπ 

Μϑ5. τῷ χυρίῳ. 
5 ἘΔ ἔχων ὑπογραυμὸν τὸν Ἠλίου. Αἱ ἈΦΡῚ ρτίπηιϑ 

οἵ τον 5 οἵ 4111 τ5 αὶ ἴῃ σοπίοχέειι. 

ἀ Τῖὰ «υλίπον Μϑ5, ἘΦῚΠ νενὸ οἱ Β6ρ. ἐογει5 τὸν 
τρεφόμενον, ΖἼίμιπε Ἰιοτοίσετε παῖς αἴαονοπι οβοϊιπε. 

ϑουρίστα πέγαχιιο ἈΘΦΠΪ ΓΕ ροίοβῖ, 

6 Τα Ξεχ Μἴεξς, Αἰ βτε διὰ τὸ εἰς τὴν, Ξαπβα ἤθη 615- 

51π|1}1}.. ΑἥἸῈ χπαπίο ροϑὲ ἄπο 55. οἵ ὀρθωτι 

Γ ἀπὸ τῆς οὖν εἴς. Ηος εξ, σανεπεϊμπι α 7ογιτεῖο ἐπι: 

ἐεγίογὶς Ποπειῖσεῖδ, α ἡεγμπῖο υεν  ὲ αἰϊνίτϊ τοἰϊιδιιο σα- 

ἰδεῖς οοί πα : πα 46 ᾿ποῆτα βου ρου τηοχ ἀϊββοτο- 
Ραΐξ. 

91, 

Οοίος.3.5. 
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ΛΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΔΌΜ 

ιν, ἀοοηβ : δοπ ἐπεξογ Πεἶθὶ Γαπῖ6 7) οτηίνετις απιῖ- 

πῖας Πιδίοτπηι. Βα θην ποθὴ 46. ΘΟΠΡΟΙ]] [Ἀπ|ὸ 

Ἰοχαῖταν ( ἈΠ αὶ αἰχΊββοε., ΟοΥΡΟΓα Ἰπι5ΓΟ νι } 

506 46 δηϊμηαγιη ᾿πθ ἴα. οπ Θπὶμ ἐπξθυ Ποἴ6 1 
ἥκηι απίπιας ιιδίοτγιιηι 1 αἸϊο τη. πος Ρδοῖο ἴῃ 

Ῥδαϊουιη υἱτα {π αγὰ θοϑϑῖ σοη γαγϊ θα, {πᾶ π40- 

«υϊάθιη Ῥδῦ] 1ἢ 1115 46 {αη]τι5 σα] ουϊαττιν 1 Θπτι- 

πιθγαΐ : 7σι  οἡτενιϊῖς σιδρ , ἰἴθυαι Πα : 7 ἤαηιθ οἱ 
οἰεὶ. ἘΔΥηΘΠ. ἀυιίθη. ἃ 71|5115. ἀδργθοδίαν. Ὑ ΘΥΤΙΠῚ 

βίπσα]α [δος Ρυφδίαι 7χῖα 5] 1 πη] ον πὶ ̓πϑα ἐδ 

1η 16} τ πτίατη πιο  θίανὶ. Ἐ]υβηη 1 δι δὲ ΠΠπ|64: 

οπ υἱαϊ Ἱεδέιιπι ἰογοϊοίτεηι., τιθὸ σθόπιθτὶ 6715 

γι θτι5 ράποπι. ΜΙ Θνηἰ Π] Πλτῖ5. Θηΐπ ἘΠΊ... {πὶ ἃ 

7: ΒἰάοπιἊ δ ρον! Ῥάπθηι : 4υΐη οἱ βθηθη ΤΔ00}}] 
ἴῃ ἤυσγρῖο ρᾶΠη05 “ρου θα . ΟἸοα 5] νἹΓὰ ν θυ 115 
ΔΡ]δοίαπι δὲ Πα Ή]]6η) 1π|0}}Π ΘΠ ]Ὰ ΠῚ, 18 π| δνὰ 

ΠΘϑ0ΟΣ δὰ 4185 1π γΘυ ΟΥ τ Π ΓΟΡ ΠΑ ΠΙᾺ 51Γα 651 
᾿ηθριῖα. ἘΠ αβπηΟα1 16 παν 76} 1π|ὰ 16} πὰ απ Πι ὶ, 

[Π16 ΘΟ ἢ [65 ΤΠ ΤΟΥ ΟΥ ΘΠῚ 51Π1ΠῚ ΠΟΤ ΠΟΠΊ, “θα 

δή ᾿ρ505 ρθουν θη 55εῖ σουη πη Πα το 11... {πὲ ἀτοῖ: 
Ἑκοὸ ἐϊο5 υδπῖμε, εἰἰοῖι 1)οηιίτι 5. οἱ ἱπιπισα πὶ 

ΣΉ [ΘΓ α πὶ απο [αν θηι : τοτὲ [τη τη ρατιῖδ.. 

πιθτι6 αἰ {ἴτη. ἀπ, 56 βαπιθπι στιαϊοτιαἰϊ τογϑτίτι 

7Τλοπεῖνιῖ. Τῖαάιι 16}πῖα οὐ ἰ55ο 56 ἀ1ο1: ΤΟΙ Πτ|5, 

ΔΟΡῚ, ΠῚ ΔΠΙΠΉτΠΠῚ. 51π|πὶ ΘΟΠΙ οἴη τ {τ} 6} 
τὰ }06 Ῥυα δα] ταν τ ἃ. γὴν ΠΠ σα τη} ἀΘοιΠ]6η-- 
τουῖτη ᾿πϑ ἴα : 564 θ᾽ Πσ ΘΙ ο ἢ Ὁ ΡΥ ΘΊΟΥ ΠΟΥ τ 

5δ Ια ηΓ4τι6. ΘΧ Του Ἰ ον ἢ. ΠΟΠΉΪΠ ὁπ). ἰδ  ]πῸ-- 

ἄτιηι Θπϊη π΄ ΠΡ δ ΠΟΘ ΠΟ. Φπαπάο Ἰὰπχ α]- 
του ἀἰδούϑιμ Ὑ ΓΟ. θὰ 4π|ὰ ππ|ὶσ Οὔνθυθα δὲς 

ΔΙΓΟΙ ταν : ραν σαι οπ ἴῃ ΠΟΠλΪπ6 14 ἴρϑιη ον 
{πἰ|ν15 δάνονυίονθ ροῖθϑί. Οἴτπὶ ΘηΪΠῚ ΡἰΠσιιθβοὶῖ 
ΘΑΤῸ , ΠΟΙ ΤΠ ΠῚ τη 6 ΠΠΘ.Ὶ Φοαγ τοῖο 1π{1ν- 
ΤῊΪΟΓΘΏῚ : ΘΧ ΘΠΙΙΑΡῚ ΨΘΙῸ 525) ΠῚ ΠΊΘΙῸ ΘΆΓΠΘΠῚ, 
ἄπιπὴ τθη5. ᾿[θυπ πὶ θΟπα ΠΑΡ] πἶπῸ σαπάοε. Εἰ 
1ὰ Ἰρβῖιπη δϑὲ το ἂἷζ Αροβίο]ιβ, ιιοῦ, «υαπίιι πη 
σΟΡΓ ΠΡ ται} ΘΧΤΕΡΙΟΡ ΠΟΙΊΟ., ἰαΠ 11ΠῈ ΓΘΠΟΥ ΔΓ" 

ἰμτουίον. Τίθηῃ ΠΠπ|4, Ομασιίο ἐπι {πη 1". {τὶς Ροίδιις 

δμπι. ΝΠ, {ἘΠ᾿ ΟΊ ΠΟ586. ἡπιδολη ΘΧ ΠΑ] ΑΠΌ π 65. δχ 
ΠΟΡΙΟ50 δἱ θἰπριϊ ΔἸ] ΠΟ ΘΠ 55:5, ἀθηβο παῖς 

Ἰηϑίδι 1 [πἸβᾶ τη ΔΉ Πλ80 ἃ ΒΡ Ί ΓΕ βά ποῖο {Ππ|5εραιτῖο- 

Ε δῖ. Βερ. βθοιιπήτις. οὰπὶ (01}ν. {Π᾿Ή4δπὰ βοοιπῆο. 
{9ςτἀγάαὸ Οομη θο 511 οάοχ εἰ Βες. «αδγίαβ οατὰ ΓΧΧ 
ψυχὴν δικαίαν, αγίγιεαπι }ιδίαπι. ἘΔ ψυχὴν διχαίων. 
Τάοῖγοο ἀαΐοπι Θἀοπάπιπι οπγανίπιις ψυχὰς διχαίων, 
4πο4 5ἴαξτιπι ἴτὰ ἴῃ Οπηηῖθιις Νῖσ5, οποία του Ἰεραΐαν : 
αῖρρο γουϊβί μα ποθὶς ἢὲ,, ΒΟΥ ΡΟ ΟΠ αϊτοίπιο Ἰοοο 
πιοάο οοήοπι ᾿οιαπἔπιτὴ ιῖπϑο. 

᾿ δῖο Μϑ85. Αὖ 61 οὕτω δὲ ἂν καὶ ἐναντίωμα. Πρὸς ρος εἴα. 

Μὸοχ ΟΟ]Ρ. βεουηάιβ ἀπαριθμεῖ. Ης 8. Βεσιηάι5 ἀπαριθ- 
π - Ψ 5 ᾿ 

νεῖται. (ὐπαζαν βου ρίον. Ῥαυ] πὶ οἱ ϑα]ουηοποπὶ ἴἰπ- 

ΟῚ 56. σΟΠΟΙΠ το, Ἃπ|, 5ἱ 46 οαεπὶ [πιὸ ΞΟΥ ΠΙΟΠΟ ΠῚ 

ΤΗΣ Ξ . 
106 ἀπειλὴν, ὅτι Ἰδοὺ ἡμέραι ἔ 

5. ΒΑΘΙΠΠῚ ΜΑΟΝΙ. 

ΡΟ ΤΑῚ ν 
τύ ᾶς οἱι- 

: λέγει ω 

Ἷχρ ἂν εἶπε, σώματα διχαίων), ἀλλὰ περὶ τ 

ται, λέγων " Οὐ λιμοχτονήσει Κύριος ὅ 
, 

χαίων. Οὐ γὰρ περὶ τοῦ σωματ τχοῦ λιυοῦ 

Ψυχιχοῦ. Οὐ γΡ λιμοχτονήσει ψυχὰς διχαίων “ 
“ - 

οὕτω "δ᾽ ἂν χαὶ ἐναντίωμα ἦν πρὸς τὸν τῶν ᾿ 

ἵπερ Παῦλος μὲν ἐν τοῖς χαυχή- 

χαὶ τὸ, 

μαχαρίων βίον » εἴ 

μᾶσιν ἀριθμεῖ τὸ, Ἔν νηστείαις πολλάχις 
ἊΝ 

Ἔν λιμῷ χαὶ δίψει 
͵ ͵ Ξ “ 3 

δικαίοις. Ἀλλὰ βέλτιον τούτων ἕχαστον χατὰ τὸν 

Τὸν δὲ λιμὸν ἀπεύ γόνον τοῖς 

: δή λύττα δ 75 ἐδ ν ὩΣ τὰ Πρου τὸ Ἑ ὑψηλότερον περὶ ἐνδείας νοῦν ἐξαχούειν. Τοιοῦτόν 
ὅ 2 ΓΎΣΟΣ ΄ 

ἐστι χαὶ τὸ, Οὐκ εἰδον δίκαιον ἐγχαταλελειμμένον, 

οὐδὲ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους. Μεμνήμεθα 
πα τς ΔΕ τς Σαν ἐπτυον σον ας γὰρ Ἠλίου ζητήσαντος ἄρτον παρὰ τῆς Σιδωνίας 
Δ ἄν σὺν ΄ ᾽ .ρ ΠΥ τὰ , . 
ἀλλὰ χαὶ τὸ σπέρμα ᾿Ιαχὼδ, τοῦ διχαίου, ἄρτους 
ι ἋΣ ΕΟ Αἴγυπτον. ᾿δλν δὲ φύ λυ ΤῈ ἐζήτει εἰς ευπε τον. ἂν δε φύγωμεν τὴν ταπει- 

Ὶ ἊΝ τὰ , 

νὴν ἔννοιαν, χαὶ ἣ ἐν τοῖς ἐναντιώμασιν ἀτοπίχ 
ἜΣ ΄ " ΄ 

συνδιαλυθήσεται. Ἑ Ταύτας οὖν ἐνήστευον τὰς νηστε!- 
Ξ ἊΣ Ἐραοενρ ας εν ον, 

ας Ἰουδαῖοι, λιιοχτονοῦντες ἑαυτῶν τὸν ἔσω 
ν᾿ »“ ι “ ΕἾΔ] 2 Ν 

ἀνθρωπον , διὰ τὸ φθάσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς τ’ 
᾿ς 2 
Ἣν λέγουσαν 

Ἄς ἐξόν ταῦ; λέγει Κύριος, 

πὶ τὴν γὴν ταύτην λιμὸν, οὐ διμὲν Τ 
΄ τ Ν 5). χ πον ΘᾺ ρον 
ὑγᾶν υοατος. ἄλλα λιμὸν τοῦ ἀχουσαι 

“7 ἘΤ Ἂ ΄ τ ΠΝ ἢ 
Ταύτας οὖν τὰς νηστεῖας μισεῖν λε- 

ἈΞ ἧς ι το τ ΚΝ 
νοῦν ἐν ἀτρ ροδὶ ία τῶν σωτηρίων χαὶ ζωοποιῶν διδα- 

ἢ 
ς ἀρ ἀγδῚ 7 

γμάτων, ὑπερπιχινόντων δὲ χαὶ χκατασαρχούντων 
νν - “ 3, - - 

τὸν ἔξω ἀνθρωπον. Καὶ γὰρ ὥσπερ ἐν ζυγοῦ ῥοπῇ, 
“ Ω - λο ᾿ -Ὁ , Ν ΕῚ 
ὅταν βαρῆται τὸ ἕτερον, ἀνυψοῦταί πὼς τὸ ἄντι- 

, ἘΡΡΡ ἐρεας ΣΡ ΚΑ ἐο ΝΝ 
χείμενον" “ οὕτω χαὶ ἐπὶ ἀνθρώπου συμῥαῖνον ἴδοι 

τις ἄν. Σαρχὸς μὲν γὰ ληθι ἔγης. συμυθαίνε τις ἄν. Σαρχὸς μὲν γὰρ πληθυνουένης ; συμδαίνει 
Ε: ἢ ; ὡς ΚΑ ν τς 

τὸν νοῦν πως ἀσθενέστερον γίνεσθαι ̓  τοῦ νοῦ ὃξ 

Η πάλιν εὐεχτοῦντος, 

Καὶ 

ἔξω ἄνθρωπος 

Α ͵ ἢ ΞΞΥΞΞ 

τὴν σάρχα πολλάχις χαταλε- 

τοῦτό ἐστιν ὅ φησιν ὃ ἀπόστολος, 
ἁ 

πτύνεσθαι. 

ὅτι ὅσον ὃ ἔ διαφθείρεται., τοσοῦτον 

ὃ ἔσω ἀνακαινοῦται. Καὶ τὸ, “Ὅταν ἀσθενῶ, τότε 
τ ἜΝ αν ΤΩΣ ἐπτ ς ἘΡον μῆς ἤ 
δυνατός εἰμι. Τῆς γὰρ δαψιλοῦς χαὶ παχείας τρο- 

ΟΣ δ Η ν᾿ 
φῇς αἰθαλώδεις τινὲς ἀναθυμιάσεις ἀναπεμπόμεναι, 

ΡΥ ΟΝ ΠΡ Κα 5 
ἀπὸ τοῦ “ ἁγίου Πνεύ- τ ΤᾺ 

νεφέλης δίκην πυχνῇς τὰς 

μάτος ἐγγινομένας ἐλλάμψεις εἷς τὸν νοῦν διχχό- 

πτουσι. Διὸ χαὶ Μωῦσῆς πρὸς θεωρίαν Θεοῦ ἀνα- 

φαίνων διὰ τοῦ νοῦ, ἄσιτος χαὶ ἄποτος ἡμερῶν 

ΒαΡογθηξ, Ραρτιαμτῖα Το αθγθπ αν. 

Ὁ 5ῖ. φαϊπαιο Μ55. ἘΜῚΠ νερὸ ἐζήτησεν. 

ἃ Τὰ φαΐπαιο 155. Αἕἵ δα π|ι χαὶ ἐπάγω. 

» ἘΜ ΤῚ οαπὶ ἔγΊθιι5 Δ]55. λέγει ὁ κύριος. ΑΙἸῊ {τεϑ λέγει 

ὁ θεύς. 

]τὰ Βορ. βοσιπῆπβ, ΘΌρΡΙς 

τοῦτο συμϑαῖνον, εἴς. ἘΔΦΤΗ εἴ το! αὶ Μ55. ἀντικείμενον. 

τοῦτο, πος πιοάήο : 

Σαρχὸς μὲν, εἴα. 

ἃ Τὴ ἀποι5 ΝΞ. Ἰοσίταν φθείρεται. 

“ εεϑε ἁγίου ἴπ ΔΙ ΖαΙθὰ5. Μ55., Πριάοπι ἐὸχ Δξς. 

ς. ἘΔ γίνομιξ ἔνα. ἐγγν νομένας ἐλλ. ἄυ. ψεις 



ΟΟΜΜΕΝΤ. 

᾿ ; 
τεσσαράχοντα διετέλεσεν, ἀθόλωτον διαμένειν αὖ- 
“ΩΣ κ᾿ ς 

τῷ τὸ ἡγεμονικὸν διοικούμενος. Ἠλίας τε ὁμοίως, 
ῳ ΝΜ) - - 

ὅτε ἔμελλεν ἐχζητεῖν τὸν Θεὸν, ἐν ἴσῳ χρόνῳ τῶν 
τὰ ε - [2 , “ - τροφῶν ὑπερεῖδεν, ὥστε μηδεμίαν τῷ νῷ γενέσθαι 

{ζ»5.ΔΧ « ΡΞ 
ἀπὸ τῶν τροφῶν ἐπισχότησιν. Ὃ μέντοι Κύριος 

ΕΣ ζ΄ - Ἂς - 
ἐναντίως ἀναστὰς μὲν ἀπὸ νεχρῶν, χαὶ πρὸς τοὺς 

οὐρανοὺς 3: . - “ ᾿ - 
ἐπανιὼν ; τροφῆς ἥψατο, τὴν φύσιν τοῦ 

σώματος τοῦ ἀνισταμένου πιστούμενος " συγχατα- 

φαίνων δὲ τοῖς ἀλρρύποῖς. ἐνήστευσε, δεικνὺς ὅτι 

τῷ υέλλοντι πρὸς τοὺς ἀγῶνας τῶν πειρασμῶν 

ἀποδύεσθαι ἀναγχαία ἢ ἄσχησις. Οἱονεὶ γὰρ παι- 

δοτριδεῖ πρὸς τὴν νίκην ὃ τοῦ σώματος ὑπωπια- 

σμός. Οὐχ οὕτω μέντοι χρηστέον τῇ σαρχὶ, ὥστε 
παραλῦσαι αὐτῆς τὸν φυσιχὸν τόνον ξδιὰ τὴν ἔν- 

δειαν, οὐδὲ εἰς παντελῇ ἀπραξίαν, ἥπου χαὶ ἀπα- 

ραχολουθησίαν, τὸν νοῦν ὑπὸ τῆς ἄγαν ἐχλύσεως 

ἐχόιάσασθαι. ΐ 

Ἐπειδὴ δὲ ἐκελεύσθημεν, παρόντος τοῦ νυμφίου, 

υιὴ νηστεύειν τὴν ἀπὸ τοῦ λόγου νηστείαν, ὡς μὴ 

τρεφομένων τῷ ἄρτῳ τῷ ἐξ οὐρανοῦ χαταθάντι, 

χαὶ ἀποστρεφομένων τὴν βρῶσιν τῆς σαρχὸς τοῦ 

Κυρίου, ζωῆς οὖσαν αἰτίαν, τὴν τοιαύτην νηστείαν 

μισεῖν ὃ Κύριος λέγει. “βν τῶν μισουμένων ἐστὶν 
“- ΕΣ . γι Α γ πὴ Κ “-Ὁ 

ὑπὸ Κυρίου χαὶ ἣ ἀργία, ἀπραξία τις οὖσα τῶν Ε 
, Αι ᾿Ν, , γι -- 

καθηχόντων. Καὶ ἔοικέ γε πάσης ἑορτῆς ἐπαχολού- 
ἘΣ ἰχείονιν Ξ Σ 

θημα ἣ ἀργία, διὰ τὸ ταῖς κληταῖς προσχεῖσθα! τὸ, 
δ", » , ἰ; 

Πᾶν ἔογον λατρευτὸν οὐ ποιήσετε “ χαὶ διὰ τὸ ἐν 
- β ΞΥΝ ᾿Ξ ᾿ 

ταῖς ἑορταῖς σχολὴν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν βίον ἄγον- 
-ς , Β' τὰς πᾶσαν ἀτοπίαν ἐπιτελεῖν, διχαίως ωισητὴν 

ἃ ,ὔ ν ν ξ) ξ. Πῶῷ μ, τι ἣΣ τ ΕῚ , ργίαν ἀγειν ἐλέγοντο. Πῶς δὲ οὐ μισητὸν ἣ ἀργία, 
, ΜῊΝ ; κ; Ξ 

μύρμιηκος χαὶ μελίσσης χείρονα ποιοῦσα τὸν ἄν- 
δννε αν. 

θρωπον, ὅς γε χαὶ ἐξ ἀρχῆς πλασθεὶς, ἐτέθη εἰς 
ΝΥ ᾿-"Ἢ Ν ΠΕΣ “4 ᾿ . τὶ , 

τὸν παράδεισον ἐργάζεσθαι χαὶ φυλάσσειν αὐτόν ; 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΑΝῚ ΡῬΕΚΟΡΠΕΤΑΝ. ΟΑΡΌΤ [-. 9 

ἤθηὴ ἰπογοϊρίτηι. Οὐοοῖνοα δὲ ΜΟΥ 565 δε 1)61 οοπ- 

Ὁ μη ρ] αι ΠῚ Π] ΘΠ ϑοθ πη 6η5, {πδαναρίητα ἀ165 
ἃ ΟἷΡοὸ ρμοϊααιθ μϑυβθυθγαῃ ἴθι" [5 Ππιῖ ; αΡ8 
41| 5ἔαιεθδθὶ τι ῬΥΪΠΟΘρ5. ΔΠΙΠλ88. δι188. [ἀουΠ} 1ὰ5 

ῬΘυ ΔΕ ]0 Π15 ΟΠ] ΠἾ5. ΘΧΡΘΥ5. ρουϑίβδίθυθε, 51 6}}}1-- 
τειν ΕΠΙὰ5., Πδῖιην (1855 1 Π}Ἐ|5..0. ΖΘ Π1Ὰ}} ΓΘΙΉΡΟΡῚ5 
᾿ἱπίθγνα!!ο οϑοὰβ [ἈΠ ἀἶν1.,. Π6 4π|ὰ τηθητὶ ἃ οἰ 5 

οἰ ἀθυθῖιν σα σο. ΑἹ 6 σΟμ γᾶν ]ο ΠΟΠΐΠι5 6 Χ 
ἸΠΟΥ τιϊ5. ΘΒ ΘΠ 5, Θὲ 84] σα ]ο5. γϑάϊθηβ5, οἰθῸ5 

ἀδριιδίαν τ, 51:50 1 8 1 ΠΟΥ ΟΥΙ5 ΠΑ ΓΕ ΓΆ ΠῚ ΔΕ [5 ΘΠ 9: 

Οαππὶ απ πὶ 6 Χ ἱπ τ  πεϊα 5656 Δοοομ Ἰοἀγϑὶ μὸ- 
ΠΪ Π ] 115... 16] πᾶ ὰ .,. α πὰ πο ΘΧΘΙΟΙ ΔΉ ΟΠΘΠῚ οἱ 

Ὁ ΠΟοΘϑϑανῚ ΠῚ 6556 οϑίθπάθιθι, 411 δ ἀρΌΠ65 ἴθη- 

τὰ] παι 5ιιστ πο η05 θοϑθὲ 5656 ΘΧΘ ΓΙ τ5.. ΕΠ ΙῚῚ 

νοτὸ δα νἱοϊουϊαμη ΠῸ5. να Θυ ἀ1Ὶ σου ΟΥῚ5 ἃ [- 

Πϊσιαῖο. Αἰαπιθα ποη 1ἴὰ το πάϊιιπι δϑὲ σγΠ6., 

αὖ ργορίοι ἱποάίαπι παιαΓΆ}15 6.115. ὙἸρὸν ἔγαηθα- 

τὰ; ποήτι6 Ρ6ν πἰπηΐαπη δ ΡΙΠΠτατε πὶ 60 δαϊσοη- 

ἀὰ, τιῦ ῬΡΌΥσιι5 ἱπθ 5. Ἔν δ 5 ἅ11Ὲ πη ΘΠ Θ ἢ ἃ556- 

οἴαν! ΠΟῚ ροϑϑὶϊξ. 
35... 564 4ευῖα 7155] 511 17Ή 115.) ΡΥ ΘΘΘΠΓΘ ΒΡΟΏ50., 

ΒΟΥ ΠΙΟΠΪ5. 76} 1ππιπ} ΠῸΠ 16} ΠᾺΓ 6.7. οηὶ ἔθ πὸ ΠΘῚ 
Πα Υ ΓΘΠλ1" ΡᾶΠ6. (1 8 ο66 10 ἀθϑοθπαϊε, ἃς οἷ- 

Ῥυιη οαν ηἷ5. ΤΟ ΠλΪΠἰ ἀΥ̓Θ ΒΑΡ ΘΠΊ1Π1)), {τ|86. 658 οατιθὰ 
γνἱΐαν, οὐ 556. 56 6) αϑιηο αἱ 76} εππῖτιπὶ 411 ΤΟΥ ΠΪΠῚΙ5. 

Τύπιιηι δχ ἰδ, {πὲ Οὐἶο ῬγΟβθ απ ΠΟΙ ΠΙΙ5. 

διΐδμπι οοῖ ἱπουα., “5 ΘΟΥ ΠῚ {{π|86 Δ] ποδίχιμι 
οὔοίτιπι Ῥδυ τ πθ π ΘΠ Ϊ5510. (ιτδ πη οϑί. Ετ 

ἀυίάοπι οὔϊιπι. οπηηθ μι. ἴθι [δδίιπι 5θ αὶ νἱάο- 

ταν, ἰάδο αιιοά φοἰε θυ ἘΠ} 115. ἀα] πποίιμι. δἰ 

Δα}. 

ι5. 
9. 

ΜΠ 4, Οπιπθ οριις σεγνῖϊο ποπ [οϊοιϊς : ἴΐοπι 41ι0- κονιι, 53. 

πἴάτη 411 πὶ [6515 ἃ γ Ριι5. δα νἱταιὴ ΡΟΡΠΠΘΏΠ- 7 

Μυ115. οὔτι ἀσοθαπί,, ἄτιπι ΠΙΒ1] ΠῸμ ΔΡΘαγ πη} 

ΡουΠοορθπῖ, πηθυῖτο Οὐἀϊοβιιηι Οἵϊππη ἄβονο ἀΠοο θὰ π- 

τι. Οὐοιηο40 ἁιιΐθπι ποὸπὶ οὐΐο Πα πάτιπι οσβθὲ 

οἴϊαπι, ιιοα ποπιῖπθπι [οἷς [ὐπηΐϊοα οἵ ἃΡ6 μ6- 
. - τ Χν , - 5 Ὡ - . - ΣΟΙ Ξ 

Ὥστε τὸ πρῶτον χαὶ οἰχειότατον τῷ ἀνθρώπῳ, ἣ 407 [ΟΓῈ πὶ, 4] άιπθη δ τη [416 40 ἱπ|τ|ὸ Πποναΐ 

περὶ τὰ ἔ ἜΣ σπουδὴ, καὶ οἵονεὶ παρὰ ς φύσιν αὐτῷ Δ ροπαάϊπι5.), Ροϑῖτι5 δϑὲ ἴῃ Ῥαγδ 50 5 τιξ ΟΡ ΘΓΆΓΘΕΙΙ 

ἣ ἀργία, ἣν μισεῖν εἶπεν ὃ Κύριος. Ἀλλὰ πὼς 

ἡμᾶς ἀ ΠΡΊΕν βούλεται; Μὴ ἐ ἐργαζομένους τὴν βρῶ: 

σιν τὴν ἀπολλυμένην: νὴ ὀφθαλμοὺς αἴρειν ἐπὶ τὰ 
μάταια- μὴ ἀχοὴν ματαίαν τοῖς ὠσὶ παραδέ, ε- 

{ 51. Μ85. αἰΐψιοε, Π)οοβὲ ἀπὸ ἴῃ δα 15. 

5 ἘΦΙΠ οαπὶ {τῖθιι5 Μ55. διὰ τὴν ἔνδειαν. ΑἸ ἔτος 
Μϑ5. διὰ τῆς ἐνδείας. Ηοο ἴρβο ἴῃ Ἰοοὺ ἄπο Μϑ5. οὐδὲ 
ὥστε. ϑθῖπαάε ὩΡ] σεῖς οἵ εἐπποπάαΐε Ἰορίπιας ἴπ οα1- 
τἰδ οἵ ἴπ φυΐπαιο Ν35. τὸν νοῦν, ῬΟΓρογαπι 5οΥ ΒΊτιι ἴῃ 
ἅ]ῖοτο (οάϊοε (οπιβειβίαπο τοῦ νοῦ [Αἴ νἱάς Αἀάοη- 
ἄα.1 Θυάπάο ἦς (ἰομπηβείβιο πιεπ !οποιη Πα τιΐ πηι, 
ποίαπα ἀτπᾶπη ΠΟ Ιοοο ἀρροϑβιιῖ, ἐχ βουίθ γα ποὴ ρί σι θῖς. 
ἘΠῈῸΣ Ἰρῖξιν πο 5ηξ : μαπε ἀσοιγίπαπι ἐπ αἰογ δ διεὶς 

οἱ οὐϑιοαϊγοι Πα 9 Οὐιαγὸ ϑεπάπιπὶ ἰη ἰΔ]ΠΟ 65 εἴ 

ορονὰ; Ρυϊπλῖιμα οἱ πηαχῖηηδ ΡΓΌΡΥΪΘ Βοιμ]ηὶ οοη- 

γϑηϊξ : αἴσαθ. ἱπουτα υδπὶ ῬΟΠΉΪΠτι5. Οὐ 556. 88 

550. , δϑὲ νϑία παίιγοθ ἰρϑῖτι5 οὐ γαγία. (τ- 

Ἱξκοειιοῖς ἐαπεῖς τ 5εῖ Βασι, τ εἰ ἐπ ἐν ιὸ εἶα 

" ιδπίαιο; υδ}Ὲ πιϊεϊδοίπειι5. πιοπαοϊιον πε ἰεριοία- 

10" εἰ οαἰϊ5ϑίπειδ; τιδίψιιο σαὶ σἰπεϊὑπεις. 564 αὶ γὸ- 

γάχῃ Βα51Π1 ἀοοιτῖπαπι ρουβρθοΐαπι μάΡοΓὸ γο] που, οἱ 

ἃιιοῖοι 5ιπὶ, αὐ ποι ἵπ Ιου ματα πὶ δχ [15 Τοπ τ θιι5 

Πιαιιγία!, 

ἃ ΒΑΕ οἱ ἄτι Ν55. τῷ 

διαῖίπι ἵτεβ Νίξβ. ἣν καί. 

ἀνθρώπῳ. ΑἸ} «παΐιοῦν τῶν 

ἀνθρώπων. 

Οεπ.2. ιῦ. 



Ὠβαΐνι. 31. 

τὺ 

τουύττη «ποι 0. ΠῸ5. γα]γ ΟἿΑΙ ἢ Τα αὐ θη ορο- 

γΘΠλιη" ΟἸ τι αι ΡΟΡΙΓ,. Π6Ὸ ΔΙΓΟΙ]αλητι5. ΘΟα]05 
Δ) νὰπα, ΠΟΩῈΠ6 [Δ 65. [Ἀ]}011185. ΘΧΟΙ Ρ ΔΙ, 115. ἅτι- 
ὙἾΠτι5. : [ἃ τὰ ΠΙΆ ΠΕ15. ἃ ΠΉΠΠΟΥΊ]ε5. ἈΠ] ΟΥ̓ ΘΆΠΊΙΙΒ : 
118 τι ΠΟῚ γ6]Ο 065. [8] ΘΔ λη 15 ρο 65 ἃ} οἀπάθη- 
ἄτι 5 Πα ] ΠΘΙῚ : δἱ τΠῸ γΘΡῸ., 516 τ ΠΟ ΟΠΙΠῸ 

ἸΠΟΘΕΡΈΠῚ 51 Ππ|Π} ΘΟΡ ΡΟΣ 1Π] ΡΟ ΠΕ Δ ηλι5. 
3η,. δοπ εἶτα εἰϊηνυϊτ πὶ ρϑοσαία τεείγα. τς 

ΝῸΧ 68. 5061} Ἀ}}}10] 6} 15. Ο]0 ἀϑϑιἀυιτιμ ἃ] π)8}]-- 
αἰαῖ γ ΘΠ ττπλῖ ΡΟΡῚ]] ΘΠ οἱ σα μλα] τὶ. Λοσ τεῖ- 
{να αἰϊηιϊείαηι. Τανὶτανὶ νῸ5. ΟΡΟΙῸ δα ρωπίίοη- 
τἰαη}. δὶ Θϑεῖϊθ. ΟΡ ΘΠ ρΟΓα 6... 5 θ᾽ π6 ἴον νὸ- 

δὶ γ 6] ο  ϑιϊ5. ΡΟ πᾶ} ΘΟ νοβίλιι μι πη ρα»- 
ἨΪΓΘΠ5. 116 ΘΧ 5006 «ἰδειυ] αν 1}, πΠΟῊ ΔΙ ρ] 5. γὸ- 

τη τἀπὶ ν Ο]ἷβ ἀθ ᾽ τὰμ μηυ!οΐα μη. ΕΠὶμὴ νΘΓῸ «μι 
ἀἴοῖε, Ῥϑοσανὶ, οἱ ροβίθα ἴῃ ρϑοραῖο ρουβονθραῖ, 

ΐο ΠΟΘ πιὰ τιει} σΟΠ {ἔθ τιν" : 561 ροὔτ5 15. οδῖ, {πὶ 
ἘΠῚ, 1 αχία Ῥϑα]πλιιηῖ 5, ῬΘΟσΔ α1}} 5ιπιη} ἀθρυοΠθη- 
ἀπε, ΠῚ 1 οὐϊε. Οὐ δαΐηὶ θιπο!ππθητὶ αἰονι 

Φονοῖο ΠΙΘ οὶ οαγὰ, {πὰ Π 60 15. 4] δά νοῦϑα γα]ὸ- 
τὰ {1π6 σΟΠ οἵα τι", διιδθ ν το ΘΧῚ ΤΠ 411ὰ ΟΠ ΠΡ} 9 

51. {πὶ πιο ρϑοσαὶ,, Π1Π1] δὲ || 15. ἀΟΟΘΕ 

ΘΧ ΡΘοσδι5 ΘΟΠ ΠΟ ΠΑ115. : ΠΘΟ[16 ([π| ΤΠ ΡΠ 15 Θϑῖ, 
«τιμὴ ΡΘΡΟΙΡΙ Πμον] ΘΧ ΓΗΔ Ἶ5515. Πρ υ1 ΠΟἾ [18 
ν Ε15.. Ουοιηοο ἁιιῖθι. ΔΠΙπλ85. θοσοαία γΘη] - 
τα πεπν Οἴτῃ} νἸΠ0]Π1 θ  ν ̓ν ι18 ἀπ πγδ ἀμ παῖα, αἴ τ|Ὸ 
1181 τοΐδ ἢ} 51:15 ΒΟΥ ΟΠ 115. ΤΠ} 16 5... Οἱ ἴῃ Πὰ-- 

Ῥλταιη. σοπ γ νι ηι ̓πν ἴα ὴ οἱ οὐϊπη σΟΠοΙΙΐ : 
Δ 660 τι ΟΠ] αῖα οἱ Θοσαβίοπο ἁἰΐθπα γαρίθπαϊ,, ]- 

{Ὁ ἃ Ποπογαπειη ἃ Ρ] ΘΟ ΘΠ Δ 116 711}}5 τ ι]- 
τα θη ΠῚ Πλτ1η Δ}} 0011, ΘΕ] Π151 [ἀ 6116 6] Θβδθῖ πὰ πο 

ΤΠ} απ [ΔΘ 6... ΘΑ Ἐ6.. α!ροῖθ 5116 65 ΠΠ|0115 

ΘΟ 5581}. 57. [ΠΙᾺ 1 ΠΑ ΧΊ Π.11} ΜΔ ]111} ἃ 56 
ἄἀθρθ!!ονο. Οὐ δῖ. ἴῃ 56. ἃἰδοιτ5 θϑῖ 9 ἃ ῬΥ]ΟΥ 5 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΝῸΝ 

46] 1οι15. Ροῖοϑε ἀβο]νὶ. ῬΟνΤῸ ἃ Πτιπο πιο τη} 

ΤΟΊ ρ ΡΠ τὰ π΄ Δηϊηα Πα τ} [ΠΟ 116 
αὐθρία,, ᾿πιοι ρου πα πὶ ΠΡ] ἀπο μτι6 ΡΡΟΠ σα. 
ψ λαμ ἔθη ΡΟ ἈΠ ΘΙ ΘΟὨ ΓΙ ΠΘΠ ΘΠ] 116... ΠΟΙ ΘΕ} 
ἀἸοίμλιι5., 'π {10 Ργδ5 5610. γ6] ψ]ΌὙ}0Ὸ.. αἰ ]10Ὸ 

ἀαορίαηι. οϑιι ΘΧΒΕΠ ΟἿ δπι ΠΠ 115. ἀΡΡΘΙ ΕιΙ5. 
Ἡαΐο ϑηΐμ ᾿πβῖ θὲ απ ἄθι. νἸ εἴπ πὶ ̓ ρΒΊ1 ΠῚ : ΔΟΠῸ 

8. 

Ὠ 

Ε 

γΘΡῸ ΡΥ ΡρΘ Πα" ρον ΟΥ̓ΡΆ ΠΟΙ. ἰΠ Εν 6 ἢ}. 

» Ἄορ. ρυϊπαιις Ὁ ΘΠ τεῦ οὐ, δουταρῖς, ερ. 

ΤΟΡΕἰτι5. Οἷα Ὁ}}15. ΤΥ] 115 τοῦ εὐεργετουμιένου, επποπάαίο. 

ὁ 81. Μβ85. ἅΠ}Ἃ4π|οῖ. Τλοοβὶ τοῦ ἴῃ ἐς. 

ἃ 1 πι5 ὁ οι θο βια πῖς Ποῖ ιι5 οὐχ ἴοις λογισμοῖς. 

ἘΜ Π οἱ στο] Μ585. οἰκείοις λόγοις. ΠΡΙ δι, 1 ΤΘρτίαιν 

ἴῃ Θ 4115 διαλαθήν, Ξουρειπι γϑρουῖ αι" ἴῃ 4πάτιιοι" 55. 

διχθολήν. 50 ποιῖγα νὸχ ΡΙασοι (ομθο κῖο ; τπανα}}- 

«πὸ Ἰορόνο διαμονήν, παντί Κλ νειιν δ ἐοηδίαπίθηι. 

Νοίαο Ἰὰς. σομ ΟΠ {|5. ὁ51 » 804 Ρτοΐουι πο ρϑιισα, τι 

ΒΆΒΙΠῚΙ ΜΛΔΑΝΙ. 

σθαι" τὰς χεῖρας ἀποσείεσθαι ἀπὸ δώρων" μὴ 

ὀξεῖς ἔχειν τοὺς πόδας ἐχχέαι αἷμα, χαὶ πάσας 

ἑνὶ λόγῳ τὰς σπουδὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα μὴ ἐνερ- 

γεῖν. 

: , Ξ 
Οὐκέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. ᾿Απειρηχότος 

. ἐ 
φωνὴ πρὸς τὰς συνεχεῖς ἐπὶ χαχίαν ὑποστροφὰς 

" τοῦ εὐεργετουμένου. Οὐχέτι ἀνήσω. Πολλάχις 

προσεκαλεσάμην εἰς μετάνοιαν. ᾿Εδόξατε ὑπαχού- 

εἰν, εἶτα ἐπαλινδρομήσατε. ᾿Απογνοὺς μῶν τῆς 

ἀμετανοήτου χαρδίας, οὐχέτι ἀνήσω ὑμᾶς τῆς 
᾿; ,ὔ ΄ - Ὁ΄ 9 Ἂν » ν 

ὀφειλομένης ὑμῖν χαταδίχης. Οὐ γὰρ ὃ εἰπὼν. 
ὡ -: ἘΟΕΡΣΙ 

ἥμαρτον, εἶτα ἐπιμένων τῇ ἁμαρτία, οὗτος ἐξομο- 
τι μι 5 ᾿ » ᾿ λ 
λογεῖται" ἀλλὰ δ, χατὰ τὸν Ψ᾽αλμὸν, εὑρὼν τὴν 

ἐλωάτὰ ΣΝ ἐ 
ἁμαρτίαν αὑτοῦ, καὶ μισήσας. Τί γὰο ὄφελος τῷ 

- , - Ὁ «". 
ἀῤῥωστοῦντι ἣ παρὰ “ τοῦ ἰατροῦ ἐπιμέλεια, ὅταν 

λ Ν Ὁ - « ᾿, - Ν 7 [2 

τὰ φθαρτιχὰ τῆς ζωῆς ὃ χάμνων ἐπιτηδεύῃ ; Οὕτως 
ς ; Ἀνκτ 

οὐδὲν ὄφελος ἀδικημάτων συγχωρουμένων τῷ ἔτι 
εϑ ; τς 

ἀδικοῦντι, καὶ ἀχολαστημάτων ἀφιεμένων τῷ ἔτι 
Ξ , »Α ΣΝ “- 5. το ξ 
ἀχολασταίνοντι. ᾿Αλλὰ πῶς ἀφίεται ψυχῆς ἅμαρ- 

δὴ 2 Δ ,ὔ Ὁ “- 

τήματα ; ᾿Επειδὰν ἣ ἀρετὴ κρατήσασα τῆς ψυχῆς, 
᾿ τὰ , , Ξ 

χαὶ ὅλην αὐτὴν τοῖς “ οἰχείοις λόγοις χαταλαθδοῦσα, 
ἐξ 

διαδολὴν αὐτῇ πρὸς τὴν ἐναντίαν διάθεσιν ἐμποι- 
Ἢ Σ ΟΣ: ᾿ 

ἤση " ὥστε ἐν μὲν χαιρῷ πλεονεξίας ἑχουσίως ὅρ- 
" 

ἢ ι τὸ 
ἘΝ Ξ ἜΣ αν πεν ο Σε ε ν Ξ Η . 
ἀδικεῖν, “χἂν ἀμάρτυρον, ὡς μέγιστον χαχὸν ἀπο- 

ἌΣ ΕΦΗΝῚ ΕΣ ἢ ΠΡ ΝΝ 
μᾶν ἐπὶ τὴν τοῦ ἴσου τιμὴν, χἂν ῥάδιον 

, [2 ᾿Ν Ἷ, ε Νὴ -Ὡ 5» ς -Ὁ- τ» 

φεύγειν ᾿ οὕτω διακείμενον ὑπὸ τῆς ἐν ἑαυτῷ ἕξε- ι τ; ΕΞ ἷς ᾿ 
ὡς» δυνατὸν ἀφεθῆναι τῶν προτέρων ἀδικημάτων. 

Τ᾽ - ς Ἂ; Ψ Ν ωΡΣ 

Κατὰ ταῦτα δὴ χαὶ ἣ σωφροσύνη ἕξιν χαὶ πῆξιν 
Ἐξ δὴ Ἐς προς ὃ 

λαδοῦσα ἐν τὴ ψυχῇ, ἀπολύει τῶν ἀκολαστημάτων. 
᾽ "» τ: ἤ Ν 

Σώφρονα δὲ λέγομεν, οὖχ ᾧ ἀπεμαράνθησαν ὑπὸ 
᾿ Α “Ὁ Ἀ 

γήρως, ἢ νόσου, ἢ ὑπὸ ἄλλου τινὸς συμπτώματος 
Ἑ , δὶ ς ᾿ ΜΝ 

ὀρέξεις. Τούτῳ γὰρ ἣ μὲν χαχία 

ἐνέργεια ἐκ τῆς τῶν ὀργάνων ἀσθε- 

με Ε 
αἱ τῆς ἀκολασίας 
τε δον ἘΚ 
ἐνυπάργει" ἢ ὃξ 

ἘΠῚ , ΕΎΜΑΥΕΝΓΙ 
νείας παραποδίζεται. ᾿Αλλὰ σωφροσύνη ἐστὶν ἀλη- 

θὴς ἐπιστημονικὴ δύναμις, ἐντυπωθεῖσα τῇ ψυχῇ 
ἀντ Οὐ ἄν ἐπ ΦΡῪΥ μα Ξ Ὺ οἰς τι 
διὰ βάθους, καὶ τὰ ἐνυπάρχοντα ἴχνη τῶν αἰσχρῶν 

τος ᾿ 
χινημάτων ἐξαφανίζουσα. Τῷ οὕτως ἑαυτὸν ἐξιω-- 

δ , ὑπ, τὰ Ἔ 
μένῳ, διὰ τοῦ ἀναλαμόάνειν τὴν ἐναντίαν τῇ ἢ 

δάπὶ δου ριπτγαμι ἀρρτοθοῖ. ΔῈ πΟΡῚ5 τὸ5 απ πο υἱ- 

ἀοιαν, αὐ Ῥ] 5. ἴῃς οὰ ΙΑ οΥβ ἂς απο πεϊο Ῥοπάπιις. 

ΑἸτον (οι βεῆβιι Οοάοχ χαταθαλοῦσα, διαδαλεῖν αὐτὴν 

πρὸς εἴς. Ποπίψιο Βος. βοσιηάιι καταξαλοῦσα μεταῦε- 

λὴν αὐτῇ, εἴς. 

« ἘΔ χαὶ ἀμάρτυρον. 

ἦρ5ο ἴῃ Ιοθὸ ἅϊτιο Μϑ85. ὡς μεγίστων καχῶν ἀποφυγήν. 81α- 

Αἱ 86χ Νίβ5. χἂν ἀμάρ. ἢος 

εἶπαι Ἀθρ. βοειιπάδιι5 ἐν αὐτῷ, 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ἁμαρτητιχῇ διάθεσιν, χαὶ ἢ παρὰ τῆς συγχωρή- 

σεως χάρις ὠφέλιμος. Ὃ δὲ λόγος ἐνταῦθα τοὺς 

ἀπὸ πολλῶν πτωμάτων πολλάκις διαναστάντας ἐκ 

τῆς κατὰ φιλανθρωπίαν χειραγωγίας, εἶτα ὕστερον 

ὑπὸ τῶν ἀσθενειῶν χρατηθέντας, ἀπειλεῖ παντελῶς 

ἀφήσειν. ᾿Ενταῦθα τὸ, Οὐχέτι, ἔμφασιν ἡμῖν 

παρέχει τοῦ πολλάκις ἤδη πρότερον ἐπὶ τοῖς ὁμοί- 

οις συγχεχωρηχέναι. Χωρὶς γὰρ τῆς παρὰ τοῦ 

Θεοῦ ἀφέσεως, ἐπιδιδόναι τινὰ ἑαυτὸν τῷ χατ᾽ 
ἀρετὴν βίῳ, ἀμήχανον. Διὰ τοῦτο " ὃ σοφῶς ἡμῶν 

οἰχονομῶν τὴν ζωὴν, τὸν ἔν τισιν ἁμαρτίαις ἐξε- 

τασθέντα, εἶτα ἀνατρέχειν ἐπὶ τὸν ὑγιὴ βίον ἐπαγ- 
γελλόμενον,, βούλεται πέρατι μὲν ὁρίζειν τὰ πα- 
ρελθόντα, ἀρχὴν. δέ τινα ποιεῖσθαι μετὰ τὰ ἧμαρ- 

τημένα,, οἷονεὶ διὰ τῆς μετανοίας ἀναδιώσχκοντα ᾿ 

συνεχῶς δὲ ταῦτα ἐπαγγελλόμενον, καὶ συνεχῶς 

αὐτῶν ἀποπίπτοντα, ὡς παντελῶς " αὐτὸν ἀπε-- 

γνωσμένον τῆς φιλανθρωπίας ἐχχλείει. 

.᾿ 5 , , - Ὕ , Χ 

Ὅταν ἐχτείνητε τὰς χεῖρας, ἀποστρέψω τοὺς 
᾿ ; Εν 
ὀφθαλμούς μου ἀφ᾽ ὑμῶν. Οἱ μέχρι σχήματος 

}Ὶ , “-. 

προσευχόμενοι τὰς μὲν χεῖρας ἐχτείνουσι, τοὺς δὲ 

θείους ὀφθαλμοὺς ἐπιδλέποντας αὐτῶν εἰς τὴν προσ- 
ΚῚ ΝΜ, Υ, ὁΣἼἢἌ - ΄΄ γπι 

εὐχὴν οὐκ ἔχουσι. Πάλιν δὲ τοῦτο σύνηθες τοῖς 

ἁγίοις τὸ σχῆμα τῆς προσευχῆς, ὡς παρὰ Δαδὶδ 

μεμαθήχαμεν λέγοντος - Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς 
- Μ - “-Ὁ 

χεῖράς μου - χαὶ, ΓἜπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία 

ἑσπερινή - Μωϊσέως δὲ, πολεμουμένου τοῦ Ἰσραὴλ 
΄ ,ὕ Ὁ Φ “ν᾽ , } - 4 μέχρις ἡλίου δυσμῶν, ἐν τῇ ἐκτάσει τὰς χεῖρας ἔχον- 

τος. Καὶ “ πρὸς ταῦτα δὲ τὸ ἀποστολικὸν, ἐν παντὶ 
τόπῳ προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας, ἐπαίροντας ὁσίους 
«ἐς Γι “2 ᾿ ῃ ῃ 
χεῖρας: Τάχα δέ τι χαὶ βαθύτερον ὃ λόγος παρα- 

δηλοῖ" ὅτι ὃ τὰ μεγάλα καὶ οὐράνια χαὶ ὑψηλὰ ἐρ-- 
᾿ 

γαζόμιενος, οἵονεὶ διηρμένην ἔχων τὴν πραχτικὴν 
δύναμιν, ἐπαίρειν τὰς χεῖρας λέγεται " ὃ δὲ ταπει- 

, ι 7.. εἴ --- -ζε ,ὔ ΕἾ - νὰ χαὶ γήϊνα χαὶ τῇ φθορᾷ ὑποχείμενα ἐνεργῶν, 

χάτω ῥεπούσας χαὶ χκαταδεθλημένας τὰς χεῖρας 

ἔχει. ἹῬοῦτο χαὶ ἢ χατὰ ΝΙωῦσέα παραινίσσετα: 

ἱστορία, ὅτι διὰ τὸ τοὺς προχόύπτοντας μὴ ἐξο- 

μαλίζειν τὰς πράξεις, ἀλλὰ ποτὲ μὲν χρεῖττον 

βιοῦν, ποτὲ δὲ δι᾽ ἀτονίαν ἐχλύεσθαι χαὶ ἀσθε-- 

νέστερον ἐνεργεῖν, τῆς ἀνθρωπίνης καταστάσεως 

σύμβολα ἦν τὰ τό ὕμενα. Εἰ μὲν γὰρ ἐπῇ ι ἦν τὰ τότε γινόμενα. Εἰ μὲν γὰρ ἐπῆρε 

5. 810 ἔγεβ Μ55. Αἵ. δ διὰ τοῦτο σαφῶς οὐκονομιεῖ τὸ 

τὴν ζωὴν, Παὰ σοοῖο, Πθ᾽άοπὰ σγανὶ πηι ἴῃ ἘΠ: εἴ 

ἴπ ἀπὸ (οήϊος (οπα θεἤιαπο Ἰοβίψιιν ἔκτισιν ἀμισοτίαις. 

ἘΒΛΊΙΑΝ ΡΒΟΡΠΕΤΑΜΝΜ. ΘΆΙΡΕΠΙ. 1. οὐ 

566 οοπεπϑητα γ6 ιν 7 6δι [ἀου{ {85 ΘΟ Π ΠΟΠ15 ΘΟ - 
ΟΠ ΔΕ Χ, ατπ85 ἴῃ ΤΠ ἘΠΠ10. ΔΗ ΪΠλ85 ΓΘΟΘΒ511 ἱΠΠ ΡΓΟϑ8ἃ 
᾿π θϑιϊ πὰ. {πη ρίτι. πποίσι) νϑϑιϊρία ἄξε]οι. 
Οὐ] 51} δῖ. πιθε θεν", 6θὸ {ιιοα παβίτιιμι αἰ δοιοὶ 
δα ρϑοσαπάπηι ρυΟρΘμ θη] ΘΟ Αν τὴ γΘοιρο- 
να , Θ᾽ ἩΠΓ|Ὸ ἐϑὲ νϑηΐ ἀμ ἃς σοπάμο! θη. 

Ηδς νϑρὸ βθῃίθητα ᾿Π θυ Πα" [Ὁγ 6, αἴ ᾿γΟΥ- 

5115 ΓΘρι ἴθι 605, 4π| Ροϑίαιιαμη ἃ γη 115 Θά δ 115 

5656 ΘΙ ΌΧΘΙ ΙΗ, πΐροῖθ ἃ ΠΘῸ ΟΡ ϑύπιμ ἴῃ ποιμ]-- 

408. 65. ἈΠΙΟΥΘ ΩΣ γοἰτξ πλᾶπιι δάπιοῖ, ἔππὶ ἀἰδιηιι 1- 

Εν τα σασοιμηθηι. Ηφο νοχ, ἤοπ ἀπιρίτις., 

ΠΟ]15. πα ἴοὰΐ 1ὰΠῈ 5: ΡΘΠΙΠΠΠΘΙῸ 5111 Παρῖιϊα 
ΡΥΙτι5. [π|ῖ558 δοπάοπαία. 5 αϊάοιν ἤενὶ πϑααΐ!, 

τι {15 δίηθ. γθηϊὰ {πιὸ ἃ Π6ὺ οσοποθάαδίι", 1185 
βϑοιηπτη νἰγ πιτθι 1Π5ΕΠ{ποη 485 5656. ἀθάδε. 1εἰ-- 

ΕἾμ0Ο 6715 4 βαρ Θητθι νἸζαη Ποϑίναιη αἰβρθηβαί, 
ΠΊΘΠ5 65: νο] ἢ 5016, τιῖ 15. 41 1ἢ ΡΘΘΟΔ 15 α18- 
Ἰνυιϑάάα πηι νϑ βαϊι5 δὲ, δὲ ἐδίπθ δα ΠΟ Ὁ ἢ ν [8 

ΡΆΠΟΠΘΠῚ ΡΟ] ΠΟΘ τι1 5656 ἐΘΟΘΡ ᾺΠ} 1}. {61 1109 - 

δ ργω ον 15, (ἀοῖοπ6. ροβὲ ρϑοοαΐα ἱπι0 αυο- 

ἄἰδιη, φυιαϑὶ ρου μαοπ Θπτιϑ τὴ γον νἰβοαῖ, Οομ να, 48| 
Ἰ5ΈΠπ85 6 ΘΥΌΤΆΪΓ ΠῚ 5᾽π6 α}}ὰ 1 ΘΠ Ἰδϑίο πο, δ Ππ|ρὶ- 

ἴδ. 40 ΠῚ5 Θχοι τε, {Ππππὰ ν ΘΠ 1 ΡΘηἾτπ5. ἀφϑρονὰ- 

{ππ}} ἃ 51:14 ΟΙθ θη τἃ ΘΧο Ια ά 1. 

55. Οἴαη οα ποτ ἴς τπατῖις, ἀνογίαπι θομίος 

8 πιθὸ5 α ϑονῖς. ΟἷΧτ 5ρθοῖθ ἴθ πιι5 δὲ βἰ πη! 16 οὐαΠ , 

πᾶ ητι5. 4] 6 πὶ Ἔχ ραπάϊπιη!, πὸπ ἴἀηθη ΠῚ οοαι- 

ἴο5 ᾿ναθθ πε αὐ δουτῖὴ ρυθοδ ΟΠ θη πη τοβ. (8- 

τουῖι ἢ πἰσ ΟΥ̓ ΠῚ πηοάϊτι5 ϑΆ ΠΟΙῚ5. [π|0 [Ἀν Π αν ὶβ, 

τὶ ἀἸἀἸοίμι5 ὁχ Πανῖάο ἀϊοθηῖ : ἰαραπεϊὶ αὐ (6 

τπατι5 πιθί5; οἵ, [᾿Ἰοναἴῖο πιάτα ππ δα τὶ δει- 

ογί ψἰοίπιπι υδεροντίπιιη. Οὐ] πη δια πὶ ΔΙΘ565, [5.086 ]0 

Δ πι56116 50}15 Θοσάϑιιη) ρα ρ Πα Πἴθ., πὰ ητ|5 Ἔχ θἢ- 

ἄδθαι. Δοοθαϊε οὐ ἡΠππὰ ΑΙΡΟϑίο]}, πὶ να]ὲ νἱΡῸ5 
ἴῃ ΟΠγηΪ ἰοθῸ ΟΥΆΡΘ, ϑι510}]6 65. θ1Π 8. ἸΠηΔ Π115. 

"ἜΟνΘ διιτθη 5θη θα τα ἰϑί μος ἀρβ γιιβ 5 φυϊἀἀπὶ 

1 Ἰσα τ : ὨΙΠΪΓΕΠΠ ΟἸΠ1}} Π 15} 18 Π| ππᾶσπἃ Θ:]6βεῖ- 
"άτι6 οἱ δι] πὰ ΟρΟΓαίαι" 7 δὲ “πᾶ 5] ν᾽ ΠῚ ΘΘΠΑΙ 

Βα οὲ ἴῃ 5. Π1π|6 Θυδοίδμη, 15. ἈΓΟΠ] ΕΘ μηδ ητι5 εἰ- 

οἴταν ; 41] αἀπιέθιη ἃ] θοία ἃς [ογγοϑίνα ἅπῈ ΘΟΥΤῚ- 
ΡΕοηΙ ΟΡ ποχία δἰοι:, ἰς τηδπτι5 τη γορίδη.- 

[65 παροὲ ἂὸ ἀε]θοίαβ. Ηοθο ἴδῃ. ΠΟ 5. πη} 
Μου915 Πἰδίουϊα ; {π]ρ 06 4185 ἱππο ἤθθαπε., σοη- 

ἀϊτ!ομΐβ Ππιπηα πμδθ. οὐ ΠΙ 5 π0 14, «πο 11 (ἀὶ 
ΡΙΟἤοιιηξ., ποὸπ ΡΔΡῚ γαιοπθ ΔῸ ἴθ ΠΟΥ 6. ΟΡΟΓΔῃ- 

πν : 564. πιοάο γΠ6}1π|5 γίνη, πιοάο νοτῸ ΟΡ 

πη ΘΟ Πα θη ἔπ σι 5. σιαϑήιιθ ἰδ σι! ἴτ5 

ΘΧϑουηΐ δΔοΙ0Π65. ΕἸΘηΐπι 5ἱ Μονβ65 δι[ο ] ουδὲ 

» 851. Μϑς, αψυοῖ, ΕΜ αὐτῶν ἀπεγ. 

Ὁ 1τὰ 5οχ 55. Αἰ γεγο εἤπὶ καὶ πρόσταγμα δὲ ἀπο- 

στολιχῦν. 

δουαὶ. 87. 

το. 
ϑιαὶ. ιήο. 

᾿ 

ι. Τὐποίε. 

ὭΣ: 85 



1ς.18.Ὲ}. 

ΔΙαιλ. 6. 

7: ὃ. Ἵ 

"εἴ α ])οηιῖπιο, ἴβαπο τϑιταπε : 

δ]ὃ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

πα Πιι5., νἰποοθαι 1506] : {πη ἀο0 γΘΙῸ δὰ5 ἀθιμῖς- 

τορθαῦ, ῬυθνάΙραῖ Ατηαΐθο, ΠΟς 6ϑῖ, ποϑίνα [ἃ-- 

εαατὰ5 ἀοιποϑὰ βἰ ά πο [ΓΙ ΟΘβοῖ ἔ ἃς ῬΡΟΒΕΘΡΏΪ ΓΙ", 

ἴῃ πὸ5 ρ δον αΙθηῦ Δ νου νᾶ Ροϊθϑίαίθϑ : 6 ΘΟ ΗἔΓἃ- 

εἷο, δῖ δὰ δι θίαία πὶ αἰ τπιπὴ [1 δὲ ὀγθοία ; ν5 πΠ0- 

5ἴνα ν᾽ 46 πα], ατιδ 1508 6] οἰ τιν, νἼΡ65. ΠΙΆ] ΟΙ 5 ΤῸ - 
δ 1. ΟΡ βουνὰ ἀπ 6 πὶ πο ΠΘ ἢ 6556 ἀϊοίσην., (απ 

5Ἐ5Γ ΠΟΥ Ε5. τη πι5 : σοὶ, Οἴσπ ουίοπαογιιίς. 81- 

«πάθην {αὶ αι οΥ Ὁ 5] Πα, 5Έ 5101 : Θχίθηα 
γ6ΙῸ., {π| δ σοι ρανα πε 85. ΓῸ5. ΘΟΡΡΟΓΆΪΘ5 Δι - 

᾿ππππὶ τόσαι. Οὐΐα νΘῸ ᾿π!ἀπίθ5. βορθπα μη ιῸ δα 
ἨΔ ]Ο65. Θὲ Π]ΔΓΡῸ5. ὈΓᾶ 5110. δὐσὰ ᾿ρ885. ΔΠθοττι 

ΒΔ Πι5 Θχ τη ππΐ, ΤΌΘΔΠ ΕΠ 5ΓΠΡΟΡΘ ἢ Οβίθη- 

ἄδθηβ, ποη αἰχῖς, απ Θχ θυ} 15 αὐ τὴ ; 5οὰ 

Αἰ δἰ πη ρ! ]οἰτου, ὅωι ἐσ οπἀθγιἰς τη ατιί5. ἀνθ γ- 

ἰαηὶ ὁομἶος τηθος ; οἷ γα] ΘΠΘ πὶ 5} } απ 1, Οπΐα 

τη τιι5 ϑθείΓι 5ατιστεῖτιθ ρίθπί οιπξ. 

36. δὲ οἱ ται ὶρ!ἰοανογι εἰς ορρίϊοαιίοτιοπι,, 
σιοπὶ ἐσαπάϊαηι. (τ πα}]ὰ υἱνίατθ ν τὰ Π| 5:18 ΠῚ ΟΡ- 

ΒΑΡ, ΠΙΠΠ]ΘΙΉΪ Πτι5 [Δ ΠΠ ΘΠ 5656 ΘχἸβιϊπηδ πὶ ἴῃ ρΓο- 

δἴιπι ϑιιάγιπη ΟΠ ΘΙ τι πη6 Ππ5 ΠΕ σαν], νϑυρθὰ Πδθο 
δπάϊαπε. ΝΟ Θηΐμ ΡΥδοιπὴ. σϑυθα 5 Πρ] ΟἸΓΘῚ 
ΡΙΟΪαῖα Ἰαναπί, 5664] 5ἱ σὰ νϑῃοιηθπι αἰδοξιι 
ἀορνομηδηῖιν. Νὰμ) δὲ ΡΠ μαΡβδοιι5. πη α] ΠΡ] 1οὰ 6 

νἱάθραῖαν ἀδρεθοδ!οπθηι. 564 φαΐ αν δουρί - 
νὰ ἢ ϑέαπις απίθηι ῬΑαγίδιις, ἤὸ ἀριια 56 οτγα- 
να! πὸὴ ἀριι Τλϑιιηι : γ ϑρίοιενα  ΠπαπΊτι6 ἃ 56 

Ἰρϑίτῃ ; β᾽ {θη} ᾽πὶ 5Ὲ ρ 6.) ῖο ρϑοοαῖο νϑυβαθὰ- 
τὰ. ΟὈΔΡΡΟΡΙΟν οἱ δαϊναϊου αἷῦ : Ογαμπίος ατίθηι 

ποῖϊι6 ππιείτιιηι ἰοψιιὶ σἰσιι οἰ τοὶ: ριαπὲ πηι 
ψμοεῖ ἐπὶ τατε ἰϊοημῖο οι δα απιἀϊαπίι.. Ποῖ λι6 εν.- 
89 αϑϑϊηιϊατὶ εἰς. ἘΠΊΠ4 : Βα πεν εϊοφιιῖο ποῖ 

ΦΥπιοίος ρδοσαίιηι. ΟΡονΡῖδῈ Ἰστταν ΠΌΡΟΡΘΓΘ γὸ- 

δπτιηιὶ Π)6 1... δὲ 7π|5Π || πὶ, ΠῸΠ ἃ ΓΘ ΘΟΡ ΡΟ ]1ὰ 
οἵ τοῦνθηδ. ΕλΠ) Ὁ» σατιβαπη Ρ5Ά] 5 : Ζΐσιατη ρ6-- 

κὶ ἐνυϊεατίθηι ἐπ 
ἄἰοπιο ])οπιϊπηὶ. 

37. Λίαηι Ἰπ απ Ὁ δ 5 {ΤῸ 5ατὶσιεῖσεθ μίοπίθ. Ἠος 

δϑῖ σδιιϑὸθ, Ζαρα Τλθιι5 οου]ο5 ἀνθυίαϊ, οὐππη 6 χ-- 

τοπἀθυῖη τηᾶπιι5., ποιὰ ἴρ5ἃ 5 ΡΠ] ΟΑ ΙΟ Πἰ5 50 πη-- 

Ὀο]α δά ᾿νε ϊταιιάτιηιν ΠΠ]τιὴῖ δἰ πτ Θοοαβίοπθϑ. Οθιη- 

ἀ δὶς Μ8ς. ἁΠ ποῖ. Βδρ. ῥυϊπιις οἴπὶ ἐα 15 ἐνίσχυ- 

ς Μ35.. πόπηι}}} ἐνίσχυεν ἀμαλήκ. 

51. αυΐπαας 4755. ΑἹ οὶ δυνατὸν γίνεται. 

5 ἘΔΠῚ εὐ Ἀδρ. ρυίπηις χεῖρας ὑμῶν. Πδεϑὲ ὑμῶν ἴπ 
«αη πο Δῖ55. οὲ ἀρὰ ΤΙΧΧ. 

με ἘΠΕῚ χεῖρας 

ὑμῶν ἴῃ ἅΠ15 ἔγῖθιις Νῖςς. 

Σ ἘΦΕΠ δασὰ τ} ι5. Μῖ55. μετὰ 

εἴ {τὸ5. δῖ55. ὑμῶν. Βαβι ἄδοςὶ 

σπουδαίας. ΑΙ {τος 

ὅν. ΒΑΒΙΠΙΕ ΜΛΟΝΙ- 

᾿ " ΕΥΡ 
Ι) τὰς χεῖρας, ὅ ἐνίσγυεν ὃ Ἰσραήλ" ὅτε δὲ καθῆκε 

τὰς χεῖρας, “κατίσχυσεν ἀρ γαὶ ταιταρε γῈ ματος 

Ὃν νἹ 
Ν Ν 

Ε υἡτέρας γίνεται .) δειχνὺς τῷ 
᾽ 

- 

β 
ΡΒ Θεοῦ, ὅταν ἐχτανθῶσιν α 

, Ν 
πιπτούσης μὲν ἤδον τῇ 

᾿ ἊΣ ὅψουυ. ἕνης ο: χαὶ 
ἐν τ ᾿ 

ίνεται τὸ διορατιχὸν 

ἰσχύει τὰ ἄντ τιπολ τον α ἡ 

διαιρ ομένης ᾽ «-ἢ ζ δυνα τώ ἜΈΡΟΝ, 

Ἃ ἜΡΙΣ ΟΣ γον ΡῈ Ἢ 
ἐν ἡμῖν, ὅπερ ἸΡ Νὰ γεται. Τήρεε δὲ, ὅτι ἐν- 

τις: ν 
Ἁ ἈΨ Τα τς 

ταῦθα οὐχ εἴρηται ; ὅταν ἐπαΐρητε τὰς ὅ χεΐρας 
35 ᾿Ὶ " ς ἜΞΕΙ 

ἀλλ᾽, : Ἂν τὰν ἐχτείνητε. ρει μὲν γὰρ ὃ τὰ 
ι 

τὰ σωματιχὰ βο- 
Ἔ ς ΩΣ 

ἡθείας ἐπ περ ᾿Επειδὴ δὲ ἢ ἔχτααις πολλᾶχις 

ἡπίων πρὸς 
. ὡν 2 

ον εὐχομένων το ἀὸια- 

“- Ἂ Π ΕΣ στ ΔΣ Ὁ) ἵν ΕΣ 

θετον, οὐχ εἶπεν, ὅταν ἐχτείνητε πρὸς μέ " ἀλλ 
ΠΕΣ ἘΝ ἘΠῚ ΒΟ ΦΑΓῚ ΞΟ, ἘΣ Ἀπ ΞΑ ἁπλῶς, Ὅταν ἐχτείνητε, φησὶ, τὰς ἢ χεῖρας, 

χαὶ τὴν αἰτίαν 

Ξ 

ἀποστρέ' δὰ τοὺς ἀντὶ 

ρξις. 

ον ; νι “ας ΕΞ" , 
Καὶ ἐὰν ἀν Δ ΣΤ τὴν δέησιν, οὖχ εἰσαχούσο- 

-- ἃ 

μαι. Οἱ ἐν μὲν τῷ βίῳ μηδὲν χατορθοῦντες, ἐν δὲ 
Ξ ᾿ Ἀ 

τῇ παρατάαει τῆς προσευχῆς νομίζοντες διχαι-- 
Ν ἘΞ Ὲ Υ 
οὗσθαι,, τούτων ἀχουέτωσαν τῶν ῥημάτων. Οὐ γὰρ 

-Ὁ- «7 Ὁ -Ὁ - 9 ν᾿ ᾿: 

ἁπλῶς τὰ ῥήματα τῆς προαξτυχῆς ὠφελεῖ, ἀλλὰ τὰ 
Ἐπεὶ 

πεὶ 

χαὶ ὃ Φαρισαῖος ἐδόχει πληθύνειν τὴν δέησιν. Ἀλλὰ 

μετὰ "σπουδαίας διαθέσεως ἀναπέμπεσθαι. 

τί φησιν ὃ λόγος: Σταθεὶς δὲ ὁ Φαρισαῖος . ταῦτα 

09 πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο, οὐχὶ πρὸς τὸν Θεόν" ἐπα- 
ἈΠ ΟΣ Δ ὙΓΟΥ ΠΤ ΠῚ ἢ νηργετο γὰρ προς ἑαυτὸν. ξΞπειπεο εν αμαρτια 

ΡΡΌ ΒΡ ἐξ ἘΞ. ΕΠ 
τῆς δπερηφανίας ἐγίνετο. Διὰ τοῦτο χαὶ ὃ ΣΟ Ἂ 

᾿ 3 ᾿ ν"». 

Προσευχόμενοι δὲ, φησὶ, υἱὴ βαττολογῆτε ὡς καὶ 
ΙΒ τιν, Ἂ. Ὁ ν᾿ [ 3 - - 

οἵ ἐθνικοί “ δοχοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογία αὐὖ-- 
- - - 

τῶν εἰσαχουσθήσονται. Νὴ οὖν διοιωθῆτε αὐτοῖς. 
Ὲ 

Καὶ τὸ, ᾿Εκ " πολυλογίας οὐχ ἐχφεύξη ἁμαρτίαν. 

Χρὴ οὖν αἰτεῖσθα: τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ χαὶ τὴν. 

δικαιοσύνην - ἀλλὰ χὴ τὰ σωματικὰ χαὶ ἐπίγε!:α. 
τ ἀχτῆνν ἢ , 

Διὰ τοῦτο ὃ ψαλμὸς, Μίαν ἠτησάμην παρὰ Κυ- 

τὸ χατοιχεῖν. με 
, , ; 

ρίου, ταύτην ζητήσω, 
3 " 
δν Ο ἰχῷ 

κυ 

τὸ αἴτιον" τοῦ 5 ποστρ 

τ 
τηρίας σύμδολα παροξυ 

ΔΞς. ἀπὸ σπουδ. ΑἸϊφιπηῖο ροβὶ βὸχ Δ155. σταθεὶς δέ, 

ΑΡεβὲ δὲ ἃ εἄϊε5. 

ἃ ἘΔ εἰ ἔνοβ Νῖ55. πρὸς αὖ 

ἑαυτόν. 

ΡΒ (ήϊοες ἄπο ἐκ πολυλογίας δέ. Μὸχ (015. Ξεδιῃ- 

τόν. ΑΙΔ ἴτοβ Ν,55. πρὸς 

5 δικαιοσύνην αὐτοῦ. 

τ δου ρϑίπης τοῦ ΡΓῸ τὸ οαπὶ (οάϊος 491, εἷς ργα- 
δαμίς ΤΠ). αγαῃ, ἵπ ΑἀΠάοηαῖς,, εχ δίπιδομε Τοσο- 

{Ποι4.7 

ΕΣ. 



ΓΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ἂν εἴ τις υἱόν τινος φονεύσας τιρυαίουνς ἔτι ἧσα- 

γμένας ἐκ τοῦ φόνου τὰς χεῖρας ὑλνο 5 προτείνοι 

αὐτὰς τῷ πατρὶ χαλεπαίνοντιν δεξιὰν φιλίας αἰτῶν, 

χαὶ συγγνώμην Ἂν τἰτ τ τ τ κθὶ ἀρ᾽ οὐχὶ τ φα- 

νὲν τοῦ τέχνου τὸ αἷμα ἐν τῇ τὺ: τοῦ παιδοφόνου 

υδλλον εἰς ὀργὴν τὸν ἠδιχημένον ἐγείρει; Ππσισύτει 

νῦν εἶσιν αἱ τῶν Ιουδαίων εὐχαὶ, ὅταν ἐχτείνωσι 

τὰς χεῖρας, τῆς εἷς τὸν μονογενῇ γΥ͵ὸν ἁμαρτίας 

ἀναμιμνησχόντων τὸν Θεὸν χαὶ Πατέρα, καὶ χαθ᾽ 
ἑχάστην ἔχτασιν τὰς εῖρας ἑαυτῶν τοῦ αἵματος τοῦ 

Χριστοῦ πλήρεις ἐ ἐπιθεικνύντων. Οἱ γὰρ ἐπιμένον- 

τες τῇ πωρώσει, τῆς πατριχῆς μιαιφονίας χληρο- 
ε , ΠΩΣ Φ σένα Ν 5} ἐγ νόυοι ὑπάρχουσ'. ᾿Γὸ γὰρ αἷμα αὐτοῦ, φησὶν, ἐφ 

ν᾿ 
ς ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν. 

ᾶ Λούσασύςε, καθαροὶ γένεσθε. Δοχεῖ πως ἐναν- 

τίωμα ὡς πρϑοὶ τὸ ῥητὸν ὃ λόγος ἔχειν χαὶ οἱονεὶ 

πλοῖον τινὰ τοῦ Θεοῦ προς Εἶπε γὰρ 

ὅτι, Οὐχέτι ἀνήσω τὰς ἁμαρτίας ὑμῶν. Καὶ τὸ, 
πριν τς . 

Ἐὰν πληθύνητε τὴν δέησιν, οὖχ εἰσαχούσομαι 
΄ - Ὡ « μ , ᾿ εἰ ΄ ΄“ 

ὑμῶν. Νῦν ὡς ἰασίμων ὄντων ἐχείνων, Λούσασθε, 
᾿ Α΄ , σ͵ 2 αὐ - “ ᾿ 

χαθαροὶ, φησὶ, γένεσθε. Ὅτι ἐν μὲν τοῖς ἄνω τὸ 
, Ὁ τ - 

ἀδύνατον τοῦ νόμου εἰς σωτηρίαν τοῖς βουλομένοις 
᾽ »ΞᾺ. “- - ἯΙ 2 , Ὁ ον κατ᾽ αὐτὸν βιοῦν ἀπελέγχεται - ἐν τούτοις δὲ ἑτέρα 

“ν 3 , -͵ ϑυϑέ δι " .- ΞΞ 
ὑδὸς εἰς σωτηρίαν δείκνυται. Κἀχεῖνο μὲν ἀθετεῖ 

τὴν χατὰ τὸν Μωυσέως νόμον αἰσθητὴν πολιτείαν " 
δ" δὲ ΄“ 3 ) - ζ ΄“ ὰ δος κ ἵει ΒΝ ὁ τοῦτο δὲ τῆς εὐαγγελιχῆς ζωῆς τὰς ἀρχὰς ὑποδεί- 

3) ΄ ΩΣ ,ὔ τ , 

χνυσιν. ᾿Εὰν φέρητε σεμίδαλιν, μάταιον" θυμία- 
΄' - - Φ - 

μα, βδέλυγμα" τὸ στέαρ τῶν ἀρνῶν, τὸ αἷμα τῶν 
, ΄ ταύρων οὗ βούλομαι. 'Τ οὖν ποιήσωμεν ; τί προσ- 

᾽ .ε ᾿ ΄ ΤῈ ἘΔΓΑ- ΓΕ , 
ενέγχωμεν ; “ Μὴ τάχα, διὰ τὸ τὰς ὑλικὰς ἀπεστρά- 
ῃ θ ΡΞ 9.»ϑ 1. , ἕ ᾿ φῶ ΕΑ φθαι θεραπείας, ἐπὶ τὰς ἑορτὰς μεταῤῶμεν, διὰ 

; τὶ 
τούτων λατρεύσομεν; Τὰς νεομηνίας ὑμῶν, χαὶ τὰ 

σαδόατα, χαὶ ἡμέραν μεγάλην οὐχ ἀνέχομαι. Οὐχ-- 
- ΄ τ' Η ᾿ ξ - Ξ 

οὖν νηστεύσωμεν ; ̓Αλλὰ τὰς νηστείας ὑμῶν μισεῖ 
. 72 τ" “ Ὅτ τ Ὁ , 35 5, ως ὦ 
ἢ Ψυχή μου. Ὑ πόλοιπον οὖν ἱκετεύειν ᾿Ιουδαϊχῶς, 

ΑῚ ΄ 

χαὶ προσεύχεσθαι χατὰ τὸν νύμον; ᾿Αλλ᾽ ἐὰν πλη- 
, τ 

θύνητε τὴν δέησιν, οὐχ εἰσαχούσομαι ὑμῶν χαὶ 
ΕἸ ΄ - - 

ἐὰν ἐχτείνητε τὰς χεῖρας, οὐ δυσωποῦμαι τὴν ἵχε- 
μ᾽ - -Ὁ- {τ 

σίαν, ἀλλὰ παροξύνομαι ἐπὶ τῷ αἵματι. 'Γί οὖν 
᾽ - ἘΞ - 

ποιήσωμεν; Πῶς σε ἱλεωσόμεθα ; πῶς τὸ αἷμα 
{5 , , 
ἀπονιψόμεθα: Λούσασθε, καθαροὶ γένεσθε, Ναὶ, 

᾿ δ Ξ ἽΝ ν “- «Ὁ μὴ 
φησί" μεμνήμεθα γὰρ Μωῦσῆς τί εἶπε περὶ λου-- τς 

- « , - “- 

τροῦ. Ὃ γὰρ ἁψάμενος, φησὶ, τινὸς τῶν ἀχαθάρ- 

ς (σους Ὥς 

ἃ 4 εἰ ΣΟ ἐδ τῆς λούσασθε χαὶ καθαρὸ 

οὐ]α χαὶ πὶ 4115 φυΐη ας Ν55. ἀοδι ἀογαΐατ. 

6 1τὰ ΒερῚϊ ρυΐπιιιθ, [ογεϊας οὲ 4απαγίαβ, ΑΠῚ ἄπο 

Δη55. μὴ τάχα τὰς, εἴς. ἘΔ1 ἀεπίχιιε ὑνὴ τάχα διὰ τὰς 
ὑλιχὰς ἀπέστρεπται θεραπείας, σογγαρίο, Μοὸχ ἅτιο Μ55. 

λατρεύσωμεν. ἘΦΙΠ οὐπὶ Ἀθρ. [ογΠο λατρεύσομεν, ΑἸΤΟΣ 

νοιτο αὐτάς. 

τς Ῥανε- 

ΕΒΑΙΑΝ ΡΕΚΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΟΑΡΌΤ 1. 

ΔΔιποάτιπι 5] {5 αἰ θοίυπι. Αἰ ΓΘ υτι5. Πα αι. οςοῖ- 
ἀουῖε, δὸ πηΔΠιι5 5ι185 ἀμ οχ οοθθ οὐ ῃατὰ5 

Δ Τπ[δπβιιπὶ 510] ραΐγθιη ἐα ρονυῖσαϊ, ἀθχἐθγα πη τι 

ἘΠασίτοι διμϊοῖ ἴα, Θχ ροβοαίάτιθ ν θη" : ΠΟΠΠΘ 

βάπστηϑ ΠΠΠ πὶ Πρ511|5 1π ἐθ ΘΟ ΟΥῚ5 πη πὶϊ ἈΡΡΆΓΘΠΒ5 

Ῥαΐγοπι ἱπἼαγία ἀδοιτιπη ἀουῖτι5 Θχαϑρουαι " ΝαΠΟ 

Ἔ[ιδπιοαϊ 5ιπὶ Ππιἀθρουτιπὶ ῬΓΘΟΘ5 ; 5  ] ἀθ 1 οἰ πὶ 
δχίθπάϊιπε πιὰ πι5., δ πηΐδϑαπι ἴῃ {Ππ|σΘηϊειπι ἔἰ-- 
Ἰππιπὶ 56 τιι5 Πδὸ δὲ ῬδιΡῚ Γθυ σα ΠΕ 1Π| ΠΙΘΠΊΟΥ Δ ΠῚ, 

αἴάσιιο ρον δἰ πϑιαβ δ ἔθ Π5 0 65 δι185 Ἰρϑουῦιιτη. πιὰ - 

Πιι5 δαπαιΐπο ΟΠ γε ρΙ 6 Πᾶ5 οϑίεπμάπηξ. ἘΠΙΤηνΘΡῸ 
4 ἴῃ 51ὰ οθθοϊταΐθ Ῥθυβονογαπε, οδ 15. ρδΓΘΡΠὲΡ 
ϑιπὶ πονοάθϑ. ϑασρτῖς παῖ 67 1ι5.,. ᾿πα πη Ὲ, 

5ΙΡΕΤ 1105 5 δἱ 5 ρ 6 {105 τιοϑίγ05. 

38. Ζαυαπιῖπὶ, πππιπαϊ ἐσίοίθ. ν᾽άθιιν 4πο- 

ἀαιιηοάο ϑουρειγα , 40 δὰ νϑῦρὰ δἰῆποι., 

ςοπεϊπουο σοηταυ δαί. ἂς γ᾽ {1 τηθπάδο!! 

οὐ αϑραπι Τλϑιιῃὴ ἀσοιιβανθ. ΑἸΓ Θηῖπὶ : δἴοσι ἀπι- 
Ρἰζιις αἰἰπιϊτίαπι ρεσοαία τϑδίγα. Του. {Ππώ: δὲ 

ταμϊεἰριϊοανογὶ εἰς ἀδρτοοαιίοποτα,, ποθ ἐσ απμάϊατα 
γος. Ναπο “τιαβὶ {Π1 οϑϑθπὶ 5ΆΠΆΡ1]65., “αναπεϊτεῖ, 

αἷτ, πιισιαϊ δείοί δ. ΝΝΊναΐγιιπι ἴΠ ΘῈ ΡΘΡΊΟΥΊθτι5. 4α]-- 
ἄδπι ἀδιηοηβίγα ταν [6 Ρ6 πὶ 115 (αἷ 5Θοιι Πα τπ|πΠὶ ᾿ρ58Π| 

γίνου νοϊηΐ, 58] π|[6 ΠῚ ῬΓδοσία 6 ΠΟῚ ΡΌ556 : ἴῃ 

15 γθυῸ γι ῖ5 ἅΙτοτὰ δα δα ῖθπι νὰ οβίθ παι}. 
Αἰχαο {Ππ| χυϊάθηι 56 η51}116 [6:15 ΜΙ οϑαῖοδο 1Π511-- 
τὰπιπὶ ἀΡνΌσαΓ : ΠΟΟ ψΘΊῸ νἱϊα5 ον θ ]Π1ο8 Ργῶ- 
τηοηϑίγαΐ θχογϊα. δὲ {πίον ἰς οἰπυίΐατι., ὑαπιιτη: 

ἐπγπιίαπια, αϑοπιϊπαιο : αὐΐρεπι ἀσποτιηι οἵ 

Ξαπριίτιοπι {ατιτότιτι τοῖο. Οὐϊά Ἔσο ἔθου  Π1157 

«υἱ4 συσπτι5 ΟΡ] ταν! ἢ Ν πιμι [ΟΓ6 60, πο ἀ σογρο- 
γα] τ ]Ποπιπττι" ΟὈδθααΐα,, δα [θϑίοβ 165 βιππ1|5 
{ΓΑ Πϑ τιν], ἃ  ῬΘῚ 605 σα] τπππὶ ΘΧ ΒΙ ΡΘ ἴπιι5" δεο- 

τηθπῖας ὑδοίγας., οἱ εκαῦϑαία, εἰ αἴθοπι πιά σπάπι 

σιοτὲ ἤογο. Ατὶ ΠΟ 16} πα Ὀ] πητι5 3 566 6] απῖα νο- 
δῖνα Οὐἱτ ἀπίτηα πιθᾶ. ἈΘΙ Ζπιπ δὲ 1ρττπι 7). τι 
ποτ “πιφαϊοο ϑρ ΡΠ] σΘηλτ5., ἃς βθοιπαάξιτιπι ᾿Θ 6 ΠῚ 

ῬΥΘο65 θἐιυπ δ ηητι5 ἢ 564] οἱ τπτεϊἰρ[Ἰοαυοτγιἰς5 σμρ- 

Ρἰϊοαϊίοποπι, ποτὶ τ απιάϊαπι ὑο5: δἱ οἱ δατοτιείο- 
τἰιἰς πιαπιι5., ΠῸΠ ΠΊΟΥΘΟΙ 5 ρΡ 0] ΕΟ πὸ ; 56 9Ρ 

οἰ ιιβιιπὶ σα π σι πο δ ἴνᾶπι ρυΌνοοον. Οὐ 1ρ]- 

τὰν ποθ 5 [λοϊθπππι 656} Οποιηοάο τ6 ΡΥΟΡ τ αι 

511Π|115 ΓΘ ΑἸ τπ}17 «πο πάχη ρᾶοῖο 5αΠσιπαπὶ ἃ}}5-- 

ΝΙ5. λατρ 

ΓΈ ἀπονίψονεν. Αὐ φιὔπηις Μ85. ἀπονιψόμεθα. 
ξνωμιξν. 

Βὲρ. Ῥτίπιις ἀπονι:ψώμεθα. ΠΡτάοπι οὶ λούσασθε καί. 
οοι]απι χαὶ ἄξοθβα ἴῃ τη] 115. Νῖ55. 1.πὶ ποίαν πηι, 

Βασι μος ἴρθο ἴπ Ἰοοὸ φιδίιον Μ85. μεμνήμεθα γὰρ 

. Τρρεβὲ γὰρ ἴπ οατς. Μοὸχ ε ἄπιθι Μ55. γόσοπι 

φυσὶ ἀἀΠ ἀἸάτπητιο, 

Δ]αα}ι. 

25. 

Ψν, τὸ. 

27. 



0 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΟΣΙ 

ΤΟ ΘΙη1|5 ἢ 1Ζαν αι. αι παἰϊ οοίοί. Τὰ οι, τπ- 

«πὐϊαπας; πη Πλ  Π  Πλ115. ΘΗ 1.5 {π||61 6 Ἰὰν Δι Ὸ ΑἸ ΧΟ 

ΔΙον 565. τ] ΘΠ π}ν ἐπ 2 {6 Πα αι] ἀρ] απ ΘΟΓιΙ ΠῚ 

«πὸ ᾿πη πλτιπκἰὰ δι ηξ, Θὲ ῬΟ]Παττι5 ἔπου τ, ἸΆνθ 1 νος 

5 ππθηἴα. οἱ ἸανΠ ει" ΘΟ Ρι15 ἃ πιὰ, ΘΕ πλι πε τ|5 
οὐτς ΑἸ ποὴ αἰχ τ: Τιανιη!ηὶ Ο τπατη ἸΔ Π 116 

1 Π 6 1] π, 56 ταπέϊπ ζαναπιῖηῖ. 

ἀπ πτιη}5 ππὰ θυ σατο. ΠΙῚῸ Τὰν}: νοϑιπηθηἴα,, οἱ 

Ἰὰναθ ται" ΟΥ̓ ΡῈ5 ἃιια : πο Δυι δυο ΘΟ 1185, ΠῸΠ 

Βαρ διὰ 

50.165. 40 ΔΠΙ ΠΠ Δ θι15.. ΠΟῚ ἃ ὙΘΒΓΠΠ]ΘΠ 115. ΝΟῊ ἅ1η- 

ΑἸ τα. {τι γ 15, σα Π απ], ΟΠ  ΟΠ}15, δὲ βίδοιθϑ δα Γα σὰ 5 7 

ΠΟΙ 81} [π|ν 8 ΠΟ 1} 1Π 0 {1 5 ῬΥΌ 5115 ΓΕ Δ ἢ, 60 τ} 

πα Π]Πυι μι} ἁΠΠπιη ἢ] δα Ὁ ΘΟΙΟΥΘῊῚ 5 {τ|8}65. ΓΠῸ5. ΤΟΙΤΠηῚ 

οὐ]τπι5 Ἰο μα} 15. ΤΟ ΠῚ ρτι5. ὙἿχ {{Π1|.Ν6 76} Πὸ5 πιά] α- 

ἴοο αἴτιι. Νὸ [6 1πρ] 165 ἴῃ οἵϊο. Ἦδ τιηὰ 51 ΠΊρ}10] 

ἃ0 ΘΟμΙ ΡΟ Ἰαυῖα Ορτιδ {Π0Ὶ 65:7. πῶ ΡῈ Π65. νῸ5 
«οι. Οὐ] τὰ πάθη οϑὲ Ποο ἢ 7) κοί ϑοπμ) [αθογὸ. 

Οὗ ρυφθσορῖο ῬΡΌΥϑ115. ΠπαιπῸ ΓΘ] 6Π105 Οδ 15, ἰρδῖτιδ- 
ἀ1|6 δϑιῖ5. συ θ5. Οὐΐα ἰσίταν θοπιιπὶ ἀσοῖῖπα 
ΡΟΙΘσΘΓ. ΘΟ ρΑΓαν,. πο ἴαιηθη ΙΘχ γ05. ἀθοι1 
(πᾶμι ἀσοιιπιοπία 6715 τἀπὶ ΠῸΠ ΠΟΠὰ γΘριι- 
ἀϊατα δι 6}. τἀπὶ ἀδηνιι. ἃ ΒΟ πὶ θυ δ η66}1- 

Δ ΠῚ ΘΟ ΠΟΥ ΒΔΓΠΟΠΘΙ 

ἀππὰ νυ ιιη} «Πἰ5} 6 Πδα τα", ΘΧ ΟΪΔ "Ὁ ΘΧΘΙΉΡ]Ὸ νὸ- 
Ἰῖηῖ Δάἀνουῖαβ. 51: Πα ϑρία μι δον}. {|| ἸΠ ΘΠ 65 
᾿π] ρΘ ηϑὰ5 [λοι ,. αἰ Πυιαἔ τι6 αἰ ν 1115... στα πλ}-- 

ΠΕΟΘ556. οδὶ ΟΠΊΠΙΠΟ. 

ἴὰ ἃς νανῦία ἃ νοΐ ἀρ Οπαη τι" : Π]Ὸ ἀπ 6}, “ 

«πδπίιιην αὶ σρῖογα ἀΓΠ πο. [ΒΓ 1050 511 ἀπίηιο; 

Οἵ δδοὰ ππΐοα ἀπηιαχαΐ σομλ τη (16 γϑϑοδία : (61 η-- 

ἦδ βἰπρυ]β {τ|6. οἱ πῸΠς 5 ρίπΠ 1, ΡΟ] ΘΟΙ5., Γἀπλῖι-- 

05 δὺ πϑοθβϑί αι δάίσαι., αὶ αἰ ΠΠπ||4 ατιο πὰ- 

τα ἈΠ 1τον οὐ σοι! ὀχ ροίοθραι, ἀθνθῃϊδηι : 

ἄἰοπ δ πηοάππη δι τν πῖλπ ΟΠΙΠ 115 ᾿Θ ἉΠΠῖ15 οΧ 
οΥάϊηο. γΟ] ΘΟ 5... ποοοββανῖθ Εν ΔΠΘ6Π Δ Ππ} 5ι1- 

βοθριῖο. δαναπιίῖ. Ἐξαα14 Πππονὶ ἢ ΤΕ πη] ονὰ- 

ἀαε|5. Οὐ ἀπΐθι πα πα τὰ Ομριι5. 6δὲ ὃ ΤῸ Πδιιὴὶ 
νἸάσαι 5. ϑαισπο ἰσίταιν ΓΠΘΡῚΓ ἈΠ] απ} 16. 6550 

ΟΠ - 

οἱ δοοορία ρυϊογιιμν. ἀο]Ἰοϊογιιην. νϑηϊὰ ἴθ οἷο 
ἀορονο 9 ἀπ [14 αυϊοάταηι γε τιν 9 

39. “«1}μ{ογιὸ πεαϊίῖας ἐα απίμπαῦιις υϑείτὶς αὖ 

οοιὶς τποὶς. ἘΧΡανσα ΠΟ απ θη ατι28. Ρ6ν ἰανὰ- 
οὐαὶ ἢν ἃ ΠΟ ἶηΙ οὐρα ΠῸ5 ΠΟ πα πζαῖο ἀοροη- 
(δὲ τ: 56 οὐπὴ ποηληα ἀδροπίζαν", 1ἀ ποβίν 

ἃ Τὰ 55. ἔγοβ. Τλθοβε μόνον ἴῃ ΘΠ1{15 Ὁ ἴῃ 1115 4α]- 

Μυιιπέήία πὶ ΠΙᾺ {πὰ πλὸχ βοαψιπταν, ἐνταῦθα ἀ 

λετε οἷς, 55. 1π|61Π|Π5] ἀορενο υἱοί : Πῖο ἀμ ξεγῖε 

ποχιίείας, ποῦ σον εἶθς δας “ια Ομ γαἸειγεῖτι" δα οολι- 

τἀοίιι τι ιιθν ἐπεπειπείανιπι. (οΥ εἰϊς πτασιίας οἰ τὸ, 

ποτε το πιδ α ΟΥ 1. 

"ν Νὴ ἐμποδίζου. Ηος εβὶ, (ανὸ ἐδ ἐμ ρέϊοος ἐπ οἷο, 

“μος ἴπ αἰϊενιις {ποις οὐδονναίιαπι ρον. Νος τ 

5. ΒΑΞΙΠΙΙ 

Ο πλουσίων, χαὶ 

ΔΙΛΟΝΙ, 

" ι - ᾿ ἐΕΥΣ τ 
των; χαὶ μιανθεὶς, πλυνεῖ τὰ ἱμάτια, καὶ λούσετα! 

τὸ σῶμα ὕδατι, χαὶ καθαρὸς ἔσται. Ἀλλ᾽ οὐχ εἶπε" 

λούσασθε ἐφ᾽ ἑχάστῳ μολυσμῷ, ἀλλὰ  Λούσασθε 
μόνον. “Ἔν βάπτισμα; ἴα, κάθαρσις. ἜἘχεῖ πλυνεῖ 

ἄρσεὶ χαὶ λούσεται τὸ σῶμα ὕδατι - ἐνταῦθα 

ἃ ὰς πονηρίας, οὐχὶ τὸν ῥύπον, ἀπὸ τῶν ψυ- 

γῶν, ἊἋ ἀπὸ τῶν ἱματίων. Μηχέτι περιεργάζου 

λίθα 
ἢ 
έτι ἀναζήτει δάμαλιν ἀκριδῶς πυῤῥὸν , ὡς μηδε- 

τεσ τε Δι. νν "- ᾿ 
νῶν χαι χαλθάνην χαι ΡΥ ΤΝ χαὶι σταχτήν, υηὰ- 

ε 

υαἱαν ἄλλην τινὰ χρόαν ἔχειν, ἃς τρεῖς μόλις ὃ σύμ.- 

Β πὰς χρόνος τῆς νομικῆς λατρείας ἤνεγχε. Μὴ νή- (9, Ί ᾿ς “- ἼνΞΎ: ἢ 

στευςε ᾿Ιουδαϊχῶς. " Μὴ ἐμποδίζου ἐν ταῖς ἀργίαις. 

“Ἐνός σοι χρεία ἁπλοῦς; χαὶ συντόμου, οὗ αὐτοὶ 

᾿ 
Σ ὃ νόμος 

:ς» »., ΝΣ ΠΕΣ ΣΩΞ ν ὁ αὐτοῦ οι δ 
ὑμᾶς οὐκ ἐδίδαξεν ( ἐκδέόληται γὰρ αὐτοῦ ὡς οὐ 

- , Ἁ “ας, Ε 

χαλὰ τὰ διδάγματα ), πᾶσα ἀνάγχη λοιπὸν, ἐπὶ τὸ 

εὐαγγελιχὸν δ'δασχαλεῖον καταφυγεῖν. Νόησόν μοι 
᾿ ᾿ τ τὸ 

τὴν μέθοδον τ τῆς οἰχονομίας τοῦ λόγου ἀπὸ ὑποδεί- 

γβατος ἐναργοῦς. ἔστω τις τῶν πολυτελῶν χαὶ 
᾿ς ὩΣ 

τὰ παρασχευασθέντα αὐτῷ ποικίλα 
᾿ ν , »"" ὩΣ ἊΝ ἂν ν ᾿ . 

τὰ ἐς τὴν οιαιταν" ἘΧΞΕΡ ὁξε οὗτος προς μὲν τα 

- , 

λοιτπ᾿ τὰ δυσαρέστως, πρὸς ἕν δὲ μόνον ἐπιτηδείως " 
ἀποπεμ.- ΄ 

εἶτα καθ᾽ ἕκαστον αὐτῷ τῶν ἀδουλήτων 

πομένων, εἰς ἀνάγκην ἀγέτω τοὺς θεραπεύοντας εἰς 

ἐχεῖνο ἐλθεῖν τὸ χατὰ φύσιν λάνθανόντως ἐπιζητού- 
κ [2 Ε -» ψ' ἘΞ 3 ἘΕΡ 5 6ε6λ. μ᾿ " 

μενον " οὕτω καὶ νῦν πάντων ἐφεξῆς ἐχδεύλημένων 
Ξ δ Τὶς κῶς ἤβλείς. τ 

τῶν νομικῶν, ἀναγκαίως ἣ παραδοχὴ τοῦ εὐαγγε- 
Καὶ τί τὸ κέρδος ; λίου κατασχευάζεται. Λούσασθε. 

Ἵνα καθαροὶ γένησθε. Εἰς τί δὲ χρεία καθαρότητος; 

Ἵνα τὸν Θεὸν ἴδητε. Ἦρ᾽ οὖν ἐξαρχεῖ λουσάμενόν ἱ 
ε χαὶ τὴν ἐπὶ τοῖς προτέροις λαδόντα συγχώρησιν με χαὶ τὴν ἐπὶ τοῖς προτέροις τὰ συγχώρησ 

ς- ἍΝ Φ , ᾿ 

" ἣσυχαζειν; ἥ τινος χαὶ ἑτέρου χρεία; 

᾿ πὸ παῖς ᾿ς ΚΛ φΘΝΝΝ 
Ἀφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἀπέ- 

» - ε ᾿ ρα Δὴ ΣῊ ῊΨ Ὰ 
ναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου. Ἢ μὲν γὰρ διὰ λουτροῦ χά- 

- ΕΣ - ΝᾺ 

θαρσις τῆς σφιλανθρωπίας ̓ἤρτήτοι τοῦ Δεσπότου " ἣ δὲ 

τῆς πονηρίας ἀπόθεσις ἔργον τῆς ἡμῶν αὐτῶν ἐπι- 

πλα] 0. Ῥοβὶ αιιαίιον Δῖσα. χρεία, ΑἸΝ ἄπο 

155. οπὶ οἰ χρεία τοῦ χαί. Θαρίπ 6 ἀιατιιον Δἴ8ς, 

ἘΔ τοῦτο, τὸ μάθε 

. ΑἹ Θ61Π οὐὰπὶ ἀΠπ|5 ἀπόθιις Δἴ55. νόμος 

ἁπλοῦ καί. 

Ἅ1Ξ-. δ δὶ (πόμιενος, ΡΟΘΘΙΠΙΟ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ἸΝ ἘΒΑΙᾺΑΜ ΡΙΙΟΡΗΒΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ. 1... 00] 

μελείας ἐστίν. Ἵνα δὲ μὴ μόνη τῇ ἀπὸ τοῦ λουτροῦ ἰρδογιι (116 Θη 188 6 οὐδ οἰ θοια5. 6δι. φιθιιι 
χάριτι “ ἐπελπίζοντες, ἄπρακτοι μείνωμεν ἀπὸ τῶν . Π6 ἴῃ 501 Ἰαν ΔΟΡῚ ΘΙ ΔΓ 5ρ6 πὶ ΡΟπϑηΐθ5, "Δ η-- 
ἐντολῶν, διὰ τοῦτο ἐπισυνάπτει πᾶσαν τοῦ βίου τὴν Ἃἐἰαἴὰ ποη μεγἤοίϊδμηιβ,, ᾿ἀοἰνοο Ομ πθπὶ νὶϊ88. γἃ- 

συναγωγήν. ᾿Αφέλετε τὰς πονηρίας ἀπὸ ' τῶν χαρ- [[Ο0Π6ΠῈ 5ἴπηι} Ππηρὶε : αΖμ(ογι 6 πιαϊίεῖας ες οογεὶ- 
διῶν ὑμῶν. Οἰἱονεὶ ἐχριζώσατε ἀπὸ τοῦ ἡγεμονιχοῦ Ε δτι5 υδείνῖ5. ΤΟΙ 6 νϑῖμε γ  Ἰοἰτιι5. ἃ ΠΟ 6 πηὰ- 
τὰς πονηρὰς ἐννοίας, ὡς μήτε λόγον, μήτε τι ἔρ-  [ἃ5 σοφἸ Δ 0η65, τι ΠΘ]τ6. ΒΟΥ ΠΠΟΠΘΠῚ 5. ΠΟΙ 6 

γον ἀπογεννᾶσθαι τῶν μοχθηρῶν. Ἀπέναντι τῶν ΡΓΑΨΙῚ 1}}π|π} Οριι5 ᾿πσθηθνοῖ. 10 οομὶς πιοῖς. 
ὀφθαλμῶν μου. ᾿Ππειδὴ πολλὰ τῶν χατὰ τὸν σπου- ιιοῃίδπι πλ]}1ὰ (26. ἃ Ὑἱτὰ. ῬΓΟ]6 Ἰηδε πα ρεὸ- 
δαῖον βίον παρὰ τῶν ἔξω τῆς πίστεως ἐπιτηδεύε-  [Ποϊδοιιη ιν, ἤπιηῖ ἃ} 115 411 ἃ Πι46 ]Ιθηὶ διιηῖ, 

ται, οἷον ἀποχὴ τῶν ἐν συνουσίαις χαὶ βρωμάτων 6118}15 65: ΘΟΠΟΙ δ τπ5. δὲ. νοΠρίαξιιπι. Θρα] υ τ 

ἡδοναῖς, καὶ τὸ ἐν ἤθει εὐσταθὲς χαὶ ἀτάραχον, ΔΙ ΒιΠΘητα 5. ΠΙΟΡΙΠ 116. ΘΟμβία πη δὲ {γΔΉ 60} - 
οὖχ ἠρχέσθη τῷ εἰπεῖν, ᾿Αφέλετε τὰς πονηρίας, ἀλ- [185 : παι σομπίθητι5. οϑὲ [15 ψου 15, «Τμγεγιο 
λὰ προσέθηχε τὸ, Ἀπέναντι τῶν ὑφήαλμῶν μου, πιαϊιιϊας 5 564 Αἰτθχαῖε ΠΠπιὰ : 70 οομεἰϊς πιοῖδ; 
ὡς οὐδεμιᾶς πράξεως χαθηχόντως ἐπιτελεῖσθαι ὃυ- [ὩΠΙΦΙΙΔ ΠῚ ΔΙῸ Π1}}}ὰ Θοπγ Θμἰθηΐθι" 4πιθαΐ Ρ θυ οὶ , 

γαμένης, εἰ μὴ μετὰ τῆς εἰς Χριστὸν εὐσεόδείας γές ΠΙδΙ σἴπὶ μἱδίαιθ 418. ορσὰ ΟΠ ΓΙβίι οδὲ, δι. 

νοιτο. Ἢ ἐπειδὴ ὁ Πατὴρ βλέπει ἐν τῷ χρυπτῷ, ΑΑτἸ «υοῃίδιυ. Ῥαΐον νἱάθι ἴῃ ἀρβοοηάῖίο., ἐἰ- 2γμίμ.6.6. 

Ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν μου, ἀπὸ τῶν τόπων λέ- οεἷϊ : “710 οομἐϊδ πτεῖὶς.,. Εϊναϊνιι ἃ ἰοοἷδ {πιὼ ΤΠ οῖι5 

γει, τῶν ὑπὸ Θεοῦ βλεπομένων " ἵνα μιὴ μόνον ἀπὸ 1} ἱπειιθίτιν ; τις ΠῸΠς πιο [0 4} δου! μη θιι5. πϑαιιῖ- 
τῶν πράξεων αὐτὴν περιέλωμεν, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν τ[ἅπ| Δι γ ἈΠιι5., 561 ιϊαπη. ἃ ΘΟΡ ΓΑΕ ΠΙθιι5. 

διαλογισμῶν. ᾿Γοῦτο δὲ διὰ τῆς τελείας ἀγάπης πε- Ηοο δπθην {π᾿ μδι ρϑυίδοίαπι. ον ἀ[Ὸ Π. ,. 60 

οιγίνεται διότι Ἢ ἀγάπη, κατὰ τὸν Παῦλον, οὐ «ιοά ('αγί(ας, γιχτα Ραυλιπι, πολὶ οοβίίαι πιά. τ. Οὐ τὰ. 

λογίζεται τὸ καχόν. ἰμπι. ἐπ 

Μάθετε χαλὸν ποιεῖν. Οὐ γὰρ σαφὴς ὁ ἠθιχὸς 40. ΠΖιδοῖί6 νοπίίηι (ας ογ 6. Ἐπὰμ νΘΥῸ πηο Ὁ} 15 

λόγος, οὐδὲ πᾶσιν αὐτόθεν " ἐχχείμενος, εἴπερ δι- βφοϊοπιία παι ρουϑρίοιια 65ι, ΠΘΉ 116 ΘΧ 56 οἰ πο 5 
Ϊ δαχτόν ἐστι τὸ ποιεῖν τὰ χαλά. Διχαίως γὰρ, φησὶ, ΘΧροβίία δὲ ἀρθυΐα : 5ἰαφιϊάθμη. θῦμα [Δ θῸ μον 

Ϊ τὸ δίχαιον διώξεις. Τ᾽ ουτέστι, μετὰ τῶν περὶ δι- ἀοοινίπανη Ἰβοὶ μλτ15. 7 μδί6 οπίηι, πα}, φιοε θεπι. τ. 

] χαιοσύνης λόγων τὴν διχαίαν πρᾶξιν ἐπιτελέσεις. ἠιδίμιηι ὁ5,, ρΡοΓ5Θηποτὶς. Ηος Εδι 5. Οὐμ} {πι5Ε{{|8 30: 
Ὥς γάρ ἐστίτι ποιῆσαι ἰατρικὸν, ἀλλ᾽ οὐχ ἰατρικῶς" δοΥΠΙΟΠΙ 118. {πιϑῖαπη ρθυἤοῖθϑ δοοπθηι. Οτιθηι-- 
οὕτως ἐστί τι ποιῆσαι δίκαιον, χαὶ μὴ δικαίως. Βὶ Δἀιηοάτιπι Θηΐπὶ ΔἸ] οοηῇοὶ Ροίϊοβε, «πος ἀὦ 

Οἷον ἰατρικὸν μὲν, αὐτὴ ἣ τῆς βοτάνης χρῆσις" ἰχ- ἁνίδπι πηϑἸοὰπι ρου επϑαΐ, «παπτιαπι [ἰ πο οΧχ 

τρικῶς δὲ, ὃ λόγος χαὶ τὴν δύναμιν τῆς βοτάνης, τηραϊοῖπος γΘρι] 5. σοπ οἰ ταν : γαιίοπθ ΘΟΠβ 1 

χαὶ τοῦ πάθους τὴν ἰδιότητα, καὶ τὸν καιρὸν, χαὶ ροίοδὲ 45 4υἀραπ ιιδίτιμ δἰοονθ., Ἰοθὲ ποὴ 
ΨΕΝ δ μον : ἕ 

τὸ μέτρον, χαὶ τὸν τρόπον τῆς χρήσεως ἐπεσχεμ.-ὀ Ἀἠ[τπιϑῖ6. ἘΧΘΠΊΡΙΪ οαιιδα., 056. ΠΘΥ]ΑΥΊΠῚ) {5115 δὲ 
δ 5 ΄, Ὁ - - - - 

μένος. Διαφέρει δὲ τὸ χατ᾽ ἐπιστήμην τοῦ αὖτο- «μιά ρίδμη αιιοΐ Δ ἀγίθηι τη Ἰσηὶ ρουεποῖ : 5ϑὰ 
ἯΤΟ τ᾿ ΕΡΡΜς ΕἾΡ : 

μάτου. Ὁ μὲν γὰρ χατὰ τὴν τέχνην ποιῶν, ἀεὶ τὰ -“ ἄτη ΑἸ αι ἃ ὁχ τηθαϊοῖημο ΡΥδθοθρίο ἀρτεαν, γα 10 
" ν , φῳ ΕΣ τὰ , " ΓΑ ψ Σ: ς . . ᾿ αὐτὰ " ποιήσει, ἕως ἂν ἔχη τὸν λόγον" ὃ δὲ αὖὐτο-. οἱ ΠΟΙ] )ΑΡτιΠῈ ν]ΠῚ 5, ΘΓ ΤΟΥ] «ΕΔ ΠΠΓαΊ θη, [ΘΠ ρι15, 

΄ ν᾿ κ᾿ " τ Ω 5 - 

μάτως, οὐκ ἀεὶ συντρέχοντα ἕξει τὰ ὠφελοῦντα, τΘΠ51ΓΆ ΠῚ, δἵ τςθ πὶ πηθάτιηι σοπϑιἀθραῖ. 5016 Π-- 
Ε, “- “- - - - - 5 - 

ἀλλ᾽ εἰ σήμερον ἔσωσε, τοῖς αὐτοῖς ποτε χαὶ διέφθει- ῴτἴὰπι ἁυῖθπι ἰπἴθι" δὲ σάϑδιιπι ᾿π ΘΓ ΘΕ “βου! πηι. 
ρεν. Οὕτω χαὶ ἣ τοῦ καλοῦ “ πραγματεία κατ’ ἐπι- ἢ Νά 41 5Θοιμ παι Υ ΓΘ] ΟρΟΓΑ 1)", Θ 6 1 561}- 

στήμην ἐνεργουμένη ὁμαλῶς ἀποδίδοται, ἕως ἂν μεν οἴβοῖοι, ψιιαπηάϊιι γα πο ηὶ Δ ἢ ϑοβθυῖς : αι ατι- 
ἐνοιχῶν ὃ λόγος οὗτος ἑκάστῳ τῶν γιγνομένων ἐπι- [61] [ΟΙΠΟΙῸ 6ἱ οᾶϑιι ἀρὶτ, οἱ ΠῸΠ 561Ώ 061" οοπάπιοῖ-- 

στατῇ. Δείχνυσι δὲ ἐν ἄλλοις τὸ ἀναγκαῖον τῆς τῶν Π]1ἃ 58 οΟἰεγθηΐ : 564 ἱ ποήϊθ ἀθάϊι βα]ειΐθι, 4}1- 

ποιητέων μαθήσεως, εἰπών: Πᾶς ὃς οὐ μὴ μάθη «τᾶηάο ρδγ ϑαάθιῃ γϑιῃθά᾽α διϊαπι πθοθπὶ ἀΓΓ10. 
δικαιοσύνην ἥ ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλήθειαν οὗ μὴ ποιή- Πιιης αἱ πιοάπιη εἰ γαῖ Ἰδιι }}}}}15. ἀο θοπα ἱγνὰ- 

“ ΌΡΙ ἴῃ ὁχοιισὶς ᾿ερίτιιν ἐλ 

ἐπελπίζοντες, «τι ἐφελπίζοντες. 

ΓΙ Μϑ5, βεχ. δι ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. Βεης 

οὐτες, 50. θ᾽ ταν ἴῃ ΝΙ55. "» Ὅπιι5 Μ5. ποιήσει ὡς ἂν ἔχων τὸν λόγον. 

ὁ (Ο]ΡΟγΕπΙ ἦτο οἵ τπὶς ἤδρ. τοῦ καλοῦ πρᾶξις. 

ΑΠῚ ἔγοβ Μίξ5, οαπα δ 115 τοῦ χαλοῦ πραγματεία, Μὸκχ 

«αϊάοπι : 566 γροϊαπηαπί γοΐογος ΠΡεΪ, τα ποίαν πλτι5. ἀπ115. Νῖ5. ὡς ἂν ἐνοιχῶν ὁ. 
Ὁ Β4ΠῚ οὐ Ἀδρ, [ογιτι5. ἐγχε 

155. ἐχχείυνενος. Μοχ τπιπτις ΝΙς, 

ΙΒ' γος. ΑἸΠ ἀαϊηίιιο 4 ΠΙιά,, ἐπὶ τῆς γῆς, ἴπ «ιδιικάαι Μ|55. οἱ ἄραι} 

ο διδαχτικήν, ΤᾺΧ μοι ροσῖ γοσοπὶ δικαιοσύνην : ἴῃ ΘΠ γοιὸ 



πὰ χ26.10. 

Ὅονο τ. 

8.2 

εἴατο ὁχ δοϊθατίῳ ρυθθοορε5 οἴθοῖα.:, ἐι 4} 1} {Ἐν 

ὀχϑϑυίταιν, 4ποὰ] γάτὶο Πεθο ᾿πΠῖτι5 ΠΙΔΠΘΠ5. 51Π-- 
6.115. παρ πη Ῥ Όθβθη5. ΟΥἾτ. Τ)θοία νας ἀπιθ) ἰἢ 

Π115 ἸΟοἿ5. ΒΟυ  ρ αν ἃ ΠΘΟΘΒΘΑΥ]ἃ ΠῚ 6556 ΓΘΓ.ΠῚ ἀσΘὴ- 

(ἀγα. ΘΙ ἢ Δ ΠῚ}... ἀππὴ. (11 : Οπιπὶς {τ πο 

εἰϊαϊοονὶι γι {αὶ στρ 61 τον Γαπι, ϑοΥ [ας θπι τι. 

{πεῖοι. (υϊη οἱ αν τη θη αἰν πιι ΤΠ 61 Θὰ 

{{|88 ἀἴδοὶ ρόβϑιμ! σΟ]]οοαῖ, ἀἸσθη5 : 7 ἐπί {{ϊ, 

αἰαῖ πὶθ, {ἰποτθιι [)οπιϊπὶ ἀοοοῦο το5. 

4τ. Εαφιίνιιο γμαϊοίιηι,; ΟἸνῖσῈ} νἹ Δ σοι ; 

5θοιπ τι «πο χοῦς ΠῸ5.5. [416 ῬΓῸ ΤΠ} 115 

ΠΟ] 5. τπουοθ θην γΘρΘηΉ1 : υοά πἰδὶ Ἔχααῖνὰ- 
1πτ15... ΠΙδῚ θυ ΘΟ] 15. Πα θα μιι5., ἴπ ΒΟΠονμαι 

ΟΡΘΡΠῚ ΘΧΘΡΟΙ [ΠΟΙ 6 ΡΟ ΒΘΥΘΡΆΓΘ ΠῚ ΠΟ ΟΘΘΙΠΠΊ115. 

ΠΕ θηΐ μι 51 τα ἰπ Ππά τοῖο ϑιπὶ ἐὐθηιθηα., ΠΟ15 

Ρυἀϊσαητι ; δουῖιπὶ οορίτατῖο, μ᾽οιαῖθηη ἀοοοι. 

Αἴ ααΐα μ18}} ποῖ δα ροπάθειν, ΠἰΠ}} πὸ 7|41-- 

σα ΙΓ", οὐστης π1Π1} τπαπθας ἰπ]υἀἸ αι... Π1}}1]-- 

416 τϑιμθῦθ δὲ [Ὀγτατο ἀροϊάαι, (τι. σΟΉ51|10 

ΘΗΪΩῚ 9 ᾿παπῖ, ομηπῖὰ (ας. Ετ, Οὐορίίαἰἴίοπες {ιι- 

διογ πὶ 5 ἡ ϊοῖα. ΟΡοντοι ᾿τα τι γα ΟΠ ΘΙῺ 5 {π|Ὁ 

ταπη πὰ] ΠΧ ΘΟ Ρ ΘΠ α1} ἴπι ΠΟ] 15. Ἰθοιι πὶ 500- 

εἶτα δδῖ, δίπρα!α αἰ) Ἰοανο δὲ ὀχ ρθη θγθ, ἔπη} 

4 ἀϊοθη ἃ, τὰπ} {πὲ ἀσοη δὰ διιηϊ, ἀἴάτιθ δεϊληι 

(ὁ σοι ΘΟ ΡΓΟ] ΠΕ 15... οἵ ἠδ νϑ οι ΘΠ ΟΊ] τι5 

ΔΏΪΠΙδ5. ΠΠΟΠ ] 115. ἀκοαὶ 7 ]οῖο. τ ρθη 15. 4}}01-- 

αὐἰπι 5101 νἱπάϊοανο. ΠῸς. δηΐη δὲ αοά αἱΐ 

ῬΑ τι5. : δὲ ὀχ πὸ 5 ἴρ505 μοι θηλι 5 τεθτι ἐ{- 

46 ἡιιαϊοανόπεα, {ἰϑόναῖο ὀρργόϑϑιίηι. Οὐϊὰ αἰι- 

ΡΙῸΧ 68 ᾿η)υνία τ ἈΠ τ] Θη  ν] ἴπ ΓΘ τι5 σον Ρο- 

γοἾδ. Ῥατα ἴῃ ρΘΟιΠἾ15. δὲ Ἰη ΓΘ] 115. θΟἢ15 Θχ τοι 

ιἶβ5.) γ 6] ἴῃ ἰρδὰ ἀπϊμλὰ [ΠΟ πα πτιι" ἐπ }γῖα : 1πα1-- 

5[ΠΠπῸ016 5.115 [|551 Πρ ταν ΟΡ  βδιιηι. οι θη τη 

ὁδι ϑδιάίπιμι. πιὰ ]τ5. 05 Δ Π  ρ ΡῈ ἀθθρ γο ἴῃ 1106-- 

γα Πα 5 115, {πὶ Ἰϑια τον ᾿θἀππιπιν : 46] 66 «πο τι6 

δὸ5 41] τυγαπηϊά δ αἴ} 00}} Ορρυϊ πηι ηταν,. Θὲ. ἃ} 

110 οαρεῖνὶ «οι μΘη Τα}, ΠΟΘΙ ΟἸΠΠΪ ρον νἱ- 

οἱ ἴπ απὸ Ν5. μοῦ νουθιιηι ποιήσει ΘΟ]]οοαίαν. ΒΘ α πὶ 

ΘΠ σαπὶ {ὙἸ}0ιι5 Δῖ55, ἐν τοῖς διδαχτοῖς. ΑἸ ἴτὲ5. 85. 

ἐν τοῖς διδακτιχοῖς. 

ε ὕπι5 ὁ Οοἠη οἤδιαηἷς οἵ ΠῚ φααῖαον καὶ κεκριμένοι. 

Ἑδ1 εἰ Πδρ. τουίῖι5 χεκρυμιμένα. 

Πα Ἡρην. οἵ Φόθιιβ. οπὴ Βδρ. «πατίο δὲς οἴιπὶ 

αἰτόσαο (ΠΡ γε ῖπο, ΕΜ1 νονὸ οἱ ὐάοχ Εἰς. 1ν οατα 

«υϊθυδάαπι Απρ] οἷς πάντα ποιεῖ, Οπιιΐα {αοῖε. ϑονὶ- 

Ρίοτοπη, οὐὰπα 1[ὰ Ἰοαιιῖι5 οδὲ., τοϑροχῖσβο αὐ 11ὰ Ἐὸ- 

ΟἸοβιαβιοι, ἄνευ βουλῆς ὑνηθὲν ποιήσῃς, νοτο εἴ σθοῖς 7ὰ- 

ἀοαταπε “οοιϊϑδί ται υἱνὶ Πιισοιιβ οἱ Οομ Ροἤ5ια5. {Π0Ὶ 

ποῖαπάππι απο ΕΟ] ὁβ᾽ 5.101 βοπιοπ τὴ ἴῃ Υ α] κατα 

1.51 32, 24, ἀρὰ ΧΧ νοτο, 85, 24. 

5 1πτ5. ΑΒ] Ιοιι5. Οοὗοχ οἱ θην, οἵαν. τἰγοί το 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΔΟΝΙ. 

ΑΥ̓ Ν , - - Ν 

σει. Δαδὶδ δὲ καὶ τὸν φόθδον τὸν θεῖον ἐν τοῖς διδα- 
ἘΞ ι τ ͵ ἘΣ 

χτοῖς τίθεται, λέγων " Δεῦτε: τέχνα, ἀχούσατέ μου., 
΄ Ψ, -’ 

Ὁ φόθον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς. 

ΠΣ ΤΗΣ ᾿ Ξ ἡατε δ: τὸ Ε ΄ 
Εχζητήσατε χρίσιν" ἤτοι τὴν τοῦ Χριστοῦ, χαθ 

δ , ὌΠ Γ Ὁ 3 “ἥν Ως Ξ ῃ γ 5» 
ὴν χρίνων ἡμᾶς, ἀποδίδωσιν ἥμῖν τὰ χατ᾽ ἀξίαν, 

ἣν ἐὰν Δ τῶ πεν μ δὲ τὸ ΒΟΉ ων ς ἣν ἐὰν μὴ ἐχζητῶμεν, μηδὲ πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχω- 

μεν, ἐπιμένειν τῇ ποιήσει τῶν χαλῶν οὐ δυνάμεθα. 
Παιὸ ἐρτστ; ᾿ὐξεσνι χέίσαν ον: Ἔ ΕΞ 
αιδαγωγὸς γάρ ἐστι πρὸς εὐσέδειαν ἣ ἔννοια τῶν 
ΣΌΝ ΚΙ ὉΕΡΕΣΣΟΣ - [353 ἜΠ ὃς 

χεχηρυγμένων ἣμῖν φοδερῶν ἐν τῇ χρίσει. ὅτι 
, ΕΠ ῃ ἢ 

πάντα ἐξητασμένα χαὶ “ χεχριμένα ἔσται, μηδενὸς 
ΤΣ ΙΕ ΣΕΎΩΣ ἘΣΘ Το ΟΕ ἀχρίτως, μηδὲ ὡς ἔτυχε γιγνομένου. Μετὰ βουλῆς 

ὰρ, φησὶ, ἵ πάντ ίει. Καὶ, Λ' ὶ δικαίων γὰρ, φησὶ, ἦ πάντα ποίει. Καὶ, Λογισμοὶ δικαίων, 
,ὔ τῷ Γ » " ᾿ , ᾿ 

χρίματα. Χρὴ οὖν ὥσπερ δικαστὴν τὸν λόγον τὴν 
τ υ » , ΟΝ Ξ: - ϑὶ , [{] ΄' Ε ἀνωτάτω χώραν παρ᾽ ἡμῖν λαχόντα, ἕχαστα χρί- 

ἣ ΕΚ ΣΝ ΞΕ Ὅν τα Σ 
νειν καὶ ἐξετάζειν, τά δ τε λεχτέα, καὶ τὰ πραχτέα, 

ἥ τῶν Ὁ ᾿ ΝῊ 
χαὶ μὴν χαὶ ταῖς συγκαταθέσεσι τῶν πραγμάτων ,,. 

Ξ Ἐν ρας τῷ , ὩΡΟΣΣ 
χαὶ ταῖς ὁρμαῖς τῆς ψυχῆς μετὰ ἀχριδοῦς ἐπιχρί- 

" 5» 7ὕ γΕ τ“ , ᾽ “ -» 

σεως “ ἐπιτρέπειν. Τοῦτο γάρ ἐστιν ὅ φησιν ὃ Παῦ- 
- ] αὐ ξ Ν 3. ᾿, ἘΝ » Ων ᾽ , 

λος" Εἰ γὰρ ἑαυτοὺς ἐχρίνομεν, οὖχ ἂν ἐχρινόμεθα. 
Ἐπὸ τ ἜΡΕΣῸ ἀὐπαν ἢ ὑκα δα εσεδν ἐλαρνμη ὉΌΘΑΝ 
Ρύσασθε ἀδιχούμενον. ᾿Ιὑπειδὴ διττὸν τὸ ἀδιχεῖ- 

σθαι" ἢ γὰρ εἰς τὰ σωματικὰ ἀδιχοῦνταί τινες, οἷον- 
. ἌΣ ΧΡΕΙ το ὙἘΠ δ ὐϊοον ἐπα ἘΝ Δ: 5 » 

εἰ εἰς χρήματα χαὶι τὰ λοιπὰ τῶν ἔχτος, ἢ εἰς αυ- -- τϑ 

γε μα ἐαδ αν ΚΡ, τς ; 2 
τὴν τὴν ψυχήν ἀδιορίστως δὲ προστετάγμεθα τὸν 
ΒΥ ραν, , 5. ΕΣ Π ΝΣ ΚΡΙΣΣ ἐ 
ἀδικούμενον ῥύεσθαι" ἰστέον ὅτι πλείονός ἐσμεν 

σπουδῆς χρξῶσται τοῖς εἰς τὰ χαιριώτατα βλαπτο- 
ι Ε ἐᾺ 

μένοις, τοὺς καταδυναστευθέντας παρὰ τοῦ διαδό- 
ν , 5, 

λου͵, " καὶ αἰχμαλώτους παρ᾽ αὐτοῦ κατεχομένους 
3 ᾿ Ξ : ἘΞ 
ἀνταιχμαλωτίζειν πάσῃ σπουδῇ " χαὶ ἄγειν αὐτῶν τὰ 

γοήματα εἰς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ. Πειρατέον 

δὲ χαὶ ἀπὸ τῶν σωματικῶν ἀδικημάτων ἐξαιρεῖσθαι 
᾿ ᾿ ; " ἀ ΑΘ τ Τρ ᾿ 

τοὺς χαταδεεστέρους, ὅταν " ἅρπαξι χαὶ βιαίοις πε- 

(οΙρογίῖπο τά τε λξ τέα, χαὶ μὴ, χαὶ ταῖς εἴα., χμῶ εἰϊ- 

ἐδπεῖα οἷν, ψια ποῦ εϊοοια. Αἴΐ ἐγ 1 ΕἸ5β᾽ πλλ5. ὙἹΓ 

Τλασαῦιι5 5ΟΡῚ ὶ ἴῃ οάϊος Τὰς. 1. λεκτέα : ἴῃ {πὸ ἴάπηθῃ 

Ῥογῖμάο αἴαιο ἴῃ 11Π|5 ἀποθιις Ἀδρῖ5 δεχτέα, ποι λε- 

χτέα Ἰοϑὶ οοπβίαϊ. Ηΐηο εἐβί, {6 ᾿πίογρυεβ νοῖαβ, {1 

δ ΧΟΡ] ΑΤῚ πδὰς [πεγαΐ, ἴα Τπ ογρυθίατιβ δἷδ : 7 α- 

»ίονει ψιια ἀσοορίαπεία οἰπῖ. ἘΙτὶ οὐ πὶ ἀππίαχαϊ 

Απρ]Ἰοιι5 ἈΠ ἴῃ σοπίθχέι. 
ἢ Ῥοβί νευριπὶ ἐπιτρέπειν ΒΡ Ρ]Θα5 ορογίοι χρίσι", 

δὰϊ δίαιταν. Ηὰ5. ομϊπὶ νοσὸβ ΠΟ ΤΆΤΟ 5ΠρΡ]επίις 

6856 ἀοοοῖ Ηδηγίοιις Θιθρ μάπιβ ἰὼ ΓΠοβαιγο. 

ἃ Αποΐου, οαπὶ 5ΟΥΊθ σοὶ 11, χαὶ αἰχμαλώτους εἴς, 

γοδροχίσθο νἱἀοῖαν αὐ ἀϊοίαμη Ραμ], 2 (ον. 10, ὁ. 

»,Ί)ΌῚ ἴῃ 115. δ πὶ ἀπὸ (ἰοπιθοῖ. σογτιρῖο Ἰεεὶ- 



ΟΟὟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΆΔΤᾺΝ 

ριπεσόντες, ὥσπερ ὑπὸ χειμάῤῥου τῆς βίας αὐτῶν 

παρασύρωνται, οὺς ἄραι μὴ ἐξαρχοῦντες, τοῖς τῆς 

παραχλήσεως λόγοις τὴν ὑπομονὴν αὐτοῖς τῶν ἐπι- 

πόνων παρασχευάζωμεν, μηδενὸς μὲν φειδόμενοι 
“ τῶν ἐφ᾽ ἡμῖν " ἀποτυγχάνοντες δὲ 
θεσιν, διὰ γοῦν τῆς φιλαδελφίας τὸ συμπαθὲς ἐπι- 
δεικνύμενοι. - 

Ξ ᾿ 
τῶν χατὰ πρό- 

Κρίνατε ὀρφανῷ. Διὰ τὸ εὐκαταφρόνητον τῆς ἧἣλι- 

χίας, οὔτε εἰς χρίσιν ἀγαγεῖν τοῖς ὀρφανοῖς τοὺς 

ἀδικοῦντας ῥάδιον. Κρίνατε οὖν τοῖς ὀρφανοῖς τοῖς 

ἐστερημένοις τῶν συνηγόρων, παρ᾽ ἑαυτῶν αὐτοῖς 

τὸ ἐχ τῆς ἡλικίας ἐνδέον ἀναπληρώσατε " ὥστε ἔχειν 

τὸ χαύχημα τοῦ Ἰώδ’ ᾿Εγὼ ἤμην πατὴρ ἀδυνά- 

των. Μήποτε δὲ πνευματιχώτερόν ἐστι τῆς λέξεως 

τὸν νοῦν διηγήσασθαι. ᾿Ιἡπειδὴ τῶν εἰς Χριστὸν πε- 

πιστευχότων χαὶ τὴν χατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτείαν 

ἀσπαζομένων πατὴρ λέγεται ὃ Θεὸς, ἐάν τις διὰ 

τῆς παραδάσεως τοῦ νόμου ἀλλοτριωθεὶς τοῦ Θεοῦ, 

ἃ οἱονεὶ ἀπορφανισθὴ τῆς προνοίας αὐτοῦ,, χρίσει 

δικαία χαὶ ἐπιστημονιχῇ εἰς τὴν πρὸς Θεὸν οἰχείω- 

σιν αὐτὸν ἀποχαταστῆσαι σπούδασον, μκήτε ἀκρί- 

τως συγχωρῶν, μήτε ἀσυμπαθῶς τῇ ἀποτομία χατ᾽ 

αὐτοῦ χεχρημένος - ἀλλὰ χαὶ χρίνατε αὐτῷ τοὺς 

ὠφελίμους τρόπους τῆς μετανοίας “ ὑποτιθέμενοι. 

Καὶ ἐπειδὴ πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν ἐχ τοῦ δια- 

Οόλου γεγέννηται, εἴ τις ἑχουσίως τῆς συγγενείας 

ἐχείνης ἑαυτὸν ἠλλοτρίωσε τοῦ πονηροῦ πατρὸς, καὶ 

προσέρχεται τῇ κατ᾽ εὐσέδειαν διδασχαλία, ὥστε ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ ἀναγεννηθῆναι διὰ τοῦ εὐαγγελίου, 

ὡς μαχαριστῶς ὀρφανισθεὶς, τῆς  ἐπιθαλλούσης 

ἐπιμελείας παρὰ τῶν οἰκονομούντων τὰ χοινὰ τυγ- 

χανέτω. Ὅτι γάρ ἐστί 5 τις ὀρφανία λυσιτελὴς ὁ 

Ψαλμὸς δείχνυσι, τοῖς ᾿Ιούδα τέχνοις τὴν ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ στέρησιν ἐπευχόμενος. Οὕτως γὰρ τὸ εὖ- 

λογον ἣ εὐχὴ φανήσεται ἔχουσα, ἣ λέγουσα - Γεννη- 

θήτωσαν οἵ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοί᾽ ἵνα μὴ ἔχωσι πονη- 

ρὸν τοῦ βίου διδάσχαλον - διὰ τὴν νόσον τῆς φιλαρ- 

τὶς ἁρπάζειν, οἸηοπάαϊα ἴῃ αἸΐοτο (οι οἴ. οἵ ἴῃ α] 115 

«παΐαον (ο ἸοΙΡιι5 5ου ρίιτη Τ ρου αν ἅρπαξι. 

ὁ Πα πἴογχιι Οοπιροῦ, οἱ ἀΠ| «παΐπον. ἘΔῚΠ τῶν 

ἐρ᾽ ἡμῶν. 

ἃ Βοος. βεοιηόιι5 οἷον ἀπορφανισθείς. Μοχ ἅτιο (ο].-- 

ΒΟΥ ΠῚ οπη Ποσ, βοοιπῆο αὐτὸν ἀποκαταστῆναι. ἘΔῚ 

οὕτη πὸ Νίς. αὐτοῦ. Ἠακπά Ἰοπσὸ 61 ἀποτομία τῇ 
κατ᾽ αὐτοῦ. Τ)εοβῦ τῇ ἴηι Μ55. 

5 (0}}.. Ῥυϊπιις αὐτῷ ὑποτιθέι νοι. Νας ἴΐᾳ τπη]τῸ 

ῬΕΟΡΗΡΤΑΝΜ. ΘΑΡΌΤ 1. 9 

ο 

Ε 

κοῦ 
. ἰσ᾿ 4] 

οἰδϑίπη ἴπ σαρε ν᾽ ταΐθηι τ  ἴσ6}6, ΠΘῸ ΠΟῚ ἰ ΒΟΥ 

πηθητοτη ΟΠ ἰβεῖ οΡβθααΐο 5] 1οθνο. Τϑηταπ τι 
Δυι [6 ΠῚ Θϑῖ , πιῇ τὶ ἀπ [ἢ ΠΥ ΠΟΥ 5 511 ΠῈ., ἃ ΘΟΡΡΟΡα- 
ΠΠΡιιθ ΤΠ} 115. ΘΧΊ ΤΠ ἈΠ 7’ 5. ΟἸΠ} ΠῚ ΠῚ Ἰ Γαι ἱποϊππ| 

ἴῃ γΆΡρδοΟ5 δ ἴῃ ν]ο]θπἴοβ , οἵ ἃ} Ἰρϑουτιπ ν]Ο]θη-- 

τἰὰ τατη ]πι Π| ἃ [ΟΥΡΓΘπἴθ ΓΑ ιιη τι" : (π|05 ΠΠΡ6-- 

ΓΆΓΘ 51] ΠΟῚ βΟϑϑιιπη115, ΘΟ ΠΒΟ] ΓΟ 5 νου Ϊ5 ἁποῖο- 

165 ᾿ρ515 51 Π|115, τιῦ ῬΑ ΘΠ ΕΔ ΠῚ ἴῃ αν υβ 15 βοῦν οηΐ. 

ΠΙΠῚ] πὸπ ΠΟ] ΙΘΠΙ65. ΘΟΓΠΠῚ., {{|88 ΠΟΒΓῸ5 5η: 

Ροϊοβίαιβ. Οτιοὰ οἱ πθὸ ἰδέπις ὁχ νοΐο ΠΟΡΙ5 δι16-- 

ΟΘβϑου τ, σου οχ [γαΐθυπμα σαν Ἰα 6 ΘΟΠΊ 56 ΓΔ ἢ- 

[6 Π} ΔΗ ΪΠΊ1} Οϑἔθ ἢ Δ ΠΉ15. 

5. «7ιαάϊοαῖο ριρί11ο. ἸΝΝἸταϊγιιτ αιιῖα Πδθο οοῖα5 
πααὰ αΠ βου] τον σΟΠ ΘΠ ἴα, ΠΘΟ ΟΥΡΠΔΗΪ5 [ἀ-- 

ΟἿ] 518 θο5., 41] π᾿ 56 ἱπ|}}}] βῖιπη τ. ἴθ ἡπι4 Ἰοῖτι ΠῚ 
νοσᾶνο. Τπαϊσαῖθ οὐσο ΟΡ Π Δ Π15, {π|| 51 πῈ ραῖνο- 

πἶθ ἀθϑεζαι : ποα ᾿ρ515 ἀθῇξ μϑὺ αἴαΐοπι, 14 

νῸ5 ἰρ5ὶ βιρρίθίθ : δἄδθὸ τὰ οταπὴ 1000 46 πος 91ο- 

ΥΪΑΥῚ ΡΟ551{|5: Εσο ϑγαπι ραΐοτ' ἱπιροίοτζιτη. ΝΘ 

[οὐἕθ ἀἰο !οηἶδ 56 Π5115 ΡΟΙΘϑΓ. ΠΊΘ40 ΠἸΔ 5. 5ρινῖ- 
[Ἀ}} ΦΧ ΡΠ ον, φασι θη Τ)οῖι5 ἀΤΟἾ τ} ΘΟΥῚΙΠῚ 

Ραΐονυ, 4πὶ ἴῃ ΟΠνίβειι πη. ογθάϊάθυιιηῖ.:, αι 

ΘνΔΠ ΘΟ] ΟΠ ἈΠΊΡΙΘΧΑΓ διιπὶ 1Π5{ΠῚπ|π|η}. 51. {1115 

56. ΔΡΔΙΠΘ Πάν Υ ἃ Π6Ὸ Ρ6. [66 ]5. γ᾽ ΠΠΟΠΘΠῚ : 
τα  “τιαγη ΟΥ̓Δ ει5. 510 ᾿ρ51π|5 ργον! ἀθηιῖα., Ππτοῖο 
7π|5ῖο δὲ βοίθητα ργθ 0 Πᾶνα ΟρΡΘΡ ΠῚ; τ ΠΘοδϑϑὶ- 

τ᾿ π θη οἰτηὶ Πη60 ἰπϑίδιινθι ; Πθο οἶτρὰ {4 ]Ἰοἴ τι 

᾿ρ51 ᾿πάυ!σθαβ, ΠΘάτι6 ΘΟ ΠΡ ᾿ρ511Π1 {ΠῚ Π} 156. 00 Υ- 

ἀἴτον πἰπηϊατη Δ ἢ] ὰ5. ϑθνϑυ  αἴθηι : 564 [Ὁ]6 ΠῚ 

ΤααἸοαῦθ, ἀ{|65 Ῥα ΠῚ [ΘΠ 126 ΠΟ 405 ᾿ρ51 5]  ΘΥΘΗ-- 
[65. ἘΤ “ιοπαπι Πα 56 1115. [Δοἱ ες ̓ΘΟΟΘΔΓΠΠῚ., ΘΧ 
ἀἴάθο]0 παίτι5 Θϑῖ, 5] {115 5656. 40 18 πη α] τ ηὶ ρᾶ-- 
{5 ἀἰΠϊ τα Θ ΘΡΟπθ δῖιὰ δ πον υ ἔ., αἴθ δή 

Ῥίαπι ἀοοιγίπαπι ἀσοθάδξ τὰ τις ἴθ ΟΠ γῖδίο {651 

γΘΘΘΠΘΡΘΕμ" Ρ6Ὶ Εν ΠΘΘΙ μὴ : 15. ψ ] πα: [6] ΠΟΙ ΟῚ 

ΟΥ̓ ῖτι5., ἃ [115 πὶ ΕἸ ρΘηβαπί ΘΟΠΊΠΠΠΪἃ 5, 60η- 
γΘΗΪΘΠΕΙ στὰ {ιν δέ". ἘΠῚ ΠΥ ΘΙῸ ΟΥ̓] αἴθ ἢ ἡτιαπη- 

4 πὶ ν.{ΠΠ|6 ΠῚ 6556 Οβίθη 1: ῬΘΆ]Πηιι5, ἄτι} ῬΥΘΟΔ ΠῚ’ 

τῷ Τά ΠΠ1Π τα] στο οὐ ρθη ταν. ΠῸΟ θη] ρᾷοίο 
5ΘΠΒ11ΠῚ ΓΔ ΤΙΟΠΪ ΘΟΠ5ΘΠ ΓΔ Π ΘΙ. ΘΟΠΕΪ ΠΟΙ. ΘΟΠρ06- 

ον». 20.106. 

τ, ͵οαπ. 3. 

τἰθίτ" βου! ρέινα, ἀτιπὶ ἀἴοῖε : ίαπέ 1 67τι5. οὐ-- Τιαὶ, τοϑ, 

ΡΠαπὶ, αἰ πὸ Πα θα πη: γα] Παππὶ νἹΐεθ ἀοΙΟ ΡΟ, 

Ῥοβί [γὸ5. Μ55. διαδόλου γεγένηται. ΑἸ πιο οἴτπὶ ο{1{5 

γεγέννηται. 

ΓΈΔΠ ἐπιδαλούσης. Αὐ φυΐπαις Ν55. ἐπιδαλλούσης. 

Θουρίου ΡΥ 605 4] “Ἰβροπβαηβ. οπιπΐα,, θῸπ Ἀ]1Ὸ5 

Ἰῃ16]]6χῖϑβο υἹ οί, 4πατὴ Ἐδο] βία ργα !θοῖοβ. 

ε Οοάϊοο5 φαΐπαης ἐστὶ καί. Τλοο5. χαὶ ἴπ 6115. ΠῚ 

ἄσπι ποππι}}[} Ν55. ὁ ψαλμωδός. ΑἸΠ σαπὶ ΟΠ 115 ὁ ψαλ- 

νος. ἰγρτός 

9. 



φ. 19: 

Ἐκαὶ.3. τή. 

ἍΠελ. 6. 

ι.-3. 

58. ΑΡΡΈΝΌΙΧΝ ΟΠ ῸΝ 

{5 ῬΥΟ ἸΓΟΥἸ5η1ι6 ἀδάθοιβ ἂὸ ΤΠ [ἀπ αΠ ΟΧΟΙ 

Ρἰθηῖο5. ΟΡ ἀναν 85 τηουθιιη). ΕῈ δε ποαίε υἱ- 
ἀμαηι. ῬΟΥΤῸ 56 Χπ5. {Π6 ργεθ Ἰπ ΠΡ Πλϊατο ᾽πὶ Ἰλ1}{15 
νἰταν τ Ρῖι5. ΔΟΟΙθῚ: θεν πη πίη. Ῥαΐθι ΘηΪΠῚ οἱ 

ὀχροβίτα θϑὲ ν᾽ ἀυτὰ5. οὐπν 15. ̓ρϑάμ νΟ]Θ ΠΕ ᾿ποθ5- 
5616 1π} 0115 : πθϊο ΟΠ πΙΠ0. Ορθπὶ [ὉΡ 6, 1115 ἀ6 0 1- 
{πη ἰρδὶ γορθπάθηϊθϑ, δὲ πα Χ 16 δὶ ν6}6 γἱ ἄτα 

511, ππθλᾶπο ραϊγοοϊπῖο «οϑιτιΐα : οἵ δὶ ΟἹ ΠΘιὴ 1η 

Τὴ60. 5061) Ο]]οοθῖ, ἃθ Ῥϑιβθυθῦθὲ ἴῃ ἀδρνθοᾶ- 
τἰοηθιι5., ἀἦθο αὖ θ6}" Ὀἷτιπι νὙἹ85. ΚΘ 115. ἃ} ΟἸΗἰ 

πηδοῦα ρυιγὰ ἴῃ σον δ ρουπηᾶπθαῖ. Οθο ἴδ ΠῚ δ1ι- 

το πὶ ἴῃ θ] υἴσιιθ Βου ρει Ι0ο]5 6 ΠΟ Πἰ5 ἃη]- 
πὰ Τὰ) πιὰ πὶ «6 5ιιὰ 5βρόηδα ἰοαυίτιν Π 6ιι5 ; 5] 
νἱάτια. {πουῖτ, ἀὸ ΡΡΌΡίον. διαμπι ἃ ΟΠ ἰδίο ἀθ[ο- 
ΟΠ ΟΠ μὴ Ρ6Ὶ ἰ4Ο]ΟἸ ιν Ἁγ ΒΡῚΡ ΓΑ} Π|0115 5Π ΠΡ 015. [πὸ- 
τς Ἰπαυϊηαία,, θαι Δ[ΠἸηϊτατο 5ρο]]αἴα., Δ ΠῚ 
σαὶ ΘΡΌΠ50 θυ σοι αχθιαϊ., 
16 Ε185. Πιάτοίπιι οαβιϊσατα. ΟΡΟΥΙΘΕ {π|5}ΠΠ᾿ 00]. 
Αἷΐ Φαοπίδηη 1508 615 Θθοιι πα τι σά ΠῚ ΘΟ Ο θα 
νἰάτια οδὲ.,. 5θυν ΓΠ15 16 Ὰ}}15. Ππσὸ ΠΠ ϑναἴα., 1ἴὰ 
τὶ ΠῚ 7 π νο θαυ ΔΕ] ΓΘγα., ὙἱΠῸ Δ] ΤΘΡῚ σορτι- 

Ἰαΐα . Πρ }Ρ6. (ΠΡ ῖϑίο ἀθϑροπ θη] 68} 510] δὰ 
5] ΤῸ ΠῚ ; οἵ πρὸ ἴρϑ8 5 ὉΠῚ Θν ἈΠ ΘΟ] ΘΔ ΠῚ {π|5}1 {18} 
ἃ ΟΠ εϊδίο δ] αἰαῖ αἰ ἸσθυὶῈ., ἃ ΠΟΙΪ5. 1π|5{ΠΠ }] 
ἄορει. 

45. Εἰ σνϑμῖϊδ., εἰ εἰϊδοορίθιητις., εἰϊοῖς ])οτιῖ-- 

γε1ι5. 11 οἱ βμοντιξ ροοσαία τοϑίγα πὶ ριιρρισα,, 

ψιιακὶ τιΐνοηι φαϊνανΡο: οἱ οἱ [μον τι σοσοϊπιίηι, 

γιαςὶ ἰαπατη ἀδαϊνανο. Ἐ)υιβιι 1 βθη πε ϊὰβ Η]6- 

γα 116 ᾽ῃ ΒΟΥ ΠΡ ΠΡ ἃ ΔΘΡΘΡΊΠ1115, {π|5] 16 015. ραν 
{πὸ οπὶ ΠΟμΉ Ἶτι5 ἴῃ Πππ Ἰοῖτιπ ἀδϑοθπάαι. Ταὰ]ὸ 
ΠΔΙΠΠ]τι6. δϑὲ δὲ {Πιὰ4 : 1056 ])οηιίπιις σδπῖθὶ αὐ 

Πιάίοίτιηι οτιτπ. δϑπίοννιι5 ροριὶ σαὶ, δὲ Οτιι 

Ργϊιεὶρίνιις ὁ}1ι5.1τονὰ 1Ππ|4, «το οἷο 56. μάθοὶ ἴπ 
ΜΠοΙΝορα : «Ζ}μαϊ{6 τειπο σογύτιην 1)οπεϊτι. Ποπιῖ-- 
γιιις αἰαῖς: ἐχδιιγσο, ἡμά σατο ἀρι πποπίος ἐφιῖα 

7ιιαϊοίιινν ΤΠ) οπεῖτιο ἀἀνογ σις ροριεζιτι σιαίηι., οἱ 

οἴαῃ, ροριιῖο στο εἰϊδοερίανι. Ῥορτιῖθ πῖεῖις, ιϊα 

᾿απὸ μον ρα ηὶ- 

Ὁ ΒΙο πΐουψας Οοπιοῖ, ΕΔ ἐλαττουμένων προσώπων. 

διαΐπη {τος 55. 

τον. δα ῖπ 6. παιιου ἢ 

ἐυνεπίξατος. ΑἸ1 ἄτι οἱ ἘᾺ111 ἐυεπίξα- 

ΝΙ535, ἧς παντοίως 

σθαι, τὸ ὀφειλόμενον δίκαιον ἀποδιδόντας : 

ἀντιλαμιδάνε-. 

ἘΠῚ ἀηἴο τεῖ- 

θαπι ἀντιλαμιδάνεσθαι 5 ρΡ]ομ ἁτιπὶ ε556 δεῖ σα τς Ἰφαοῖ, 

ἘΔ εἰ Ἀδρ. ῥῬυίμαμς αὐ ἴῃ σοπίοχτο. 

᾿ Τὰ φαϊπαας ΝΞ5,, ΑἹ ΘΠ ἡ χήρα ἢ μεμ. 

4 ΝΟΠΠῺΠΠΕ Νῆ55. ἀποστασίαν θεοῦ. 

ΡΈΘρ. τογιι5 οἵ 4]1εν Νί5. ἡ χατὰ σάρχα ἰσραήλ. 

ἘαΙ ὁ κατὰ σάρχα ἰσραήλ. ΑΔ γευθιπὶ ᾿πίογργος. τὸ- 

ἴὰ5, 77εἰ ψιιαπαοψιίαεπι Πουαεὶ σδοιιιάλιιτε ΘΑ "δ ΤΙ, 

Φοοίεοϊα υἱάπια 651. Δ ἀαῖθι ποῖ ἴξὰ σηλ]τπιπι ἀΡ]πι- 

ἄππὶ φο Ῥγοσορῖ νευρα, εἴποις δ᾽ ἂν χήρον χαὶ τὴν 

χατὰ σάρχα τῶν ἰσραγλιτῶν ἐχχλησίαν, Τοσοὶς δἰΐαπι οε- 

- 

ΔΝ 

[--} τοῖτ 

5. ΒΑΒΙΠΜῚ ΜΆΟΝΙ. 

γυρίας τὰ τοῦ χλέπτου χαὶ τοῦ προδϑτόυ χατ αδεξά- 

μενοι ὀνείδη. Καὶ διχαιώσατε χήραν. Καὶ τοῦτο δι᾿ 

ἐλαττού- 

μενόν ἐστι πρόσωπον. ᾿ὐεπίδατος γὰρ τοῖς βους: 

λομένοις ἀδιχεῖν ἣ χηρεία; ἧς παντοίως ἀντιλαμ.- 

βάνεσθε » τὸ ὀφειλόμ. 

ἢ ἐμέ ἀοῦεΣ 
ἀσθένειαν ἐν πολλοῖς τῶν κατὰ τὸν βίον Ἀ 

ἕνον δίκαιον ἀποϑδιδόντ τες αὐτῇ» 

ἡ χήρα 
- τῶ 55 , 3 , - Δ, πεν τόδ 

τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐπιχουριὰς “πᾶσαν ὁ τὴν ελπίι- 

᾿ [ὦ 2᾿ ἷ χαὶ μάλιστα ἐὰν ' ὄντως ἦ ψεμονωμένη ἀπὸ 

ἄν Ὁ ἽΡΊ ΑΙ ἥ , ΚΕΡΝ, δα ἐπὶ τὸν Θεὸν ἔχουσα καὶ προσμένουσα ταῖς δεή- 
"ἧς "«- .4Ἂκι 

σεσιν, ὡς χαὶ ἐν τῇ καρδία ἀπὸ πάσης χηλῖδος διὰ 
᾿ ΕἸ ἷν 

τὴν ἄσχησιν χαθαρεύειν. [ὑπειδὴ δὲ ὡς Ἶ 

φὴς ἑαυτοῦ τῆς τοῦ ἀνθρώπου ψυχῆς πο) λλαχοῦ τῆς 

»- 
οἷ 
ραφῆς ὁ Θεὸς διαλέγεται, εἴη ἂν. χήρα χαὶ ἣ δι᾽ ᾿ 

- τ Ὁ , 

ἃ ἀποστασίαν Χριστοῦ. διὰ τῆς εἰδωλολατρείας νοη-- 
-» ᾿Ξ , , 

τῶς ἐχπορνεύσασα, χαὶ τῆς τοῦ νυμφίου Λόγου συν- 
ἣ 

το 
"ἴπ 

τερημένη; ἣν δεῖ ὃ 
2 .- “«Άῃν . “ αφείας ἐσ ικα:οὔσθαι διὰ τὸ τῆς 

πος δε ὅνην. ὉΔΗΙ ἐπειδὴ ἢ μετανοίας δικαίωμα παιδευομένην. ἐπειδὴ ἣ 

χατὰ σάρχα ᾿Ισραὴλ ἐχχλησία χήρα ἐστὶν, ἔλευθε- 

ρωθεῖσα τοῦ ζυγοῦ τῆς χατὰ νόμον δουλείας, ὥστε 
μηχέτι μοιχαλίδα χρηματίζειν, γενομένην ἀνδρὶ 

΄ ,ὔ ζῚ Ἧ Ξὶ 7 Υ̓ 

τέρῳ τῷ χαθβαριιοζοϊενῳ αὐτὴν εἰς σωτηρίαν Χρι- 

ῶ το Ἴ 
- ς - ᾿ 

- χαὶ ταύτην διχαιοῦσθαι χρὴ παρ᾽ ἡμῶν, τὴν 
δ , - Τ᾽ - , χατὰ τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ δικαιοσύνην μαν- 

θάνουσαν. 

αἱ “ διαλεχθῶμεν, λέγει Κύριος. 
Ν 2" ς 

Καὶ ἐὰν ὦσιν αἵ ἅμα τίαι δυῶν ὡς φοινιχοῦν, ὡς 
, ἘΝ τ Δλ Ξ ἘΝ νη ΚΥΣ 

“λιόνα λευχανῷ - ἐὰν δὲ ὦσιν ὡς χόχχινον, ὡς ἔριον 

λευχανῶ. Πολλαχοῦ τῆς Γραφῆς τοιαύτας ἔχομεν 
- το - ΄ ΕῚ 

λέξεις, ὡς διοτίμως τοῦ Θεοῦ τοῖς ἀνθρώποις εἷς 
᾿ ἐξ, ᾿ 

κρίσιν συγκαταδαίνοντος. Τοιοῦτον γάρ ἐστι χαὶ τὸ, 

Αὐτὸς ὃ Κύριος ἥξει εἰς χρίτιν μετὰ τῶν πρεσόυ-- 

πέρων τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, χαὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὖ- ἰξ ᾽ δ 

ο τοῦ. Καὶ τὸ ἐν τῷ Μιχαία οὕτως “ ἔχον - Ἀχούσατε 

δὴ "λόγον Κυρίου. Κύριος εἶπεν, ἀνάστηθι, χρίθητι 
πρὸς τὰ ὄρη ὅτι χρίσις τῷ Κυρί ὃς τὸν λαὸν πρὸς τὰ ὄρη" ὅτι χρίσις τῷ Κυρίῳ πρὸς τ ὸ 

τ ἐαηεξυοεε ἘΞ , 
αὐτοῦ, χαὶ μετὰ τοὺ λαοῦ αὐτοῦ διαλεχθήσεται. 

Λαός μου, τ 
3, Ἄ ἜΘ ἢ ,ὔ Ἄ Δ, 

{ ἐποίησά σοι; ἣ τί ἐλύπησά σε : ἢ τί 

οἰδοίαπι [ς᾽ αεοίϊίαγιιπι σεοιιίαπι δαγπεπὶ, υἱάπιαπε 

ἀρρείϊανε. ΟἸβουισιιπι πὸπ ἐξ, πὲ ποίαντξ Τλιισασις, 

(οπιπιθη τα ἀιπρθστστο ἄπιπὶ σἰαϊίηι 11 Ἰοχυμίιν, γε- 

ΓᾺ νομιένην ἀνδρὶ ἑτέρῳ τῷ εἴο. 

ἄδειο, 3 Ἔρς ὯΠΠ. 

“Ζ)εςροπαϊὶ επῖπε υος τιπὶ υἷγο. 

ς ἘΠ οἰπν Β ρ. ῥυΐπιο οἱ τογεῖο διαλεχθῶμεν, 72.5- 
Ῥιιίδηειια; τιθο ΠΟΥ βουῖρϑῖς ΕαβοΡῖι, Ἄρα ΧΧ 

γοτο εἴ ἴπ {παΐαον ΜΊ55. Ἰορίξαν διελεγχθῶμεν, “Ἴγσα - 

» 84 Αροβίο! ἀϊοίαπι 411Π- 

ἢ - ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ, 

77,114}, 

ἃ ἘΠΠῚ οὐ ἄτι 55. 

ΤΟΊ ἄοπι Νῖςβ. φαάταον ἀχούσατε 

ϑιατιη ἄϊιο Ν55. χαὶ χρίθετι. 

ΑἸῚ τπὸ5 Ὁ ἔχομεν. ἔχον. ᾿ 

δή. Ἐδτι ἀκούσατε δέ, 



ΟΟΜΜΕΝΊΤ. 1Ν. ἘΒΑΙΑΝ 

παρηνώχλησά σοι; ἀποχρίθητί μοι. Καὶ πρέπον 

γέ ἐστι τὴν θείαν χρίσιν μιὴ τυραννικὴν εἰναι, ἀλ- 

λὰ “ χοινωνιχκὴν μᾶλλον τῶν ἐν ἀνθρώποις δικαστῶν, 
Ε ᾿ 

τόπον ἀπολογίας τοῖς δικαζομένοις παρεχομένην " 
ῳ , , ΄ 2. ὦ ᾿ 

ἵνα βλέπων τις τὴν δίχην σαφηνιζομένην αὐτῷ, χαὶ 
ΩΝ ἢ Ὁ Ὁ - 7 

ἐπὶ τῇ χολάσει, συνευδοχῇ τοῖς ἀναντιῤῥήτοις κρί-- 

μᾶσι τοῦ Θεοῦ, ὡς κατὰ πᾶσαν δικαιοσύνην ἴ προσ- Ὁ 
- -“ -υ " ΠΣ Α Ν 

αχθεῖσιν αὐτῷ συντιθέμενος ἵνα χαὶ τὴν ἄφεσιν 

τῶν συγχωρουμένων θεωρήσῃ, λόγῳ χαὶ τάξει πε- 
Ν ΕἸ ’ [ -» Σ δι " ρὶ αὐτὸν γιγνομένην. Ταῦτα δὲ προσωποποιεῖ ἡ Γρα- 
ι - 

φὴ, οὐχ ὡς πρὸς ἕκαστον ἡμῶν πεύσεις προσάγειν, 
-Ὡ-᾿ - 

χαὶ ἀποχρίσεις ἐπάγειν μέλλοντος τοῦ χριτοῦ, 
ΟΥ̓ Ἂ ΄ " 

πρὸς τὸν δικαζόμενον᾽ ἀλλ᾽ ἵνα μέριμναν ἡμῖν 
ΕῚ δ ἣ τ 5, 

ἐμποιήσῃ, χαὶ μὴ ἀμελετήτως ἔχωμεν τῆς ἀπολο- 
Ϊ τ ἘΣ 

γίας. Εἰκὸς δὲ ὅτι ἀφάτῳ τινὶ δυνάμει ἐν ῥοπῇ χαι- 
δια. ν - τ ; ροῦ ὁ πᾶσα ἣ κατὰ τὸν βίον ἡμῶν πραγματεία, 

τ ΝΜ ,ὔ “- - - ΜΝ 
οἷον ἔν τινι πίναχι τῷ μνημονευτιχῷ τῆς ψυχῆς 

ἡμῶν ἐντυπωθήσεται. Καὶ οὕτως ἀχουσόμεθα τοῦ- αὶ 

το χαὶ νῦν" ᾿Ιἰκύκχλωσαν αὐτοὺς τὰ διαδούλια αὖ- 

τῶν" ἀπέναντι τοῦ προσώπου μου ἐγένοντο. Καὶ αἱ 

ἐν τῷ Δανιὴλ δὲ βίδλοι φερόμεναι, τί ἄλλο δηλοῦ- 

σιν, Ὦ τὸ ἀνακινεῖσθαι Κύριον ἐν τῷ μνημονευτιχῷ 

τῶν ἀνθρώπων τοὺς περὶ τῶν πεπραγμένων τύπους, 
ΕῚ , , ΓΙ - ΕΣ .«“ ,ὔ 

εἰς τὸ μνημονεύειν ἕκαστον τῶν ἰδίων, ἵνα βλέπω- 

μὲν δι᾿ ἃ χολαζόμεθα : 

Μετὰ οὖν τὸ λούσασθαι, χαὶ ἀποχαθαρθῆναι 

τοῦ ἐχ τῶν ἁμαρτιῶν ῥύπου. χαὶ ἀφελεῖν τὰς πο- 
ὐ Ἐὰ τ: ἘΆΕΟῸΣ 

νηρίας ἀπὸ τῆς ψυχἧς ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ 

Θεοῦ, καὶ παύσασθαι ἀπὸ τῶν πονηριῶν, καὶ τὴν 
Α΄ , - - Ε 3 - ἊΥ ὙΠ 4 

ἐπιστήμην τῶν καλῶν ἔργων ἀναλαύεῖν, καὶ ἐχζη- 

τῆσαι χρίσιν, χαὶ ῥύσασθαι ἀδικούμενον, καὶ χρί- 

νειν ὀρφανῷ, χαὶ διχαιῶσαι τὴν χήραν" τότε ἐπὶ 
᾿ Ν Ἢ 

τὸ διελεγχθῆνα! χαλεῖται. ἐπαγγελίαν λαμδάνων, 
μι εν 5. 
ἢ ὡς χιὼν,ἢ ὧς; ἔριον λευχανθήσεσθαι, Οὕτως αὐτὸ 

καθ᾽ ἑαυτὸ τὸ λουτρὸν οὖχ ἐξαρχεῖ πρὸς τὴν ἅ χιόνος 
ΕΝ , ᾿ 9 τ το 
ἢ ἐρίου λευχότητα τὸν λουσάμενον ἀγαγεῖν, ἀλλὰ 
ΡΣ » , Ἀ».3 ἢ » , τ 
χαὶ πράξεων χρεία χαὶ ἐπιμελείας οὐ τῆς τυχούσης. 
ο “ - 
Ὥστε τὸ μὲν λουτρὸν καθαρύτητός ἐστι τῆς ἀπὸ 

ῥύπου ποιητιχόν: ἣ δὲ χρίσις τοῦ ὀρφανοῦ, χαὶ ἢ 
ν» ὼ Ὁ Ἷ ν ΕΣ , ΒΥ ᾿ξ δικαί τῆς χ1 Ἶ ᾽ ἢ χαίωσις τῆς χήρας » Χαὶ τιν ἴσα χιόνι ἢ ἐρίῳ 

λευχότητα προξενεῖ. Δύναται γὰρ χαὶ φοινικοῦν τι 

ὁ Αραά Ῥγοοορίμχη οὗ ἴῃ ἀποθιι5. Νῖ55. πῸῚ δος ἂς 

ἴῃ ΘΠπ15 Ἰορσίταν χοινωνιχήν. ΑἹ ἴῃ ἀποθιι5 (Ο] σε πῖβ 
ΒΟΥΣῚ ταν χανογιχήν : οὐἱ Ἰδοιομ], πἰδὶ να]θ (Ὰ11ὸν, πὸ- 

Πλΐπῖ5 ΒΙ πη ΠἸ 0 ὁσοαϑίοποπι 4610. [146 ΑΠἀοπάα.1 

Ὁ τονάιις (010. προσαχθεῖσαν. ἘΔ Ι εἰ Μ95, ποπ- 
1}.}}} προσαχθεῖσι». 

7. 
Δ 

κῶ- 
«ὦ. ΡΚΟΡΙΤΑΜ, ΟΘΑΡΌΤ [- 

7ἐεὶ εἰνὶ, απ φιϊ οοπιεισίανὶ (6, «ἀπ ἵπ {πὸ πῖο- 

ἰδδίιι5. {μὶ ἰδὲ} τϑεροπεῖθ τηϊλὶ. τὰ σον ἐἶν]- 
παπ ΠἸοῖτιπη. ἄθοθὲ ΠΟ 6556. ΓΥΡΑΠΉΪ τι, 566 

Ῥοεΐτι5 ΔΙ χυτὰ Πα] 6 σομητηιιπΠ6 οἴχῃ ΠΪ5, 481 ἴπ- 

ἴον ΠΟΠΊΪΠ65. 58πΠπ| {π|6||0 65... ΡΠ ΓΆΙΟΝ Ϊ5. ῬΡΘΘ 6 Π5 
Ἰοοιιπὶ 1π|41σ απ 6}15 : αὐ ἄτιηι ν᾽ 68 ατι15 56 ΓΘ Π ΕΔ ΠῚ 
Δάν θυβιι ΠῚ. 56. οἷα ΡΓΟΠΕΠΙαἴα ΠῚ, δἰ! πὶ ἀπ 

Ῥιυηϊθευν, 1110 115 ΤῸ ἀπ] 0τι5. σοπ 1Ο] πη μῸ-- 

το58, ἀββϑϑιταΐ, ΘἸΒΉ 116 [ΤΉ ΠΠ1Ὰ ΠῚ 56 ΟἸΠΠ 6 1|ΠῚ ΟΠ ΠΘΠῚ 

75 πἰᾶὴῖ ἴῃ 56 Ῥ ΡΟΪΔ [15 ΔΒΓ ρι 6 11}, τιῦ θυ] σοη- 
τοι θ᾽ Θέτιν. σοποπαῖουι πη «6! οἴου π ν ΘΠ ΠῚ, 
5101 γϑῖο πο οἱ ογράϊηθ σΟποθϑβᾶμη. ΒΟ ρα ἃιι-- 
ἴθ πὶ γΘΡΙβοπίαξ. πο ΡῸΡ ῬΓΟΘΟΡΟΡΟΘΙΔ ΠῚ, ΠῸΠ 

«πος {πιά δχ τπτιΠ] {τπ|Θ ΠῚ 1τ|6 ΠΟ ΓΙ ΠῚ 510 ἸΠΙΘΡΓΙῸ-- 
ΘΆΓΕΙΡΕΙΒ.,. ΔΕ ΤΟΒΡΟη5α οἱ 4 7ιΠἸσαπάτι5. δ5ὲ, 

αἰδίτιστιϑ 510 : 564 τ 501ΠΠ 1105 πΠὸ5 γοάαϊ, πὸ δ Δ} 

ΠΟΒ ΓΔ ΠῚ ΠΡ  ΓἈΠΊ115. ΡῈ ΤΑ ΓΙΟΠ ΘΗ. Ὑ ΘΡΙ5ΙΠ1116 Θ5ὲ 

ὐιῖθ πὴ Π6  [Ὰ}}}}} φαίδιμ νἱγει τ ἴπ ἐθμ ρΟΥ 5. Π10 - 
Π]Θηἴ0 Ζυδτ 06. νἱΐοθ Ποβίρα ΔΟΙΟΠΘ ΠῚ ν᾽ πα] ἴῃ 
τ] α]ὰ αιια ἀπ), 1185. ΓΘΡῚΙ ΠῚ ΓΕΘ ΘΓ ΓΑΙ ΠῚ 6 Π10- 
Αἰ ΠῚ ἃ ΠΙ ΠΊδΡ ΠΟΒΙ 185 ΘΧΒΙΘαΓ, 6556. ΠΩ ΡΥ] ΠΊΘΠ-- 

ἄμ. Αἰθ ποὺ δῖος. ᾿η 16} Θηλτι5. ΘΕ ]Δ Π ΠΙΠῸ : 
Οἰκοιιπε οι ἐος σορίαἰΐοπες δι : σοπίνα 

αοίοηι πεθαιὰ ἔαοῖ σιιπῖ. Οὐϊποείαμη (1 ἴῃ 1)ὰ-- 

ἨΪ6]6 πα! θη ταν ΠΡ, αι] ΑἸ ἰπἀϊοαηι, «πὰ πὶ 
αιοα ΤοΠηΐητι5 ἴθ ΠΟΠΉΪΠ τι) ἸΠΘ ΠΟΥ Ια ΘΡΘΟΙΘΠῚ 

τη Ὶ ΠΘηλ π|6 [ΔΟΙΟΓ ΕΠ) ΘΟΡΙΠ ΘΧΟΙ ΓΑ ΕΡῚ5 Θὲ, 

ταῦ πΠ|18ΠΠ|5({116 ΘΠ ΠῚ ΤΟΙ  ΠἸΒΟα ἴα ΔΟΙΓΙΟΠ τι, 

ὉΠ ᾿Ρ51 ΟΘυ ΠΆΠΉ 115. Οἷπ" ἰ Θο ἈΠ} ἢ 

ἠη. Οὐδ ΟΡ ΠῚ ροβίαιιαμη ἀΡ] ἴδ... ρανραία- 

4116 511ΠῈ ῬΘΟΘΔΓΟΥΙ ΠῚ. 50.165, δὲ ΠΟ 86 Θχ ἀπὶ- 
πιὰ ΘΟΡᾺ ΠῚ Π)6Ὶ ΘΟι 15 ϑιιηξ ἃ] αἴδο, {πΊ5 τι ΤΠ || - 
{11} 0115. Ἰπη ρΟβ πι5, δὲ ἀβϑαιητα οϑὲ ΒΟπουῖη Ορ6- 

γ1ΠΠ 50 θη Πα. τ] Θχ {51 πὰ ἔπ]: ΠιἀἸο τι η., δὲ 

ΟΡΡύδϑϑιιβ ΠΡ ἴι5 οϑῦ,. τ] ΤΠ Ἰο πη θυ Πᾶ πὸ 
ῬΡΟΪα τι}, οἵ }π|5Π| πὰ δδὲ νἱάπια, απὸ δα ἐἴ566-- 

Ρίαπάπι γϑοα αι" 15 οὐὰ Ῥ ΤΟΙ ΕΓ  [Ὁγ 6. τὶ δῖ σας 
πἶχ, ἅτ: ἴσα! .πὰ 46] } 6 τ". ΝΘ ατι6 60 Ἰρ511ΠῚ 
ῬΘΥ 568 Τὰν ΔΟΥΙΠῚ 5} {Π 10. Ἰοῖτπὶ ρογάτιοαι αὐ 

εἶν 15 γ 6] Τὰ Π85 ΔΙ ΟΡ ΘΙ : 564] ΓΘ τ] γι ἔπι" οἵ ΟρΘΡα 

δὲ ἀΠΠροηῖα ποὺ πη ον 5. Τιαν ον ι πὴ ἸΘΊ ἔτ" 

τι π αὶ ἃ ΒΟΥ ΠΡ ι15. : ἰΙἁτπιπὶ γ60Ὸ 6 ογρ ἃ ΠῸ [7π|- 
ἀἸοίτιπη, νἹἀτιθθ 16 1π|51ΠΠ 0 {10 ΔΙ Θὰ σοπβοϊτπὶ 

ΠΪΨῚ ἀπ [απ Π1Π1] ἀἸ5ράν θη. Ῥοίθϑε θηΐμ οἱ 1ἃ 

αιιοὰ Ῥιιπίσοὶ δ ΘΟ]Ου 5.5 ῬΙΠΙΠῚ 6556. οἱ ἴα. 

8. Β΄ πᾶσα ἡμῶν ἡ. δοκ ἡμῶν ἴῃ {υἼΡι15. Μ55, ἄο- 

δ᾽ ἀογαΐαν. ΜῸχ «υαίαον Μ55. τῷ μνημονευτικῷ. ΑἸ 

ἄτιο Μ35. οαπὶ δ 115 μινημιονικῷ, ΓὙ 146 Αἀἀεπ44.1 

4 (οάϊςε5 ἄϊιο τὴν χιόνος χαὶ τὴν ἐρίου. δια πε 411- 
4ὑοὲ Νῆ55. ἀλλὰ καί. Τλοοκι χαὶ ἴπὶ δ 1|5. Βα πές ἄπο 

Μβ5. χιόνι καὶ ἐρίῳ. 

Οδιρ. ἡ 

απ. 7. 

2. 

τὸ, 



ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΠΕΝ 

πλθπ πος ἰἤοπὶ ροῖοϑὲ σαπονθ πὸπ ἀοπανὶ. 56 

{πὰ Ῥανρυνα, αἰππτο. τα ον 6. ἐπ ]νεια Θϑὲ : σθσοὶ- 
ΠΛ} ὙΘΙΡῸ Αἰ Ε{π|5 δὲ δ] δα ΘΓ ἔΘ ΠῚ τπ5π|6 ΤΠ ΠΟ Ἐπ 

ΡΟΣ : 11 συ!άθπι οἴμπὶ Πῖνθ . ΠΟ 6 ΨΘΙῸ ΟἸΠΠῚ 
Ιαπα σΟσΠΔΙΟΠΘἢ. ΠΆΡΘΡΘ σΘΠβθίμν. Τί τ16᾽ ΟἿ 
σαι ΟΓῸ σΟ]ονΘ Ποβίγα σΟΠΙΡαγαΠέι" Ρϑοσαῖα,, απο 

ΔΠΙΠγἃ5 ΡΟ Δ η1. Ετ φιιειηα πηοάτι ἴῃ ΕΠ ποῦτ}15. 
«ποα πιι!τοῦϊθθ. δὲ οτὰπὰ Πλ]1Ὸ ἸΔ]ΠΟΓΘ ἘΠ ΠῚ δϑῖ, 
ἘΠ ποῖα ἃ ΠῚ ΠΡΠΪτι5. 1Π ΠΟ Θβοθ 6 ΠῚ. δὲ {πιὸ Υἱχ 
δἰτὶ ἀιδαῖ, Θχοῖρὶξ : σαοα ἀπ τθ πὴ 5. Πρ υ Ποθ ἴθ πιι5 
εἰ Ρϑυ[πποίοσγιθ σοϊογαϊιμη οδὲ, ἘΠ ΙΓ ΠῚ {{π|:5 

ΔΙΠΟΥΘΙῚ Θὲ Δ 5ΙΘΓΟῚ [Δ61]6 μοβϑὶς Παθρθὲ : 

ΔΠΙπιὰ ἱπηΡτϊα., δὲ ἴῃ ρϑοῦαῖο τηὰ]ϊ ΠΑΡ ἐπ 6 
σοηϑεϊτιιξα., Πα πη 4Δπ| ρϑοσαιὶ τηδ οι] απ γἰχ ἀ6]6- 

ῬΠ]Θιὴ δὲ αιιαϑὶ ᾿πτιβία πη) 1π 56. ἸΠΠ ΡΥ τη. 56 ἀπππὶ 

ΠΊΪΠῚ5. δὲ ἡιιαϑὶ ἴῃ ἴθ ΠΌΪΟΡῚ ρον οθ ἸπΠφογοῖ 
τη4 10... σοΙογο ἀ Ποῦ Θ Ἰηθοία δϑὲ, ᾿ϊθιηιθ 16- 

νίοῦθ Ρϑοσαῖο ἀθἰονιημαΐα., “ιλπαοσυϊάθιη. ΡΓῸ 
Ῥδοσίονιιη γα ΤΌ Π6 ΟἾτι5 ἅτ ΠΉΪΠτ|5 ἀσο θα! οο]οῸ-- 

γἷβ. (φοίθυ τι πὶ οἷμ ἃ ΘΧΡΓΙΠΠ ΘΠ πὶ ΤΘυτι πὶ αἰ ὰ-- 
ΨᾺΠῚ 51}}}ΠΠππ||]ΠῸ πὶ Πἰχ δὲ Ια πὰ ἀϑϑιιπηρίς. βιιηΐ 9 

Οτοά ᾿ἰὰπα ϑπαρῖθ παίτνα αἰνὰ οἰιη} 511... 51 61}1-- 

ΒΘηἴοΥ ΡΥ Ρα γα τα", πη σῚβ ἈΠ]ὰ “ἈΠῈ ΡΘΙ 56 δγαΐ, 
γα άϊτιν. Τ1ὰπὶ γ γῸ δὲ ΠΟμΠἰβ υἰϊα ΡῸΓ ΤΘΓΙΙην 

αἰν᾽ πανὶ τη θα ἸτατἸΟπΘ πὶ ΡΘΥ Π οἾΘ Π5. Παϊιιγοθ 511}0- 
51418., δὰ διιστ !ογ ἢ... ἃς ΠΉᾺ]1Ὸ Οὐ πλ ΠΟΥ Θ ΠῚ γὙἱγ- 

ταϊθη ΡΓΟσγ αὶ μοίοβι. ἘΠ᾿ σουῖθ πὶν , Ππξ0 ΡΙῸ 

5ῈΒΊ]Θοῖο παθοὶ ἃηπ ΠῚ, ΔΘ. 15. ἀσοθϑβϑίοπθ ᾿πὰ]- 
Ῥόβοῖε τ}... ΟἹ ΠῚ ΡΓὰΣ ὙΠ ΠΓΟΥ ΠῚ ΨἸΟΪ ΘΠ εϊὰ ΠΟ. 

1π παι τι5. σΟητυι5ι15. ΡΘῚ ΘΠ ΘΠ ΘΠἴΘ ΠῚ τη ἔτι} ἴῃ 

ΒΡΌΠΊΔ ΠῚ ΤΠ ΠΟΙ, δ᾽ ΟἸἹΠῚ ΡΘῚ ΔΟΙῚΝ ΓΘ ΓΙ σϑνα- 
τόποι ἃ ἀθηβαῖιβ ἀσοθρία σΟΠοΟγΘιοπ6 δὲ σρανὶ- 
ταῖθ, παῖανα! ᾿πηρϑῖιι ἀδουϑῖπὶ [δ γιπν. Ητιπς δ 

γηοάτιμ δἰ ἀπ πλὰ., τι Παϊινα 65. [ἀ οι τὰ [65 ἴπΠ1} 

511 ᾿ρ51115 Ορϑιὰ ἔππὶ 58 ΠΟ ΘΡΙγ ἔπ5 ΟΡ ἁπιχὶϊ δὲ 

Ῥγονθνῖῖ : ἴῃ Ππδῖο οὶ γιά τοῖο 5ρ] πίον ὃχ Π)οὶ 
πρατϊα ΒΆ ΠΟΙ5. ΠΡ ΞΘ 0. ἀἴσπα οἰ Ποίταν. 

δ. Εἰ κεὲ νοἰμετιιἰϊς, εἰ δχαιαϊογι τς πὸ. 

Ῥοπια ἰδιτὶρ οοιπδάοίς : κδἱ απίοπι ποἰμενίῖς,, 

γιδηιι6 δυαπά ογὶἐἰς τὶθ, οἰαάϊς θοὸς ἀενογανίι, 

πο ππαχῖπηθ Οϑιθ πα τιν ΠΟΥ πλ Πα 85 πὰ- 

1ἴὰ Εἱ 

»ΆΣεα, φαατγίιι5. εἰ (Ο]Ρ. Ξοσαμ 5. οὰπὶ απὸ (ὐπι- 

Ἰνεξ. φονικαί. ΑἸ ἔτος. Δῖξα. οπὶ δ 115. φοινικαῖ - {05 

Ῥυῖπιο ἀβρθοῖα Ῥα5111ὰ πιαταῖῖο αιαπι Ιοπσ 8 ἰπἴετρτο- 

ἴσπ ἃ 56ηβι ἀιοΐουὶ ἈΡ χουὶῖ, ὁχ 1Ππ|ὰ5 ψουθὶς Ρεν- 

ΒΡΙΟΙ μοΐοπξ. 51 δπῖπὶ νεγίοναξ - Ζκδ»ο ψαϊέΐετη δο- 

ἰονὶ ρεσοαία ποσίνα σοι δι τεγίτι", σιιοα σἴπί γαδιὶ οο- 

ἰονδΣ ρ'ε απίπιαγιπε. 

ὁ οάοχ ἔτ. 1 

τὰ τοοΐο. 

«ον οτέραν πὼς χαὶ ἀνέ πτον, ὩΘῺ 

Φ 51. ἈΘΘῚ ρυΐπνας, Γορ τς οἵ πάντας, ἈΦ τὰ ἐς 

τ' 

5. ΒΑΞΙΙΠ ΜΆΔΟΝΙ, 

, Ὰ - 
ὑπάρχον χαθαρὸν μὲν εἶναι, αἡ σὴν λευχασυοῦ 
Σ ὦ 5 ΡΥ Ν 

ἠξιῶσθαι. Ἐπ το δὲ τὸ μὲν φοινικοῦν ὑδαρῶς πε- 

φηίνιχται, τὸ δὲ χόχχινον βαθύς ερόν ἐ 

χόρως ἐρυθρὸν, τὸ μὲν πρὸς χιόνα, τὸ 

λευχὸν τὴν ἀναλογίαν ἔ ἔχειν πρόμος 

οὖν χρύα παρειχάζονται αἱ ἁμαρτίαι Ἔα. ἰὸς τὸ 
» 

θ Ἶ 
φονιχαὶ εἶναι τῶν ψυχῶν. Καὶ ὥσπερ ἐν τοῖς βάμ- 

᾿ ςο. Η͂ 
νὲν ἐρυλβος καὶ φιλοπόνως χαταδαφὲν, 

τ «- 5 ᾿ ᾿ ᾽ 
ὠτερᾶν “πὼς χαὶ ἀνέχπλυτον τὴν βαφὴν χα- 

5 ᾿ ΓΉΕῚ , Α Ὁ - 

ταδέχεται, τὸ δὲ ἐπιπολαίως χαὶ ἐχ τοῦ παρατυ- 

ντος ἐπιχρωσθὲν, εὐχίνητον ἔχει χαὶ Ξ:οβ πόπλυ-- 
ι ἐσαδς 

τον τὴν βαφήν" οὕτω χαὶ ψυχὴ ποιωθεῖσα ὑπὸ τῆς 
Ἔ ᾿ ἘΞ ἐξ. “ἱ -ς Ἢ 
αμάρτιας, χαὶ ἕν ᾿ ἕξει του χᾶχου γενομέν Ὧν οὐ Ω͂ ἢ Ι 

νίπτον χαὶ οἱονεὶ ἐγχεχαυμένον τὸν ἐχ τῶν ἅμαρ- 
ὯΙ τημάτων ἀνεμάξατο σπῖλον. Ἔπ᾽ ἔλαττον δὲ, καὶ 

ἐξ οἱονεὶ ἐπιπολαιότερον προσδιατρίψασα τῷ ἐβξτο 
Ἐς ΤΕ ἘΥ̓ΈΡΡΕΣ, ς 
δδαρέστερον ἃ ἐγρώσθη χαὶ χατεσπιλώθη τῷ ἅμαρ- ἰν ἴ ἴ ι χτνν 

΄ αν 
τῶν ἀναλογίαν ἐπὶ 

ῃ 
τελθούσης. Διὰ τί πλέον ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον τῆς χρόας ἐ 

δὲ τῶν λευχῶν χιὼν χαὶ ἔριον εἰς τὴν εἰχόνα παρε 

λήφθη; Ὅτι φυσικῶς λευχὸν ὑπάρχον τὸ ἔριον 
᾿ 

ἑαυτοῦ ἐξ ἐπιμελείας ὡς ὑχοτε ον γίνεται. Καὶ ἀν- 

θρώπου τοίνυν ὃ βίος τὰς φυσιχὰς ἀφ ορμ ἃς ἐ ἐξ ἀσχξής 

σεὼς τελειῶν, ἐπὶ πολὺ προελθεῖν. τῆς τῆς τῆς δύ- 

ναται. Καὶ ἣ χιὼν τοίνυν, ὕδωρ οὐτα τῷ ὕποχει- 

μένῳ, τῇ τοῦ ἀέρος προσθήχη λευχὴ γίνεται, ὅταν 

ἐχ τῆς τοῦ πνεύματος βίας τὸ ἐν ταῖς νεφέλαις ὑγρὸν 

ἀναχοπτόμενον ὑπὸ μὲν τῆς σφοδρᾶς χινήσεως εἰς 

ἀφρὸν ἐξοιδαίνει, ὑπὸ δὲ τῆς ἐν τῷ ἀέρι Ψύξεως συμ- 

πηγνύμενον, σύστασιν λαδόν τινα χαὶ βάρος, τῇ 

φυσιχῇ κω ἤθει ι πρὸς τὸ χάτω. Οὕτω χαὶ Ψψυ- 

χὴ; τὰς" φυσικὰς ἀφορμὰς οἰχεία τε ἀσχήσει, χαὶ τῇ 

βοηθεία τοῦ Πνεύματος συναυξήσασα, ἀξία γίνεται 

ἐν τῇ διχαία τοῦ Θεοῦ χρίσει. Ξ τῆς χάριτι τοῦ Θεοῦ 

δεδὸ μένης λαμπρότητος τοῖς ἁγίο τς: 

. ᾿ ΕῚ ΕἸ , ᾿ ΔῈ ᾿ῳ }} 

Καὶ ἐὰν θέλητε, καὶ εἰσαχούσητε μοῦ τὰ ἀγαθα 

τῆς γῆς φάγεσθε" ἐ ἐὰν δὲ μὴ θέλητε » μηδὲ εἰσαχού- 

σητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς χατέδεται. Τὸ αὐτεξού- 

σιον ἐντεῦθεν παριστῶν μάλιστα τῆς τῶν ἀνθρώπων 

εὐ ἴῃ Ἀθξ. 5βθουπο ρτὸ ἐχρώσθη, Ἰορίξαν ἐχράνθη. Πεπὶ 

486 αἴευαιις (0}}. ἐχρεάνθε. 

ε ϑῖς ποσιτὶ βὸχ Νῖβα. Αἵ δὶ ταῖς φυσικαῖς ἀφοῦ - 

μαῖς. ΤΡΊἀοπὶ Θα 1:1 οὐ ἐσ]. ΝΞ, συναυξήσασα. ΑἸτ 

τες Νῖξβ. συναυξγθεῖσα. 

ΓΆΉΕς. ἴογίλιβ τῆς χάριτες ΡΟΝ ὀϑνοὰς τεῦ θεοῦ διδειέ- 

νης. ΑἸῈ ἄσο Μϑς. τῆς χάριτος θεοῦ διδεμ ἕνης. ΠΕ 

{γεβ τῆς χάριτι διδουένης λαμπρούτητος. Αἰ ἀνίας Ἰοοϊοπος 

ποἴαξεο σορτοπίϊ, ἘΝ]ΩΙ ἴπ ῬΥΤῸΣ οὐτεῖς τἐπιπ αν μητιξ. 

ἃ .ᾳῳδι 

ποσοῦ 



ΘΟ ΕΝΤ. 

᾿ πον. 
φύσεως. Πᾶσι γὰρ τοῖς προχειμένοις ἡγούμεθα τὴν 

ΙΝ ἘΒΑΙΑΜ ΡΕΟΡΗΕΤΑΎ. ΘΑΡΌΤ 1. ὅδ᾽ 

τὰγῶρ ἈΚ ΘΙ Γτίτιν. Ἐπὶπὶ νϑρο πος ἰρϑιιπν ατιοά [πε 

ἐπαγωγὴν ταύτην ἁρμόζειν. ᾿Εὰν γὰρ ἀποστῆτε, τῇ 56  Πππινν οἴὰπὴ ΟΊ ΠῚ 115 56 Π ΘΠ ΕΠ15 ΡΥΙΟΥΊΡῚ5 60Π- 
Ἶ 

Α “ ᾿ - - ΄ φησὶ, τῆς χατὰ τὸ ἀποχτεῖνον γράμμα λατρείας, 
 Ύ, ι " , . ι 
ἐὰν " λούσησθε, χαὶ χαθαροὶ γενόμενοι, πρὸς τὸ 
διε Ἐ ο ὁ τὰν 5 - ΓΞ τς 
ἐφεξῆς ἀποδῶτε τὴν ἐχτεθεῖσαν διῖν πολιτείαν, ἥξε- 

ἢ τοσῖδε περισσεία γενήσε- 
ΒΡ , κῶς 
ἀπολαύσετε, τῆς 

τε εἰς χρίσιν, ἐν τοσῇϑε 

σθε, χαὶ τῆς ἐν ἐπαγγελία τρυφῆς 

χολαστιχῆς χαὶ φθαρτικῆς μαχαίρας κατάδρωμα οὐχ 

ἔσεσθε. Τοῖς μὲν ταπεινῶς ἀχούουσι γήϊναι ἐπαγ- 

γελίαι τῆς ὑπαχοῖῆς μισθὸς δίδοται" τοῖς δὲ πνευ- 

ματιχῶς τοῦ βουλήματος τῆς Γραφῆς “ ἐπαχούουσι 

Ἰῆς ξγαθὰ τῆς πνευματιχῆς λέγεται, ἣν οἵ μαχα- 

ριζόμενοι πραεῖς χληρονομήσειν λέγονται. Ὁμοίως 

χαὶ μάχαιρα ἔμιψυνος νοεῖται, περὶ ἧς εἴρηται, ὅτι 

ἐμεθύσθη ἀπὸ αἵματος τραυματιῶν" χαὶ, ἐν τῷ οὐ- 

ρανῷ φάγεται χρέα. Τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε 

ταῦτα. Τάχα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ ἐνεργῆσαν 

ταῦτα γραϑῆναι, στόμα νῦν εἴρηται, παρὰ τὸ 

χαὶ ἐχ στόματος τοῦ Θεοῦ λέγεσθαι προεληλυθέναι. 

“Ὥστε σε μὴ χαταφρονητιχῶς ἀχοῦσαι τῶν ἀπειλῶν, 

τὸ ἀψευδὲς στόμα ἐπεμαρτύρατο ἡμῖν ὃ λόγος τοῦ 

Κυρίου, τὸ ταῦτα λαλῆσαν. Τίς δὲ οὕτω ταπεινὸς 

χαὶ σάρχινος τὴν διάνοιαν, ὥστε τὰ εἰς ἀντίδοσιν 

τῆς ̓  εὐπειθείας παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ τεταμιευμένα 

τοῖς ἀνθρώποις, βρώματα εἶναι νομίζειν, καρποὺς 

τῆς γῆς εἰς φθορὰν δεδομένους τῇ ἀποχρήσει; Ἀλλὰ 

δηλονότι, κατὰ τὴν παραθολὴν τοῦ εὐαγγελίου, τὸ 

ἐν τῇ χαλῇ γΥἢ σπέρμα χαρδία ἐστὶ χαλὴ καὶ ἀγα- 

θὴ, ἀχούουσα τοῦ λόγου, χαὶ κατέχουσα χαὶ χαρ- 

ποφοροῦσα ἐν ὑπομονῇ. Ἄξιον οὖν ἐπαγγελίας Θεοῦ, 

ἢ τῶν ἡδίστων χαρπῶν τῆς χαρδίας ἀπόλαυσις. 

Καρποὶ δὲ καρδίας, τὸ ἐν θεωρία τοῦ θείου χάλλους 

τερπνόν. Οὗτοι δὲ οἵ καρποὶ ἐχ τῆς εἰς τὸ Πνεῦμα 

σπορᾶς γεωργοῦνται, θερ:ζόμενοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, 

ὧν ὃ συνάγων ἐν ἀγαλλιάσει τὰ δράγματα, χατα- 

τρυφᾷ τοῦ Κυρίου, λαμδάνων παρ᾽ αὐτοῦ τὰ αἰτή- 

ματα. Πρότερον μέντοι θελῆσαι δεῖ, χαὶ τότε εἰσ- 
αχοῦσαι, ἵνα τὸ ἐφ᾽ ἡμῖν ἀχατανάγχαστον ῆ. Καὶ 

πάλιν: Ἐὰν μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου. 

ἃ 51. Μϑς, αἰϊχιοι. ἘΜ1Ὶ λούσασθε. 

»ΈΙο ἰτὲβ. Νίβ, Αἰ εὔϊεῖο ποβῖγα Ῥατῖς. οἴη ]1}5 

ἐὐῖθις Νῖβς, ἀπολαύσητε. 

« 5ῖς ες. 5βεοιπάπις εἴ αΐεσαις (ΟΡ, ἘἙΔΙε τόγὸ οἱ 

11 ἔγεβ Μίες, ὑπαχούουσι. ΑἸ! φαδηίο Ῥοβὲ Βερ. βεουη- 

ἄω5 εἴ υΐεγαια (91. ἔμψυχος νοεῖται. ΑἸ ἔτος Μ95. 

ἔνιψυχος νογτή. ἘΔ1ε ἔμψυχος καὶ νουτή : ὈῚ οτεάϊπιις 
Ῥαγεσυ]απι χαὶ δ ἀἸΐαπι ἔαῖθοα Ὁ ΔΠΊΖιιο., 4αΐ ἀρίαπι 

ΤΟΝ, 1, 

ϑσιιθυΘ ἀΡ Ιλ  πλιι1". ΤΕ ΘΠ ΠῚ 5] «65 Ἰ υ υ Εἴ5, ᾿ΠπΠῈ, 

ἃ οὐϊτι 41 εδὲ δθοππάτιπη. {Πτογᾶτη οοοϊάθη- 

[6 ΠῚ. 51 Ἰοτἱ [ὩΘΥ Εἰ5., δὲ πηι πα] οἰθοι., ἀθῖποθρ5 

νἱτοθ γαϊὶοπθπι νΌΡ5. ριοροβίίαμι 5  ἈΨΘΥΊΒ, 

γ θη. αὐ Ππι Ἰοῖπιπι., ἴῃ ἰαπία δὲ ἰἁηῖα θοπο- 

ΓἸΠῚ ΘΟρΡὶα ΘΟΠΒΕ ΕΘΗ, ΠΗ 57. ἃ6 ῬΓΟΙΉΪδ5ῖ5. ρου ριο- 
τλΐηὶ (6 ] 1015: 6715. σ᾽) 11 41 δα] ρυιπιθπάπηι ἰπ-- 
του πη ππηητι6 θϑει πα θαῖαν, ρα θα πὴ ΠΟη ον ὶ- 

τἰ5. Εν φυϊάθην 115, 4 ᾿πάϊσπο δὲ ἀθ]θοῖο πηθίϊο γινοττα 

ἀπάϊαηε, ἀἀπειν [θυ 6 ΠὲΡ ῬΡΟ 55 0Π 65. ΟΡ ἴθη-- πλθεεος οἷν 
νονδο ἀη - 

τἴδ5 τηϑγοθίθηι : οοπίγα, 115. 41| Θρ᾿ ΠΤ ΠΟῪ 56 .1-- ἀγοηινας ᾽ ᾽ ἀτϊοιει νι 

Ρὕπνε ΒΘ Π511Π Θχαιάϊιπε,, ΔΟΟΥν Δἴ)" ΓΟΡΓδ 5}}1- ϑογίρταντο 

τ 115 θοπα ; Ζπλπὶ 41 ρΡερ Ἰσα πεῖ Πη165, ἴοι π-- 
{|| 6556. Πεουθ αἴθ ρΟββθββαν!. ΡΑΡῚ ΓΆΓΟΠΟ ο]ὰ-- 
ἀϊιι5 φιοη 6 Ἀπ πιδέτι5 1π ΘΠ ΠΠετῖ τιν", 46 το ἀϊοίιιπ 
εϑὲ : πϑρυϊαξιιβ οϑί βασι! πὸ ναι! ΠΟΥ ΙΟΥ ; δἵ , 

Τῃ οοἶο οοιμηδάθε οὰνη65. (5 θηΐθι 1)οηιίμὶ ἰθοι- 

{πα δε ἴμθο. Ἑουταβ515 ἴρ56 ΒΡ ΙΡ ι5 δα ποίτι5, {10 

ἁποίογο ἰδέ μοθο βου ρα δι ηξ.7 Π ΠΟ Ο5 (ἰἸσἔπι5 δῖ. 

ΡΓορίονθα σιοά θεϊαπι ἐκ Π δὶ οὐδ ΡΥΟΟΘσβίθδο ε1-- 
οἴπαιν. Τα πὶ τ 1115 σΟΠΊ Π Πα ΟΠ 65. ΘΟη 6 η1- 

Ρτπι ἀὐιἴὰ5., ἰδί μεθ ἃ ΟΥΘ γθυδ οὶ ρΡΟ]α τα [550 

ϑοῦπο Ποιμϊηὶ ΠΟΪ5 ἰδϑίαίιιθ. θϑί. Οὐδ αὐ 6 1 

ἀπίπιο δϑὲ ἴτὰ ἀθ δοῖο σαγπθοιθ., αὐ Ροπὰ {Π|4 
ΡΓῸ ο θα θη εῖςθ ρρϑομηΐο Ποιη]ηΙθ115 βου ναἴα, οϑοιβ 

6556 δχἰϑεϊπιθε ; ΠΙ ΠΗ ΓΕΠΠῚ ἔΘΡΓεθ [πιο ῖτι5.. 41 ἸΔθῸ 

ἄλεὶ σιιπὶ, ἀξ τιϑῖὶ σουΓ απ ρα πτα" ἢ 564 ργοίθοιο., 

δθοιιπάτιπι ραγΆ θΟἾα πὶ Ἔν ΠΡ ΘΙ ΙΟ ΠῚ.,. ϑαΐτιΠ]. ἴῃ 
Ῥοπᾶὰ ἰθυγὰ 56 Π|6Π, ΘΟ 68. ΡΓΌΡιπι ἀ6 ΠΟΠτιη1, ἃιι- 
ἀἴδπϑ νϑυθτι, {Πππ 4116 γθεῖπθηϑ, δὲ [γππσξιι πη α[{6- 

ΤῸΠ5 ἴπ μαι οπεῖα. Πα τι6. τὸ5. 61 ΡΟ ΙἸσϑίο πο 

ἀἴσπα, [γα το 65} 5ιιὰν 155] ΠΙΟ Γαι πη ἔπ σ πιτιπῇ σογ 5. 

Ἐχνιοῖτιβ. απο πὶ οΟΥ 15 διιπὲ ᾿ρ5ὰ ΟΡ]θοΐαιο,, 480 
ἵπ σοπίθπιρ᾽αοπθ ἀϊνίπδο Ρα] ΠΡ τι 1 π|5 γθυϑα-- 

τὰν. ῬοΥΤῸ πὶ {ππιοῖιι5 ἐχ θᾶ ΠΟ Ππ6 {1188 ἰη ΒρΙνειι 

δῖ, οο  ΠΠριαπ τιν", ἀδη 6581 [ἢ νὰ ΠῚ ΘΟ ΘΠ Δ ΠῚ, {π|0-- 

χαιπὶ πιδΠἰρυ]ο5. 41] σοησθυς 1 ΘΧϑα ἈΠΟ ΠΘ., 56 
οδϊθοιαι ἴα Ποιπῖπο, οὐππὶ ΡΘΕ τα 4}} [050 δοοὶρίαι. 

Ορονῖοε φυϊάθπι ρυῖτ5 ν 6116, δὲ ἔπιπὶ Θχ δι νὸς τ 
Ἰά φιοά ἴῃ ποϑίρα δ᾽ 1} Θὲ Ροϊθϑία!θ, Π1]}1 51} 
ΘΡποχίτιπι πϑοθϑϑιίαεὶ. ἘΠῚ ἸΓθγιι ΠῚ, δὲ πιοἰμογιἶς., 

᾿ἰδοποαπιάιιε 5επίθπ απ οἰσετε γε]]οῖ. 

ἃ Τῇ δα τεῖς σοσγαρο Ἰοσεθαΐαν εὐπαθείας ; ἀπεϊς ΤΊ]- 

πηαππιι5 : πὶ οοπιρεπϑαίΐίζοπεπε ἐδ ϊοϊ σίπιιρ ἐἰέζιις γι: 

εἰπαἰκαιῖς. Αἴ ϑαταπη γεΓάτηπ6 5οΥἸρίατα πὶ ὀχ ῃἰθθηΐ 

τπτι5 Ὁποῦ. ἐξ 4111 φιιαίιον Νῖ55, πὶ 4α 1 θ 5 Οπηπθιις 
ΡΓῸ εὐπαθείας 5ΕΥ ΕΓ εὐπειθείας, ρ᾽Ὸ οὐδεείεηπείεε 

γγαπιῖο. 

56 ηϑ1}"} 

Μαιει.5.η. 

“εν. δ. νοι 

εἰ ἔπι. 

τ 
ΓΕ 



ν. 

δ 

πιθχι ἐχ ατιϊον εἶδ το. Τάθο πη χα ]θυιπῖ , 

«ποᾳ ποΙαθτιιηῖ. 51. ΒΘ Π τι 40. ΟΠ Ϊ5., οἱ {125 ἴπ 

ογποίαται δὲ τη] 65 115. ἐνδάπιοϊ ιν νἱΐα., 

Ρόπάδιε νοϊππίαίθ. 

46. Ομοπιοάο {αοία δ5ΐ πιεγοίγὶα εἰνίίας Πι6- 
ἐἰς δίοτι, ρίεπα γμαϊοῖϊ ὃ ἐπι ψπα ἡδεα ἀοτπιὶοῖ!, 
σπαιπὸ απΐεπι Πιοπιϊοίήςδ. Ῥουοοηΐαϊϊο Δ πη] γα ΠΟ Ϊ5 
Ῥίθηα., ᾿ῃσθηἴθ ΠῚ 5ΓΠΡΟΡΘ ΠῚ ̓Π ΘΟ ΠΟΡΔΠ5 ἸΠΔιι {20 

ΤΟΙ οατιδὰ ; {ποπηοάο οἷν τὰ5 Π 615, δὲ γι 1 οῖ ρ]6- 

πὰς ἴπ 418 ΠπΠ5Π|4 γοιυΐθυῖ, ϑαάθηι ἔλοϊα δἱζ πιοὸ- 
Τοιρχ , δὲ ποιμϊοϊ αγιιπὴ «ΟΠ ]ΟΙ]Ππιπ]. Οἴτο ΘΠΪ ΠῚ 
Ρδοῖο ἐγβεὶ ΠΟ θϑϑθῖ Δ ΠΡ ΠΟ πὸ ἀϊσπιιπι, οἶν]- 

ἔαῖθπη τοΐδιη ἃ Πάθὶ ρυγίταϊο ἴπ 5πιργὶ ᾿πηραγιία-- 

ἴθπη 1Π4{101556 3 “πὰ Πα υϊ ἀθηὴ οἵμπὶ ν 6] τπὰ Δ Πἰ Πηὰ 

ἃ Πριηταῖθ Πάθὶ δα Ἰη ἢ 6} 115. βειρσιιπι ἱπνθγι-- 

ἔπι, 1ἃ Ἰηΐοι ΓῈ5. βἔιροπας. ΠΥ ΠΙΘΓ πη 6ϑῖ. 
Ουαπάοπαπι γΓῸ πεθο {ΠῚ ΟΠ Ποἰπιπει, ἢἰδὶ ἔππηὶ 
ΘΕΠῚ ϑΘΠΟΡΑΙΟ ργᾶνα δὲ αυ]θγα οἰδθοϊα {|5:1- 

τἀπὶ, οδ6]0. ἀΠ]αρβαπ)., δὲ ἴπ 56. ἴρβα εοπῃηιίο- 

ἃ ποία 

50ΘΠΙΘ ΠῚ . ΠΟΙΠΡ6 (ΟΠ γϑπιη οἱ Πομλτ πὶ πο- 
5ἔγιιΠι ἱπίογθπηῖς ἢ ΗΟ δὲ Δ μηἸ ΓΑ ΟΠ θῖ. ατισοῖ, 
Ῥᾶγδάοχαπίαιο γε πα ]τι5., Ζιιοα οἴη ἘΠΞΕΙ 
7υ5πεῖα., ταπο πιαρὶβ ἀΡαπάανῖς ἱπ|πβεα. ΑΖ τι 
ἢιθθο [Δοῖο ρας, “ιιδηηιιὰ πὶ σαπὸ5. ἦθ Ππάϊοῖο 5ον- 
ΠΊΟΠΘ5. ΠΟ ᾿ἰσποραθαῖ. Ηος οπίμη βοπαᾶπὶ πες 
νεῦρα, ἢίεπα γιαάϊοῖῖ. ΟἸΞουναπάιιπι ατιΐθηη οϑὲ 
5ΠΙΡΥῚ ΠΠΔ ΓΘ ΠῚ 6556 ᾿πἢ δ] Ἰταΐθμ. Οὐ δπῖπι γο] 
τη] 4} Δ πλϊταξ σοσἸαΠ ΟΠ πὶ, γῈ] τηα]τπὶ Ρετῇ - 
εἷαῖ; 51 ΘΙ ΠῚ Ἐπ ἈΡΊΖιι6 6556 ἸΟΘΟΓιΙΠῚ, 6556 
5 48 πὲ, πῃ] οι 4116 ΤΠ Θ 6556 δου οηΐ, ἃς ΘΟΥ- 
ἀἸυπη σΟΠ51Π1ὰ ᾿π γοβρίοογο ὃ ϑ6 σατὶ νοὶ Π οι πὴ 
ΠΟΠ ᾿ΠΒΡΙΘΘΓΘ 5, Ὑ6] ΠΟῚ ΟἸΙΓΑΡΟ δὰ {τι85 ἀστιπίι: 
51. Ποιηῖη65 δά ἱπιρία ραϊναπάα ἔλοϊπΟγὰ ἀπ᾿ πηι ΠῚ 
σοπίουπηξ. Οὐΐπ δεϊαμη οἱ 46 Ἐρςοϊθοία ἢὸς ἰπίου- 
ἄτιπη ἀἰοῖπαιν ( φιιοά 051}, αὐ ἀϊσαίαν ἀ6 ΠΟΒΙΓΔῚ : 
Ομοπιοάο ζαοία εςὶ πιογείγία εἰνίίας αειὶς δίοπ9 
οὐὰπὶ νἹ ἀθ] σοὶ, γθραάίαϊο δὲ σοΐδοῖο ἢάοὶ βευ- 
ΠΠΟΠ6, Οϊ ἃ ἘΝ σδῖι ΠΊΕ ΠΟ ΠΟ ΘΟΠΪ ποία 
[ποναξ, βθοιπά αι. ΡΑίσιιπι ἐγ ΠΟ ΠΘη), (] Θά πὶ 
ΦΧ αθυιιη τὰηὶ ὙἹΓῸ ψ γαῖ πο ΠῚ σαβίδην., ΠλΠΠ τὰ , 
δὲ ἀϊνθυβα ὑϑοῖρὶξ 56 ΠΊΟΠἶ5 5 πηϊπα ἃ} Ηἶ5., 4] 
ΠΗΥΒΙΘΕΙΟΥῚΙΠῚ ΒΔ ΠΟΙ ΠΟ ΠἰΑ ΠῚ ψΘ]τξ 5 ργῸ οοπία- 
Πηϊπαηΐ., ἃ0 ᾿πηρ δια εῖβ ἀἸσϑθηνπαηΐ ἀορῃηιαία αὐ 
ΘΟΡΡΕΠΏρΡ ΘΠ ἃ5 ἀπ πιᾶβ. {πγ6 ἃς πιεῖ ἐδ Πᾶς 

ε Ττοὐάχις (ο]}. δικαιοσύνν; ἀνεπαύσατο. 
ΓΟΙΡ. βεοιπάαβ π' 

ὅΓΥ. Αἀαεπαὰ.} 
5 [ϑουϊρβίπιιι ὅ ργο ᾧ οἰ Οοάϊος 494.1 
3.1ὰ φιύηπιε Μξ5. Πεεβὲ τὸ ἱπ εἀϊιῖς οἱ ἴπ Ἀςρ. 

Ριυΐπιο. 
"»Ὁτενχας Ο(Ο]Ρ. μέλλειν αὐτόν. ἘΘΙΕ ἐὲ ἄπο Μ5ς. αἰ 

πορνεί σαν παρατρατεῆναι. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜΝ 5. ΘΆΒΙΤΙΙ ΜΑΟΝΙ- 

“ » 
Οὕτω πα- 

- - 
σα μακαριότησν χαὶ ἣ ἐν χολάσει ἐν τοῖς ἐπιπόνοις 

διαγωγὴ ἐχ τοῦ ἐφ 

ΤΣ πον τὴ Θθλτ- κ᾿ ι 
Εχ του υὴ θελησαι;) τὸ Μή εἰσαχοῦσαι. 

ς ΄ 

᾿ ἡμῖν ἤρτηται. 

᾿ τὸ πόονν πόλις π- ΣΝ πελ νετὸ πόρνη πόλις πιστὴ Σιὼν, πλήρης 
: ἘΞ ΈΝα ο σε, ἀν, τὰ 

χρ' ; ἐν ἕ δικαιοσύνη ἐχοιαήθη ἐν αὐτῇ, νῦν 
, " 

δὲ φονευταί. Θαυμαστικὴ ἣ ἐπαπόρησις, πολὺ τὸ 
᾿- ξ Χ 3 ΄ φ-Ξ Νῃῃ Α χπληχτικὸν ἐμφαίνουσα ἐπὶ τῷ παραδόξῳ, περὶ 

"-Ὁ- , , 

τοῦ τίνα τρόπον ἣ πιστὴ πόλις καὶ πλήρης χρίσεως, 

ἐν ἣ αὕτη 
, Α - Αι ] , 

πόρνη χαὶ φονευτῶν οἰκητήριον. Πῶς γὰρ οὐ θαύ- 

ματος ἄξιον λυπηροῦ, 

εΣ ΄ » δικαιοσύνη ἐπανεπαύσατο, ἐγένετ: 

- ΄ 

πόλιν ὅλην ἀπὸ τῆς ἐν πί- 
, Ε Ἁ 5 ἰὰ ΕῚ , 

τει χαθαρότητος εἰς τὴν ἐχ πορνείας ἀχαθαρσίαν 
- ΄ Ἁ -- 

μεταπεσεῖν : ὅπου γε χαὶ μίαν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ πα- 
᾿ ; Ψ 

Ἂν ὅτ» 
γίως πιστεύειν εἰς τὴν ἐξ ἀπιστίας πορνείαν ἔ περι- 

- - ὌΝ "-Ὁ- 

τραπῆναι, τῶν παραδόξων. Πότε δὲ ταῦτα χατη- 
- Ἂ, ΔΎ γορεῖται, ἢ ὅτε πονηρὰ γενεὰ χαὶ ποιχαλὶς γενο- 

΄ ΕΝ ὁ “ 2 5 - Νσς τ ξ Ἶ ὑένη, ἢ τὴν διαχύψασαν ἐξ οὐρανοῦ χαὶ ἀναπαυσα- 
τ ἘΞ τ Σ ρος 

μένην ἐν αὐτῇ δικαιοσύνην ἐφόνευσαν, τὸν Χριστὸν 
χαὶ Κύριον ἡμῶν; δ Ὃ χαὶ ἐπιτ 

τὸ παράδοξον, εἰ ὅτε ἢ δικαιοσύνη 

είνει τὸ ἀετιμας χαὶ 

μεῖζον ποιεῖ 

παρῆν; ὑπερεπλεόνασεν ἣ ἀδικία. Καὶ ταῦτα ἐποίει, 

τοὺς ὑγιεῖς ἀξ χρίσεως λόγους οὐκ ἀγνοοῦσα. 

τὸ, Πλήρης κρίσεως: Σημειωτέον 

δὲ, ὅτι μήτη ἡρ ἐστὶ πορνείας ἢ ἀπιστία. Τίς γὰρ 

πιστεύων ἐἶναι πανταχοῦ, τὸν Θεὸν, χαὶ παρεῖναι 

τοῖς γινομένοις , χαὶ ἑχάττη πραξεῦ Ἡδή πρρτλισος 

χαὶ ταῖς ΠΡΟΣΙΣ τῶν χαρδιῶν ἐνορᾶν, ἢ τὴν ἔν- 

νοιὰν τὴν ὌΡ ΠΩΣ παραδ δέχεται » ἡ τε Ἐστουο τὸ 

χαχόν ; Ἀλλ᾽ ἢ μὴ ἐφορᾶν τὸν Θεὸν, ἢ μὴ 

λειν αὐτῷ τῶν γιγνομένων ὑπολαμόάνοντες τες: 

"ΕΞ 
οὕτως 

Β δρμῶσι πρὸς τὰς ἀνοσίας πράξεις οἵ ἄνθρωποι: 
᾿ 

Λέγεται δέ ποτε χαὶ ἐπὶ ᾿Εχχλησίας (ὅπερ “ ἀπείη 

λεχθῆναι ἐπὶ τῆς ἡμετέρας) τὸ, Πῶς ἐγένετο πόρνη 
» Α ͵ « ἘΣ ΕΣ 

πόλις πιστὴ Σιών; ὅταν ἀποδάλλουσα τὸν λόγον 

τῆς πίσ σπειυξο ᾧ ἐξ εὐθαῖξι ρα; Σὺν ώκρς 

᾿ Πεττέ: ͵ ᾿ 
ἔχεται τοῦ ἯΙ σπέρματα παρὰ τὶ 

“- -Ὁ- ἵν ΄ 

τῶν τὴν σεμνότητα τῶν μυστηρίων ἐκπορνευσάν- 

των, χαὶ ἐπὶ διχφθορᾷ τῶν ψυχῶν τὰ οΥρατα τῆς 

ἀσεδείας διασπειρόντων. Λεχθήσεται χαὶ ἐπ᾽ αὐτῆς 

( διχαίως τὸ, Πῶς ἐγένετο πόρνη ἣ πόλις πιστὴ 

Σιών ; Οἱ γὰρ ἅγιοι ἄγγελοι, οἵ τῶν ᾿Εχχλησιῶν ἢ Ὶ Ύ Ὶ ᾿ 

ἴπ σοπίοχει, [Ρἰάδεπι φυΐαχαε 55. τῶν γινομένων. 
Ἑαϊε οἰπὶ πὸ ΝΜ. γιγνομένων. 

ς (ὐσάϊοες ἔγοβ ὅπερ . ἘΦ σεσὸ οὰπὶ 4}115 {τὶς 

Βιι5 155. ἀπείη, τεοῖς. 

ἀ Ῥγοὸ 10, τῶν μυστηρίων, Ἰοσίταν ἴπ πἴτοσιις (0]- 

Ῥογέπο τοῦ μυστηρίου. 



«ὦ - 

ΟΟΥΜΕΝΤΟ ΙΝ ΕΒΔΙΔΝ 

τὰς προστασίας πεπιστευμένοι, γνωρίζοντες τὰ 
Ξ με τ ᾿ 

ἀρχαῖα, ἀφορῶντες χαὶ πρὸς τὰ νῦν, “ πρὸς τού- 

τους ἐροῦσι θαυμαστιχῶς - Πῶς ἐγένετο πόρνη πό- 

λις πιστή - Ἔχ τῆς πορνείας αὐτῆς χαὶ φονευτὰς 
ΤῊΝ ν 3 Χ , 5 ν 

συναθροίσασα" φονευτὰς, οὐχὶ σωμάτων, ἀλλὰ ψυ-- 

χῶν - ἐν δολιότητι χαὶ ἀπάτη τὴν ζωὴν ἀφαιρου- 

μένους τῶν ἁπλουστέρων ᾿" οἱονεὶ ξίφει τινὶ τῷ λόγῳ 

διὰ τῆς τοῦ χόσμου σοφίας εἰς πιθανολογίαν “ ἠχονη- 

μένοι, θανάσιμα τραύματα ταῖς ψυχαῖς ἐμποιοῦσιν, 
“1. “-᾿ 4: ἐδ ον ὌΝ Δ ΠΥ; ΓΝ, 
Εἴτα ἢ τῆς αἰτίας ἀπόδοσις, δι’ ἣν αἰτίαν ἐγέ- 

νετοὸ πόρνη ἣ πρότερον πιστή. 

Τὸ ἀργύριον ὑμῶν ἀδόχιμον. Τουτέστιν, ὃ τῆς 

πίστεως λόγος ἐ παρατετυπωμένος ἐστὶ χαὶ παρά- 

σημος ; τὸν ἀχριδῇ χαραχτῆρα τῆς βασιλικῆς εἰ- 

χόνος μὴ διασώζων. Ὅτι γὰρ εἰς τοῦτο φέρει τὸ 

αἴνιγμα, καὶ ἀργύριον ὀνομάζει τὸν λόγον τῆς 

πίστεως, πολλαχόθεν δείκνυται" χαὶ μάλιστα ἐχ τοῦ" 

Τὰ λόγια Κυρίου, λόγια ἅγνά" ἀργύ πο πεπυρωμένον, 

" δοχίιιον τῇ γῆ. ᾿Ερευνήσατε οὖν ὑμῶν τὰ ταμεῖα ΚΕ 

τῶν χαρδιῶν. Πάντα [35 περισχέψασθε ἐν ταῖς 

ἡ τ: ἀποθήκαις » μή που κἴδδηλος ἡ ἦ δραχμή" 

τουτέστι, μή που δόγυια παραπεποιημένον, οὐχ ἐκ 

τοῦ Πνεύματος σημειωθὲν ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῦ τῆς 

ἀληθείας χαράγμασιν, ἃ διὰ προφητῶν ἡμῖν χαὺ 

ἀποστόλων ἐχαρίσατο, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀνδρῶν ἐπιθού- 
λων ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπινοίας λαθραίως χαὶ ' δύσφω- 

ράτως παρ αχοπτόντων; οἷ τὰ ἀλλότρια νομίσμ. ατα, 

ΡΕΟΡΗΒΤΑΜ. ΘΟΑΡΌΤ 1. δ 

ἘοοΙ βία ἀϊοοιι {Ππ4 : Ομποηιοεῖο 7]αοια δὲ μι6- 
γϑίνα εἰνίτας {{6]ϊ5 δῖον ὃ ΑΘ ΘΙ ΘΏΪΠῚ δά ποῖὶ ἀπ το ἢν 

τ αησοῖὶι5 
«τθι15 σΟπορἸτα οϑί πες ΡΓΘΓδοῖτιν 

ἱπϑΡΘοου 655) ἃν ΘΥΒΊ!} ΠΠῸ5. Οὐπ Δ ΠῚ] ΡΆΤΙΟΠΘ 5ι1π} 
ἀϊοιανῖ : Ομοηιοίο ἔποία 651 πιογθίγὶα οἰνίζας 7|- 
αοἰὶς ὃ Οὐΐρρο 1185. Ρ 6} 5.1} 50 Ὶ1ΠῈ 5111] Πὸ- 
τη οἰ 45 θεά πὶ ἀρονδσανθυῖτ, ΠΟμ]ΟἸ 45. ΠῸΠ οον- 

ῬΟΥιιπῚ , 50 ΔΠΙΠΙΔΙΠῚ : Δα 4010 ἃς [γαιο 
νἰταπ Δα Ἰηλιιπ 51 ΠΡ ΠΟΙΟῚ θτι5 : ἁἴατι6 ρϑυὶ πα ἂς 
«ποάαηὴ σ]αἴο, 56 ΠΊΟΠ6 ΒΘ" ΠλτιΠ ἀ Πά 1} 58 0 16 1- 

ται ἀἀ βιια ἀθη τιμὴ ᾿πϑιν οἵ] ,. ᾿ΘΊΆ]1ὰ ἀΠΙ πη τι5 
γα] Πθνὰ ἰπῇθυιιη. Τα σαιι58 ΠῚ ΓΘ 41 οἷν οἰ δοιὰ 
ἸΠΘΙΘΕΓῚΧ 511, τι86 ᾿ΥἾτ5 Γπογας ΠᾺ 615. 

ἡγ. “γϑοπίμηι ὐδοίγτ ποτὶ ρτοραίιπι. Ὸς 

οδ[, 5610 Πα οὶ Δ] του Ὶ Πιι5 δὲ οἱ [α]σὰ ποία 51- 

ΘΠ Δ ἴ1|5 : ΠΠΡΡ6 4] ᾿πίθουδη δὲ σοι [Ἅ ΠῚ ΥΘΟΙδΡ 
᾿πηα  ] ΠἾ5. Πσιιγατη ΠΟῸῚ βουνοί. Οτιοά δηΐπι Πιιης 

5ΘΠ511ΠῚ Ὀ 85 56 [δ ἂΣ δ ἰστηα, ΠΟ {1|6 Ἀγ ΘΠ ΠῚ 
Πιιποῖροῖ {οὶ ΘΟ ΠΟΙ ΘΠ 5. ΟἸΙΠῚ Ὀ] 1115 Θχ 10 - 
ΟἿΒ.»,. ἔππ| ΠΑ ΧΙΏΘ. ὁΧχ ΠΟΟ Οβίθπαϊιν : Εἰοηιία 

Τοπεὶπὶ, οἰοχιιία οαδία : αἀτϑοπίμηι ἴρηθ θα αηιὶ- 
γιαΐμπι., ῥγοϑαξιτι {6ΥΤ. Βδνβ σε ϊογατεΐ Ἰσῖταιν 

σον πιΠῚ ὙΘΒΓΡΟΡΙΙΠ) ΓΘΟΘβ5115. ΟΠΊΠΪἃ ,. “1850, 

ΟἸ ΟΠ Ρ οἴ ἴῃς γΘΕλ 1515. δ ἈΡ 115. ἀρΡΟΙΠΘΟΙ5, 
ΠΘΟΙΒῸΙ 510: ἀγδομιηα Δα! θυ ]πὰ ; ποὺ οϑὲ., πϑοι} 

511 ἐσ ηὰ ΘΠ] Θ ἢ ΠῚ.) ΠῸῚ 6Χ ϑθ γι Ποίδίιι ΠῚ 

ῬΙΟΡ 5. ον Δ Ιου 115 ν θυ 115... 4105. Ρ6. ΡΓῸ- 
Ῥἢδίαθ δὲ ἃροϑβίο!οβ ΠΟ Ὶ5 [ἀν ρῖτιι5. Θϑὲ : 56] «πιο 
5 σηαίθη [ΘΡῚΓ ἃ}} ἸΠ51 410 515 υἱυ]5... {{| Ργὰ 501 

τὴν τοῦ ἐχθροῦ μορφὴν περικείμενα, τοῖς βασιλι- τ ἀϑιατια ἰα ΓΘ πίον δὲ αιοάδηι ἃΥΠΠ οἷο ἀΘρυθμθηϑιι 
χοῖς θησαυροῖς ἐπεισάγοντες, τόν τε μέγαν πλοῦτον 
ΓΝ δ 5 ῃ - 2 “-“ κᾶ - 
διέφθειραν, χαὶ ἀμφιθολίαν τῆς ἐχλογῆς “ τοῖς 

πολλοῖς ἐνεποίησαν. Ὀλίγοι γὰρ οἱ δόχιμοι τραπε- 
ξ ἘΞ ἘΆΝ ἢ περ Ἶ 

ζῖται. ᾿Ολίγοι οἱ πάντα δοκιμάζειν δυνάμενοι, καὶ 
Ν Ν δ ΄ “. Δ ὧλ ᾿ ὙΝ 

τα μὲν χαλὰ χατεέχειν, ἅπο ὃξ πᾶντος εἴόους πονη- 

, 
ροῦ ἀπέχεσθαι. 

8 Τα οπιθηαυΐπλιβ οχ {απο Νῖσα, [ἢ ο 115 Ὑτοβο 

Ἰερσίξαν τούτοις. 

ΓΈ εἰ ποβιυὶ βὸχ Μ55, ἠκονημένοι. Ν᾽ αιιο τὰ πιοπ 

(οι θοἤβιιις ταπίο ποο ΠΠΡοσιιμι ᾿πίου" 56. οοηβοηβιι αα- 

ἄποῖ ρούαϊξ, αὐ Θὰτη βου] ρίισα πὴ ρυΌΡατοῦ. Πόσο, ἰη- 
«1, ἠκονημένῳ, πέὸ 7Ζ)ιιοθο μόϑϑιιπι αοψιιθ5 6616, “ει 

εἶδ ρενρϑογιὶς θαροπῖϊ, ἠκονημιένοι,, ἱπδέγιοιῖ, Ἠαοίοπιιβ 

σἷν ἀοοίτβ φαΐ επι : 5664 αι 5101 θ] 115. 1ϑὲο δοπ ἢ ι. 

Νο5 Ἰρίξαν οοάϊοοβ Μ55, οατῃ Τλιισξοο βοααὶ ΤΆΔ] τπλιι5, 

αιαπι Οὐμαροῆβι! οὐῃ)δοιαρα τι {απ Ποῖ Βοπᾶπι. Ηὸ5 
Θμΐπὴ ἔπι 1 Ὑ65 ἀΥΙΓγατη τι", οἱ ΠΟ] ονο5, ΠΟΙ ἄοι Μος, 

ἐυποιοῦσιν. Ἐ1 ἐμιποιοῦσαν. Ἀιτιγϑιις πος ἴρθο ἴῃ Ιοοὸ 
{νὸ5 Νῖ55. εἶτα ἡ. Τηοοϑι ἡ ἴῃ οὐ τς, 

ΑἸ[ΠΟΠ]Π] πυιηλπιοϑ5 Δα] ον πο5 οὐ} : {τ Δ] 6 πὰ 
Πα Ἰϑηηλΐα ἱπίτηϊοὶ [ον ΠῚ οἷ οι ΟΡ  μτὰ πὶ 

γΘΡΆ]65. {π᾿ θαι "05 ΘΧ ρου πὶ, ἃ ᾿ΠσΘηΓο5. οον- 

Τα ρυιης ΟἸν 1858... οἱ 1ἢ Οαιιδα 56ΠῈ Οἵα ΠΔΜΠ 

αὐ 51} δἰ ρθη άτιμη., ἀπ ΓΘ η 1. ῬάιιΟΙ Θπΐη ΡΙΌΒΙ 

{Γὰρ Ζ 86. Ῥάιοὶ διπὶ 41 οἰϊηοία ροβϑὶπε οχρὶο- 

ΡΆΡΘ 7 ΘΙ ΠΟΡΟ θΟΠᾶ, δὲ ἃ}0 Οπηηΐ 5ρθοῖθ πλ]ὰ 510] 

ΘΠ ΟΡ ΆΓΘ. 

8 Πὰ βὸχ Μ85,, εἰδὶ {πο γουθιιπὶ ἐστὶ ἴῃ {γΊ} 15. 755, 

ἀοβιογαίιν, ἘΠῚ παρατετυπωμιένος, τόν. 

ἡ ἘΔΙΠῚ δὲ πιπιι5 (ομηθοξ, δόχιμον ἐν τῇ γῇ. ΑΥ ἧπ 
] τον (μοῦ εἰ ἴῃ 1115 φαδίιον Ν΄55. μου πδ απο 

ἀρὰ ΤΙΧΧ Ἰορίταν ἴΐα πὸ εἀϊάτηνι5, ΑἸϊψααηο ροϑὲ 

ἄπο Μϑ5. ἡ δραχμιή. (01. ῥυίπιιβ ἡ δραχμιή. Τοο5: ἡ, 
βῖνο ἦ, ἴῃ 115 δὲ ἴῃ 4115 {τ Ριι5 Μ95, 

ἰ Τ]τοράτιο (91. οἱ Β6ρ. βεοαηήιι5 δυσφορωτάτως. 
ΤρΙἄοπι τὸ5 Ν55. ΤΌΡΗΣΕΙΣ ΘΕ 

πολλοῖ 

Οὐιοά ππὸχ βοχαΐςαν, ὀλίγοι γὰρ ἘΝ 1Ππ|ϑγαῖιι ἵπ πὸ - 
ἃ Οοα!οο5 δἰ ιοῖ τοῖς . Πεοβῖ τοῖς ἴῃ φάτ ε15, 

15 Παοτῖ. 

το ἢ]. 

ῬΡεαῖ.τι 

ἃ Ργαίθοια. ἃ 

ΤΟΥ ΠῚ Δ ἢ ΠΩ ΤΙ ΠῚ ΠΟ ᾿Ξ ΔΙῚ, 80 Ῥ ΘΘΒΘΠΕΠ11} Θοο]οοῖα - 

7. 



Ῥεαὶ. τοϑ. 

ιὃ. 

ν. 23. 

Ῥοραϊ; 56- 

οποία 

Φχειηρὶα τα- 
ΓΝ 

00 

48. Οαιιροπες {πὶ οἴπιηι ἀηιία ταϊσοθπί. Ααι-- 

αἴτο παάαπι ᾿ρβᾶπι γι οι 56 ΠΕ ἢ ϊα πὶ ἂς Ππτὸ- 

τὰ πὶ. 7181 ν ΘΠ 5 νἱπιιπ, δὲ πὸ ἄοϊο πὰης ν᾿] 6 15 

ογδϑαΐπγαμη. Ἀδ65. Θηΐμ 11 ποη ἰπιάτι5 δβί : 56 (1 πλ.- 
᾿πππὶ ΓΘΡΓ πο πϑίοπα πιαχίπηα εἰἰσπιιπι. (δο θυ τιηι 
ϑοῦρίασα ΠῸ5 ΡΙΟΠιονδῖ δά βρι ΓΙ ἴα] Θ πὶ 5Θηβιι ΠῚ. 
Ἐϑὲ νἱπιῖπὶ 1 ΠΟ π5 σοὺ Ποιη]η]5, 1 6ϑὲ, πη ΘΠ 6 ΠῚ, 

δὲ ρυπορα!Ὲ πὶ Δ ηΪ Πλ88 Ραγίθηη 5 ΟἹ ΠῚ 5ΟΙΠ66 Ὲ ΡῈ Γ 
βαποῖοβ ροβίοϊοβ δἵ ργορμϑίαβ Βοσιριπγαγεπι ἀο- 
οαπηδηΐα ᾿ σθῖι νἱπιπι, ἃ ξοἔθυ απ Πποι πα Ἰζαΐετη 
Ρεγορ᾽οπάδπν ποῖ Βριγὰ5 ἸμΓαμῖι. Οὐ ἄτη 
σαπ ρΟπδπ τ" πλ , Θουρ σαμεν ἀαιιοβαπι γοάιπε 

ἃς ἀπ εΐδηι . σαδπι Ἰρβόσιιμ ᾿Π 16} ΠΠτθ π ϊπὴ αὶ δῖι- 

ἀϊτοσγιιμν ῬΘΥΠἸ οἴει ᾿πηηιἰβοθπῖθθ. Ἐϊθηΐπν. εἰτι 
δουτιτ ΡΟ υτιπίτι γΟἰ ΔΕ τι5, ἂς μον Ὀἰαπαϊ- 
Ἰοχαθπ πη ἀββθη αη ἔπ. Π]οσπ υἹεϊα. ππι ἐγ τι πτ 
δα Ἰρβοστιπι θα πιιηὶ : βι φυϊθπη σεν θυ αΐθεπι υἱ- 
Βογθηιθ δὲ ἔγθπιμη. ΒΟΥ Ρ ἐπι ΓΑ τι] ἀππῖτον αα- 
ΒΕΓ ΠσΘἢ5. ΘΠ δηΐθβ.. δ Ἰ ρ  ἔλ η}) “πα ηγάαηι 

Ὁγσα ΠΟΙ Π65 ΘΠ Πἰἴαἔθ ἢ]. δὲ ν θα ρθοσαῖο - 
“Ταπὰ πα} Δ] 1το Πππάϊοῖο σοποθϑβαπι, δὲ αἰϊα Ἰὰ 
ϑέπα5. Βομδἤοῖα. τα] 5. σΟἸ]αἴὰ ἃ δι ἰδ πττι πῃ 
ΦΌΪΠΔ ΠῚ ΘΧΡΟΠποηΐθβ, σοἢ ρ δ ΟΓι ἢ. ΔΏΪ Πλτιπ} πλὰ- 
δ15 ἂς ΠηΔ515 δ δῖ. 

49. Ῥειποῖρες ξιὶ ἐπβάείες. Νὸ5 ᾿ΐ σαπροποβ., 

ΠΟῸ5 δὲ δὶ ΡΥΪΠΟΙΡ65 βιιπλες, {πὶ ῬΥΟΥ 5 Ὁ ᾿πῇἀ6- 
Ἰπταΐθ αν Ἱπουθυ ας πη τι π᾿ βία ρ απ αἰντζαϊος 

ἢ ΕἸ 65 ἐπ ρθ! ]πλιι5. ἘΠΊ Πα  ΘΡῸ 5Ὲ}0]6 ΟΕ αι ππονὲβ 

ΘΟΙῚΙΠῚ 41} ΤΘΡτ ἢ ΡΟΠΙ ταν". πὰ Ῥ] ΕΣ  ΠλπῚ ὩΣ 5656 

ἙΟΠἰοΥ μὰ Γ 6 50 6 : ἴξὰ τὶ {65 τα πηάθην ἔπιθυϊπὲ 
ἄπισθ5, εἰιπὶ δἔϊαην 41] ἀιιοῖ ταν, ἴᾺ}6 ἢ) 6556 ΠΘΟθσβ6 

5:ξ. ΟἸοπΐδτὴ Ἰσίταν' οἰν τα τα 6115 ρυἸποῖρῈ5 ἐγ πς 
αασπάοαιο πῃ 6 65. ᾿ρ5ὰ δἰϊδηι οἰν τας Ηὶπ αϑϑὶ-- 
παῖ, Πα δ ταῖθ πὰ ΘΧ τ ἢ . ἴῃ ϑἔπρττπι ἐπὶ. 
Νδ οποία πῸ5. Ζαοάήιιθ ἱπορβοιιθηῖθβ., οἱ ἴῃ 

ΠΟΡῚ5 παι ἀομηϊπαθ ταν ρου άϊα. Ῥχωποῖρες τὲ- 
δίσὶ πὸπ οδίεπιρεγαπί. Νινΐσυμη. πὸπ ΟἹ δε πιπὶ 

Ὦδο, ἀεἤεοϊθηίθβ 40 ἰρβο, δὲ ἴπ ρυςθοθρεῖβ. δἾτι5 
ΠΟΠ ῬοΡΠΠλπθηΐθβ. ΡΟΥΡῸ Ἰπίθυ δὰ ριτθοθρτῖὰ {πιὰ 

δγαῖ, τιῦ ΠΠᾺΠῚΙ5 5ιιἃ5 ΘΧ σα ΤΘ ΓΘ ἢ ξ ἃ ΤΠ ΠΟΙ ΡΒ ; ΠΘ 
ὑπΠὰ ΟἸΠῚ {ιν } 115 σου ΕΓ ΠΕ : Πὶ νΘΡῸ ΟΡ ἀγανὶ- 

Εἰδπη, τυ Ὶ5 Ππιου] σναϊτα., ἔχ Ε σαπεὲ ἔαγιιπὶ ραγ- 

ἘΟΙΡα5. 

80. Ηδιυά μαπο ἔμγδ5 ἐπι! σϑ παῖ, ααὶ πναγϑιι- 

ΒΈΔΙΕ εἰ Μῖξβ. ποππ}}}} τοῦ δήματος. ΑἸ φυϊάαπι 
εξ. τοῦ ῥυτοῦ. Μοὸχ (8. ξεοιπάιϊις τὴν χτῆσιν. 

Ὁ ὰ πἀἴετααε Οοπθεῦ. ἐξ ἀ}Π} φααίιον Ἅ15ς. ἘΔΠεὶ 
γΈγῸ ἐξυδραγοῦσιν. 

ὰ Ἰπεσχας ΟΟΙΡ. εἰ Βδξ. ξεουπάϊις ὃ ς οἱ χάπτηλοι, 
ὑμεῖ [7 χαὶ οὗ, εἴς. 2“ Ὃς εξίις οαπροπος,, τ δος {μὸ- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒῸΣΙ 8. ΒΆΒΙΠΙΗ ΜΆΑΘΝΙ. 

ον. , ῃ . Κὶ ἘΞ "-.,, ὦ 
οι χάπηλοί σοὺ υἱσγουσι τὸν οἵνον υοᾶτι. Αχού- 
Ἂς ἃ ΣΝ ΠΟ τα ΒΞ ΞΈΝΟ εἰσι ΕΣ 

σατε μὲν χα' σιλοὸὺ τὸ ρήματος. οἱ τὸν οἴνὴν 

πωλοῦντες - χαὶ ἡ δολοῦτε τὴν χτίσιν. Οὐ γὰρ 
ΚΗ τα ἧς Ἐπ ἘΣ ; 

παιδιὰ τὸ πρᾶγμα ᾿ ἀλλὰ χαχὸν τῆς μεγίστης χα- 
,΄ Σ Ἁ ΘῪ Ὑ5.5:3 Α 

τηγορίας ἠξιωμένον. Πλὴν ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸν πνευματι- 

Β χὸν νοῦν ὃ λόγος ἐπείγεται. Οἷονός ἔστιν εὐφραίνων 

χαρδίαν Ἔθρώες τουτέστι, τὸν νοῦν χαὶ τὸ Ὧγε- 

μονιχὸν τῆς ἘΑΝΗΙ ̓ς. τὰ διδάγματα τῶν Γραφῶν, 

διὰ τῶν ἁγίων ἀποστόλων χαὶ προφητῶν εἰς εὖ- 

φροσύνην αἰώνιον οἰνοχοοῦντος ἥμιν τοῦ Πνεύματος. 

Ἄπερ οἵ πολλοὶ χαπηλεύοντες, τὸν λόγον “ ἐξυδα- 

ροῦσιν, ἐετὰν νοδεδὶ τὸν ἑαυτῶν νοῦν ἐπιόλαδσῶς 

τοῖς ἀχ' Καταχαριζόμενοι γὰρ αὐτῶν ταῖς 

ἡδοναῖς, καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας ΡΟ: ΞΡ Ξ 

αὐτῶν τὰ πάθη τρέφουσιν εἷς ἀπώλειαν " τὸ αὐστη- 

ρὸν χαὶ εὔτονον χαὶ ὠφελίμως ἐπιστῦφον τῶν τὐτες 

α φῶν δπεχλύοντες, φιλανθρωπίας τινὰς ἀπαιδεύτους, 
Ἁ ᾽, , ἐν ΕΥ ι 

χα: συγχώρησξεις ἁμαρτημάτων αχριίτοὺς - Χαὶ τοῖ- 

, 
αὖτα τινα χε! αρισμένα τοῖς τ 

- 
πολλοῖς ἐπὶ χαταστροφῇ τ 

τῶν ἀχουόντων διεξιόντες, ἐπ᾿ 

ἐχθηλύνουτιν 

ὶ πλεῖον τῶν ϑιληδά- 

νων τὰς Ψυχὰς 

Οἱ ἄρχοντές σου ἀπειθοῦσιν. Ἣμεϊς οἱ ἰχάπηλοι, ῃ 

Ε “- Ἶ 

ἡμεῖς χαὶ οἱ ἄρχοντες, οἱ διὰ τὸ ἀπειθεῖν χαὶ μὴ 

"πιστεύειν πρῶτοι ποιοῦντες τὰς πόλεις τὰς πιστὰς 
βάξιν: 

μεταπίπτειν εἰς τὰς πορνείας. Πρὸς γὰρ τὸ τῶν 
᾿ ΔΝ Φ. » ε ᾿ 

Ὑρατο νειν ἦθος πλάττεσθαι πέφυχεν, ὡς τὰ 

πολλὰ, τὸ ἀρέσαν - ὥστε ὅποῖο: ποτ ἂν οὗ 

τοιοῦτον ἀνάγχη χαὶ τὸ ἀγόμενον 

Ἐἰδἢ οὖν ποτε τῆς πιστῆς πόλεως οὗ 
Ξ Η Ξ 

συνεξομοιωθεῖσα αὖ- 

με 

ν Ξρ πΌΡεΝ Ἢ 
ἄρχοντες ἦσαν ἀπειθοῦντες, 

τοῖς χαὶ ἣ πόλις, ἀποθεμένη τὸ εἶναι πιστὴ, 
5 ΄ Ἁ ΄ Ἑ κ « εν 

εἰς πορνείαν. Δ]. γενώμεθα ὅ χαὶ ἥμεῖϊς 
ξ τ ἘΡΡΣ ᾿ σϑος τα ͵ ΣΝ 
ἀπειθεῖς. χαὶ ἀπιστία ἡμῶν οὗ χυριεύσει. Οὲ ἀς- 

χοντες ὑμῶν ἀπειθοῦσι. Δηλονότι Θεῷ ἀπειθοῦσιν. 

ἐχχλίνοντες ἀπ᾽ 

ὃπ᾽ αὐτοῦ μὴ ἐμμένοντες. Ἔν δὲ 

αὐτοῦ. χαὶ τοῖς διατεταγμένοι: 
ΟΣ τοῖς προστάγμα- 

εν ᾿ - - ᾿ ΑἸ ΝῪ τὺ ᾿ 
σιὺ Ξ ἦν τὰς χεῖρας ἀποσείεσθαι ἀπὸ δώρων, μὴ 

, ἐπ ; εὖτ «ἐς 
συντρέχειν τοῖς χλέπτουσιν " οὗ δὲ ὃπὸ φθλαργυ- 

; Ξῦν ὑτα ἘΞ 
ρίας, αἰσχροῦ χέρδους χάριν, χοινωνοὶ χλεπτῶν 

Ἑ ἐγένοντο. 
Οὐ πάντως χλέπτας νοητέον τοὺς βαλαντιοτό- 

Ζιε ρεϊπεῖρες. Ν᾽ οσυϊα καὶ ἀἄξεξὲ τπ ρεγυ σαῖς. 

« Ὁτοεγχᾶς (018. ἐπεὶ οὖν. 
ΓΡαγιίουϊα χαὶ αν εὐἀτεὶῖξ οἱ «ἃ -ἐτσῖθιις Δἴξς. 

Ξε δχ 4} 1 {τιθὰιΞ αὐ άτἴα εξ. 

Ε δ8ῖς ἴπ πἔγοχιο (ομθοξ. εἴ ἴῃ αἰτῖς ἔγινε Ἐπ 

σἴταν. ἙΘΊΗ δέον ἦν. 

Ρεξῖ -: 



ΟΟΛ ΜΠ} 

, Ἂ Ξ' ᾿Ξ; - 5 
μους τούτους, ἢ ἐν τοῖς λουτροῖς λωποδυτοῦντας 

, 
" ἡγευονίαν πιστευ- ἱ ἀλλὰ χἄν τινες στρατοπέδων 

θέντες, ἢ πόλεων χαὶ ἐθνῶν ἀρχὰς παραλαμδάνον- 
Ἂ ἡ , [ {, ᾿ Α ΝΑ Ν᾿ ἰ 

τες, τὰ μὲν λάθρᾳ ὑφαιρῶνται, τὰ δὲ δημοσίᾳ 

' βιάζωνται. Λαμδάνων δὲ παρὰ τῶν τοιούτων ὃ 
: τ ἘΣ ΤΑΤΟΣ χ ἌΤΗΝ 

νομιζόμενος ἄρχων τῆς ᾿Εχχλησίας, ἤτοι εἰς ἰδίαν 

αὐτοῦ ἀπόλαυσιν ἐπὶ προφάσει τῆς ἐπιξαλλούσης 
ὙΕΣ Ως Ὁ ΜΚ ν Ογι , ΕΕ τ τς - 

αὐτῷ τιμῆς διὰ τῆς προστασίας, ἢ ἐπὶ λόγῳ τῆς 

χοινωνός ἐστι κλοπῆς" ἀντὶ τοῦ ἐλέγχειν, χαὶ νου- 

θετεῖν, χαὶ ἀφιστᾷν τῆς ἀδικίας τοὺς χλέπτοντας, 

ῥαδίως ὑπέχων τὴν χεῖρα τῷ λήμματι, καὶ μαχα- 

ρίζων αὐτόν ᾿" δέον μειζόνως αὐτὸν μισεῖν, ὅσῳ 

μείζονα κλέπτει, ὃ δὲ ἐπαινοίη αὐτὸν δορυφορῶν 

καὶ παραπέμπων, καὶ περὶ τὰς θύρας στρεφόμενος, 

χαὶ τῶν χειρῶν ἁπτόμενος, αἷς πάντα ὁμοίως ἰδίᾳ 

χαὶ δημοσίᾳ διεχλάπη. Τῷ ὄντι ταῦτα ποιοῦντες, 
χοινωνοὶ χλεπτῶν ὀνομαζόμεθα. Δέον χαταπατεῖν 

ἡμᾶς τὴν ἀνωμαλίαν τοῦ κόσμου παντὸς χαὶ τῶν 
ἐν αὐτῷ φαντασιῶν " ὅταν ἴδωμεν ἐν τοῖς δικαστη- 

χο- 

λαζομένους, καὶ τοὺς μὲν οἰκέτας μισοῦυεν., διὰ 

ταῦτα ᾿ τούτους δὲ θαυμάζομεν. 'Γοὺς μὲν γὰρ, ὅτι 
χλέπιαι εἰσὶν, ἐχτρεπόμεθα. Τοὺς δὲ, ὅτι πλουτοῦ- 

ῃ κι τ .: ΦΤΟΥ͂ - τὼ Ἔ; τὴ 
ῥιοις τοὺς μιχροὺς χλεπτας ὑπὸ τῶν μεγάλων 

ἊΣ Εἰ βδι ή 
σιν ἐκ τῆς κλοπῆς, ἐχπλησσόμεθα. ᾿"Γ ἄλλο κατηγο- 

ροῦνται οἱ ἄρχοντες : 

᾿Αγαπῶντες δῶρα. Πάνυ ἀχριδῶς εἴρηται τὸ, 

Οἱ ἀγαπῶντες δῶρα, οὐχὶ, λαμδάνοντες δῶρα. 

Οὕτω γὰρ ἂν χαὶ τὰ χαθηχόντως ἐν ταῖς τοῦ βίου 

Τ᾿ ΙΝ ΕΒΑΙΛΝ ῬΒΕΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ 1. 5017 

ῬΝΪὰ ὀχϑοϊπτιπῖ, ἀπ 41] [πὶ ΠᾺ }Π 615 γ ΘΒ [65 [ἀρ ἢ ΤΠ: 

564] ρμοίπ5 51 411 οὐτὴὶ ΡΥ ΘΟ ἴδοτὶ [ὩἸΘΡῚ πὶ ΘΧΘΡΟΙΕ-- 
"115, ν6], σαπὶ ἴῃ οἰν 165 ἃ ΠΑΙΟΠΘΒ5 τ5 ΠΡ Ά] 
ῬΥΪποΙραίιπι, αἰϊὰ ἀπ 6 πὶ οἰ ΠΟ] 11} 51} 0 18 1, 

Α]1ὰ γθΡῸ, Υἱ ἀρϑυτα μι ]]οθήτι6 ον ρα, 11 {ΓῸ5 
51η{. (ἴαπὴ Διο 5. {πὶ Πα θθίι: οοΙΘϑῖο Ρνδ- 
865, ἃ [ἈΠ] 15. ΔΙ᾿ {πὰ ΔοοΙ θ᾿, δῖν δα ϑῖ105 ργῖνὰ- 

ἴ05 τιϑῖι5 Ῥ6Υ βρθοίθηι ποπου 5 ἃ 56. 9 ρυφίδοιιι- 
18 ἢ : Ε Ξ - Ξ 

τρῖν πτωχευόντων ἐν τῇ Ἐχχλησίᾳ οἰκονομίας, Α [ΠῚ ΡΟΡΕΠΘΙΠ ΙΒ, 51Ν 6 ΠΟΙΏ1Π6 ἃ[6 116 δ πη] ΔΓ 0 Π 6 

ΡΠ) ἴῃ ΕΟ δία ρα. ΡΟ 115 (5 ἘΠ] 6 ἀν η].. 

(ὈΡῚῚ Θ οἰ ταν" ῬΑΡΕΟΘΡ5. ΝΙΠΉΙΡΕΓΠῚ Οἴι πὶ. {Ἐπ 65. οο- 

ΔΡΘΊΘΡΘ., Δ ΠΟ ΠΟΡΘ΄, οἱ ἃ]}0 δὰ Ἰπ:{υςτὰ16 ἀν ΟΟΔ Ὁ 
«ἰδ υ556Ὲ ; [ρ56 τη πιτη θΟΡΡΙΟῚΓ [Δ 6116 ἀ πη Πογὰ, 

ΘΓ δύ ἴρϑιιη}. ΡΥ ΘΡἸοαΣ ΘΑ, ΆΠῈ 5 {6 Π| πὰρ 5 

ρον θυ 60 πη σῖθ. Οὐ 556, {π|0 πα] νὰ {ιν τιι". 

ΠηῸ ἰρ56 {ΠΠπιπὰ Ια αι, σοπηταξι ἀθαάπιοιτιιθ., οἱ 

ἃ [ὉνῈ5 γϑυβα 5. δὰ5 ἈΡΡΡΘΠΘΠΕ ΙΕ ΠηΔΠιι5.., 4ΈΠ]} 15 

51Π}1ΠΠ16 ν᾽ ΟΙα πὶ ΘΓ. ΡῈ] 6. Βα ΓΘ ρία σὲ} ΠῈ ΟΠΊΗ]Δ. 

ῬΙΑΠΘ 51 Ππιδοο ῬΟΙἈΘΊΠητ15.) 5001] {ἸΠ ῚΠΠ} ΠΟΙῚ Ἢ ΤΉ". 

θ᾽ ΟΠ πᾶ Πὶ ΠΘΟΘ556 δοῖ ΠῸ5 [Οἵ τι5. πη, ἰρ51-- 

τι5τ|6 [5115 1ΠΡ0 7118} 1 6 1} ΡΥ ΟΓΘΥ ΘΙ : ΟΠ ΓΔ ΠΠΘ 

ἴῃ ΤΥ] τι ΠᾺ ΠΠ}0115. θᾶ Ο5. {πΠΡῸ5. ἃ ΤΠ Π15. ῬΙΠΙΓῸ5. 
ν᾽ Θπλτι5, Γἀπτι]05 «46 Οὐ ἴο Πα] πητι5. Οἱ 6]115- 

τΠ0 611 [ρία., ΠῸ5 νΘγῸ Δα πη Ραληι". ΠΙῸ5. 4] δ 

ἀτ|ὰ {πτῸ5. 51Π|, ΔΎ ΘΒ ΠΉΠΠ  ΠῸ5 γ6ΡῸ., {π||ἃ ΘΧ 

{πη 15. σΟΠΘ λα. αἰ νΊ 185... Δ ΓΟ ΕΙ 505} 1 ΟΓ Πλτι5. 
Οὐια Πα ΠῚ ἅ]|1ὰ οατιδα σΟΔΡ ΤΠ 1] ὈΡΊΠΟΙ 659 

ὅτ. 7 1ϊἰροηῖος. πιθοῦ. ΑΡΡΟϑΙΘ. δα πηοάϊι 

ἀἸοιπιη. οϑὲ : {1ϊϑοηῖ 5. ΠιιιΟΓ : ΠΌΤ ΔΘ], 

ἈΘΟΙρΙ ΘΠ 65. Πιι Πα. 516. ΘΠ]ΠῚ Πτπ|8 ὁχ Οἰ ΠΟΙ γὰ- 
ΕΞ 5 Αι ε ἀρταςς : : μα : 

χοινωνίαις διδόμενα διεδέδλητο" ἀλλ᾽, ᾿Ἀγαπῶντες ὁ ἴἴοπο ἴῃ νἱΐα βοοϊθίαίθ ΕΡΙ] απ ἢ απ, [πἰϑδοπί νἱ- 

δῶρα, τουτέστι, προστετηχότες τὴ ἐπιθυμία τῇ τοῦ 
λαμθάνειν. Κατηγορία δὲ τῶν ἀρχόντων, περὶ τὰ 
φθαρτὰ καὶ τὰ γήϊνα τὴν ἱερὰν ἀγάπην " ἐχχεχυμέ- 

νην ἔχειν. Κύριον γὰρ τὸν Θεὸν ἀγαπᾷν δεῖ πάσῃ 
τῇ ἐνυπαρχούση ἡμῖν πρὸς τὸ ἀγαπᾶν δυνάμει, καὶ 

ἀγαπᾶν χαὶ τὸν πλησίον, χαὶ ἀγαπᾶν χαὶ τοὺς 

ἐχθροὺς, ἵνα ὦμεν τέλειοι, μιμούμενοι τὴν χρηστό- 

τήῆτα τοῦ ἐν οὐρανοῖς Πατρὸς, τοῦ τὸν ἥλιον " ἕαυ- 

τοῦ ἀνατέλλοντος ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς. [Εἰς 

ἄλλα δὲ τὴν τοῦ ἀγαπᾶν δύναμιν παραναλίσχειν οὐ 
συγχεχώρηται. Εἰ δὲ πονηρὸν ἐστι χαὶ ὅτιοῦν ἀγα- 

τὰροναΐα. 5641, 2 1ἰσοπίοδς τπτιτιογώ, θς δϑῖ, ἀο- 

ΟἸΡΙ ὁπ  αὐρ᾽ ἀἸταῖθ Τα Τα Ροϑοσπίθϑ. (Ουριμπιη τ)" 

τι 6 }} ΡΥ ΠΟΙ͂Ρ65., 4ποα αἰ θοῦ] οπθῖη ϑαποίδιη οἵ - 

[απ άτπιηῖ οἶνοα πῶθο ϑναπία δὲ [ον Γοϑίνία. 5 (1- 

ἄδπι Τομηϊπτ πὶ Τθιι Ορονο αἰ σ γ8 θὰ τοΐα 

Ὑἱγετ6, {1180 ΠΟ]5 ᾿ποϑὲ δα ΕΠ σοπάϊιῃ. ὈΠΠσθη- 
ατι5. 1πΠδ10 6} ῬΓΟΧΊΠΙΙΙ5. : 51Π| ΦΠΟΖτι6. οἱ ἱπηιΐο 

ἀρ θ πα, τι 5᾽ Πλῖ15. ρϑυ δοιῖ, ἰπηϊ τα πίθ5. σΘα σ᾿ Ϊ[α-- 

(Δεῖ 5᾽η1 

ῬαχιιοΥ}" 5 

Γαγίοσιι 

͵]αιελι. ἢ, 

ἴθ] ῬΆΓῚ5. ΠΟΘΙ 5, 4π| 1π 62015 651; {1 5016 1} 45. 

51} ΟΥἹῚ [ΔΟἸ 5 Ρ6 1} ΒΟΠΟΒ5 δὲ πηα]οβ. ῬΟΥΤῸ πὸ- 

[5 65} 1π ἃ[1ὰ βθυ ΘΠ ΘΟΠΒΙΙΠΙΘΙ Ὑ]ΠῚ ἀΠσθπάὶ. 

πᾶν παρὰ τὰ εἰρημένα ̓  ὃ ἀγαπῶν ἀργύριον οὕτως; )) Θιιοε 51 πιὰ 1} 658, Β ΘἴΘΡ θὰ 188. πιθιηογα[α 
ὡς ἀγαπᾶν ὥφειλε Κύριον τὸν Θεὸν, ἐξ ὅλης τῆς 

χαρδίας αὐτοῦ χαὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, χαὶ 

᾿ ἘΦΙΠῚ οἴὰπι ἔν θιι5. Μ55, ἡγευονίας. ΑἸΙ ἔτὸ5. ἡγευνο- 

νίαν. 

ἱ ἘΦ οὐ Μ55. ποπηα}}} βιάζονται. ΑἸ ἀπο βιάζων- 

ται. Μοχ Μϑ5. ἴγο5 λαμθάνων δέ. ἘΔ οὐ ἅΠ1 ἄτιο Ν55. 

λαμβάνει. δέ, Θαθιπάς βοὸχ Μ85. ὁ νομιζόμενος. ἘΔ ὁ 

ὀνομαζόμενος, χεῖ πρροἠ αι" ρεΐποορο. αι Ἰοπβο 

δι1π|, Προ γΘ ἅἸπ4 ααϊάν]5 : Ζαϊ ἀγρθητιηι 60- 
ἄθιῃ πιο ἀΠΠ16 10, ατι0 Τλομλΐπτιπι Τλοιιπὰ (ΠΠΠσ ΓῸ 

ΟΟ]Ρ. ῥυΐπιιϑ διὰ τὴν προστασίαν. 

4. ΌΡΙ δογγιρίο ἴῃ Θχοιιδῖθ. οχ οβοϊ [απ τϊα ΟρΟΡ ΑΙ ΠῚ 

Ἰεβσίταν ἐχχαιομιένην, 651 οροτχίοι ἐχχεχυμιένην, αἰ [χὰ-- 

Βθπε ατογαιο (μα) οἴ, δὲ 4ΠΠ1 ἀυαίιον Μ9ς. 

"16 Ποϑίγι βὸχ Νῖββ, Αἱ δὶ ἥλιον αὐτοῦ. 



δ02 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΕν 

τὰν 25. Ποῖ, πἰπιθι πὶ ΟΧ [οἴ οογάθ 5ῖ0., οἱ ὃχ ἴοΐα 
ΔηΪπὰ 518. δ᾽ οΧχ τοΐα τηθηῖθ δχι5 : 16 οαπὶ ΠῸ- 

ΠΙΪΠῸ δοῦν ΡῈ ἀοθογοῖ, ΒΟΥ Ἱ τη ἈΠ ΟΠ 85, σα] (1-- 

Ανατὶ τα. πὶ ΘΟ ΠΟ ΠἾ5. ΠΙΘΠΒΓαΠ. 60. “δ θ]ατα. ἴῃς ἈΥΡΕΒΓΒΗΠῚ 

ἐπ υ ιν μα, πμαποίοναι. Τἀοἶροο ἀναντ)α ἢὶ ἸΔοΙοἸατνῖα., {πο 
πλιπ να, {π86 Τοτΐπο 60 Οἰογιιη αν, δα τουνο- 
πὰ ΘΧΡΟΥίΑΡΙΓ, {π|551 ᾿σί τι δυιτητι5 ποθ ἍΠΠΠ6 616 
ΠΝ ΠΟΡα : [ἃ τι Πουῖτηι οατιϑὰ 115 {|| π05 ἁἀθιηΐ, 

Π] ΗΠ] 5. 1Ὸ5. ὈΓΟΪΙ 1 [ὰ5. ῬΘΡΠ ΓἀΠλῖ15. ΤΠ 5ῈΠῚΠῚᾺ 
ἁὐιίθ πδ΄ 116 6] σι] ἀΠσορΡο ἀθπὰα πρϑίτιο 58ι- 

ἄθγα ΠῸ5 ᾿ρ515 δ[πι0 Θου ρεανα τ 564 Θουτπη Οἰ οἰ τιμὴ 
Οὐ ΒΘ απ 16. π1 ΠΘΟΟβϑα τι} 5150] ρ᾽λημι5. ἘΠ- 

φημι ΠΠιῶ, Μὰ τοῖο σογο, ἴῃ αἰϊιιὰ ἀἰν 4] πϑαι. 

Οἰιοπι Δ ιποάι. θηΐπὶ ᾿π νά56. Πα ΙιΟ 5. ἈΠ Του 15 
Ῥίοπο,, φπαπίιηι 6Χχ 60 [Ὁ 85 ἀθἤπχ θυ! τἀ [πὴ 
Δ σοι ρ]Θμγοηζιι πη. ἐἰο5ῖ 8 Ππθοθθ56. οδι : [τὰ οἵ ἴπ 
ἈΠΙΠιὰ 5» Φιδ πίη (ΠΟ ΠΟ ἢἾ5 ουϑθα θὰ α1|8 διηαῖα 
ΠΟΠ. ΟρΟΥ Γαΐ, ΘΧ μαιιδίθιν. [πῸἸὉ ; τα πίτι. οἱ δ 

Τλοιιαι ἀΠἸσοπ τι ἄθοϑθθ ἤθοθθθ6 οϑῖ. ΟἿ ΘΠὶπὶ 

5616] 1ῃ ἃπίμλτιπι ἱπ πχουὶ ἀΠΠΠσογο ἈΡ ΘΗ ΓΙ. 

διοίο. 5.9. ΠΘοΠ ΘΠ οι ΟἸΠΠΘῺῚ 1Π|ὸ ἀἰσϑυιταῖτ. Ομ ογίηι εἰ ἰϊ- 
δὶ αὐ βοπ{1}. ΠΟ ἑηρ ον τάιιτ' ΑἸ σοῖο. 

δ. ΤενϑεηιθηΐοΣ ἘΣ ΣΝ Μαχίπιὰ ἰπ 

Ρυϊποῖρθπὶ ἀσσιιβα 10 Θ8[, ΘΧ ΡΟ ται 1 6556 οἱ ραν ὰ- 
πη δα Ὑἱπ Ἰοῖαμ, ἀΓτ16 ΟΠ  ΠΙ]115 ΠΟ 115. 6556 ἴπ- 
τοητα πη}, τι [15 4] ᾿ρ5] μη] οβιϊα πὶ ΘΟΠΓΘΟΟΓΟ . 0)Ὰ} 
Ῥαγὶ νοίοναι. Οποπηοο Θηΐπὶ ἀἸ τα πὶ Θοο Ὁ πὶ 

ΠΘΠΝΪ ΠῚ Πα] πὰ ΡΡῸ ππὰ}0 νοροπάδι, ἄτη ᾿ρ56 ΠῸἢ 

Β 1] τποἹ ταν, αὶ να Ἰοίδηι βυιιτηδῖ, ἃ 518 υἱορ 160- 

ἀδηΐθηι αἰποῖαι το] θϑίϊα ὃ ματι Ἰμλϊτὰπ5. Πραν 415 

Ῥιαὶ. 7. 5. ῬιΔηδαιΘ αἴθ πι, 4] αἰ : δὲ το αἰαὶ γοιτὶ νιοπ ῖ- 
δι πυϊ]ιὶ πιαῖϊα. ΝοάπΘ ΘΕ] πὶ ΟΠ ΠλΪ πὶ Φονὸ- 

χηνον. 3. Ῥαΐϊδ : Βοπιπη οἷν, οὐιπι ροτέανογὶξ γί φιενι α 71ι- 

37..329. ρρηϊμῖθ σία : δον οεἰπισείαγίίεν, δὲ δἰ ἰοδῖξ, ψιῖα 

{εἶ ΦμΡῸ 56. 1)αὐϊὲ ρογοι{ἰοηεϊ 56. παίζω, 

βαιϊιγαθίτι" ορρτοὐτιϊς. Οὐ ἀτιΐθιι 46 Το] ηὶ 

ἀοιιθητ5 ἀϊοο πάτα θὲ, φαομιοο δὰ ἈΒρουπθη- 
ταν {αἰ ρονβθαιαπειν γε θα οπθιι ἢ {παπάο- 

ἡ“αιη, 5. «υἰάδηι Πομΐπιιβ αἷὰ - δὲ φεεὶς ἐπι ροβ γε αἰάράαπι 

99. ἐπ ἀοχίογαιηι πιαχίϊϊαην, οὔνεγίο {ἰ εἰ αἰίοταηι. 

9 Βορ. βοουπάτι5 68 αἴονααςρ (0}]ν. μετενέγκοι τις. 

ἃ Τὐτονίιιο (οι)  , δὲ 4}1} ὑτὸ5. Δῖϑ5. ὡς ἀναγκαίαν 

αὐτοῦ τὴν λειτουργίαν ὑποδεχόμενον. ΕΔ41 ὡς ἀναγκαίαν 

αὐτῶν τὴν λειτουργίαν ὑποδεχόμενος. Βορ. βεσππάτι5. αὶ 

ἴῃ σοποχίι. Νες 1τὰ πιλ]το γοϑὲ αἰ ἐξ ὅλης καρδίας 

ἀγαπᾷν τὸν θεόν. 864 1]υἃ, ἀγαπᾷν τὸν θεὸν, ἴῃ 56χ 

95. ἄδφοβε. Τριοπὶ πτογτια ΠΑΝ οἱ ἤοσ. βοοιπαιι5 

μιερισυνδν τινα, Ν οχ αἰ εἴπχα ἐπὶ ο ΤΕ|5 “οἰ ἀοναθναξαν. 

ς ὕτοναιο (1. πρὸς τὸ ἔξω. Μοχ 61 οἱ τὸς Νῖββ. 

ὅσον ἂν αὐτῆς. ᾿εδ. 56 ΟΠ 15. ΟἸΠ ΠῚ αἰτοία (0}}». ὅσεν 

ἂν αὐτῇ, τοσοῦ, Θά πὶ ἔν 85 Ν55. ἐφ᾽ ἃ μὴ δεῖ. 

ΓΒῖς «πάις Μ55. άτΠ νοτοὸ ἐκεῖ μεταχινεῖ, οἴς. 

ἐξ ὅλης τῆς διανοίας αὐτοῦ, ὃ τοιοῦτος ἀντὶ τοῦ 
Ξ 
ὃ ουλεύειν τῷ Κυρίῳ, δουλεύει τῷ μαμμωνᾷ ᾿ τὸ 

Θεῷ ὀφειλόμενον τῆς ἀγάπης μέτρον ἐπὶ τὸ 

τ -) 

τ 
ἀργύριον μεταθείς. Διὰ τοῦτο γίνεται ἣ πλεονεξία 

εἰδωλολατρεία, ἐπειδὰν τὰ Κυρίῳ τῷ Θεῷ προσ-- 

φερόμενα δῶρα ἐπὶ τὰ γήϊνα “ μετενέγχη. Προστε- 

τάγμεθα οὖν μὴ ἀγαπᾶν τὰ δῶρα, ὥστε τούτων 
. Ἁ - “Ἐν ΄ Ξ - - 

Ε ἕνεχα πολλὰ τῶν ἀπηγορευμένων συγχωρεῖν τοῖς 

- 

Αν 

προσιοῦσς. Καθόλου δὲ οὐδὲ τὰ τοιαῦτα δῶρα ἀγα- 
οω͵ " ΄ , ΓΥ 5 - Ν "» 

πᾶν ἡμῖν ὃ λόγος ἼΘΘΘΩΣ οὐδὲ ἐμπαθῶς διαχεῖ- 

σθαι περὶ αὐτά ἀλλ᾽ ὁ ὡς ἀναγχαίαν αὐτῶν τὴν 
Σ τ: 

λε ̓ τουργίαν ὑπ ποδεχόμενοι. Ἀπ χανον γὰρ τὸ, Ἔξ 

ὅλης χαρδίας, μερισμόν τινα εἰς ἕτερον ἐπιδέξασθαι. 

Ὥσπερ ἂν ἣν ἀγγείῳ πεπλΉ ρο κενηι τινὸς ὑγροῦ, 

ὅσον ἂν ἐχρυὴ “ὃ πρὸς τὰ ἔξω, τοσοῦτον ἀνάγχη τῆς 

πληρώσεως ἀποδεῖν " οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς, ὅσον 

ἂν αὐτῇ χενωθῇ τῆς ἀγάπης. ἐφ᾽ ἃ μὴ προσῆχε, 
- 5 7 ον , « δι 

τοσοῦτον ἐνδέειν Ἄγ πρὸς τὸν Θεόν. Ὃ δὲ 
ἦς 

"» ε Ν Γ) φῳ δ᾿ ͵ " 

χενοῖ Ἐν ἀγάπην. Ὃ γὰρ ἀγαπῶν ἀργύριον, οὐ 

πλησθήσεται ἀργυρίαυ. 

19 Διώχοντες ἀνταπόδομα. Μέγιστον κατηγόρημα 

ἄρχοντος, πρόχειρον εἶναι πρὸς ἄμυναν, χαὶ παντὶ 

τρόπῳ ἐπινοεῖν χατὰ τῶν ἜΣ ἂν τὴν τῶν 

διοίων ἀντίδοσιν Πῶς γὰρ διδάξει ἕτερον μηδενὶ 

χαχὸν ἀντὶ χαχοῦ ἀποδιδόναι, ὃ πάντα ποιῶν εἰς 

τὸ ἀμύνασθαι καὶ ἀντιλυπῆσαι τὸν βλάψαντα; υὴ 
ἰζκαις Α, ἤ ΣΕ “ ΓΥῚ , Ὰ 

μιμούμενος τὴν πραότητα τοῦ Δαῤὶὸ λέγοντος 
Εὶ ἀνταπέδωχα τοῖς ἀνταποδιδοῦσί μοι καχά " μήτε 

ΩΣ ͵ ’ “- 

δὲ τοῦ Ἱερεμίου μεμνημένος, ὅτι ᾿Αγαθὸν ἀνδρὶ, 
ΝΜ Ν ἡ 

ὅταν ἄρη. ζυγὸν ἐκ νεάτητος αὐτοῦ " καθήσεται χα- 
ι , Γ κ 

Ρ ταμόνας . χαι σιωπήσεται; ὁτι ρεν ῥ 
ἘΣ ἘΞΕ: 
ἐφ᾽ ἑαυτῷ. 

" - , ᾿ ἂν , ΄ 
Δώσει τῷ παίοντι αὐτὸν σιαγόνα, χορτασθήσεται 
ἘΣ  ΡΑΝ ΤΣ ΤΡ ΕΣ Το Ὁ τος ἐκδοννθινσν.ς Σ 
ὀνειδισμῶν. Τί δὲ δεῖ λέγειν περὶ τῶν τοῦ Κυρίου 

τ τ᾿ Ἢ 
διδαγμάτων, ὅπως αὐτῶν καταφρονοῦσιν οἵ διώχον- 

ΕῚ ΓΦ -Ὁ , Ψ' 39 , 7 

τες ἀνταπόδομα ; τοῦ Κυρίου λέγοντος, Ἐάν τίς 
δ ε᾽ 

σε ῥαπίσῃ εἰς τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ 
᾿ 21" ᾿ ἜΥ̓ 

χαὶ τὴν ἄλλην. Παντὶ μὲν οὖν χατηγόρημα τὸ 
ὃῈΟἝῃ - ΄Ν , ΡΥ [ ἘΔῚ “ 

διώχειν ἀνταπόδομα " μάλιστα δὲ ὅταν ἀπὸ τῆς 

{πως ἐραπϑίοῦι αἰἰϊοοιίοποπι ὁπεπθπὶ : ἀπ Ἰροίῖο, 5ὶ 

ανονυοαι Ν55., να] ς ποὴβ ῬγοΡαγοι αν. 

ἃ ἈΦΡῚΙ ΓΟΥΓ τ5 οἱ {αᾶγεις ἐφ᾽ ξαῦτος Οὐοάοχ Εὰ, ρῥτὶ- 
τὶ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. ΑἸῊ {τὸ5 Δῖ55, ἐφ᾽ ἑαυτόν. ἘΔΠῚ ἐπ᾽ αὖ- 

τῷ, ἐμξίε διιρε}" 56, ΠΟΠῚΡΟ ἡπιϑεπε : ἀπᾶπὶ νόσοπι αὐ - 

αἴ Απαριόβιαβ ἴῃ θα], σδη οϑιητὴ «οοἰπ πὶ οοἴα- 

σαπι, πος πιοάο: ϑεάεδιι σὲ αν ίίε)", εἰ οἰίενε: 

φιιῖα {ἀἰ [ιϑιιπιὶ σεν δὶ, ΤΟΙ Φοπὶ ὑτὸ5 Δῖβ5. παίοντι αὖ- 

τὸν σιαγόνα, χορτασθήσεται, πθο Δ]1 6 Ἰερτζαν ἀρυ 
ΤΧΧ. ΑΠῚ {τὸ Μ55. σιαγόνα αὐτοῦ. Αὐ ἴῃ το]αιιῖς 

σΟΠΒΘΒ ΠΛ} Ὲ οαστὰ Ῥυϊονιθιι5. ἘΜ παίοντι αὐτῷ σισγί- 

γα αὐτοῦ. δρ. Ξεοσπάιι χορτασθήσεται ὀνειδισμοῦ. 



ΟΟΜΜΕΝΊ. 

τ 2} , - . 

ρχοντιχῇς ἐξουσίας τοῦτο ποιὴ τις " " δέον ἔργῳ 
ἘΚ ἐν δῇ τς μὲ 
διδάσχαλον τῶν: ἀπὸ τῆς ὑπομονῆς καλῶν γίνεσθαι 

ᾧ λαῷ. 
͵ 

εὶ 
τ ἣ , - 

Οἷον γὰρ θέαμα, πῶς σεμνὸν καὶ θαυμά- 

“ἐκ: 

θαῖνον, πολλὰ λοιδορηθέντα, καί που χαὶ πληγὴν 
ἘΠΕ Ἂ 2..λ δίς τς ς ν᾿ ΡΟΝ , , Ξξάμενον ἐπὶ κόῤῥης, καὶ ἄλλα μυρία παθόντα, 
 ἈΔῚ δα . κι Ν ὁ 5 , Ὶ 
καὶ λόγῳ χαὶ ἔργῳ πρὸς τὴν ἐσχάτην 
᾿ ε , - γ ΑΙ 

ρόντων - μὴ ὑπερζέσαι θυμῷ, μηδὲ 
ΤΟΝ Ξ 

πρὸς ἄμυναν, ἀλλὰ πράως καὶ ἀοργήτως ἀναστάντα, 

σιον χαὶ μιχροῦ τὴν φύσιν τὴν ἀνθρωπίνην 

ἀτιμίαν ὅφε- 

διαναστῆναι 

Ὲ Ἂ Ν᾿ 
προσεύξασθαι ὑπὲρ τοῦ ὑδοιστοῦ" ὥστε χαὶ τὴν ἐπὶ 

τ ῃ -ὠς ῃ -" 
τοῖς φθάσασιν αὐτῷ ἁμαρτίαν συγχωρηθῆναι, χαὶ 

Α, Ἂν τω Ὁ , - 

πρὸς τὸ ἑξῆς τῆς πρεπούσης παρὰ Θεοῦ ἐπιμελείας 
πῇ κ᾿ -- «“ Ων 

ἀξιωθῆναι, ὥστε ἀσελγαίνοντα παύσασθαι. Νῦν 
δὰ ξυδμςι "δῇ. " - ψ - ᾿ 
ὃξ ἡμεῖς οἱ ἄρχοντες μετὰ τῶν ἄλλων καχῶν χαὶ 

- , 

τοῦτο μάλιστα ἁμαρτάνομεν, διώκοντες ἀνταπό- 
τῶν ΣΑΡτν : Ξ 

δομα, οὐδὲ ἴσῳ τῷ μέτρῳ ἀντιδιδόντες, ἀλλὰ μεθ᾽ 
λον - 5 , : 2. ε - , ὑπερθολῆς ἀμυνόμενοι, οὐκ ἐὰν ὑδρισθῶμεν μό- 

ΠΌΤ ΕΝ . - Υ , 
νον, ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ χαὶ τιμηθῶμεν παροξυνόμενοι᾽ 
ποθ πσΝ ὁ ἡ ταῦ ν δον ΒΕ - 
ἐχθροὺς ἡγούμενοι καὶ τοὺς ἔλαττον ἡμᾶς “ τιμῶν- 

- »» ᾿ 
τας, ὧν ἀξίους ἑαυτοὺς ὑπειλήφαμεν. 

, ΐ 
χαὶ χρίσει χήρας οὐ 

προσέχοντες. Τὰ λοιπὰ εἴρηται χαὶ 

5 - " , 

Ὀρφανοῖς οὐ χρίνοντες, 

ἐν τοῖς χατο- 
}} - » - 

πιν, τὰ περὶ ᾿ ὀρφανῶν χαὶ χήρας. ᾿Ενταῦθα δὲ 
ΓΝ, - ΄ 

ἐπίστησον τῷ, Οὐ προσέχοντες, πόσην ἐμφαίνει 
᾽ς Ὁ Ν - 

ἀλαζονείαν τοῦ ἄρχοντος, ὅπως αὐτὸν χαὶ τοῦ χρι- 

τοῦ τῆς ἀδικίας ἀγριώτερον δείκνυσιν " εἴγε ὃ μὲν 
᾿ , 

μετὰ πολλὰς ἐντεύξεις, εἰ χαὶ ἄλλως ἀσυμπαθὴς 
εὐ ἀλλὰ Ἃ " τ λό κὰν ἐν, ΄, - 
ἦν, ἀλλὰ διὰ τὸ φιλόπονον τῆς χήρας προσέσχε τῇ 

᾿ Ἂ Ἐ᾿ τι 
κρίσει, τὸ ἐπιπλεῖον ὑπὸ αὐτῆς χοποῦσθαι περι- 

᾽ὕ 

ἰστάμένος. Περὶ δὲ τούτων εἴρηται, 5 ὡς καθό- 
, ψυ ἣ δ ΕΝ ΄ 

λου χρίσει χήρας προσέχειν μὴ καταδεχομένων. 

Ν» -α- 
μος 

Διὰ τοῦτο τάδε λέγει ὃ Δεσπότης Κύριος 

θχὼθ,, οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες Ἰσραήλ. 

" ὐτονάιιο (.01}. οὐπὶ Β6ρ;. βδοιπᾶο δέον ἔργῳ. ΑἸ 
ἄνιο Με5. εὐ δα δέον ἔργων. ΠρΙάεπι ἱγὸ5 Μ85. τῶν 
ἀπὸ τῆς ὑπομονῆς χαλῶν. ΑἸ {το5 Ν55. οἴχπὶ 115 τῶν 
ἐν ὑπομονῇ καλῶν. 

5 [τὰ βεχ Μϑ5. ΔῈ δή ὑπερθαῖνον. 
ἘΝ Δ6,.ΑἀΔοη4..1 
Ε ᾿ Ν ΕἾ 

(09}}». Ῥυΐπητις βθοιιηαζα οἵ γοσο με πιάπι οὐπὶ ΘΕ ΠΠ5 
ἀτιμίαν φέροντα, ΛῈ 56χ Μί55. ἀτιμίσιν ᾧ Νοπίνα φερόντων. τοῦ 

ΙΝ ΕΒΑΤΙΑΝ 

: 

Ἴδἱ - ἢ20 
διωμα τῆς Δα 

ΡΠΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΔΡΌΤ 1. θω 

Τίλαιιο {αἰβατιῖ5. ρουβοα αν γΘΕΡ ΠΟ Ώ ΘΙ, ἃγ- 

σασμάτι5; ΠΙ ΧΙ ΠῚ6 ἀπ ΓΘ ἢ ΟἸΠῚ {5 1 Ἰρϑιμαι ρον 
Ροίδβία θη δι δὲ αὐ ἀποὶ οοπνθηϊθπίθηι οἰ Ποῖ ε., 
«απ οαυίάθιι Ορον δ Ρ ΘΕ 1} [5561 5 πὶ 1Π|Ὸ τὸ 

ἰρϑὰ ροριιυην διιιπι ρατθπτ Ρομα᾽ ἀΟοιιίδδοι. 
Οὐα] 6 δηΐπι ϑρθοίδου]ιπι, 41} ῬΥΘΡΟΪα ἃ 165 651: 

οἱ δὐιηϊναιοπο ἀἶσπα, ατιδοάιιθ. ΡγΟρΘι οι 
Πα ει απ. Πα Πτι πὶ 5ιρο Γαΐ.) 51 15. 411 Πλι{|5 

ΤΠ ρ Εἴ τπι5. ὁ5} σοτν {1155 ἀπὸ [Οστθ διϊαμη ἐπ πα χ 1} 

Ρἰαρσαμι ἀοοορὶς , δὲ. ἱππιιμηθνὰ ἅ]1ὰ ΡΟΥῬΟβδιι5 6ϑι 
τα ]α ; Πα π  {ππὰτὶ ΠΟΉ ΠῚ] Ἰρϑιιπη. ἃ ΘΧΕΡΘΏΔΔΗΙ 
ἱσπομη πα πὴ. ῬΓΘΡΟΙ ρἱ ἴθ πὰ. ἀριιη 7, ΠΪΠΙ 16 [ἈΠΊΘἢ 
Ργδοῖον πποάτιμι ἰνὰ ΘΓ ρνόβοαι , ἤθάτι6. ΘΧο ΓΘ τιν 

δ νἱπάϊοίαμ : 561 πιδπϑαθίο οἱ ΡΒ Ή116 ᾿γοιιη - 
ἀἴα οὐ σθη5 56, Ῥυθοθ5. ΡΓῸ 5110 σοην  ἰαΐονο Δα Π]-- 

θθαῦ : ἴζὰ πὰ ρϑοοαῖιπι θεϊαπι οἱ οοπάοποίτι ὁ} 

Ρυδοιονῖτα , αἴθ ἴθ Ῥοβίθυτι μι) ΘΟΠ ΘΠΙΘηΠ [οὶ 

οὐμὰ ἴσητι5 πα θαι" ; 60 πὶ ργοίοννθ οἱ ρϑῖι- 

Ἰὰηῖον ἀσοὺθ ἀδϑίπαῖ. ΝΌΠΟ νΘ᾽Ὸ. ΠῸ5. ΡΥ ΠΟΙρΡῸ5 
Ἰπἴον" οροῖονα ρϑοσαία, ΘΓ ΠΠπ|4 πη ΧΊ 16 ΡΘΟΟΔΠ,ιΙ5, 

ῬΘΥβΘ αἰ μλτι" ΠΘΠῚΡΘ τ ιν ΠΟ ΠΘ ΠῚ 5; ΠΘάτι6 ΡΣ 
ὨΙΘΏΒΙ γ 665 ΤΘΡΘΒ Ἰμηι5. : 564 υἰῖγα μηο 

ΠῸ5. ἴρ505 τοἰβοί μλτμ" , Ποο 1Πα ΠΡ ΠΑ ΠΊΔΙ 50]11} 51] 
«μια ρίδιη ΘΟΕ 6} 18 {ππουἼτητι5. γΘΧ Δ ; 5804 δῖ μο- 

ΠΟΙ ΠῸΠ Αἰ οΙτη τα : ἔπ10 Οἰἴδη} 605 ἐπποϊηλιι5 1π1- 

λΐοο5, {π| πο 5. πιΐπιι5. ΠΟΠΟΡῚ5. {που ϊης 7, 40 

ὨΟ05 ἴρ505 αἴ ΠῸ5 6556 ΘΧἰβΕΠΠ] Δ ΠΉ115. 
δ5. Ογριαπὶς ποὸπ γμάϊοαπίες, εἰ )μαϊοῖο οἱ- 

ἄμα ποι αἰϊοτιάεπίος ΒΘ αὰ ἀπὸ βρθείαπε δ 
Ε ΟΥΡΒαπτιπι, Θὲ Ὑἱα ται » [πὶ 1π ΒΕ ρ νου Ριι5. αἰ- 

εἴα βιπι. Ηΐϊς δαΐθμι σομβιθνὰ πος νορρθὰ.. Δὸπ 
αἰϊοπάφπίος, αυδηΐαμη ᾿π ΡΕΙΠΟΙ͂ΡΘ ἁρσιιαπῇ ἀΡΡῸ- 

δαπεδην, 4ιιοπιοο θιϊαπη Ἰρδίιμὰ 110 πιά ϊος ἰηϊ- 
«υϊτατ15. ΔΘ ΘΠ] ΟΡ Θη 6556 ἀθιη ΠΕ ΘΠ  : 51 1 6. 

μὶς Ῥοϑὲ με τὰ5. ῬΡΘΟΘ5 57 ἰδ μηθίϑὶ ἃ οαα1 πα} 1ἃ 
τἀ Προ θα αι} ΘΟΠΜ ΒΘ ΕΟ Π 6, ἃϊ ΘΘυ 6 ΡΙΌΡΙοΡ νο- 

πιοπιθ πίοι νἰάτιδο ΤΠ ΡΟΥΘ ἢ 856. ἃ ΓΘ ἢ 111} 
ΦΧ ρυῖς ψπἀἸοῖο, ἀαῖρρθ «μι 1ΠΠπ|5 πο θϑεῖα α]-- 
τουῖτι5 «οἰ αἰ ρσανὶ σανουθῖ. ῬΟΡῸ 46 δὲ5 Βα τι5 ὁδὶ 
56 ΓΠ0, {π|ᾶ5] σϑηθυα πὶ ἡ οἷο ν᾽ άτι80. αἰθηίογ 

πο] θη. 
πη. γορίογθα ἴμθα εἴἴοὶ! Πφηιϊπιαίοτ 7) οτιΐταιι 5 

ϑαύαοι] : Γ ρμοίοπίος ]ςγαθῖ. Ἐὰ ὁδὶ Βουιρίινο 

«αΐάοην Ἰδοῖῖο πγα! απ ΠΟΡΪ5 ῬυοΡαξαν : 564 ΘΔΠῚ (185 

πα] τοῦαπι Μί55. ἀποίουϊταΐα ᾿ππἰ {{{π|τ, 56 1 πο εἶτι- 

Μ᾽ ανίπηιιβ. 

ὁ στον (91Ρ. ἡμᾶς τιμήσαντας. 

ΓΡτὸ ὀρφανῶν Ἰερίτιν ἴπ πἴτοχις (0}}. εἰ ἴῃ ἤερ. 

βοσιπᾶο ὀρφανοῦ. ϑιαιπι 4αδίιον Μ55. ἐπίστησον τῷ. 
ἘΔ1 οἵ ἄτιο ΝΜ55. 

Ε Ῥγοὸ ὡς πουιρίταν ἴπ {Ἴθιι5 Μ55, ὅτι, 

ἐπίστησον τό. 

Διί. 18. 5. 

ν. 



οι. 38. 
2». 

“όυωα.3.18. 

ἐρω ἜΤΗ 

δ, ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΡΠΕΌΝ 

ῬΓΟρυϊοίαβ, αὖ αὐ ππιπῸ πιοάτιπι ἤσινοι ἀἸο ΟΠ Θη}. 

Οὐιπὶ αἰχίοϑο ἀδθεῖδδοι, Ροίθητ 5. αἰχῖε, ἢ ὦ 

γοίοπίος. ΝΊΝΑἰ νι ηῚ Θὰ νΟΟΘ ΠῚ {π|85 ἢπ ἀπιν]551- 

15. ΟΥ̓ ΠΟΙ ΤΠ Ρι15. ΘΠ ΓΕ Γα", 1} ΡΟΙΘ ΠΤ θι15. [5γ8 6] 

ΘΟΠΘΎΘΓΘ. . πὶ ράιο Ῥοϑὲ του πη  Πτα πὴ ΘΓ αν 1551-- 
ἨΔ111} ΘΥΔΠ  ῬΆσ551}}. ΝΘΊ6 14 σοπ]δοῖιγα ἃ ΡΙῸ- 

ῬΠοῖα ῬΥΟΠαμ ΠΕ] τι} Θϑὲ : 564 βϑοιπάιπιη) 56 η ἴθ η- 
τἴατι ἃ}} Οὐ πη ΘΠ Δ ]] Θχ ρον ργοίθοίαμη. Ροΐθη 65 

ἀατθπι 46 ηι ἸΠΓ6ΠΠ ΘΠ] σιπτ, {πὶ ΡΥΙ ΠΟΙ ρ 65: {{| 
ῬΥΙθυαδπ]ιο πὴ ΟΘ ππιη: ])6 0, ἈΠ ΠῈ ΘΕ Π1- 

πϑιᾶ, δὲ ρθυϑθ αι ι} ΓΘΕΡΙ ΠΟ Π ΘΙ, ἃς ΡΠ Π]τιὰ 

δ «αῖ)λῖι5. ἱποϊ μη] πτιι, γ᾽ ῬΟΙΘ ΠΕ Ριι5.. δὲ 115 

αὶ ποη οροάϊιπε. Ἰππῖπην ΘιῸ 1πΠν π] ον 15. [Ὸν- 
ἴα5515. ἀδθῖταν νϑηΐα. αίομο θπΐηα οοτιοθαζε 

τπϊϑδογσογάϊα : ροιοπίθς απίθπι ρο τι 67 ἐΟΥπιΘτία 

Ραιίοπεσ. Ἐπ., Οἰτιὶ σοπιπιθπάαν ὀγιεμί γιτ{{π||)ὰ. 

Ρίηις ρϑίεπὶ αὖ ὁο. Οὐὰρνορίοι" νὰ δὲ ἀν Π}ιι5., 
«αἶα οὐ Ροἰοπο5 δῖπὶ ἃ βαθ] να π 05. μᾶτρο- 

γ65, Ορτιπ ροϊθη τα ΠΟῚ 511Π| τ|5ὶ ἃ αιιοα δοοθρε- 

γα 685. Οτιοά 51 αυῖθ. ΠΡ ΘΠ ΔΟΙ ΠΟ πὰ ἅ}10 

50] Θυ του, δὰ νἱ παλιν} αἴθ ἔασι! ατθ ΠΟη τιἴὰ-- 

τὰ" ἃ γ05 ἀἸν᾽ πὰ5 ρου] ΡΘ Π 85 : Πππ]ὸ ΠΟ τι ν8, 

«ἰὰ «ααθβια ἃ} δὸ σϑροίθιπιν ρΡῸ γᾷ Ποπο ἄοπο- 

αν. Οὐ ΘΕ Δ ΠῚ 51 {10 ἀΟΟΘΡΕΙ5. ΘΟΟΙ ΘΒ᾽ ἈΒ 010 15 Ρυτο- 

[δοῖαυῖς., ΤΉ ΠΠΠ 15. 51111Π} ΠῸῚ σΟΠοΟποϑία πε 6 νἱτο 

ἱηϑεϊεατο,, {πο 5ὰ αἰ σητιηὴ 51} ὈΡΟΓΘβϑίο πη, [5 

«αοηιο νῷ. ον οθϑϑαθὴῖ ΘΕ πν ΚΟ τ θῖι5 ἔτι 

ααἀνογεατγίϊς. Δάν θυϑα νὴ Τ)6Ὶ 11 διιπῖ, 411 6]}115. ο}0- 
Ποία παι ῬΥΈΘΟΘΡΤΙΒ Σ 41 4  ἴπι. σι: Ποϑίοϑ, 

ἤαρον Τὶ τηϑιηογα 5. ἀν ϑύϑιι μι ἰ0505 ΠΟῚ οθϑ5ὰ- 

θυ. Νά ἀπλ ᾿πη ΠΟΥ Πλῖ}" ΠΟΒΓ 5. ΠΟ] ΟἰΕ5, δα - 

νΘΙΘα 1} ΠῸ5 ἴρ505 [6] ᾿πο θη ΠΠλ115 [ΠΟΘΙ ; Πα 5ὶ 

πη πα θυ Ἰ 1}, Πἰ ΠῚ 11} ῬΘΟΟΔ Τὰ ΠΟΒΓ, ἈΡΡΟΠΘη- 

165: πιχτα {Ππ| ἀϊοίιηι : ἤβγεῖς ἀΟοθηδι5 65ϊ θὰ [γῸ- 

γόπιοο. Αἴ νϑυῸ τὶ θΥ  πλῖτη} ΡΘΟσδ ΕΝ {ΠΠ 61] ᾿Π] ΡΟΒ116- 

γἴπηιι5, πα οίμι εἰ ἱπιὶπιϊοὶς τη οὶς Γαοίαπι. Ομ 

δηΐπις ᾿παυΐε, οὐ θα τἐ ἐπι τι θ, ποτὶ τιαἰϊοατ εν: σε ατι- 

(όπι τιοτγι οΥΘεἰξ. γάρ ἡαἰϊσαίτες ὁ5ΐ. Τίααιιθ ΠπἸ οἱ] 

ἀποίον 5. ἐπ᾿ ΠΟΙ 5ιιη1 5δοι πα πὴ. {ΠΔ ΠῚ 56 Πίθη- 

τἴαπι : χοροῦ ἰκθὸ ϑϑηῖϊ ἴσα 1) δὲ ἐν πος εἰ {γ]- 

ἀδπιῖα. Τάοῖνοο ἁπτθην ἀἰχὶῖ, δου οδοσανῖϊ {ΕΓῸΡ 

πιθῖις πὶ ααἰν ον ςαγὶῖς, αὐ θ᾽ Π)6ὶ ρα} ἃ νθυθιις ΘῸ5 

{πὶ ἰρϑῖιπν ᾿υν τα πτ7 τΘι θυ Ἰ ρα τη δὲ [πιο] ΘΧρον- 

ἃ ἘΜΠῚ τοῖς πόνοις. Ποδβὲ τοῖς ἴῃ Νῖ55. 

ΒΤορίταν 4] οπὶ ἴῃ δ {5 δΕ ἴπ ποπίτῖβ βὸχ Νσς, 
- 

πᾶσ. σΟΏΒΘηΒιι τοῖς ἄρχουσιν : 5861 (Ἰοτα οἤκιιις, «ιοά 

Ῥατοι τὰ ροΐοτο βυηταχῖ, ἸΘρῚ 1α 06} τοὺς 

Ἐδβο απΐοπι οὐ 5ζαιῖπι ἀἸοῖο ΒΘ Ἰοπ 5 βἴτητις, σαὰ- 

5ᾷπιὶ ποῖ νἰάθο Ὁ]]ὰπι. ΕἸ πῖπ νόσὲς ὁ αὐτὸς οἱ ἴσος 

ἃ ἄρχοντας. 

ἀρ ατάσοβ βρὲ ἀαιῖνο σομ πὶ σοηδίαξ : 4 

ΑἸ απο. Ἰππ 1} 11 διμὲ Τγαττπι, Νοίαμη οϑὲ {Πι4 [10- 

ὃς 

Ρ 

[9 

Ε 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

ἘΡΥ αν τ ᾿ 
Γραφῆς, οὕτω σχηματίζειν τὴν λέξιν. Ἀντὶ 

τοῖς ἰσχύουσιν, Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες, εἶπε" τὴν 

δυσυπομονήτοις " πόνοις ἐχπευπομένην φωνὴν ταύ- 
Ἐ τς τῆ 7 Ξ τς ς 

τὴν ἁρυόζειν λέγων τοῖς μιχρὸν ὕστερον ἐν βασά- 
τ ᾿ Ξ 

νῷ δυσφορωτάτη γενησομένοις " τοῖς ἰσχύουσι τοῦ 
2} ἿὰᾺλ Κκ ᾿ “ ΒΒ ὅπ εὼ ει ὰ 

σραήλ. Καὶ τοῦτο οὐ στογαστιχῶς εἴρηται πὰρ 

τοῦ προνήτου, ἀλλὰ κατὰ ἀπόφασιν τὴν ἀπὸ τοῦ 

ἀψευδοῦς στόματος προελθοῦσαν. ῬῬοὺς ἰσχύοντας 
" - ᾿ - 

δὲ τοὺς αὐτοὺς νοητέον ἢ τοῖς ἄρχουσιν " οἱ πρὸς τῷ 

ἀπειθεῖν τῷ Θεῷ, χαὶ ἀγαπῶσι δῶρα, χαὶ διώ- 
Ν ἡ - 

κουσιν ἀνταπόδομα, χαὶ τὰ λοιπὰ ἃ χατηγοροῦνται. 

Οὐαὶ τοῖς ἰσχύουσι χαὶ ἀπειθοῦσι. Τοῖς γὰρ ἀσθε- 
᾿, ΄ὶ ἰς , τ Χ " ΦᾺ 

νεστέροις τάχα συγγνώμη. Ὃ γὰρ ἐλάχιστος συγ- 
᾽ 2 ΓῚ , Δ, τυ ν Ὁὃἃ 

νωστός ἐστιν ἐλέους. Δυνατοὶ δὲ δυνατῶς ἐτασθή- 

σονται. Καὶ, πολὺ πὰρ ρέθεντο, περισσότερον ἀπαι- 
" 

τήσουσιν αὐτόν. Διὰ τοῦτο χαὶ τοῖς πλουσίοις οὐαὶ, 
΄ 

ἐς εἰς τὸ παραμυθεῖσθαι τ οὺς πένητας, 
Δ 3 ,ὔ 

τοῦ πλουτεῖ υ εἰς ἃ εἰλή- 
᾿ 
οι 

ΠΞΞΞ 
ὃτι ἰσχύοντε 

οὐ ἡννι τῇ δυνάμει 
, 

ἄνοιαν ἐντρεχέστερος, 
Ν ᾿ 

προ ς τὴν 

χαὶ τούτῳ οὐαὶ, ὅταν 

ι. Καὶ εἴ τις ἑτέρου τὴν 

ἀποχρῆται τῇ ἰσχύι τῆς φύσεως τῶν 

είων ἔρευναν " ἀπαιτῆταε 
ν ὰ ΕῚ , - ΟΝ , ἈΝ ΤΥ, ΞΟΝ 

χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν δεδομένων τὸ ἔργον. Καὶ 
Υ ΝΟΙ 3. - ᾽ , 

εἴ τινες δὲ προστασίας ἐχχλησιαστιχῆς ἐπειλημμέ- 
ΗΝ ΣῈ ῈΣ 

νοι, μὴ κοσμοῦσι τὸ ἔργον τῇ πρεπούαη τῷ ἐπαγ- 

γέλματι πολιτεία » χαὶ τούτοις ΣΝ Οὐ παύσεται 
Ἐν 
Υπεναντίοε γάρ μου ὃ θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις. 

Θεῷ, οἱ ἀντιβαίνοντες αὐτοῦ τοῖς προστάγμασιν " 
Γ »,.5 9 5.Ὅν ΙΕ , 5 , - 

οἵτινες εῷ σον εἰσιν ὑπενᾶντιοι, οὐ παυσεται ὃ 
“ἢ Στ ἐθιπ τς 

λεγόμενος θυμὸς ἔτ Ξοῦ χατ᾽ αὐτῶν. ᾿ἱπιμέ- 
δ 

μὲν γὰρ ταῖς π᾿ νηρίαις, ἐξάπτομεν 

5 τοῦ Θεοῦ, οἷον πυρὶ ὕλην τὰς 
τὸ τ Σ 

τες, χατὰ τὸ εἰρημένον, 

. 
δ 

ΩΣ 
γοντε ἐφ᾽ ἕἑαυ- 

νων. ν 
τοὺς τὸν θυμὸν 
ἧς , ς - ΄, 

ἁμαρτίας ἡμῶν παρατιθέν 

ὅτι Πῦρ ἐχχέχαυται ἐχ τοῦ θυμοῦ μου. Παυσαμέ- 

νων δὲ ἡμῶν τῆς ἁμαρτίας " Κρίσιν ἐ ἐχ τῶν ἐχθρῶν 
«ς ᾽ 2 Υ 

μου ποιήσω. Ὃ πιστεύων εἰς ἐμὲ, 
ἘΚΕΤΥΣ ἘΣ ταν όὰ οζτα δ ἐἄας Ψ γΑ α 

χριθῇ "ὃ δὲ ἀπιστῶν, ἤδη χέκριται, Τῆς οὖν χρί- 
3, ν , 

τὸ εἰρημένον" Διὰ ταῦτα 

ς ΦΌΩΣ Δ 
φησιν. τὰ μη 

Ε (τὰ , Υ 

σεως αἴτιο! οἱ ἐχθροὶ, χατὰ τὸ εἰ 
ἂν ΘΟ ἢ. -“ “5 Ἀ Νς 
ἔρχεται ἣ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς 

ὅτι Οὐ 
ἣ 

μὴ 

Ν 

ὑζοὺς τῆς ἄπει-- 
ς , ἌΣ ππῆ, τὶ ἘΣ 

θείας. ᾿πειδὴ δὲ εἶπεν, παύσεταί τοὺ ὃ 
, ι 

θυμὸς ἐν τοῖς ὑπεναντίοις κε τὴν ἐπὶ 

τοὺς παροξύνοντας ὁρ πνε εἶναι τοῦ Θεοῦ νομίσωμεν. 

ἀ γε καὶ θυμοῦμαι ἐν τοῖς ὑπεναντίοις " ἀλλ᾽ ὅμως 
Ν -»ε 

τὰς χολάσεις, ἀλλὰ χε- οὐκ ἀχρίτι τοὺς ἐπάξω αὐτοῖς 

τα απιιηὶ - ἤηνέξεπε ψιῖ σεῦναὶ, ἰάϊεπε ξαοῖε ὁσεϊεϊεπεῖ, 

ΤΡ ἄοπι 55. πόπηλ}}}} πρὸς τῷ. ΑἸῈ «υϊάαπι πρεὶ τὸ- 

ἴογο5 οἵ δαὶ {3 τοὸ- 

Ὁ [ΠΙυΔ, τοῦ 

διιρτα χοσμοῦσι ΡΤῸ ὙΠΕΙ 

ς ΠΙκᾺ, τοῦ Θεοῦ, 6χ {ὐἰθιῖ5. ΝΊ55. αἰ τι ιηιις. 

ἃ (οάϊςος ἄπιο -εἰ δὲ καί. 

οὖ ὕ, «ἥἀΠάϊάϊπιις ας Οὐ, 491, εὖ οἱ 

χοσμῶσι Το] ταν. 



--- τ τὸ} τ --- ..-ο΄:ς --- -- 

ΟΟΜΜΕΝΊ. 

Χριμένας χατὰ τὴν ἀξίαν χαὶ τὸ μέτρον τῶν ἐπται- 

σμένων " τουτέστι τὸ, Κρίσιν ἐχ τῶν ἐχθρῶν μου 

ποιήσω. 

σοντες. ᾿Εχθρὰ τῷ ἀγαθῷ ἡἣ πονηρία" ἐχθρὰ τῷ 
“ ᾿Εχθροὶ δὲ τῷ Θεῷ, οἱ τὰ ἄδικα πράσ- 

Ἀν τν τ Ὁ ἀπο ον, τ νας εἰν 3  ἐξεοι ἔπος, 
δικαίῳ ἣ ἀδικία - τῷ ἁγίῳ ἢ ἀκαθαρσία - τῇ ἀλη- 

θείᾳ τὸ ψεῦδος. ᾿Επὶ τούτοις οὖν οὐ Γ παύσεται ὃ 
ν [} ,“Ἁ 5 ε Ὡς ΙΝ Ἂν ἰδ τὰ 

θυμὸς, ἕως ἂν ὦσιν ὑπεναντίοι" οὐδὲ ἄχριτον αὐτοῖς 
Σ " Ε ἐπάξειν ἔτη τὴν χόλασιν. 

Καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ σὲ, χαὶ πυρώσω 

σὲ εἰς καθαρόν. Ὅρα τὸ ἀγαθὸν ὃ τέλος τῆς διχαίας 

χρίσεως, χαὶ τῶν χατὰ τὴν χρίσιν προσαγομνῶν 

χολάσεων. Οὐ παύσεταί μου ὃ θυμός" χρίσιν ποιήσω" 

ἐπάξω τὴν χεῖρα " πυρώσω. Καὶ τί; Ἵνα χαθάρον Ἵν 

ἀποδείξω. Οὕτω θυμοῦτα! ὃ Θεὸς , ἵνα εὐεργετήση 

τοὺς ἁμαρτωλούς. Οὐ γὰρ εἰς ἀφανισμὸν χολάζει" 

ἀλλὰ παιδεύει εἰς ἐπανόρθωσιν. ᾿Επάγει δὲ τὸ πῦρ 

τοῦτο " ἐπὶ τὸ ἐξαφανίσαι τὸ διὰ τῶν παπ ΠΣ}: Ὁ) 

ἐ- Ξξλῶν τοῦ διχβόλου ἐμδληθὲν τῇ Πα ̓  ΟΝ μὴ 

εἶραι τὸν θυρεὸν τῆς πίττεως, ἣ ἐμπεσὸν, ἢχα- 

πτασόέννυσι τοῦ πονηροῦ τὰ τοξεύματα, χαὶ γίνε- 

τα! τὸ θεῖον πῦρ, πυρὸς ἑτέρου “ χαθάρσιον, τοῦ 

εἰς ἀνοήτους χαὶ ὁλαδερὰς ἡμᾶς ἐπιθυικίας ἐχχαί- 

ἅ Εϊσπο-- 
͵ Σ , 

ρεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρίου, καὶ ὡς πόα πλυνόν- 

οντος. Διὰ τοῦτό φησιν αὐτὸς ὃ Κύριος ; 

᾿ - ᾿ δ τρ ι " ε 
τῶν. χαὶ χαθιεῖται χωνεύων., χαὶ χαθαρίζων, ὡς 

» “ , ΜΠ σ᾿ Ἁ , πα τ ἢ ΟἽ - 

τὸ ἀργύριον, χαὶ ὡς τὸ χρυσίον. Καὶ τί τὸ ἐντεῦθεν 

ὄφελος ; “σονται, φησὶ, τῷ Κυρί ζγοντε φξελος ἢ " ται, φησι. τῷ υριῷ προσάγοντες 
, 5, » ᾿Ἅ " ΕῚ Ὁ 7. ὦν ͵ 

υσίαν ἐν διχατοσύνη. Καὶ ἀφελῷ πάντας ἀνόμους 
νυ ὦ 
ἀπὸ σοῦ. Μεγάλη εὐεργεσία ψυχῇ, τῇ παρὰ 

᾿κ. δι -Ὁ- » “ ᾽, Ἄὰ "» Ξ - 5» , 

αἰτίαν τῶν χαχῶς προϊσταμένων εἰς Θεοῦ ἀλλοτρί- 

Ν τὴν 

ὠσιν ἐχπεσούση,, τὸ ἀφαιρεθῆναι αὐτῆς τοὺς ἀνό- 

μους. Διὰ τοῦτο χαὶ οἱ περὶ τὴν ᾿Εχχλησίαν τύποι 

τοὺς ἐν ἀπηγορευμένοις παραπτώμασιν εὑρεθέντας 

γωρίζουσι τοῦ λοιποῦ σώματος, ἵνα μὴ μικρὰ ζύμη 

ὅλον τὸ φύραμα δολώσῃ. Ἅδστε χατὰ ἀγαθὸν Θεόν 

ἐστι τὸ ἀφελεῖν ἀνόμους ἀπὸ λαοῦ. Οὐ γὰρ οἱ ἄνο- αὶ 
οι συνεισελεύσονται τοῖς ἁγίοις εἰς τὰ ἅγια, ἐπεί- 

περ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ Κυρίου. Ἀλλ᾽ οἱ νῦν 
ὡς ἄνομοι χωριζόμενοι τοῦ λαοῦ, πράως φέρουσι 

ετογάιιο (01}». εἰ Πδρ;. βεσιηά τις 

ΑἸΗ τὸ Μῖ55. οαση 115 τῷ θεῷ. 

Γ Βαχβιβ πἴουχιιο (01}». οἱ Ἀος, βοοιιπι5 οὐ παύε- 
ται. Ἐδ1Ε νοτὸ οὐὰπὶ 1115 {τις Μ,95. οὐ παύσεται. 

5 ἘΔ τέλος φισὶ τῆς : 564 116, φησὶ, ἀδε5ὲ ἴῃ ἀη- 

Ἰ15 ΠΡ νῚ5. 

ἃ (οαοος «παΐπου ἐπὶ τῷ. ΑἸΠῚ ἄτιο οὐιπὶ ΘΖ 115 ἐπὶ 

τὸ. 

» Βουίρειπι το ρουϊειιν ἴῃ 4αἰ] 5] ανη ΔΊ55, χατασθεν- 

ΙΝ ΕΑΙΑΜ ΡΆΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΟΊ 1. ὃ 

[61 6556. Θχ᾿βιπηθηητ15. ΕΠ ΑΠΊ51 1Γπ [ΠΟΙ 6} ΘΟΠ ἃ 
ἀν θυβαυῖοβ: ΠΟῚ ἴἅΠΊ6η ᾿πάἸοίὰ οατιδὰ ρου Πᾶ5 1}- 
15 ᾿ΠΠΠ τὰ πὶ : 564] Θὰ5. οὐτπ Πππ Πο]0. ΡΓῸ ΠΠΘΗ]Ὸ οἱ 
ἰδ! Του αι πὴ ΠΙΘ τι ἃ 1 0515 1 ΓΌΘΑΡΟ : ποὺ οϑῖ, ὕμαϊ- 
εἰμιην ἐ6 ἐπίπιϊοῖϊς πιοὶς ἐαοίαπι. Οεῖθνιιπι Π)6Ὸ 

δι π0 ἸΠΙΠλΪοὶ., 41] Ρογρϑιλαπε ᾿πἰ πᾶ. ΝΘαι τα 

Ῥόπο δϑὲ ἱπίμηΐοα : 1π᾿πηϊσὰ ΦΡ ΠΠ1] ἹΠΙ( 185. 

5. ΠΟΙ ΓΑΙ ἰὴ ρυ [5 : σου 1 πιϑπεδοῖπηι. ΟΡ 
Πιδθοο Ἰρίειι" πὸ ΘΟΠ αι Θβοθῖ {π|Ὸ ΠΊΘῚ15., (ποδή 
(πουῖπτ Ἰπίμηϊο : αἴσχιιθ αὐχὴν 56. ΠΟῸῚ δἷπθ {πο ῖῸ 
ἀ6 ᾿ρϑὶ5 βαῦπαβ ΘΔ μι}. 

δδ. Εἰ ἐπάϊπιοαπι πιαπιαεηι πιθαπὶ ἵτι 16, Εἰ ἐπ απι- 

ηιαῦο [6 ααἰ ρτίγιιπι. (ΟΠ 5] ἀθ νὰ 1π|511 {πιά 161} οἱ ρα-- 
ΠΑΡΊΤΗῚ οὐτπὶ Ππ Ἰοῖο ΠΠατανιιπι θοπιιπὶ ἢ Πθηϊ. ΝῸΠ 
ΘΟβϑαθι. ΠΙχῸΣ της : [πα ]οῖ πὶ [Δοῖαπη : Θχ θ πα πὶ 

Ὁ Δ ΠΣ : ἱπΠαιηηαθο. ΕΓ πὰ 46 οατιϑὰ ἢ {ΠῚ μῖι- 
ται γϑάάαμη. Π[ὰ ᾿ΡΆβοῖ ππΓ ΠΘΙ5.. τ Ροποἤοῖα πῃ 

Ῥεοοοσαίονο5 οοπίθναι. ΝΟ Θηΐπὶ δ Τπτου τη Ρ]6-- 

οἵἶτ, 56 σαβισαι ΘΠ  ΠἀΔ ΠΟΠΘΠῚ. ΤΠ} ΠΉΠΠ} ἀυιθ 

Ἰσπθπι ᾿πιπο ἃ δῖιηὶ ἰσηθηι ἃ] ἀτιΠ}, {τι 15 η1-- 
εἰ. ἀἸΆΡ0]] 7αου} 15. τπ΄ ἀπ᾽ πηΔ πὶ ΟἸΠροιιπι 146] παιιὰ 
Πα θηίθηι ᾿πἸθοῖτιβ Θ5ὲ τ ἴπ {ππᾶπῈ οἴ σθοϊ αι, 

ΘΧΒΕ Πα ΠΟΙ 5512} [6], ᾿σπίϑαιιθ ἀν! πιι5. α]16- 
ΥἾτι5 Ἰσηῖ5. Πἔ ΘΧ ρα ρΠ0 40 ΠῸ5 Δ( ἀΡρβιι "45 πὸ- 
χίαβαιθ οὐ ρ᾽ ἀϊταῖθ5 ἱποθπάθθαϊ. Οπαριορίον ΠῸ- 
ΤΠ Π115 ᾿ρ56 αἷι : Πηργϑαϊ{ιι ἡτιαδὶ ἰσπὶς εοπβαῖο-. 
τὶ, οἱ ψιασὶ πόγνα ἰαναπίζ : οἱ σθάονίι οοτ-- 

ε υ]«πς , δἱ ἐπιιιπάατιδ,, δίομέ ἀτσοπίτπ., δὲ δἰειε 

ατιγιιηι. Ἐσααϊ Ἰῖπο ΘΟ] 6 ΗΠ ἢ δ γιιπιῖ., αἷϊ 

Τρονιῖνιο οὔ Γ[ογθπῖ 5. σαοτὶ Ποἴτεα. ἐπι ἡ εἰα. Εἰ 
απ [ἐγαπὶ οτος ἰτιϊιιος αὖς (6. ΟΟΠΙΟΥτυ" ᾿ΠσῸΠ5 
Ῥδπο  οἴτιπὶ ἀπ᾿ πλδθ, {πιὸ ΡΘΡ  ΘΥ͂56. ΠΡΟ ΘΙ ΦΘ ἢ ΤΠΙ ΠῚ 

οάτιϑα ρα] Θπαΐαᾳ οί ἃ Π6Ὸ., οὐτπὶ ἃ} δὰ δι[θυιη-- 

ταν Ἰη] τι. ΤᾺ οἴγοο Τοο] βίο διατῖα ΘῸ5. 411 ἴῃ 
ῬΓΟΒΙ οἰ εἶθ. ροοοδ 5, σιπι. θρυ ΠθΠ5]., ἃ ΛΈ] το 
ΘΟΡΡΟΙΘ. 5Θραγαη ,, Π6 ῬΔΟΪα] πὴ ΘΓ Ὁ ΠΕ οοπ- 

ΒΡ ΘΙ ΘΙ ΟΠ ΘῺ [Οἵ πὶ ΘΟΥπιρᾶΐ. ΠδΉ 116 Π)61 ῬΟῊΪ οϑί 
6 Ρορα]ο [0]]6γὸ ᾿ηΐαιιο5. ΝΟη ΘηΪπὶ ἸΠΙ6 1] τιπὰ 

Οἴπιὶ Βα Ποιῖ5 ϑα ποία ἱπρ νἀ! Πα : 5446 η γθη- 

{ΠΑ στιπὶ οδὲ πὶ τηᾶπιι ΟΠ]. 564 41 πππὸ ἃ 

ΡΌΡ 1] βορυοσαητι τι ἘΠ] 4], Θὰ {τὲ Ππιηΐ, τΡλ ἢ - 

4.116 ἔδραπι, παι 116 }}Π1ρ Θη 165 δι Π8θ ΘΟΥΙΙΠῚ 65- 

νύει. 
ὁ 519 «αἴπάπο Μ5. ΑἹ ΘΠ οαπὶ ἴΐορ. [ον] ἑτέ- 

ρου καθαρτήριον. 

ἀ Ῥο εἰσπορεύεται Ἰερίταν. ἴπ {1015 Μ55. ἐχπορεύε 

ΑἸ {γὲ5 ἔσον- 

εται. 

6 (οὔϊοοβ ἵνο5 ἔσονται γὰρ τῷ χυρίω. 

ται, φησὶ, τῷ θεῷ. ἘΔΙΤῚ ἀ{1 ἴῃ δοπίοχία. 
ΓΡΊὸ ναΐραία Ἰοοιίοπο, τῇ αἰτία, 6 φοάοῖλι5 Μῖες, 

οὐοπηάιτιπι σὐσανπητ5 τὴν αἰτίαι 

ν. 25. 

λ΄]αἰαελι. 

2. 

7 διά. 

[.(ο}.5. 

απ}. 3 
Ζ2-: 

3, 



ΑΝ ΑΓΕ Σὲ 

ν. 28. 

Τιμ. 

ΔΙκαιιλι. 
28. 

19..6: 

το. 

σοῦ 

56 Πσιιραμι, τι ἴῃ τΡθιπθ πο Π οὶ Ππ Ἰοῖο ον οπεθ να 

ϑιπῖ. Οἴα πὶ Δι ΓΟ ΘΧ᾿ ΠΟ ϑῖι μὴ δ᾽ Ὁ ἸΠΊ 1105. ἃ} δὰ 
1180 Οἷ5. Γαΐ οὐὰπ δα ΠΟΙΪ5. ΟΠ ΙΓ 6 η}}0}}5 Βοοϊθία 

ΠΟ 5ΘρΡΆΓΑνΙ, ΑΡοβίο! αι ἀθοϊαναν., οὐπὰ Οονίη- 

{Πἴὸ5. ἱπογθροϊ αι ποπ Ππχ᾿ββοηῖ, τι ἃ}} ᾿ρ515 
ἀπ ΡΟ παν 4] βου ΟΥνα Ὁ Π]Δ]11Π}. 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 

ὅδ. δὲ ἱπεοιίαπι ἡμαάϊσος ἰὸς οἷσί ρῥγίιι5. 

Οὐαν 6. ΟἸ 5515 ΓΟΘῚ 115 ΤΠ] ΘΠ  Π|1 {πἀἸοιιη}, ΘΕ ΪΔ Π]5] 
ἰπῖοι ΤΟΘΘ5. ΠΟΠΉΜΠῚ ΡΥ ΠοΙραίιπι ἴθ ΡΟρα]ιὴ 
ΟὈΕΠαιθυ πὶ οὐὰπὰ ἰατ46 3 ἢ «ιοπίαπι Ἰπ Ἰοιιηι 

ἀπ Ἰδίνατιο ΠΡΟ υῖον ουαΐ, ας ἃ 605. ϑαρῖδ 

Ππαίιρα Ρδυτποραῖ, «πο ΡΟρα τι 51:15 ΓΘΟΘΙΘΓΕ 

Ιϑρῖριιθ, Πϑυμηαθ. 50]. γοσθαὶ ἀσποβοογοῖ : 

ἴῃ Ροβίθυιιηϊ νΘΙῸ 6Χχ ῬΡΟρυῖα ΠΠουῖιμ του θυ τα 

ἀἴτι6 ἀπιθ τα, ᾿Π5 ΕΠ] σι ΠῈ ΓΟ 65 ὃ ΟἸΔΠΠΟ ΓῸ ΠῚ 

ἴππη}. Οἵα ΟἸΠ ΡΟ Πἴιι" ΘΠ ΘΙ ΟΙ15.. Ορθρθ ΡΓ6- 
{ππηὶ δνὰς ᾿ρ505 ἃ βἴαϊιμ [6] Ἰοθη γόνου. Ἐὰ 

(6. σατιδα ΠΠ σου ταῖθ αὶ ἰρ515. Ἰὰγ ΊΘΠ5., ΠῸΠ ΤΌΡ65. 
566] γιά ]ο65. Ἰπβε τὰ η} 56. 6556. ΡΟ] οἰ τιι5. ὁϑῖ. 

ον Θμΐμπι ταὶ ὀραὶ ἐπ ]Ιογαοῖ : σϑα τιπιιςηιίδή τι 

ηοά ὁγαὶ σθοίμιηι ἔτι οοιεὶς σιιῖς, Γαείοναι. ΔῈ 

«πὰ ΠΟ ΔΒ ἶτι5 Θυὰξ ἔθη ρῖ15 ΓΘ σι ροϑὲ ἀάνοη- 

{τ} γον θα ῖβ, τἄθο Κι ἴδὸ5 ρυ ον τι5 απ ᾿πηρὰ- 

γῈ5. ἀἰδτυνιιηι 56. ΡΓΟμἾϑὶ ἢ πἰμηΐνιιπὶ Ποταΐπὶ ἐἰ- 

ΒοΙρι]ο05., 46 αι θιι5 ἀϊοῖα πὶ δὲ: δεάθϑι εἰς δ ρον 

απιοάδοῖηι {πτόπος., ἡ ϊοαπίος ἀμοιδοῖπι ἰγὶϑιι5 

Τεγαεῖ. 

57. Ετοοπεοίϊανῖος τος οἱοιί αὖ ἐνὶιῖο. Ῥυαυϑι5 
Ἰηῖς Θουιιηὶ ΠΠΘυ τα βουναΐα, ἃἱὉ ργΘΡΙ Γαλ πὶ 58 

ΠΟῸΠ Ργρ δοίη, 56] σοηβΙΠἸαγίτιι. ῬχΟρυϊιηι 

ΠΑΠΊΠ 16 ΓΘΡῚ5. ΘΓ ᾿ΠῚ ΡΟ ΑΓ 6. 51] 6 5 : ΘΟΠΒΠΠΑΥῚ 

νΘΙῸ 5. ἘΠ|1ὼ δὲ οοπ πιο Βα μουβιια θυ 15, αὶ 
ΘΟΏΒ.]Π10. ατιιπτιν. Νὰ πὶ ππαβ αΐβάτιθ {αϊἃ οριιβ 

υαπΠ Οθνο αι. Ροποίοιις Ποῖα. ἀἀλ σΟΠΒΙ Πανὸς, 

ποπ πίθιη ἐοπιΐποβ. Πα 6 δὲ ΦΆΠ]Π1 θὲ ποβίγιμ 
56. ΠΟΠ τι ΡΥ ΠΟΙ ΘΠ), 566} τι ΘΟΠ51 ΠΥ πη ρόριίο ἃ 
ἸλοιηΐπῸ ἀἰλίιιηι 6556. οχἰβεϊηνοι. Τλητιθ ργορ]οῖς 

ΟΠ Π6 5. σΟΠ πποῚ 1Π1ὰ ϑυια ἀθηῖθϑ.. [π᾿ ΘΟ 5118 1], 

Οἱ ἃηΐθ 605 Δίογνβθβ. Οιιαν [)δι15., ἴῃ ΡΟρα μι 

5. ἔχαστος τὸ εὐθὲς, εἰς. Ζ7 τεσ γδοίτιπε. 5: 

ΠΥ τῊΣ [τὰ φαοάιιο ἴῃ Ὑ υ]σαΐα Δα. 11, 6, εἴ 31, 

δή : δι ίςιε ψιοεῖ ἰδὲ γδοίιιπι, οἴ. Ἀρυά ΧΧ 

νόρο αἰτοάαδ ἴῃ ἰΙθθο ᾿γὼ γορα ἕχαστος τὸχ ἀνὴρ ροηῖ- 

ἴαν : ἀνὴρ τὸ εὐθὲς, οεἴο. ΖΚ ὦ" φιιοϊ εγαὲ γϑοίιιπε. οος 

Παοϊεραι. Ν᾽ οσδπε τἰναπηιιο σομ]αχῖς ΤΠοοάογοίας, 
ἀνὴρ ἕκαστος τὸ ἀρεστόν. 

τ (ὐάδοχ Εν. 1. οαπὶ ΘΠ ς παρὰ τοὺς μαθητάς 

εἴη αἸτὶς {πατοῦν Οοάϊοῖθιις, γοοτίις, 

Ὀροσι 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜλΟδ 

τὰ γιγνόμενα » οὐ νοοῦντες ὅτι τύπος ταῦτα τῶν ἐν 

τοῖς φοδεροῖς χρίρασι τοῦ Θεοῦ γενησομένων: Ἡλί- 

χη δὲ βλάδη τὸ μὴ ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἀνόμους τῆς 

πρὸς τὰ ἅγια μέλη τοῦ Χριστοῦ ἐπιμιξίας, ὃ ἀπό- 
τ ; πάρ γος 

στολος ἐδήλωσεν, ἐπιτιμῶν Κορινθίοις, διότι οὐχ 
3 ’ σ Ε]ἢ υΞο; 5 ὦ « ν Ἀ ΕΣ 

ἐπένθησαν, ἵνα ἐξαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ τὸ πονηρὸν ἐρ- 

γασάμενος. 
ἜΣΚΟΝΣ ; ν ᾿ σαι » 
Καὶ ἐπιστήσω τοὺς χριτάς σου ὡς τὸ πρότερον: 

Διὸ τί ὑπερδὰς τοὺς βασιλεῖς, τῶν χριτῶν ἐμνή- 

χ σ 
Ἀν 5 - ΚΕ. 

αἱ ἐν βασιλεῦσιν Ἴραν τιν νες, οἵ ἐπαι- 
“ἷΤςἊὦνν Ἂ - κ᾿ τ ᾿ς 

νετῶς ἄρξαντες τοῦ λαοῦ. Ἢ ὅτι ἢ χα ὰ τοὺς χριτὰς 
, ,ὔ 

χα ατὰ πϑκὼ αὖ τοῖς ὑπάρ- 

χουσα, αὐτονομουμένου τοῦ λαοῦ, καὶ Θεὸν μόνον 
“-Ὁ ’ 

βασιλέα γνωρίζοντος" ἡ δὲ τῶν βασιλέων χατάστασις 
᾿ Α λιν ς, δοκήῆ ας ΡΣ Ἰλΐ το ισας, οοδος ἜΡΟΝ 

ρον ἐχ τῆς ἰδίας ἀδουλίας αὐτῶν ἐπεγένετο. 

τ οὺυν εὖς ἐργετουμένους ἐπ ὶ τὴν Ἰεακαρίαν χα- 

ἐπανελθεῖν. Διὰ τοῦτο οὐχὶ βασ'λεῖς, 

ιτὰς ἐπιστήσειν τη ὑλοτον χαριζόμενος 
Η 

αὐτοῖς τὸ ἐλευθέριον. Οὐ γὰρ ἦν βασιλεὺς ἐν Ἴσ- 
5. 5ὶ “΄ 

ραὴλ, ἀλλ᾽ 8 ἕχαστος τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ 

ἐποίει. Ἢ ἐπειδὴ οὐχέτι βασιλέων χαιρὸς ἦν μετὰ 

τὴν ἐπιδημίαν τοῦ ἀληθινοῦ βασιλέως, χριτὰς ἔπηγ- 

μα δὰ παρέξειν παραπλησίους 
" 

τοῖς πρότερον, 
Ν - σ , Γς Υ « τοὺς μαθητὰς τοῦ Κυρίου, περὶ ὧν εὐρηταῦς ὅτι 

Καθήσετε ἐπὶ δώδεχα θρόνους, χρίνοντες τὰς δώ- 

δεχα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 

Καὶ τοὺς συμδούλους σου ὡς τὸ ἀπαρχῆς. Πάλιν 
. μν -" ω ’ - Υ̓ Ἁ 

ἐνταῦθα τὸ αὐτεξούσιον αὐτοῖς διασώζων, οὐχὶ τὸν 
» δ Ἁ 6, λεύ . - ΕΣ 

προτάσσοντα, ἀλλὰ τὸν συμθουλεύοντα αὐτοῖς ἐφὴ 
Σ : δ 

παρέξεσθαι. Βασιλέως μὲν γὰρ ἴδιον, ἐπιτάσσειν 
- 5... ΄ Ὗ , δ ΤΣ 

τοῖς ἀρχομένοις" συμῥούλου δὲ, πεί ίθειν ὅτ 8 τῶν 

.55 συμφερόντων ' τοὺς βουλευομένους. Οὐ γὰρ αὐτάρ- 
511 ἀδοθαιάιιθ, βοι 58. ἀθρυθπθμάθιδ ποθὴ ροϊοβί. ἃ χης ἕχαστος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ εὑρίσχειν τὸ δέον. Διὰ τοῦ- 

το εὐεργετῶν ὃ Θεὸς συμύούλους ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐξουσι- 

αστὰς δίδωσιν. Ὥστε καὶ ἡμῶν ἕκαστος μὴ ὡς ἀρ- 

χοντα ἑαυτὸν, ἀλλ᾽ ὡς σύμδουλον παρὰ Κυρίου δεδο- 

μένον τῷ λαῷ λογιζέσθω. Πάντες οὖν οἱ προφῆται, 

τες, σύμθουλοι" χαὶ 

σίους οὖν τοῖς ἀπαρ- 

οἵ τὰ συμφέροντα παραινέσαντ 
πρὸ πάντων ΝΙωσῆς. " Παραπλησ 

᾿ Ψανίαπὶ μος ἴοοο Πἰδυὶ νοΐενοβ. ἈΘΘῊ Ρυῖπιιβ εἴ 

τογεϊιις. τούς βουλομένους, Οοποϊἐανιὶ ἐπε ρευσιαάδιδ 

σοϊεπείδιις. ΑἸΔ ἄπο Δ155., Φαοσιιπε τἢ 5 ΡΎΊπγα πηι, 

αἰτὸν βοουπἶα, ρμενῖπάάς αὲ οάππ1, τοὺς 

(0}}». Ῥτίπιις. εἰ Ἀθα, Ξοσιαπάιι τοὺς 

βουλευομένους. 
συμϑδουλευομέ- 

νους. 
αἸΝ οξῖγα οἄϊεῖο Ῥασῖσ, οιὰπὶ ὑὐῖθιις ΜΞς. παραπλησίους 

ΑἸπ 

αΠ πργα, 04 (Ομ) οἴ ξῖνι5 σῖο πη ΟΤῸ ΘΠΊ0Ὲ - 

οὖν τοῖς ἀπαρχῆς συμθούλοις. τὸς. παραπλησίως 

οὖν εἴς., 



ΟΟἾΔΙΕΝΤ. ΙΝ. ἘΒΑΙ͂ ΔΝ 

χῆς συμδούλοις ἀναστήσειν, εὐεργετῶν τὸν λαὸν, ὃ 

Κύριος ἐπαγγέλλεται, τοὺς ἀποστόλους χαὶ εὐὰγε 

γελιστὰς, οἷος ἣν ὃ Παῦλος σύμθουλος, ὃ διάχονος 
ΕῸ 

τῆς χαινῆς Διαθήκης, λέγων: Γνώμην δὲ 
δὲ 

ὡς ἠλεημένος ὃ ὑπὸ Κυρίου. Μεγάλη δὲ 

δίδωμι, 

εὐεργεσία συμ- 

(ούλου φρονίμου χαὶ εὐνοϊκῶς ἔχοντος παρουσία,ἀνα- 

πληροῦντος τὸ τῆς συνέσεως ἐλλεῖπον τῶν βουλευο- 
μένων. “Ὅσον δὲ ἀπὸ τῆς συμθουλὴς ὄφελος, δείκνυσι 
μάλιστα Μωῦσῆς, ὃ πάσῃ Βο πεῖον σοφία " παιδευ- 

θεὶς, ὅ τῷ Θεῷ διαλεγόμενος, ὡς ἂν εἴ τις ἢ λαλήση 

φίλος φίλῳ. Οὗτος ἔλαδε γνώμην παρὰ τοῦ πενθεροῦ 
αὐτοῦ Ἰοθὼρ, ὥστε “ καταστῆσαι χιλιάρχους καὶ ἕχα- 

τοντάρχους χαὶ δεχάρχους ἐπὶ τῷ χρίνειν τὸν λαόν. 

Καὶ Δαδὶδ δὲ συμδούλῳ ἐχρήσατο τῷ Χουσὶ, δι᾿ οὗ 

διεσχέδασε στρατηγιχὴν γνώμην τοῦ ᾿Αχιτόφελ. Καὶ 
ὅλως ἱερόν τι πρᾶγμα ἣ συμθδουλὴ, γνώμης ἕνωσις, 

ἀγάπης καρπὸς, ταπεινοφροσύνης ἀπόδειξις. Ἀλα- 

ζονεία γὰρ δεινὴ, τὸ μηδενὸς οἴεσθαι χρήζειν, ἀλλ᾽ 

ἑαυτῷ προσέχειν ὡς μόνῳ τὰ χράτιστα βουλεύσασθαι 

δυναμένῳ. Ἣ μεῖς δὲ ὀχνοῦμεν ἑαυτοὺς ἐπιδοῦναι 

τοῖς τὰ δέοντα εἰσηγουμένοις, χαὶ αἰσχυνόμεθα τοὺς 

συνετωτέρους ἡμῶν χατὰ τὸν βίον ὁμολογεῖν. Ἔ- 

πειτα ὃ τὸν σύμδουλον ἀναμένων, χαὶ τοῖς ἰδίοις 

λογισμοῖς χαιρὸν δίδωσιν, ἐν χρόνῳ πλείονι μετὰ 
βασάνου χαὶ προσοχῆς ἀνιχνεῦσαι τὸ δέον. 

Καὶ μετὰ “ ταῦτα χληθήσῃ πόλις διχαιοσύνης, 
μητρόπολις πιστὴ Σιών. "Εδειξεν εἰς ποῖον χατα- 
λήγουσι τέλος αἵ κατὰ μέρος εὐεργεσίαι. ᾿Αντὶ γὰρ 
τοῦ τῶν φονευτῶν εἶναι πόλιν, πόλις δικαιοσύνης: 
χαὶ ἀντὶ τοῦ πόρνη πόλις, μητρόπολις" τουτέστι, 
χαὶ “ ἄλλαις χαθηγουμένη πρὸς σωφεοτύνην. Καὶ 

πάλιν πιστὴ, ὅ ΠΕΣ ἦν πρὸ τοῦ βεδηλῶσθαι ἐχ τῆς 

πορνείας. Ἣ οὖν τοῖς πρέπουσιν ἑαυτῇ κόσμοις 
χεχοσικημένη, συμβούλοις τε χαὶ χριταῖς, ἣ ἐν Χ ρι- 

στῷ ᾿Εχχλησία, μητρόπολις ἃ ἂν γλτ  οτθς , οἷον 

ἀποιχίας τινὰς τοῦ χατὰ Θεὸν βίου παρ᾽ ἑαυτῆς ἀπο- 

στέλλουσα. Μετὰ γὰρ κρίματος σωθήσεται ἣ αἰχμα 

λωσία αὐτῆς, χαὶ μετὰ ἐλεημοσύνης. Οὐδὲν ἐν τοῖς 

ἄνω περὶ πολεμίων αἰσθητῶν, οὐδὲ περὶ αἰχμα- 

ἄαξ, Ἰοσίξαιιο συμξούλους : 4ππᾶπὶ ΒΟΥ ρἔι γα ΠῚ ΞΟ απ 
βιπέ, αΐ τυ] τ πηάτὴ οἀἸοποπι Ῥατγίβιοηβεπν ἀἀουπᾶπ-- 

ἄδπι οσὐταγαπί. Ἐξ πὸ5 4υοαιιθ,, Ὠ151 ΟΡ βδοῖ γοίογιεπι 
ΠΡγόσιαπ ἀποίου ας, Θάτα 56 4π| ποῖ ἀμθηϊασραιυε 

5 ἘδΜΠῚ οὐ πὶ {1θιι5 Μ55, παιδευθείς. ΑἸΠῚ {το5 π 
δευμένος. 

παι- 

. 33,.11, ὡς εἴ τις λα- 

01 

Ῥοποῆοιβ, ρυ ον 115 ΘΟτ5.Π 1115 ραν 65. 4}105 δχοῖ- 

τα αστιΠ 56. ΡΟ] ]Π]ἸΟθ μι", ΠΘΙῚΡΘ Δροϑβίοϊοβ οἵ βυὰπ- 
ἐλ Πβίλϑ ; Π14}15 ΘΟ 5 Πὰν ῖτ5. δραὰΐ Ραιΐι5, Τοβία- 

ΤΏΘΠΠ ΠΟΥΪ ΔαΙΪΠίϑίον, ἀΐσθπϑ: (οποίζίεπι ατι- 

ἐδηι εἶο, ἑαπιηταπι πιϊσετ σογεϊϊατπ σοτιϑθη τε ἃ 

ΡΕΟΡΗΕΤΑΝ. ΟΑΡΌΤ Ἱ. 

7)οπιῖτιο. ΤΠ 5.6 5 Δι 16 ΠῚ Ῥοποοίτιπι ργϑϑθηῖα δϑὶ 

ΡΓΙ ΘπΕ5. ἂς ΒΟ που οἱ ΘΟ Πϑ 1}, οτιπὶ 1Π|6}}1- 

ϑοπεῖοο ῥυπιἀθπεαιρ Ἱἱπορίδτῃ [πὶ 115 41] σοπϑὶ-- 
Τππιπὶ σαρί απ σαρρίθας. Οὐαπία δι [θη 511 ΘΟΠ511 ΡῚ 

τ ὸν-: 

τ 1 α5., οβίθπαϊε νοὶ πιᾶχῖπιθ Δίονυβοβ,, ΟἸΠΠΙ ὕ|Ὸ ἐσ ατὶ 

“Ἐπυρεογιιπι βαριπεα ϑρἀἴππ|5: {π|1 ἃ] 6 Ρα- 
ςσοπϑδῖ το 

ἜΣΠΣΕΙ 232. 

τιν Τειιηι , ΡΟ π46 ἃς 51 4115 ΠΉΪΟτΙ5 οἴ". ἃ ΠΉΪ6Ὸ Εαοά 35. 
Π ἀξ όμεξ εις ΠΙς ἃ βοσοῖο 510 ΤοῖΠοῦ δοσορὶξ σοη- 

εἰ ἀδουγίοποϑ,, 48] ρορύϊαμ Ππἀ]σανθπε. Οὐ οἱ 
Τθαντὰ ΟἸναδὶ τιϑιῖθ Θ5ὲ ΘΟ Πϑ ΠΑ Υ]Ὸ., ΡΘι 4τιθπὶ {15 - 
βί ραν πα γο σοπϑι πιπὶ ΑΘΒ ΓΟ ρ 6], ΕτΊΠ ϑυμη- 
πιὰ») 58ογὰ (ποΔπΠ| [65 δϑὲ σοΠϑι ΠπΠ}., γολπηῖα-- 

πὴ δϑὲ σοπβθηβῖο, {τιιοῖπ5 αἰ] θο ἸΟΠ15., παι τη}}}1-- 

ταςἴ5. ἀγριιτηθηίιμι. Γπ|ο] γα ἃ ΠΑΠΊΠΠ6 ἈΡΓΟΡΔΠ- 
τὰ 6εβὲ, δα βε πηαγο 56. ΠῸΠΪΠ1π|5 Ἔσογα : 566 518] αἵ- 
[δ ΠῚ ε556. 41π|ᾶϑὶ 50}1|5. 5101] ορἔπηα “πθάτο 
Ῥοβϑίε βϑιιαάίογθ. ΝῸ5. δι16 ΠῚ} ὙΘΓΘΠΊΙΡ 115 4 ἐδ 
οἴβοῖο τηοπϑαπηξ, ΠΟ5 ἴρ505 5110} 166 ΓΘ : ἴπ|ὸ ριά θὲ 
ΠΟ οοπῇϊουϊ 1105 ἴπ νἰνθπαϊ γα π6 ΠΟΪ5 6556 
Ρυπάθπῆογοθ. Δάμερο απ Θχβρθοῖδε σοΠ51} 1} 111}, 

γα ΠΟΟΙ Πα ΠΟ θτι5. δι5 ἰοσιπὶ ἐδΐ., τξ ΓΘ ΠῚΡΟΙῸ 

ἀπ αγηἸουἹ θὰ {πῶ ἀδοθπῖ, οἴπὶ ΘΧπηΐηα δὲ δἂἵ- 

τεπῆοπο ἱπνεβεροί. 

58. Εἰ ρμοεὶ ἴμὸς υοοσανοτὶς οἰνίίας γιδιἴωρ., 
τποίτοροϊὶς βεἰῖς δίοτι. Τυοσυῖε ἴῃ “αθῃ Θχ ει 

δἰηστϊα Βοποίοῖα ἀθϑίπαηξ. Ναπι ΘΧχ ΠΟιμ]ΟΙ ἀἀγιιπὶ 
οἰνίιαΐθ εἰνιαβ ἤθε 75. |8.. εἴ δχ οἰν!ἰαΐθ τηθγο- 
ἀὐἴος ἤει πηθίγορο  β : μος εϑῖ, ν]ᾶπὴ Ἀ}1Π|5. ΘΔ ΠῚ 

δα φοπεποπἤἂπὶ σΟΠΗΠΠΟΠ5 γα 1. ἘΠ στιτϑιι5 Πά6- 
115 οναάθε: 14 χψιοά ρῥυῖτι5 γᾶς πᾶ πῃ ΠΟΥ ΘΕΊΟΙΟ 

ΟΡΘΓῈ σοητ μη ΠΑΡ ἔα". Τα 116 Θὰ {128 ἴῃ ΟΠ Ἰδίο 
εϑὲ Ἐροϊοθῖία σοπνθπῖθ πῃ 5101 οαπὶ Δἀογπαία : 

ΠΪΠΔΪ ΓΙ ΠῚ ΠΟΙ 5.18 }}15 δὲ ἡ 41οὐ θπι5.,. ἀρρδ ]αγὶ πηὸ- 
{γορο 15 Ῥοιθυῖῦ., τι Π1188 ΘΧ 856. γϑἰαε! ἀυιβ ἈΠ 
υἷα σϑοιηάπιῃ Π ιιηι 151 ει: 6 Π85 ΘΟ] ΟΠ]ἃ5 Θῃμαῖ. 

Δίαπε εἴἰπὶ ἡάϊοῖο Ξαἰνανία σαριἰνίξας ἔροίπιδ., 
οἱ εἰἰπὶ πιϊσεγιοοτϊα. Οὐπὰ πα] πὶ 1π| σι ρογῖο- 

9 Τὴ συ] σαῖς ΠΡ τὶς Ἰεσήέαν παταστῆσαι αὐτόν : 5εὦ 

τὸχ αὐτὸν ἴῃ ποβίγις βδὲχ Νῖββ. ἄδεϑὲ. ἈΠ φααπίο ροβὲ 

Νῖ55. ποππῖ}}} συμδούλωῳ ἐχρῆτο. 

ἀ Τὴ χυΐπαιο Μ55, ὑσὸ ταῦτα 5οΥΡιίαν τὸ 

Ὁ ΌΡῚ ἴῃ εἀ115 Ἰεσίτιν ἄλλαις, Ἐππα δὲ ἈΛΟΣΣ ΕΝ 

ἴπ «πἴπαιιο Δἴ55. ἄλλεις : τ: Ἰεοιῖο 51 γεοιριίατγ, 588-- 

ἱπιθ Ηρσα5 οροτίοε λαοῖς. ϑέαιιπι ἀΐογάιιο (0}Ρ, ὅπερ 
τ 
γὰς 

ὕτο. 

ἧς, 7ιιοεῖ εγασ. Τρ τι οἵ αἰτι Δῖ55, ὅπερ 

Εὰ οἱ. 

5. Ππ|πὴ : ἴα πξ σΟπϑ Π θυ {ἸΠ ΠπῸ5, ΘΟ ΠΡΟ Π65 21. 

2. 

1 , ΙΝ 

ΠῚ " 



Πονιθ. Ι9. 

ν. 

Κοραοῖ, 
“Ὁ. 

1] εὑ, 

Ῥεαὶ. ὃ 90. 

Πειῖὶ 

30. 

28. 

2 ον: 

ὅ98 

γἶθῖι5. 6 ἐμ] 1 15. 5ΘΏΒΙΠΠΡι5... ἀπ 46 σαριῖν 15 

ΠΙΘ ΗΠ ΟΠ. [ΘοΘυ τ, Θὲ ΤΔΠΘ ἢ. ΟἸΙΠῚ 6115. ΓΘΒΓΓαΙ]- 
ὉΠ6 ΠῚ, ὁθῖι ΠΡΟ αἸ ΟΠ 6 ἢ}. σαμεν τα τ185. πιιητῖθῖ., 

δι σΘΘΥ ΠΟΠ15. τις ΤΠ ΓΟ ΠΡ ητι5. ΠῸΒ5.. ΠΠΟΘΈΟΩ 6 
ποϑινι. ἴῃ ΡΘοσαίαμ. ᾿ποῖ ἀθη16... οαηὶ ν᾽ 46] σοὺ 

ἀομηϊπαῖτν ΠΟΙ15 1 Π ο15, ῬΘΟσΔΓῚ 6556 ψ 6] 11 56}- 

νῸ5 ἁἴι6 ἃ πη ]Πσ πὸ ἰπά τοῦ τὰς ΡΥ ΘΟ ΘΑ Τη115 ΠΊΘΠῚ- 
Ῥυὰ ποβίναᾳ βουνὰ ᾿Π] 4181] Δ ΤΠ] Ζυ!ταῖοη. Οἷιο- 
οἶγοα {π|4 1065. βα] 115. ΔΙΙΟΙΟΥ 65. [ΠΘΓΘ., ΠῚ Βαγᾶο,, 

δαιηβοι, ἀδάθομ, οἵ ΤΠ ρμῖ6 ραυσπαηίθο ριῸ ρο- 
Ῥυ]οὸ., ᾿ρϑιιπιαιιθ ἃ} ΠΟ στ 115. ΠΠΡΘυα πἴθ5. ΓΔ οῖροῸ 
ΘΟΠ5ΙΠἸΑΥῚ {πὰ ἃ 58] πο πὶ ρΟΡΠΠορθηΐ , 58 66- 
Μὰπι τ αἰ οἰν τα τ5. Πα] τι5. σα ρον τα5. ΟΠ θαι" 
ἀἶσηα {1186 5 Ππ6 ΠῈ ΠΟΘ ΠΙΘΓΘΙα" : ΠΟ 65 ΘΏΪΠῚ 

δαἰναγὶ οἰηὶ ἡμαϊοῖο,, Ἰὰ οδ5ῖ., 

πθ ΔΒ] το. 

Τπά!ϊοῖο. θὲ δχαμηῖ- 
Τοῖπθ “ποπϊα πὶ δὶ ἱπὶ Ζυ ἴα 5 

ΟΡ βουνά νθυῖ, 55 ἘΠ 6 1. ΠΘΊΠΟ 9 ΘΟΠΠΘΧΊΠ ΙΓ Πη156- 

τἰσον απ {4 Ἰο]ο. 5. τὰ τ ]5ΘΡ σον 1650. ΓΘ ρ νυ ΔΓ ἃ 

7616 1] 5ον θυ τὰ ἴθ μ  σαγοῖ. Τα 116 ΡΘν Πα τοῖτιιη 

Πα τα εἰν ας. θὲ σαρενίται! : 564 νϑυθοαϊὰ δδΓ 
ῬΕΥ ΠΝ ἰΒου σον ἸΔ 1 

ὅρ. Εἰ σοπίογοπ τ ἐπὶ τὶ εἰ ρεσοαίογος εἰπεῖ. 

Ῥοβίσιυαπι {ἰ αι διὰ 1 ὈΡΙΒ Γαι δἔατι πὶ ΓΘ τ η-- 
τοσγατὶοπο ἀἰσηὶ διηϊ., σΟηβθάσα ΠΟΥ ΠῚ δα]ι- 

τπι οαπὴ Πιπἀἰοῖο οὐ τη ]βθυ σον ἴα : 41 ῬΓΌΥΘιιδ 

δι ἰηϊααϊ,, οἵ ἴῃ ρϑούδίο ρουβθυθυαπς,, (ὐογιο- 

τοηίτ" οἰπιι. ΑἸ «αϊάθηι., «πο ΒΕ ναπιογι πὶ 

ἐπι οοσι αιτογεῖνιις διεὶς 1 ἈΠ} νερὸ, ἀποά ΡῈ Ἰθρ 5 

νἹ Ια Ποπ θοὴν 60 ἰδάδοιιβ ᾿π!Θυ τι πη. ΤΠΊ 1} ἁιι[6 ΠῚ 

1ϊ δτηῖ, 46] πα1}1}0 ράσο ἀἰν πη]5 1Θ Ί]ῖ15 Οθι- 

Ρδιαπῖ, βῖνθ αν 10,515. ἐδ θοθυηϊ, σἴνθ Π6 1Π1Π|0 

«αἰάθαι αι ᾿ρ5α5. ἈΟΟ ϑβουη ; βΘΟΟΔΓΟΡῸ5. ψΟΙῸ 1ἰ 

511, {π| νοϊθηΐθα. ῬΘοσληΣ ροϑὲ ἀσοοθρίαμι νὸ- 

γἸτα 115. σοσΠ ΠΟ ΠΘη.. ΕΘ. Δι 6. δ (1105. 5115 

Τλοιι5. αἰοῖς π ΘΠ οἶα... νοΙθη5. δοϑάθηι π᾿ πονὶ- 

[αἴο νἱταθ ἀιη  υ] αν. ΘΟΠΙΘΥῚΕ ἸΡΒΟΥ ΠῚ ὙΘΙΘΡΘΠῚ 

που ηθ πη). ΟἸαρυΌρίον 2260 σαογί ποίμνη, 65: ορῖ- 

τίζιι5 σοπίγίίτιις. δια] ἀθην. πλιιπϊ ϑρ νυ 5. αὶ 

ῬΘοσα πα π). Δα Π}]511,. ΘΟΠ ΓΘ ταῦ : αὶ ΡΟβιιαΠη 

γϑοῖιι5 [ἀσίτ5 [ΠΟΥῚ 9 ῬΘ ΠΟΥ ΘΙ 1Π νἸϑοοΡι5. ΕἸ 

ὁοπίουῖ ται ὈγΔΟμα ᾿ΘοοδΙΟν 5, ΠΟ δϑῖ, ρθοσατὶ 

νἷβ ΘΓ οΥνῚχ το ταῦ φορά τι ᾿δοσαίιιπι. {ΠΠ1π|5.,. δὲ 

ποῖ ᾿πνοηίατιν. ΠΕ] 5ΠΊΟ 61 658 οἱ ΠΠπ4 : ἔσο οὐ- 

Γ(οαἸοο5 {τὸς δέσμιοι ὑπὸ τῆς. ΤΡΙοια 5οχ 155. γι - 

νόμιενοι, ἘΔ1Π γενόμενοι 

Ε 51. ἔγὸς Νῖ55. Αἴ ο1Π δὲ ἔγὸ5 ΠῚ Νῖβ5. σώζονται. 

ἃ Τὰ {τ]}ριι5 ΝῖΞο. Ἰοσῖταν παρατηρῇ τ ἴπ ἈΠ1Π|5. {γΊθιι5 

Ρουθ αἴχιιο ἴῃς Θχοιιδὶς παρατηρήσῃ. Παμπα ργόοοι] 

ἴνο5 Ν55. τῇ ἐπιχρατήσει, ΑΙῈ {γος 55, οὐ τῇ οἱ 

οἄσε!. ἕ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

, - Ἁ ᾿Ὶ »" Ὁ 

λώτων εἰπὼν, τὴν ἀποκατάστασιν αὐτῇ ς αἰχμαλω- 
Ἐ 7 Ἀ Ξ ἈΡΑΣ ΤᾺ, 

σίας ἄφεσιν λέγων, ὑποῤάλλει ἡμῖν νοεῖν, ὡς ἑχά- 

στου ἡμῶν ὑπὸ ἁμαρτίαν γινομένου, ὅταν χαταχυ- 

ριευθῶμεν ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, οἱονεὶ δέσμιοι τῆς ἅμαρ- 
, , τᾷ Ε 

τίας γινόμενοι, χαὶ ἀπαγόμενοι ὑπὸ τοῦ πονηροῦ 
ΕἸ Ν - ᾿ ,» -- »νου -- 9, Τὰ 

εἰς τὸ παραστῆσαι τὰ μέλη ἡμῶν δοῦλα τῇ ἀνομία 
- ᾿ 5 , ΓΕ ΤῊΣ ν απ ς 

εἰς τὴν ἀνομίαν. Διὰ τοῦτο χριταὶ ξ σώζοντες, ὡς 
Βχρὺ ΣῊ ὙΠ ΥἾἸ σεται αρὰχ, χαὶ Σαμψὼν, καὶ Γεδεὼν, καὶ εφθάε, ὕπερ- 

μαγοῦντες τοῦ λαοῦ, ἐ ἐξαιρούμενοι ἀπὸ τῶν πολε- 
ἈΠ ΑΝ Ὁ 

μίων. Διὰ τοῦτο σύμδουλο: τὰ πρὸς σωτηρίαν ὕφη- 
ΠΥ ΤΕ ΣΠ ΟΣ ΤΣ ἤ Εἕ 

γούμενοι, ἵνα ἀξία γένηται ἣ αἰχμαλωσία αὐτῆς 
: Ἐπ ον ΠΩΣ ι ᾿ Ἂ; 

σου νοτοτοῦτο γάρ ἐστι τὸ μετὰ χρίματος σωθῆνα!, 
ΣᾺ ͵ Εἶτα ἐπειὸὶ 
ἐοηξασμενως: ἰτα ἐπειδή 

᾿ 
τουτέστ τ χεχριίμένως χαὶ 

ἐὰν ἀνομίας “ παρατηρήσῃ, οὐδεὶς ὑποστήσεται, 

συνῆψε τὴν ἐλεημοσύνην τῷ χρίματι, ἵνα τὸ τῆς 

χρίσεως ἀκριδὲς πραῦνθη τῇ ἐπικράσει τῇ τοῦ ἐλέ- 

ους. Διὰ μὲν οὖν τὸ χρίμα παρεδόθη τῇ αἴἰχμαλω- 

τὸν ἔλεον ἀνεχλήθη 
Ἶ 

σία διὰ δὲ 

Ξε Ἔν εἰς 
τὰ ἐξ ἀρχῆς μετὰ χρίματος σωϑηναι; χαὶ μετὰ Ῥέους 

χαὶ οἱ ἐπιμένοντες τῇ ἁμαρτία. ο ὅξο τὴ τ- «- τ᾽ ἘΝ νομοι, 

ι Ἐροα πρὸ ὃ ἐν 

ὅτι διὰ τῆς παραδά- 
3» Ἔκ ῚΣ ᾿ ἃ 

τοῦ νόμου τὸν Θεὸν ἀτιμάζουσιν. Εἰσὶ ὃ δὲ ἄνο- 

μὲν, οἱ παντελῶς ΠΡΟΣ τῶν θείων νόμων, ἢ 

τ τὴν ἀρχὴν πρυσενΝ 

μαρτωλοὶ δὲ, ο οἱ ἑκουσίως ἁμαρτάνοντες ! μετὰ 

τὸ λαύεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς 

ὃ Θεὸς, 

ἀληθείας. Τάχα δὲ χαὶ 

ἐν χαινό- ν 

βουλόμενος αὐτοὺς 
ἘΣ τὰ “, ς ἀκι 

τητι ζωῆς περιπατῆσαι, συντρίοει αὐτῶν τὸν πα- 

λαιὸν ἀνῆρωπον. Διὰ τοῦτο Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα 

συντετριμμένον. Συντρίδεται γὰρ τὸ πνεῦμα τοῦ 
3 

ι 
, ι - Δ ς , ψ“ τσ δ 15 

χοσμου τ' ἐνεργησᾶν τὴν αματριᾶν, ἵνα το εὖθες ΞΥΣ 

χαινισθῇ τοῖς ἐγχάτοις. " Καὶ συντρίδεται ὃ βραχίων 

τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τουτέστιν, ἣ πραχτικὴ τῆς ἅμαρ- 
Ἁ 3 ἮΝ τ τ ΑΥ ΤΟΣ ΟΣ 

τίας δύναμις, ἵνα ζητηθὴ ἢ ἁμαρτία αὐτοῦ, χαὶ οὐ 
- ν " Νὴ Ἂ ἣν - 

μὴ εὑρεθῇ.Τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τὸ, ᾿Εγὼ ἀποχτενῶ, χαὶ 
ΓΈ 5.7 3 -- ἰάσομαι. Ἀποχτενεῖ Ὡς ς ͵ Ν “2 2:1 

ζῆν “ ποιήσω ᾿ πατάξω, χάγῳ 

» (οάϊοεος ἔγοβ χαὶ συντοῖ 

πιῖι5 συντριήσεται. Μοὸχ «αυΐϊπις δ55. χαὶ υνἡ. ΕΔ 

εται. ἘΠΕ νοτο εἰ ἤδρ. ρεῖ- 

οαπι τπὸ Νῖ5. χαὶ οὐ μνἡ. 

ς Π]ὰ, πατάξω, κἀγὼ ἰάσομαι, ἀοσαπε αυϊάοπι ἴπ 

ΡΟγν α] σα : 564 αὐ]οοῖα βιὰ α Βὸρ. βοσιπο, εἴ ἐκ 

αν τι (οΙΡον πο. 



| 

ἄς. κα Δ ΤΡΕΞ “ Σ  Τἢ - 
γὰρ τὸν χαχῶς ζῶντα, ἵνα μετὰ τὴν χάθαρσιν τῆς 
Ἄν “ἢ ᾿ ἣν ", ὦ ΤΕΣ 
χείρονος ζωῆς, τὴν χαινὴν αὐτῷ χαρίσηται. 

ΟΟΜΜΕΝΧΝΤΥ. 

Διὰ τοῦτο Συντριδήσονται οἱ ἄνομοι χαὶ οἵ ἅμ. ἂρ 

τωλοὶ ἅμα, ἵνα παύσωνται “ ἀνυπόταχτοι εἶναι, χαὶ 

παραχούοντες. Καὶ οἱ ἐγχαταλιπόντες τὸν Κύριον 
συντελεσθήσονται. Οἴονεὶ, οὐχέτι ἢ τοῦ ἐγχατα- 

, Ὕ 

λείπειν τὸν Κύριον ἁμαρτία ἐνεργηθήσεται. Τοι- 
ΦΕΙ πάν τε τὴς, ἐτξβνρον ΚῸΝ , οὗτόν ἐστ! χαὶ τὸ παρὰ τῷ Ψψαλμῷ- Συντελεσθήτω 

δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν. “Ὥσπερ ἄν εἴ τις ἰατρὸν 
, ᾿- ΗΞ 

παραχαλοίη συντελεσθῆναι τὴν νόσον τῶν ἀῤῥω- 
, τιν ΣΞΑῚ - - στούντων, ἢ τὴν νομὴν τῆς σήψεως χωλυθῆναι διὰ 

πε ραβ δ 
τῆς τέχνης. Οὐ πάντως δὲ ἢ συντέλεια τοῦ παντε - 
λοῦς ἀφανισμοῦ ἐστι σημαντιχή" ἀλλὰ τῆς χατὰ 

΄- 2 ΄ -Ὁ 5" , ΄ πϑν ᾿ τόδε ἐνεργείας τῶν ἐνεργούντων χωλυτιχή. Καὶ γὰρ 

ὃ Παῦλος περὶ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀπωλείας προφητεύων Σ 
Θεσσαλονικεῦσιν ἔφη: Ὃν ὃ Κύριος ᾿Ιησοῦς “ ἀνα- 

74 - “ 

λώσει πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ. χαὶ χαταργήσει 

τῇ ἐπιφανεία τῆς παρουσίας αὐτοῦ. Εἰ γὰρ " ἣ ἀνά- 
Ἀ - ΄ Ἄ 

λῶώσις παντελής ἐστιν ἀφανισμὸς, πϑὺς ὃ υηκέτι ὧν 
- 5 " ΄ πον - ΞῚ Ψ -Ὸπ 

χαταργεῖται: ᾿Αλλὰ δηλονότι τὸ ἐν τῷ ἀνόμῳ ψεῦδος 

τῷ πνεύματι τοῦ στόματος τῆς ἀληθείας ἐξαφανί- 

ἐς, ̓ χαὶ οὕτω χαταργηθήσεται τῇ ἐπιφανεία τῆς 

παρουσίας ὅ τοῦ Χριστοῦ. Πολλαχ οὗ δὲ τετηρήχαμεν, 

ὅτι αἵ κακίαι Σουσυ ονται; οὖχ αὐταὶ αἱ οὐσίαι, 

αἷς συμῶε εθήχασιν: ὡς ἐν τῷ, Καὶ ὁδὸν ἅμ. αρτωλῶν 

ἀφανιεῖ" χαὶ, Οδὸς ἀσεόῶν ἀπολεῖται 
βϑχεν ὁ 

Διότι αἰσχυνθήσονται ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν, ἃ 

αὐτοὶ ὶ ἠδούλοντο. Εὐεργεσία μεγάλη » χαὶ τὸ αἴσχυν- ἡδὴ 

δπϑσι ἐπὶ πρά Ἴρατι, ἡ ᾧ πρὸ τούτου ἐπη ὙΠ λεῖον 

ἃ ὑπὸ ἀναισθησίας τὸ ἐν αὐτῷ αἰσγρὸν συνιδεῖν μὴ 
» , Εἰ λὰ , Ὁ.» . - μὰ ΡῚ ,ὔ Ξος 

δυνάμενος, ἀλλὰ τὴν δόξαν ἔχων ἐν τῇ αἰσχύνη αὐ 
- ΟΝ τ 3 , ψ8 5 - Ν 75 5.» 5 

τοῦ. Τὸ οὖν αἰσχύνεσθαι ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἐπ᾿ ἀγα- 

θῷ τῶν αἰσχυνομένων ἐνεργεῖται. ὍὍπερ οὐχ ἄλλως 

γίνεται, ἢ " εἰς ἔννοιαν ἐλθόντων τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ 
ἐπ  Σν δὴ ᾿ ἢ ἘΣ ξελῥοα νὰν 

τῶν τέως εἰδωλολατρούντων. Ἴότε γὰρ ἐγχαλύ-- 

πτεται, εἰς συναίσθησιν ἐλθὼν τοῦ ἀτόπου, ὃ τοῖς 

᾿ ἘΒΕῊΡ ὡς δύναμιν εἰς τὸ σώζειν ἔ “ἔχουσι προσευχό- 

μενος. Καὶ πᾶς δὲ ὃ φιλήδονος ) ᾧπερ ἂν ἡ δεδου- 

λωμένος τῶν ἀπηγορευμένων, τοῦτο θεοποιήσας, 

οἷον εἴδωλόν τι ἔχει ἐν ναῷ βεδήλῳ τῇ ἑαυτοῦ καρδίᾳ 

ἃ δὶς Μϑ85. φυίπαιο, ἘΔῚῚ ἀνυπόταχτοι ὄντες. 

4 ΒορῚ ῥΥίπητιβ δὲ βοοιιηιι5. ἀνελεῖ : (ὰε5 Ἰδοῖῖο δα - 
πιοΐαξιν ἴῃ Νονο “ ἐβίαμηοπίο Οχοηϊθηβὶ, ΑΠῚ {παίιον 

Μ95. ἀνέλοι. ἘΔ ἀναλώσει. 

ΕΓ ορίταν σογγιρίο οΓ ἴπ δα Π15. οΓ ἐπ υϊθιιϑαπὶ 
Μ55. ἡ ἅλωσις : 4πᾶπὶ ᾿δοι τόπο τη βοππξι5 “τη Δ πΠτι5 

γεγίοεγαϊ, δὲ ἐπέπε σαρεϊνίίας. Θεα τϑοῖδ 6 515 Οοάϊοι- 

Βὰ5 Η, εἱ 1]. ἐπιοπάήανι 4 ο 5βίπηις. ψὶν Πιιοτις, 

δἴίψιο ἡ ἀνάλωσις. 

1ε- 

ΙΝ ΕΒΆΑΙΑΜ ΡΕΟΡΗΙΠΤ. ΝΜ. 

ΔΑ 

ΠΑΡΌΤ 1. 92 

οἰάκηι,, οἱ υἱνϑῦο [αοίαηι : μογοιἰάπι., οἱ ΘρΡῸ 56- 

πιάνο. Οςοϊάθε θπῖπὶ Πασιεοσοθ υἱνεπίθπι, 

ντα 7 πὰ Θχριπσαΐα,, ΠΟΥΔΠῚ οἱ {ὐἸ }θιιδΐ. 

θο. Ἐδπι Ὁ γὸπὶ (οπίογοπειτὶ ἐπὶ ιιὶ εἰ ρεσοά- 

0765 οἰπιιῖ : 

τ πηαΐα 

αι ΤΟΙ ΓΔΟΓΑΥῚ οἵ 1ΠΟ 56 θη ΐθ5 6556 

ἀεβίπδηῖ. ΜῈ γιῖ ἀογοιφη γι 1)οπείτείτα,, σοπι- 

5 Πι6 π΄τιΓ. ΝΊ ΙΓ πὶ ΡΘοσδίι πηι {Ππ|4 {το ἀ 6 6 ]1Ὲ - 
«αϊτπν ΤΟΠΔΪΠιι5.,. ΠῸΠ ΔΠ)ΡΙΠ5. ΡΟΓΡΘ ΓΑΙ 1)". 

ΤαΪὶο 68: οἵ 1{Ππ4 Ῥϑαϊτηϊ : (πουπιθίμ 7απὶ τι8- 

φιῖτία ρμεοσαίοτγαπι. Οτιοτη  ἀπηοάτιη1 5] {1115 Δ Πον- 
τθίτι. πη Τοτι πη 5. τ Ππϑῖη ᾿πηροπαΐ τη ΟΡΡῸ ἰδη-- 

ΒΘ ΠΕ ΠῚ., ἅτ Ρ6Ι Ρ ΓΘ ΠῚ 5ιιὰπ| Οὔ δῖθι ΠῸ βουρᾶξ 

Ῥαϊγθῆο. Ἡφο ἁπιέθηι σοτϑιι μη 0. ΠΟΙ ΟἸηΠἶπο ἴπ- 

τοργᾶπι ΡΟ] ΟΠ ηῚ βἰση]Ποδι : σοα νίμη οἱ ᾿πηρ6- 
{π|Π} ΘΟ {|| [ΠΟ ἀσιιηῖ, προ άἴε. ἘΤΘΠ]ηῚ 

Ῥαιττι5 νυ] οἰ πὰ η5 46 {Π10 ρον ΠΟ Π 5 ΤΠ Θϑβα!οηἱ-- 

ΘΘΠΒΙ 115 4Ἰοῖε : 

ϑρίγιίτα οΥἷς σε, οἱ ἀθείσιοι {ἰδ αἰίοπο αεἰνοη- 8. 
{π|5 5τιῖ. ΝΆΤη 5ἱ σοπϑατητο, ΟΠ ἰ ποία Θχϑεϊηοιῖο 

τ. 4ιοιηοο «ἰδϑευτθυθίι" {111 78 πὶ ΠῸΠ 6556: 

564 ὁϑρίο 6Ἶπ|5 Ζαὶ ᾿πί {πππι5 εξ τη θπ δ ῖπ πὴ 5ρ᾽γ1- 
ἴπι ΟΥἿ5. νϑυ [15 6 τηθαάο το] ἔπι, σοτιθ οἰαυ αῖθ 
δάνθητιβ ΟΠ γῖϑεῖ ἀδϑιγιιθίπι. (ξοίθυ τι πὶ ΠΟΠ ΓΑΙῸ 

ΟΒΘΡ  νΊΠητι5. {πο τη] 125 ἀεἰθπ έν : Ποη ἴὰ- 

ΠΘΠ ᾿ρϑα ΘΑΓΙΠῚ π᾿ πιὰ ἔαοξδο 511 Π1 51: 05Γ Δ ΠΕ1ὰ : 
απ ἴῃ πος Ἰοοο : δὲ οἵάπι ροοσαίοτιπι εἰϊδροτοί, 

» 16} ἱπιρίοτιπι ρογιὑϊξ. 

μάνα οοπ[μνθηίι αἷν ἰάοῖϊς φιιῖς, “ει 

ἰρδὶ νοϊοναπὶ. Βοποἤοίθπιπη ἰπσθπ5., σΟΠΓ Πα] 

4ιιο πη ραπὶ ΟΡ γθη ἐδ {πιὰ σ] ον] θα τι" ἀπίθα,, 5] 
ΡΓῶ8. 5θῆϑι15 ἸπΠορίἃ {1164 ἰπ 60 δϑϑθὲ ἐπ ρ᾽ Γ  1η 15 
1Π16ΠΠΘ 6 ΠῸΠ Ροίογαξ : ἴτη0 ἴῃ 510 ἐδβάθοοιθ 
βἱονίαπι. γΘρόπθθαι. (μα πα] Ἰρίτιιν 0 1015 ἴῃ 

ΤΠ δ5Γ ΘΟΙῚΠῚ., 41 σοη ππάπιηπιν. Οτοά 58 η6 
ΠΟΠ ΔΠ]Πδν ἢ ., ΠΙΒῚ 11 αὶ Ππαοΐθηιιβ ἰἀο]α οο]το- 

γὰηΐ, ἃ νου} Π6Ὶ ρϑυτησαπὲ σΟρηἸ ΠΟ πθη]. ΤῊ ης 

ΘΠΙη 4 ΤΘΡτι5. Πα Πἰ Πα 5. “ιιαϑὶ δ τ{15. σοηΓο-- 

γ6Π 66 [οι] ταΐο πὶ Πα 6 ΠΕ] 115. Ρυθοθ5. ΔΙ υι, 

15 Ροβί δ ηη 5011 1120 Πτι] 115. [Γἀοἴτι5 Θ5ὲ σοΠβοπι5., 

ΡῬιιάονθ αἰ οἴει". ῬΟΥΓῸ γοἰρίανίτι5 ΟΠ ηἶβ., οὐϊ-- 

ΘΌΠΉΖ 116 [ἈΠ] 461 5ΘΓΥ ἸΘΥΕ ΘΟΡΊΙΠῚ {π|86 πο Ἰοΐα 

8: Ῥγὸ 1110, τεῦ Χριστοῦ, ΞογΠρει ἴῃ 4) ςαπη Ἅ155. 
Ἰπυθηΐπηῖ5 αὐτοῦ. 

ἃ δὶς φιδίπου Μ55. Οἴτῃ πὸ (Ομ θοῆεοίαπο. ΕᾺΠΠῚ 
οὖχ ὑπὸ.... μὴ δυνάμενος. ΑἸῖον Οοπα θοῦ, Εσ. 1. Πάθος 
4αϊάεπι οὐχ, ὑπ᾽ ἀναισθησίας : Ξε νοσυ]ὰ μὴ ἀπο νὸ- 
ὁοπὶ δυνάμενος ἐο ἴῃ Οοαϊοε ποη Ἰερίτατ. 

»,τΈοεγασε 0}. ἐἐ Βερ. βεοι πιά τι5 ἔννοιαν ἐλθόντες 
τοῦ εἰδωλολατροῦντος : 566 γυ]ραΐαπι ᾿ΘΟ ΟΠ ΟΠη ἐπε τεν 
ΚῊ ἴτος Μς. 

Ρεαὶ.7 τὸ. 

Οἰίθηι 1) οπιίγις ] 5ιι5 ΘΟ 5ι(Πιδ 5. Τηρςς, αι 



]αιλ. 6. 
21. 

ΤΠ εμι. 47 

5... 

Οιπ. 35.3 

Οεη. 2. 8. 

3 Πεξ. 21. 

2 

Ἑεείε. 2.5. 

000 

5Π|; ἰᾧ ἰρϑίιηλ Γὰηὰπὶ Ἰἀο πὶ «ποάάαμι. ἴῃ 

ἄθοὸ5. το ογΘἢ5..,. {Ππ [π΄ ΓΘ 0] 0 ρῥγοίαμιο,, ἴῃ 
5110 50 1166 1 σον 6. σΟἸ]Οσαίιιη ΓΘ πθι : ἢτιϊο τι τ- 

ἀτ|6 [651 5606} σΟσ! ΠΟ Π6., ἀἴητι6 ἴπ 56 Ἶ050 
ΟἸΡΟΙ ΠΟ ΓῈ Γ6Ὶ σΟΠΟΙ το ᾿πηασῖηθη}. ῬΑ γατῖο- 

ΠΘ ἈΨΑΙῚΙ5.. ΠΠ0Ὶ Ε{ΠΘΘ Δ ΙΓ Ε15 Ἰ} 5115 Θ5Γ 2 1Π1Ὸ σον Πὰ-- 

θεῖ, δὲ ἀναγ ΤΔοΠ πὶ οο}1{. ΗδΙιο οἰ θου τιμὴ 

ἈΡΡΘΙΠΟΠ 5. ΒΟ ν'θη5, ἀθιμ 5:0] ΡΥ σ {0 

νη Ροιη. ἡ7αϊοεζοιιι5 απεθηι ἰλοηῖο ἡ τὶς φιεῖς Γαοῖοξ 

δοι ριι16. ἀτι {ιδῖϊο, αϑόονεϊπιαιοποπι ])οπιῖπο. 
ΒΘαῖ νΘ.Ὸ 1 8ιπη|, 4] {πιχτα ΘΟΠΒΠΠἸτ πη 9460} 

ΟΧΟΙΙ5515. ἃ 56. ΕΠἸ5. ΔΙ16 Π15.,. Θὲ ᾿ΠηΠλ} 8115. 510}15 

ἀϑδοθηάιιπε ἴῃ ΒΦΘΕΠ6], πος δϑῖ, ἰη ἀομλιπ Π)οἱ ; αὐ 

1ΠΠ1|ς βἔσιιαηΐ ἀγὰπι Π6ο. ΟἸιαι ΓΘ.) ἃ ΠΟΡΪ5 οχτ 
ΟΠ γτι5. ̓ πἰπηϊοα 60 Ἰάο]α,, οἱ 5[01.5 σοπηηλι- 

ΓΘ Π}115, ὙΘΙΟΡΘΩ ΟΠ ΠΘΠῚ ΘΧτΘηἴ65, ρ Φουα {16 
ῬΥΪτι5. ᾿Πμα11} 05... “185 ΠΟΒΓΡΙ5. Δ θτι5. ἰπδιηΐ,, (6- 

ῬΟΠΔΙιι5., ἰἃ 65, ἀσοιπα5. θ᾿} ͵δοὰθ. ἴῃ ΠΟΙ] ιι5 

ΠΟ]Ἶ5. ἀ5βθη απ, Ηὰς. ἀϊοία ϑιιπῖο ᾿ΡΟρίον 
Ππ4 : Οοπ ιιιἀονάπ αὖ ἱάἀοὶς στὶς ψιίω ἱρεὶ νο- 

ἰοναπί. Νοιιο Θηΐπι ἰην  {π|5 ΘΧ ρ]Ἰοατὰ 7} ἃ ΠΟ] 5 

Ἰάο]α πα]λοῦ : ἀιιαριορίου ἀαΙτι5. ἀπιοί γι" οτιρὶ- 

αἰ τἀ.]0ῖι5., οᾶ5. 56 δου Ὶ 1 ΠΙΙΠΘΙῸ Δ σον! Ι Πλι15. 

6». ΕἸ δου σιιπὶ διρον ἰμογ ϊς διεὶς, ψιιος 

δοποιιρίογιιηῖ. ΝΟΙΊΘης ΠΟΡΕ ἀορυο]θ π Ἰηλις. ἴῃ 

{ΠῚ ἃ ΠῚ 116. ῬΔΡ ΓΘ ΠῚ τι5 1. [1ΠῚ. 510} ἴῃ (Πορὶ 

αὐϊάδιη. ψπκία Αα πὶ : δ 1 ρίαπίανι Ποπιπιις 
7)6τι5 ποίην τι Ἐὰθπι. ϑ6 4 6 σοπ γαυῖο ἴογγὰ 

Ἔργριῖ, οὐὰπὶ οὐ] ραν δεν", ἀΡΡΘΙ]αῖα οοὲ Πουίιβ 

ΟἸΟΥΊΠτι5 ΘΟ 5 τπ5.. ΠΘυι ἢ. ΠΟΥ ΠῚ πηθη το. οἰιπὶ 

νἹ ΟΡ ΠΟ Π6 5 αι] ΑΟΠ Δ} δα οἰΠοϊοπ τιμὴ οΪ6- 
σα ΠΡ τι Προ ΓΘ Ἰταῖθ πὶ ΝΑ] 10 15 γα ] 8. σοη-- 

οαρίβοονοι. ΕΟ οϑίαϑίος σο πα οἴιπ ἰατι 6 τη 61] - 

ΠΣ ΠΟΙ, ἀἸοθπ5 : ἰθοὶ πεϊλιὶ ποτγίος., οἱ ροπιατῖα. 

Οιπϑειϊαηι ΘΠ θἴοιτ5. δὲ Πουΐτα, ἴπ {πὸ {0 

Π]ΟΠ ΘΗ 11}. Ταρα ᾿π ΠΟ ΠΝ] ηὶ σου ΡΟ [θη ρο- 

γΑΡ ἃ ΠῚ ΠΊΟΥ 5. Ἰ5ρΟ Πα ΠΟ ΠΘ ἢ ὀχοθρῖι. ΠῚ «{|- 

ἄθηιν ἴῃ ΠΙΆ] Δ ΠῚ ῬΑ ΘΙ. ΔΟΘΘρ τα οϑῖ να 411 οοπ- 

[αβ! ΟΠ 6} ᾿υ ΟΡ ΘΠ 116 ποιὰ! ΘΟ ΠΟΙ] ΒΟ ΠΕ} ι15. 

Ὲ 58Π6 ν᾽ ἄθιιν ππιπο ἦ6 Ππιοῖβ Ἰοχιΐ, αὶ αὐ ἴ40- 
ἸΌΝ ΟΥ̓ ΠΑ Τα ΠῚ ἃ} [115 {|| ἀσοθρε διιηΐ., ἀπ 66}1-- 

Ἰδὲ ῥ᾽ ἀπίῃ ται: ΡΥ {πι05 ἸΏ [6 ΠΠ1σὶ Ορουίοι νἱἴοϑὰ 

 Βῖ. φυΐπαιο Μ55,. ΑἹ οὶ εὐ Πδρ. ρυΐπιιις χαθι- 
δρυνόμιενον. 

ἀ ΒΑΠῚ εὐ ἄπο Με5. ποιήσῃ. ΑἸ «ασίιον 55. 
ποιήσει, οἵ τὰ φασί Ἰοσῖταν ἀρ ΙΧ ΧῚ 

ὁ ὸχ ὑμῶν οχ {ΠἸΡ 15 ΔΊ55. ἀπ τὰ ὁδὶ 

51. Μ85. φιαίαου, ΔΙῚ ἐὲ ἄπο Νῖ55. προαποδιδό- 

μενα. ϑδέατιπι πὶ ἀποθιι Μ55. ργὸ ἐπῃσχύνθησαν 5οτῖ- 

ῥύμην τορουῖταν ἐπαισχύνθησαν. ΒΙΡΠ1ὰ δῖχε, ἠσχύνθησαν : 

πο μ }}} Νῖ55. σὰπὶ 115 ἐπαισχύνθησαν. [ἃ αχα, ὁ 

ν 

ΑΥ̓ΡΈΝΟΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 5. ΒΆΒΠΙΙ ΜΆΟΝΕ. 

ε ΠΣ ἐσϑόμδ κα αν σῶον τος , 
χκαθιδρυμένον, ἀεὶ συνὼν αὐτῷ διὰ τῆς φαντασίας, 

ν - τ - Γ 

χαὶ τὰς εἰχόνας τοῦ ἐπιθυμητοῦ ἐν ἑαυτῷ περιφέρων. 

Οἷον δ φιλόπλουτος, ὅπου ὃ θησαυρὸς αὐτοῦ, ἐχεῖ ἔχων 

τὴν χαρδίαν, τῷ ἐχ τῆς πλεονεξίας εἰδώλῳ λατρεύει. 

τ γαστρίμαργος ταῖς ἐν βρώμασιν ἐπιθυμίαις δεδου- 

λωμένος, θεὸν ἔχει τὴν ἑαυτοῦ κοιλίαν. ᾿Επιχατά- 

ρᾶτος δὲ ἄνθρωπος ὅστις ἅ ποιήσει γλυπτὸν ἢ χω- 

νευτὸν, βδέλυγμα Κυρίῳ. Μαχάριοι δὲ οἱ χατὰ τὴν 

συμϑουλὴν Ἰαχὼδ περιαιροῦντες ξαυτῶν θεοὺς ἀλ- 

λοτρίους, χαὶ ἀλλάσσοντες στολὰς, ἀναδαίνοντες εἰς 

Βαιθήλ" τουτέστιν, εἰς οἶκον Θεοῦ, τοῦ ποιζσαι ἐχεῖ 

θυσιαστήριον τῷ Θεῷ. ᾿Αποθώμεθα οὖν τὰ ἀλλό- 

τρια τοῦ Θεοῦ εἴδωλα, καὶ ἀλλάξωμεν τὰς στολὰς, 
ἐχδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, καὶ ἔτι πρότερον 

τὰ ἐνώτια τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν" ἡμῶν ἀποθώμεθα, τουτέ- 

στι, τὰ παλαιὰ διδάγματα οἷς ἐκαλλωπιζόμεθα. Ταῦ- 

ταδιὰ τὸ, Αἰσχυνθήσονται ἀπὸ τῶν εἰδώλων αὐτῶν, 

ἃ αὐτοὶ ἐδούλοντο. Οὐδὲ γὰρ μὴ βουλόμενός τις ἔχει 
τὰ εἴδωλα τὰ ἰ προαποδεδομένα ἥμῖν" διότι ἐπιθυ- 

μήσαντες τῶν παθῶν, οὕτω θεοποιοῦμεν αὐτά. 

Ξ» Καὶ ἐπησχύνθησαν ἐπὶ τοῖς χήποις αὐτῶν, 

ἐπεθύμησαν. δ ᾿[ἡπαμφότερα παραληφθεῖσαν τοῦ 
χήπου τὴν προσηγορίαν εὑρίσχομεν, ὡς ἐν μὲν τῇ 

νέσει χατὰ τὸν ᾿Αχύλαν’ Καὶ ἐφύτευσε Κύριος ὃ 

Θεὸς κῆπον ἐν ᾿Εδέμ. Πάλιν δὲ ἣ γῆ Αἰγύπτου δια- 
δαλλομένη κἧπος εἴρηται λαχανίας. Πάλιν Ψψεχτὴ 

μνήμη κήπου" ἡνίκα ᾿Αχαὰό ἐπεθύμει τὸν χλῆρον 

" Ναθουθαὶ τοῦ ᾿Ιεζραηλίτου χἧπον λαχάνων ποιῆ- 

σαι. ᾿παινετῶς δὲ μέμνηται ὃ ᾿Εχχλησιαστὴς λέ- 

γων: ᾿Ἐποίησά μοι χήπους χαὶ παραδείσους. Ηὐλό- 

γηται δὲ ὃ χἧπος, ἐν ᾧ τὸ μνῆμα, τὴν πρόσχαιρον 

τοῦ θανάτου οἰχονομίαν ὑποδεξάμενον ἐν τῷ σώμα-- 

τι τοῦ Κυρίου. ᾿νταῦθα μέντοι διαδέόληται ὡς αἷ- 

σχύνην προξενῶν τοῖς ἐπιθυμήσασιν. Καὶ ἔοιχέ γε 

νῦν τὰ ἄλση λέγειν τὰ τοῖς εἰδώλοις εἰς χόσμον παρὰ 

τῶν ἠπατημένων περιφυτευόμενα, ' ἅπερ χρὴ νοεῖ- 
σῆαι τὰς πεπλανημένας ἐπιτηδεύσεις, χαὶ τοὺς ἔξω- 

θεν σχηματισμοὺς, οἷς τὰ πάθη ἡμῶν ἐπισχιάζομεν. 

Οἷον εἴ τις ἐν ἡδοναῖς χαλινδούμενος, σεμνότητα 

σχυυθήσονται, οοπ[ππἰεπίιι"." 

Π ἐπαμιφότερα, ἐπι τι απιζτθ μαλίθηι, θα οϑὲ, ἐπ δὸ- 

πανὶ δὲ πιαίμπι. Τιεσο Τλασαιιπι. [ Οοα, 491 ἐπ᾿ ἀμιοί- 

τερα.} Μοχ αἴονψαο ΘΟ] Ρονε. εὑρήχαμιεν. 

᾿" δὶς ΝΙς5. πόππῖ}}1. ἘΜ Ναδου 

ῖ δὶς Μ55. {πάζαον, ἘΘΠῚ ἃ χοή. Μὸχ Ἀθρ. βοσια- 

ἄτι5. εἴ αἴογάιιο (Ο}}. τὰς πεπλασμένας ἐπιτηδεύσεις. 

ἘΔ εἰ τὸς ἀΠ| Νῖ55. αἴ τὰ σοηίοχίιι. 

προ ὁ ἂν ἈΝ α - - τς ἢ. “ΝΗ 

και θυ. κῷ».»: 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΝ 

Ἐ» “ ᾿ ἐν φ. ὩΣ κα , πω Ἐκ 
σχηματίζοιτο,, καὶ εἴ τις δεδουλωμένος χρήμασι, 

μεγαλόψυχος εἶναι δοχεῖν ἐπιτηδεύοι, οἷς ἐπαισχυν- 
- 3 

θήσονται οἱ ἐπιθυμήσαντες, ὅταν αἵ βουλαὶ τῶν χαρ- (“ἢ 
ΕΥΜΨ ΡΟΣ ; 
διῶν ἡμῶν ἀποχαλύπτωνται. 

ἜἜσονται γὰρ ὡς τερέδινθος ἀποδεδληχυῖα " τὰ 
φύλλα, χαὶ ὡς παράδεισος ὕδωρ μὴ ἔχων. Ὥς μὲν 

πρὸς τὸ ῥητὸν, δοχεῖ περὶ τῶν κήπων λέγειν τῶν 

ἐπιθυμητῶν τοῖς εἰδωλολατροῦσιν, ὅτι ἀτερπέστεροι 
" δ. ᾿" ᾿ Γ 5» ἔσονται τερεδίνθου γυμνωθείτης, χαὶ παραδείσου ἀπο- 

ξηρανθέντος " ὑπὸ ἀνυδρίας. Ὥς δὲ πρὸς τὸν ἠθιχὸν 

νοῦν, ὅτι οἵ τῷ ἔξωθεν σχηματισμῷ τὴν παρὰ τῶν 
ἘΦ ΄ »» , ΒΞ - δ ᾿ Ἄ . 

ἀνθρώπων δόξαν θηρώμενοι, μετὰ τὴν φανέρωσιν 
δ τῇ ᾿ 

τῶν χρυπτῶν, ὅταν γένηται πάντα γυμνὰ καὶ τε- 
τραχηλισμένα, καὶ μηχέτι ἡ νηδεμία χτίσις ἀφα- 
νὴς, ἀωρότερον ἔσονται θέαμα, τῆς νῦν περὶ αὖ- 

δ » ,ὔ » ’΄ “Ψ μὺ "δτὶξ ᾽ 2 ΝῚ τοὺς ἀπάτης ἀφανισθείσης, ὥστε δρυΐ τὸ χατ᾽ αὐτοὺς 

παρειχάζεσθαι. Οὕτω γὰρ οἱ ἄλλοι τὴν τερέδινθον 
-᾿ »Ν"ὔ 3 κ Α 5 “- 7, Α ΕΝ ἐχδεδώχασιν, ἐπεὶ χαὶ ἐν τῇ Γενέσει τὴν αὐτὴν 

χαὶ δρῦν χαὶ τερέδινθον μεμαθήχαμεν. σονται 
οὖν ὅμοιοι τερεδίνθῳ ἤτοι δρυΐ, μετὰ. τὴν τῆς 

᾿ ΕῚ ΄ « ἣν - , , Ν 

χόμης ἀπόθεσιν, τὰ ὑπὸ τῶν φύλλων τέως χαλυ- 

πτόμενα προδεικνύσῃ. “ Πυχνοτέρα γὰρ τῇ κόμη τῶν 
φύλλων χεχόσμηται, χαὶ τῇ ἐχ τούτων εὐχροία τὸ 

τραχὺ τῶν χλάδων αὐτῆς συσχιάζεται. Καὶ ταύτης 

οὖν ἔσονται, φησὶν, ἀτερπέστεροι, μετὰ τῶν βεβι- 

ὠμένων τὸν ἔλεγχον. Καὶ ὡς παράδεισος δὲ ὕδωρ 
Υ “- Φ2ῷ ἃ Υ Ἁ 

μὴ ἔχων. Τοιοῦτος δ᾽ ἂν εἴη χαὶ ὃ Ἰσραὴλ, φύλλα 
, - 

μὲν ἔχων παραπλησίως δρυΐ, τὴν ἐχ τοῦ νόμου σχι 

ἂν, ἣν ἀπέδαλεν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐν τῷ πληρώματι 
- "»Ὁ- , 

τῶν χαιρῶν. Καὶ ὡς παράδεισος πεφυτευμένος πα- 
,ὕὔ Δ » Ὁ 

ρὰ Κυρίου, διὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς κτίσιν" ἀποξηρανθεὶς 
κ - 

δὲ, διὰ τὸ ἀπολωλεχέναι τὸ ἐν τοῖς δόγμασι ζωτι- 
, ΄ “ “Ὁ 

χόν. Φιλοτιμητέον τοίνυν πιστεύειν ἀληθινῶς εἷς 
᾿Ὶ “-- 

Χριστὸν, ἵνα ποταμοὶ πνευματιχοὶ ἐχ τῆς χοιλίας ἢ 
“- ῃ ΄ - "- ΚΑ 

ἡμῶν “ῥέωσι, μήτε ἀτερπεῖς, μήτε ἀχάρπους ἡμᾶς 

συγχωροῦντες γενέσθαι. 

» νς “« Καὶ ἔσται ἣ ἰσχὺς αὐτῶν ὡς καλάμη, στυππείου, 
καὶ αἵ ἐργασίαι αὐτῶν, ὡς σπινθχ ρες πυρός. ᾿Εντεῦ- 
θεν " δῆλον ὅτι ἑχάστῳ τὰ ἔργα αἴτια τῶν ἐν χολά- 

ἈΈΔΙΗΙ αὐτοῦ τὰ φύλλα, Ὑόσεπι αὐτοῦ ἀεἸονίπιις, 
ΤΠρνόγιπι 535. Πθπη βαχιιῖ, 

» ἘΔ σαπὶ ἀπιοθιι5 55. ὑπὸ ἀνυδ. ΑἸῚῚ 4αδΐαον 
55. ἀπὸ ἀνυδ. Ἠαυά Ἰοπρο ἔτος Μ55, οὗτοι οἱ τῶ. ΑἸ 
Μϑ5. οὐπὶ οὐ 15 ὅτι οἱ τῷ, ᾿ 

“ἸΝοππα}1} Μ5ς. πυχνῇ τε γάρ. 

ΡΒΕΟΡΠΕΤΑΝ. ΘΑΡΕΤ 1. 00] 

5 π||ἃ δὲ ΘΧΊΘΓΠ 5. 5᾽ Π.Π] ΔΈ ΟΠΘ5... “4 ι] 15. ποϑίγα 

ΟΡ γα λι5. νἱτἴὰ. ΟἸειηδ πηι πὶ δὶ 45. 56 
ἴῃ γ Πρ τ} 115 γο]ἴ8 5.5 5: πη] ᾶγϑῖ ΘΑ Π αἴθ ΠῚ : 

γΕ] 51 {1115 Ῥ ΟΊ Π]ΑΓῚΙ ΠῚ 5ΘΡΨ ΓΙ ΠΙᾺ ΠΟΙ ρ ἃ ἔτ15, ΠηΔ - 
ΘΠΔΠΙηλ115 ν᾽ ἀ6 1} διά θαξ : ὁ} τι85 σοη απ 6 η πν 
σοποιιρίβορπίθϑ, {πᾶ π60 σοΡάἴππὶ ΠΟΒΙΓΟΓιΙπῚ σ0η- 

511 Τϑυϑὶα θιιπέτν.. 
63. ἔτιιπε ἐπῖπ φμακὶ ἐογεδίπί 5 τ αὐ6- 

οἷξ {οῖϊα.. οἱ τοἶῖμε Ποτγίπις ποτὶ παῦεπς ἀηιίαπι. 
Οιοά δεῖπθε αὐ παν πὶ γ θυ θΟΓιι ΠῚ 51:6 Π|Π Δ 610 - 

ΠΟΠῚ, νἱάθειν ἐ6 115 ΠΟΥ "5. νοῦρὰ ἴσου, {ο- 

ΤΙ Π} δι ἀθῦῖο [ΠΟΘ ἈΠ τ 1511 1] ΠῚ ΟΠ] [ΟΥ 65 : 
ΠΙΠΆΪ ΓΙ ΠῚ {πππ|ῚῚ ΘΡα ΠΕ Του ΘΙ ΠΕΠΟ 5115 [115 5ρ ]Ϊα- 
τὰ δ ΠουΓΟ ἃ τι85 ΡΘπιιγῖα θχϑισοαῖο ἱΠΔΙΠ] ΟΡ ΠΙΟΓ6Β5. 
Οιὐοά ἃιιΐθη βρθοίας δ βθηϑιιπη) ΠΙΟΓΆΪΘΠΙ., εϑὲ 

6] αϑηηοάϊ. Οὐ Ρδν Θχ θυ πιιπὶ [ποι πὶ σ]ου δ πὶ ἃτι- 
σα ραπίι ἃ} ΠΟΙ ΠΙθ 15, ροβίηιαμη δὰ {185 ἃ}05-- 
οσοπάϊία 5ιπ|, γοίθοϊα [πθυῖηξ.,. οὔτῃ [που πῈ ΟἿη- 

ηἰὰ πιάα δὲ ἀρϑυία., πΠθο πὶ {1 1π Οθβειγο ἦ6- 

ΤΠ Ὁ οΥΘαιγὰ , πὸ ΟΥ̓ ΠΘϑΟθη 6 ΘΟΓΙΠῚ ΘΙΙῸ - 

γ6., ἀδέογπιθ δάιποάιιπι βρθοίδοιμιῃ ργοΡ Ραπι; 

1τὰ τι ᾿ρϑὶ σοπη ραν Πίπν {πθγοι]. Τὰ Θπΐπῃ γϑ εϊ-- 

ἀδυιπῖ 411 ᾿πίθυρυοίθ5 [γε  πίμιι : σιρρο εἴ 
ἴπ ἀδποϑὶ 4 ΘΡοσ ΠῚ. δἰ [ΘΓ  ὈΙ ΠῚ ΠΠπιΠῚ ΘΑ 6 ΠῚ} 6556 
ΔΡΡΟΡΘ ΠῚ (Ἰἀϊοϊπηι5. Εσιιπ  ἸσΊ ταν [Ὁ}115 718 πὶ ἀΠ|ΐ5- 

515 [ΘΙ ΠΕΠΙῸ ψῈ] ΠτιθΡοτ! ΘΟΠΒΙΠ11165 ; απ 14, 
4104 ἀπίθα Ἰατο νας 511} [Ὁ]115., 511 ὁ οοι]οϑ ρο- 

5 τινὰ. Νάτη Δ ουπαΐα δϑ: 5ρ 5510 6 [Ὁ]ΠΟΥ ΤΙ ΠῚ ΘΟ ΠΊΔ, 

ἀἴΠΠΙ6 ΓΔΠΠΟΙῚΠῊ 6115 ΔΒ ρΟΥ [85 ΘΙ οσα πε ΘΟ τ] 61} 
ΘΟΙονα οοπίθριτιν. ΕΓ 4α!άθπι., ᾿παιϊ, αθγαῖι 
Θ] αϑπη0 41 ΘΓιι πε ᾿Πα ΠῚ ΘΒ Π]Ο 65 {{|Π|5 ΟἸἹΠῚ σΟΙρΘΥία 

[ποεῖ πὶ {π|ᾶ5 ΡΕῚ ν]ΓᾺΠ| σ ϑβουιπηΐ. ΕἸ σοι ΠΟΥ τι 5 
ἀπιαπι σιοτὶ απ. ΤᾺ]}15. δὲ τ τι6 δ Δ} ΓΘ 
[5.86], [Ὁ]1ὰ φυ ἀθπη Πα  η5 ρΘ θο116 ἃς ΠΠΙΘΓΟΙΙ5, 
Ι6σὶβ ν᾽ θ]σθὲ ἈΠῚ ΠΥ ΔΠῚ, ΠΠ8 ΠῚ ἃ 56 ΘΧοιιδϑὶΐ ἴπ 
ῬΙΘπ απὸ [θη ρονῖπι. ἘΤ αιια5ὶ ΠΟΥ τ 15 ἀΥΡΟΓΙθι15 
ἃ ΤλΟΠΊΪΠΟ ΘΟΠ51Π|5 ΡΕΘΙ ΟΥ̓ ΘΔΙΟΠΘΠῚ ΡΥ ΠΊΔΤΗ : 56 

ΔΡΘίδοιιβ οϑί, {0 ν]ζα! 6 πὶ απ] 1) 56 Π511ΠῚ 
ἀἰβρογά του. Τίαατιθ τι πὶ ΟΠ ΡΙβίπι πη νου ογεάα- 
πη1ι5, ἀἀπάα οροϑιὰ δϑὲ : τ βρι νι} 1 Πυτηΐπα ὁ 
γνϑηῖρο ποβίγο ἤπια πε, ΠΘΉ 16 ᾿πδτηαΠΟ5, ΠΘΩ16 ἴπ- 

ἔρασιοσο5. ΠῸ8 δἰ οἱ 51 ΠΑ ΠΉ115. 

6η. Εἰ εγῖε [ογετο ἐἰοστιπι τι σαϊαπιῖις σέπρ- 

Ρ(Β : οἵ ΟρθΥα ΘΟΙΙΙι7,. τε σοϊτει{{{8 ἰστιῖς. Ἠϊπο 

ΠΟΙ ΘΓ ΠΙΠῚ Θϑζ {ἘΠ ΕΓΊΙ ΠῚ 6556 τι ΟΡΘΓὰ ἴῃ σαιιϑὰ 

ἃ Θουρἕαπη τορογίτιιν ἵπ ἀποθ5 το] {γῖριι5. Νςς. 

χαὶ ὡς παράδεισος δέ εἰσιν ὕδωρ μὴ ἔχων. 

ὁ Οοαῖοε. φαΐϊπαις ἡμῶν ῥέωσι. ἘΔῚΠ στογὸ ῥεύ- 

σωσι. 

ΓΡΙὸ δηλονότι παρ πε ἁ]ταιιοῖ Νί55. δῆλον ὅτι. 

ν. 30. 

Πεν. ἡ. χ3. 

“οαπ.7.338. 



Πιροῖίας ; 
ΟἸνεισεα πὶ 

οὐ ποπθῃ 
ἃ βοννεπα 

πο ἢ οταῖ 

002 ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒῸΝ 

φ[πἢ οὐ" 5 0] 1ΟἿ1 ραῦηδο ἃ} ἀποσποάιιο ρου οραη- 

ταν : ἀαλπάοαι θη ΠΟΒ ᾿Π505. Π5ΠῸΠΙ τ Πη}ῖ15 

᾿Φοπθοβ, ἀ[π|6 ΔΠΙΠη80. Ψ Πα ΤΠ] 1181 1515 501Π-- 
{185 δ Δοσοπ θη Δπ| σ ἤθη περ Πα "Δ ΠῚ ΘΧ διδοῖς 

[Δ ΠΊ15. Σ αιιοιηΔ ἀπο ιπῚ οἱ αἶνοϑ 116 ἴῃ Παμηηια 

ΔΡΘΙ οἴ τι5, ἃ ὈΡΟΡΙ 5 ν ΟΠ} ΓΔ {|| 115 Του ματα. Ετ- 

ΘΠΪ ΠῚ ΡΓῸ ΡΆΤΟΠΘ ΠΔΟΙΙ]ΟΥ 1} ατι80. ἃ ΠΙΆ] ΠῸ Θχοο- 
ῬΟΡΙλ115, ΟΪτι5. ΔῈ ΤΉ] η1|5 ΘᾺ ΠΡ ΘΠ". 1 σολα ιι-- 

γϑπίμτ ἐπὶ τ οἰ ρθοσαίο 65 δἰ εἶ, οἱ πιοπ ογὶϊ ΠΩ 

δα ςεϊπσιαί. Τὰν] ην 56ῃ16] Θὲ ᾿Γο Γι} δἴηλ} οοπ-- 

Τα ποῖ δύιη} ΤΠ] ΘΓ ῬΘΟΟΑ ΤΟΥ 5 ἃ ῬΙΌΡΠΘΙα : 81:- 
Ῥουῖα5 αυ!θηι, "1 σοπίθγοηίι ἐπι οἱ ροσοαίο- 

γῸ 5} Πϊὸ νϑνῸ, ΕῚ δοπι 1 6γ 1111). ΝΘΥΠΟ 86 056 50- 

ἀπιοαι ἸΠ51ι1515 115 ν θυ} 15: ΤἈΠιοῖσ] ρΘοσάΓΟΥ 511}, 

ΔΤ ΘΘΡ 6 811 ΟΠ νἸδεϊαπιι5. ΝΌῸΠ ἰσίειν πο Δ η} ἴῃ 

ΒΟΠΘη πη}, ἢ “πὰ π Ῥ ΘΟ ΟΙΡΙ[ Πτι}" ἸΔΟ]οἸαιγω. 

Τρϑιηι ΟΠ ΥἸϑεϊαηὶ ποιηθη ΘΥῚς τ]Π] Δ] ππηθηΐο,, 
᾿ΘΕΪαΙη5] θυ σΟΡ Ια ΟΡ Ι5}1 νἸο αν θυ. Αὐτά] θηΐπι : 

(ον εχθνμέιτ" ἐπὶ τὶ εἰ ρμέσοαίοτες δἰπιεῖ. Οτιοι 

αΠ ΠΟ 15. Οατιβὰ οϑῖ, Πρ ϑ111. τ ΡΊβπι6 σοην ηΪ. 

ἈΘΡΘΥ Γι" 1Π| τι} ]5 116 ΞΕ ΠΡ}: σα] πητ15: πος δ. 

νττα, {π|60 [Δ0116 ΘΧτ ττι", {1 ΠῚ ΠΠ ἈΠ 116. 5Ὲ 50 0}. 

Ταγ6 δὲ Πππ]τι5 δὲ {ΠΠ|π|8 ΠῚ ΠΠ Δ ΠῚ ̓ΠΟΘ ΠΕ{Π 5 ῖ ΠΕ 1|1ἃ, 

{τι 4] 6} ΠαιπῸ [ἈΠ ΠιΔ 1 [πὶ οἰ ΠΟΙ ΟΠ θοῖα οϑῖ, 

ἀτιπὰ ΘΑ ΡΠΪ5. ΓΘσ τ Π] ΘΠ Γ15 ν οἰ τα : πο ΘΠ θιιι" νΟΤῸ 

ἃ ἄϊν!πο 76 ]1οἷο,. οὐπὴ ἴῃ ἀ16 νἱπαϊοῖα οὐ πα- 

ΠΟΠΊΡι5. χοἰ Γ]᾽τππν ἀσοο Π  θιπ τ|6. 

5. ἘΠῚ σαμὰ {ὐϊϊιι5. 55. ὑπὸ τοῦ πονηροῦ. ΑἸ {γὸς 

5. ὑπὸ τοῦ διαβόλου : {πᾶπὶ ψοσολη ΡΥ ΪΟυῖς. «6 ]ανα- 

{ἸοΠ 6 Πὶ 6550 ΤΙ Τα Πλ ιν ΑἸ Ζαπτο, μοι Δῖ55.. οπιπος 

χατακαυθήσονται. ΕΘ χαυθήσονται. 

᾿" (ρα ἴσος ἄπο ἁυαρτωλοὶ ἄνα. ΠΡ᾿ ἄοιη Βεα. βδεινη- 

ἐνταῦθα δέ, γοοι] 

μὲν οἵ δὲ ἴῃ ΘΠ “οϑ Φογααπίαν. 

45 ἄνω μέν. διαιίπι. ἀπὸ Μος, 

ἃ Τλιισαις πὶ {τ} 15 (ΘΟ Ιθτς 5ΟΡΙΡ πὶ ΤΟΡΟΥῚ δὲ- 

χαίων ψυχὴν, πιδέογινε αὐιΐπιαπε : (αὰ τη ΒΟΓΙρ πιὰ πὶ 

5. 

ἠδ0 

ΒΑΞΙῚΙ ΜΑΟΝΙν 

σει πόνων γενήσεται ἑαυτοὺς ἡμῶν χαὶ ἐπιτηδείους 

καύσει παρασχευαζόντων, χαὶ τὰ πάθη τῆς Ψυχῆς 

ὥσπερ σπινθῆρας πυρὸς εἰς ἔξαψιν τῆς ἐν γεέννη 

φλ ογὸς ἐπαγομένων" ὡς καὶ ὃ χαταξηραινόμενος ἐν 

τῇ φλογὶ ΕΑ ὑπὸ τῶν ἰδ δίων. ἡϑονῶν χατεῷ 

λῶν Ὡς σετο. Κατὰ γὰρ τὴν ἀναλογίαν ὧν δεχόμεθα [ε) 

ὑπὸ τοῦ ὃ πονηροῦ, τῆ: εἰς πλέον ἢ ἔλαττον χαύσεως 
ὝΕΣ 
οἵ υεθέξομεν. Καὶ χϑταχαῦθη δοῦται οἵ ἔγοῖῖοι χα 

ἄνα ἔσται ὃ σό 

συνή 

ρτωλοὶ ἅμα .χαὶ οὐκ σων. Δὶς ἤδη 
εν» 

ς οἱ ἄνο!λο! ᾿ Ἰφύ σαν ἀλλήλοις ὑπὸ τῆς προφητ εία 
Π ι ᾿ 

χαι οἱ ἄνω υὲν Π Καὶ συντριθήσονται μαρτωλοί" 
Πρ ΡΤ ταν, ΓΙ 

οἱ ἄνουοι χαὶ οἱ ἁμαρτωλοί: ἐνταῦθα δὲ, ΚΚαὶ χατα- 
τς 

ἐξαπατάτω ἀπαιδεύτοις χαυθήσονται. Ν ηϑεὶς ἑαυτὸν 
: Ἐκτα Ε ππεὺ,ς βξήνἐς: 

λόγοις" ὅτι εἰ καὶ ἜΡΟΞ, ἀλλὰ Χριστιανός. Οὐχ 
“ ΟῪ - , 

ἐμπεσοῦμαι οὖν εἰς γέενναν; ὅπου οἱ εἰωλολάτραι-. 
ἜΑ ἐτς μά ας 

βοηθήσει μοι αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστιανοῦ, εἰ χαὶ 
Ὁ Σ ο δ Ἀγ τα το “ ν τ, Κ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ πχρέδφην. ΓΛχουε γὰρ ὅτι, Κατα- 

: ἄσσον το τὸ 
χαυθήσονται οἵ ἄνομοι χαὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἅμα, ᾽Αυ.- 

ορ φοτέ 
: 

: 
ἐν ἀυφοτέροις, 

ΕΞ ν᾿ ν ῃ ΓΕ 
οἷς τὰ τῆς χα ὑρεῶς αἴτια. Στυππείου χαλάμη 

τουτέστιν, εὐκατάπρηστος ζωὴ χαὶ 

φλογὸς δεχτική. Σπινθὴρ" δικαίως ψυχὴν ἐμπυρεύ- 

εται χαὶ τούτῳ χἀχείνῳ " νῦν μὲν ὡς ἐν σποδιᾷ χεχα-- 
τ τς ΤΥ ΝΝ ἢ 

λυμμένος, καθόσον ὑπὸ τῶν τῆς σαρχὸς σχεπα- 
͵ ἘΠ τται ΡΟ ΣΉ ΙΔ ΙΣΣ ἮΝ ΕΣ τοσς σμάτων περιχαλύπτεται ἀναφθήσεται δὲ ὑπὸ τῆς 

μὲ ς ᾿ παι 
θείας χρίσεως, ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ἐχδιχήσεως ἐχ τῶν 

, 
ἐλέ ἔγχων ἀναῤῥιπιζόμε νος χαὶ ἐξαπτ' τόμξνος. 

οἵ πὸ5 {ποῖ ἴῃ Βο ρας ῬΥπηο οἱ {πάτο οἵ ἵπ ΠΡ μι 

(018. ἐπ υομῖπηι5. 50] οαϊσειπιαι Ὑἱν Θντ 155 πη 115, δ 

(οτος Απρ]ῖο, ἴτὰ ομιθη ἀπ αν. οϑδὸ, ἈΠ ΡΙῸ διχαΐων 

Ἰεραάταν δικαίως, πιελίτο. Ἐ]ὰ5 ἀπιίοπι ἡ τοῖα πα 6ὸ 11- 
Ἰϑθπ 15. ΘΟ] ΠῚ 111, 4πο μᾶπο ᾿ρϑὰπι Ἰεο πο πὴ ἴω 

ποβίνο {πόας ορῖο τογιϊο ἱπυοηῖπηιβ. [δ᾿ ἀοὰὰ (σε 1 - 

δε5 Η, οὐ 1. εἴ ἴγε5 1 ἐμπυρσεύεται. ἘΔῚΠ οὐπὶ Βε- 

διῖς ρυῖπιο οἱ του εῖο ἐμπυρεύεται, 

ΟΑΡΌΤ 11. 

65. 7 ὀγϑιιπι χιοα γαοίτιι 651 αἰ Εξαϊαπι 51-- 
{ἰον πος, ὁ 7ιςα οἱ ἐδ ΧΖογιιδαΐίοηι. Ῥοσι-- 
ἀιᾶπι ἀθβουρία δὲ θΥ]οι νἰβῖο, (οι πὶ δοῖ πος 
νϑυθιιη ἃ(1 Ἰβαϊαπλ {ΠῚ Αὐποβ. ΤΠ} γΘΙῸ 4π|ὰ- 
ΠΔ ΠῚ ΤἉΠΟΠΘ 116 ἀυ θι ἰϑρίταν 1 ἰδῖο : Ηἷς διὶ-- 
ἴθπὶ 7 ογϑιεηι ἢ Θιοηΐδην τπὰ 4αϊάθηι οϑὶ ΥἹΈ το, 
4π|8 ἃ Π60 Ρ6} Βριν τι5. Θ γα τᾶ πὶ ΒΆ ΠΟ 5. ἰρβίτι5 

Β͵α ἀὐῖρις. Μ85. Ῥρὸ {{{π10Ὸ Ἰερίεξαν ὅρασις β΄, Τιιπ 
ἴπ ἰροῖς νοῦρα ΒΟΥ Ραμα ἴπ τηοήτπι ΑἸ ουί τς. {ΠῚ} 

"» 

"ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ β΄. 

ὋὉ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἣ σαΐαν υἱὸν ᾿Αμῶς, 

περὶ τῆς Ἰουδαίας καὶ περὶ Ἱερουσαλήμ. Μετὰ τὴν 

περιγραφὴν τῆς προτέρας δράσεως ἐγένετο οὗτος ὃ λό- 
γος πρὸς Ἡσαΐαν υἱὸν Αμῶς Διὰ τίδὲ ἐχεῖμὲν Ὅρα- 

σις, ἐνταῦθα δὲ Λόγος; Ὅτι ἡ μὲν παρὰ τοῦ Θεοῦ 

δύναμις κατὰ τὴν τοῦ Πνεύματος χάριν τοῖς ἁγίοις 

αὐτοῦ διδομένη μία. Γνῶσις γάρ ἐστι τῶν ἀγνοου- 

Ροπηαπίαν, Ῥάι]ο 4] 16 γ΄ πὶ ΑἸτῖς. (Ο Ἰοῖθιις βου ρἔμ πὶ 

ἘΠ Γ α λπὶ ᾿π ν δἰ πλτι5 : 5664] ἦς ἸΝῖ5 Ρ]τις κατῖς. 



ΟΟΜΜΙΕΝΥ. 

μένων, δι᾽ ἀποχαλύψεως χαὶ φωτισμοῦ ταῖς καρδίαις 

τῶν ἁγίων ἐγγινομένη - κατὰ δὲ τὴν τῶν πραγμάτων 

διχφορὰν περὶ ἃ ἥ γνῶσις, ἢ ὅρασις, ἢ λόγος τὸ 

ἀποχαλυπτόμενον λέγεται. ᾿χεῖ μὲν γὰρ τὰ πα- 

ρόντα ἐδείκνυτο" ἣ χαχία τοῦ λαοῦ, ἣ ἀλλοτρίωσις 

ἀπὸ Θεοῦ τὸ περὶ τὸν εὐεργέτην ἀχάριστον" ἐνταῦ- 
θα δὲ τὸ μέλλον προαγορεύεται. Διὰ τοῦτο Λόγος. 
Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις. Οὔτε μέντοι 

ἐχεῖ δι’ ὀφθαλυῶν ἢ ὅρασις, οὔτε ἐνταῦθα δι᾽ ὥτων ἣ 

ἡνῶσις, ἀλλὰ φωτισμός ἐστιν ἐν χαρδία παρὰ τοῦ 

Πνεύματος, ἢ τὰ παρόντα δειχνύντος, ἢ προαναφω- 

νοῦντος τὸ μέλλον. Πάλιν μέντοι χαὶ ἐνταῦθα περὶ τῆς 

Ἰουδαίας καὶ περὶ ἹἹερουσαλήμ.. Ν έλλει μὲν γάρ τι 

χαὶ περὶ τῶν ἄλλων δεηγεῖσθαι ἐθνῶν" οὐ γὰρ Ἰου- 

δαίων μόνον ὃ Θεὸς, ἀλλὰ καὶ ἐθνῶν. “ ̓Επείπερ εἷς ὃ 

Θεὺς, ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐχ πίστεως, χαὶ ἀχρο-- 

βῥυστίαν διὰ τῆς πίστεως" ἀλλὰ προηγουμένως καὶ ἐν 
τῇ πρώτη τάξει τῆς μερίδος ἑαυτοῦ μέμνηται. Ζητή- 

σεις δὲ, εἰ μὴ χατά τινα νοῦν βασάνου δεόμενον, πὴ 

μὲν πρόσχειται τῷ λόγῳ ἣ τὸ τοῦ Κυρίου, πῇ δὲ ἄνευ 

τῆς προσθήκης τὴς τοῦ Κυρίου. οἷον, Λόγος Κυρίου 

ὃς ἐγενήθη πρὸς ᾿Ωσηὲ τὸν τοῦ Βεηρεί: καὶ ἐνταῦ- 

θα, Ὃ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἡσαΐαν. Καὶ περὶ 
τῆς “ ὁράσεως, παρὰ μὲν τῷ Ἴεζεκιὴλ, Πνοίχθησαν 

οἱ οὐρανοὶ, χαὶ εἶδον ὅρασιν Θεοῦ " παρὰ δὲ τῷ Ἥσα- 

ἴᾳ- Ὅροσις ἣν εἶδεν σαΐας. Καὶ παρὰ τῷ Ἵερε- 
μία, ὋὉ λόγος ὃ γενόμενος πρὸς Ἱερεμίαν. Ὅτι 
ἐπειδὴ λαῷ ἀπειθεῖ καὶ ἀντιλέγοντι καὶ πάντη ἀπο- 

στατήσαντι " τοῦ Θεοῦ διελέγοντο, ἀπεσιώπων τὸ 

ὄνομα Κυρίου, οἰχονομοῦντες τὸ παραδεχθῆναι 
αὐτῶν τοὺς λόγους. Διὰ γὰρ τὸ οἴεσθαι μὴ "μέ- 

λειν τῷ Θεῷ περὶ τῶν ἀνθρωπίνων, ἐμυχτήριζον 

τοὺς ὡς ἐχ προσώπου τοῦ Κυρίου διαλεγομένους αὐ- 
τοῖς, ὡς δηλοῖ “ἹἹερειλίας λέγων: “Ὅλην τὴν ἡμέραν 

διετέλεσα μυχτηριζόμενος. 

σ͵ ν» “- 

Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ 

ὄρος Κυρίου, χαὶ ὁ οἶχος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾽ ἄχρων τῶν 
ΓΝ) ὙΠ , α,ς ῃ - 
ὀρέων. "ἔσχαται ἡμέραι “ αἵ προσεγγίζουσαι τῇ συν- 
τελείᾳ τοῦ χούνου τούτου λέγονται. Συναπαρτίζεται 
γὰρ τῷ φθαρτῷ τούτῳ χόσμῳ καὶ ἡ τοῦ χρόνου φύ- 
σις τοῦ παραῤῥέοντος. Οἰχείως γὰρ ἔχει χαὶ συγγε- 

“ Οοάϊοος «παξιοι εἴπερ εἷς. 

ἃ 51ῖς Μϑ35. {γεβ. ΑΡογαξ τὸ ἃἢ δας. 

ὁ (ὑοάϊοοβ {τὸ5. χαὶ περὶ τῆς ὁράσεως τοῦ ἱεζεχιὴλ, 

ἠκίχθησαν. ΑἸΗ Μϑ5. οἴαπὶ δ 1{|5 ΠῚ ἴπ σοπίοχίι. 

ΓΑΙ τον ἴῃ οὐϊοπο Βοπιαπα ἸοσΊπητι5, ποπηρὸ "πος 
πιοῖῖο : τὸ ῥῆμισι τοῦ Θεοῦ, ὃ ἐ ἱ Ιερευίαν. {πὲς θε! 

ΤΟΝ, 1, 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΝ. 

[δ 
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ΤΥΠ] παῖ τπιν", ἘΞΕ ΘηΪ ἢ, ΘΑΡΊΙΠΙ ΓΘΡῚΠΠῚ {π|80 ᾿σπογὰ-: 
άπ σΟρΉΪΟ, Ρ 61 ΓΘ ν ΘΙ ΠΟ ΠΟ ΠῚ δὲ ἢ] τισιγαιῖο- 

ΠῸΠῚ ΘΟΥΕ Π]}115 Βα ΠΟΙΟΤ ΠῚ ἴΠἔτιϑα : ςβο θ]Ὸ εἶνοι- 

5116 ΘΟΡ ἘΠῚ οἰ οα {π|85 νΘυϑα τα" ΘΟ Ιἴο, 1 φρο 
γον Ἰδίι, ν6] υἱδῖο, νοὶ σόγϑιίπι ἀϊοῖτιν, ΠΕ 
ἀυϊάθηι ργεϑθητία ἀθο α ρα ΡαΠίιν, τη] ἃ ΡΟ ιν 

ΡΠ ΙΘ Πα ΠῸ ἃ Πθο, ἱπογδῖιθ. ἈΠ Πηῖ5. ἴῃ ὈΘηοί-- 

ΟΑΡΌΤ ΙΙ. 

Οὐ : Πΐο νΟΥῸ ῬΙΘΟΠιι ΓΔ {τιν {Ἐπ για 5 Τ᾿ οἶνοο 

ΔρρΡοπῖααν Ζολ νει. Οἰα τὶς ἐπι τιον ἰδ εἰτηῖς εἰϊθ-.,,, 5. 

διι5. ΑΥΖαΪ σορῖθ ἤθάτιθ {Π1Ὸ ΘοᾺ}15 ῬΘΡΟΙ ρ ταν υἱ- 
510, πϑάιιθ πο ἀαιυθῖι5 σορηο, 5θ Κρ ν τι5 οϑὲ 
ΠΠΕσί γα το ἴπ ἐογθ; πὶ ἀπ Θχ ἢ Πρ θὲ ργεϑθητία, 

ἅτ {ἸΠππιγτ}}} ᾿υθοἀἸοἶ τ. Ἀπισϑιι5. ἀπΐθη δὲ Πἰἷς 86 1- 

ΠΟ 681 ἐθ πιάφα δὲ Τϑυιιβαϊθη. Αἰαιηθπ ἐδ 1115 

ΘΙ απ]. ΠΆΓΟΙ 15. ΠΟΠΉΪΠ1] ἀπ Πυ ΠΕ τγ115. δ ἃ 

ΠΟΠ Θηΐηι Ππι δου ἀτπιπηΐαχαΐ Π)οῖι5 δϑῖ, 564 οἱ 

ΟἸΙΠΊΟἸΒΙΌΠΟΠῚ οχ {1ἀ6, δἰ ργωριτιηι μ6 Πάθὴι : 

5864 [10 δὲ ῬΥ 0 ΟΥ̓ ἀϊπὸ ΘΟΠΙἸΘΙΉΪΠΙΕ διι8 ροΥ- 

ΓΟ }15. Οὐδ 65. ἀπ 6 1}, Ππι ΠῚ ΟἿ ΔΙ {116 }}} 56 5111 

40] ἀἰδαυ ϑ᾽ ΠΟ πθὴ ροβίι]οι, ποιιθη 7)οηεἰγιὶ πιο- 

ἄο δάαϊιν νοῦρο, πιο ΔἸ απηθπίιι {Ππ 

Τονεϊπὶ ἀθϑῖῖ : ΘΧΘΠΊΡΙῚ σατιϑα, ἤ ὀγϑιη Π)οπιϊτεὶ, 

πο {αοίμηι ὁδὶ αὐ Ο 566 {ἰ{ΐμι. Βοοτὶ : ᾿ὶς νο- 

0, 7 ὀγϑιεπι ἡιιοε ἔαοπιπι οεὶ αὐ 1 σαίαηι. Οὐ πη 

οἱ ἐδ νἱϑίοπθ Ἂἐϊοίτιν ἀριἃ ἘΖΘΟ ΘΙ π : Ζροριὶ 

δειπ! ο(οἰϊ, οἱ υἱάϊ υἱδίοποπι 1)εὶ : αἵ νϑῦὸ ἀριιὰ 

Ἐβαϊδηι : 7 Ἴδῖο ψιίαπι υἱαϊέ Εξαϊαβ. ἘΠ᾿ ἀριιὰ 16- 

ΤΟΙ Δ : Ὑ Θυθιιπὶ {πο 4 [οι δϑὲ δ Του ΘΠ Ϊ ἈΠ}. 
ΕτΘΠΙ ΠῚ ΟΠ} 5ΘΥΠΠΟΠΘ ΠῚ Πα ΠΘΡ πὶ ἃ Ροριτιπι 

πο βθαιιθηΐθπι δὲ οοπ γ Ἰσθηΐθμι, {πἰᾳπθ Ργον- 

8115 ἃ 60 ἀεϑοϊνογαϊ, ΠΟμΊΘΠ ΤΟ ΠΪΠὶ 5.16 η110 

ῬΙο  υ] α πὶ, σαι! 0 πη 6 πὰς τἰθπέθϑ5, τιἴ 56 ΠΊΟΠΘ5 

Ἰρϑονῖιπι ΘΧΟΙ ρου πίτι". ΝΠ. (ΟΠ πὶ Π6Ὸ Οἵ ἃ» 

ΠΟῚ 6556. ἃ} 1 ΑΔ Π ΠΡ ΓῸ5 ΠυΠΠΔΠΑ5., 605 συ ὶ- 

ἀο)ναπε, «αὶ τ Θχ ρθυβθοπὰ Π)6ὶ ἃριι ἴρ505 δοη- 

ΟΠ θα Πα}, 5161 ΤΟΥ Π1185 ᾿πάϊοαΐ, ἀϊσθηϑ : 70- 

α εἰϊδ ρμεγδονογανὶ δι ϑατιπαῖίι 5. 

00. μία δγὶϊ ἦσι τιον 55 ἰπιῖ5 εἰϊοῦν τι πιαπῖ είς 

χποπς ])οπιῖτιῖ, οἱ ἄοπιις [δὶ ἐμ στιπατηϊ αἰἰϑτς 

421 ῃιονεδίτιπι. Π165. ΠΟΥ 5511} ἋΠοιιπίπιν 11, {|| μαι} 15 

5660} ΡΓΟΡΙΏΖῸΙ σαπὶ σΟΠΒΙΠἸΠ ΠΟ ηϊ, Νά! οἱ 
ΓΘ Θυ ΠτιΘ 15 ΓΘ ΠῚ ΡΟΥ]5 ΠΑ ΓΗΓὰ ὅδ τι6 ἃ0 ἰδῖ6 Πλ11Π- 

ἄϊτι5 1 σοΥγ παρ ο πὶ ΟΡ ΠΟΧΙτ5 δϑὲ ἀτπιναῖ. Ὑοσιιη- 

[ογξαβδὶβ. βου ΠΤ 4115 55ρὶσαγί (οτη πη Θ παν «τοῖος 

ΓῸΠῚ ΠΠΘΙΠΊΟΤΙα ᾿αρϑιιπι 6586. 

Ε Αἀαϊάϊτηιι5 τοῦ ε ΜΙ55. ποππα]]}Π15. 

᾿ Ορεογάγιπι ᾿ποιγία ἐδοίτιπι οβί, πῇ πὶ ῥυἹουὶ οὔτ- 
εἴοπο Ραγῖβ, Ρ1Ὸ μέλειν Ἰοσαίπν μιέλλειν. 

ἃ ϑῖς Μίοες, ποηπα}}1, Το εϑὲ ἀσγιϊοι]ις ἴῃ 6115. 
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ἡίοπι. 3. 20. 

ΒΘΠΓΠΙΠῚ. ΝΠ τΠτι5 651 Π)6 115, 41 {π|5Π 6011 οἷν- 30. 

Ορεε. α 

Ετεοῖν τ. ιν. 

“εν 

7εν. 5ο. 

2. 

7. 



Οὐοΐος. ι. 

20, 

ΠΕΣ 

35. 

Ἐρλες. 2. 
20. 

[ΠῚ] ἌΡΡΕΝΌΙΧ 

δα ν οι αἰ ἀΐον οἴχηι ΓΟ λι15. νἸ5: 1 ΠΠ}υ1ῖ5. πὰ ΠΡῸΣ 

ΟΡΕΟΜ 

αἴζιθ σοσπαθοποιμ. ΑΒΙΣ ἀπ! άθηη, πὰ οὐιπὶ 115 

{τ Ἰπτθυθαης ΣΟ ἀΠᾺ ΟἴιΠῈ} 115. αι185. ἔπιπὶ ἴα 

οχϑίϑαιτ τ, 5} 0515}: ΘΧΘΡΘΟΙΆΓΙΙ" ΒΡ ΑΓ 116 τιΠἃ 
οὐππ 115, {πῶ αάθιιο Γατιιγὰ διιη:. ΘΟ πὰ πὰ 15 Ί 1} 

ἡἴ65, ποοίοϑ, ἸΏ6Π565, ἅΠη] δὲ Γοργὰ 5ρδιὰ 

ἃ 5016 Ἰππᾶήτιθ. οἱ Πυπηαμη ΘΠ} πποῖι Οὐτιη. Πὰ-- 
Ἰνοηι : Πῖ5 σον Πρ 115, ΘἸα ΠῚ [ΘΠ ΡΟΥ 5. 51 56 41] [ἰ- 

ΠΟΙ ΠΘοῦ556 6δί. ΠαΖῈ6 ἀπ ὰ οὐ πὶ Πλι Π6Π] Πα} 115 

Γοπϑιιπηπηα τ π6 {π|π|γτι5. οσῖ πο τ5. ΠΟΠΪΠΙ ΠΙΔΠ1- 

ἔδϑίις, οἱ ἀόηηι5 Π 6] ἴπ σδοιιΠ}} 1} 5115. ΠΟ ΠῚ]. 

Αἰχαο ἀϊοι οὶ τἀπὶ {1 ποη δοῦν, πο ΔάΠονοι 

παν ο ἀο 5 0] 161 ΠΤ νον, σοσοίαι ΡΟ]λ115. 50 Π511- 

ΠΠ|ι5. πῸ ἢ πη ποσὰ γὶ. Οποιη 10. ΘΠ] ἔππΠῸ ΠΙΟΠ5 

Ῥονηϊηὶ [16 Ὁ σΟΠΒρ οιαι5 ἢ {10 ᾿[6πλ ράοίο. “Οηιι5 

[)6ῖ οΟἸ ΠΟ α ταν π΄ πη τἴτπ πη. σασι 1157 ΝῸ- 

{1{|6 Θηαϊη ον ΠΆ}15 [5 ΓΔ 6] ΟΥτ1 ἢ ΟΧΘΡΘΟΙΑΓ ΔΙ ΓΘ 15 

ΠΟ 115. : πΠΘήπο δοοιπἤα ἀοηλι5. [ἀν θα ρΓῶ- 

510] ταν 4}115. ΘΔΟΙ ΠῚ] 115. 5 6. ΡΟ ΠΟ Π Δ} : 

ΠΟ 15. ἅΠΠ|6 Π} 510 ἢ. 6 ΓΘἸῊ 0] 11} Θἰα ἢ}. γ ΑΙ ΟΠ ΠῚ5 

Τυβαϊου ΓΟ ρου. σΟΠΒρΙ ΟΙοἴναταν, Τταιιο αι] 510] 

νό]απι πτὸς νου} ὰ "Ὁ Νοη “πιο σοπδρίοιια. ἔα "γα 

Ἰνοῦς [1 ἴῃ ΠΟν ἰ551}}15. αἴθ ιι5. : 56 απο πᾶσ ηα 
οἱ ἃ1τὰ 46 ποι τι ηὴ δα} 6. ἀἸ5 ΘΠ βα 110. αὐ ἀο]οη- 

ἀτιτη ροοσδιιιη π᾿ ΠῸΝ ἰ5511}}}}5. (16 ]} 5115. ΠΟ. Δ Π1ὁ- 

5[α. Βα θη πηγϑίθγίτιηι {{Ππ|| ἃ 58ο 15 ἃ 5 ]- 

{π|η}... σΟΠϑι ΠΟ π6 [Ὁ|Ὲ ) ΓΘ ἀο τι}, (Οὐ ΓΘ υ ΠῚ 

ΤΉ] Η ἴηι ΤΟΥ Ρα τη ἀ β θη βι15 [ΠῚ ΠΟ ΠῚ ΘΟΠραγὰ- 

{ι|5, πο 511 ΠΟ ἢ5. ΤΟ γὰ ἴπ’ ΠΤ Θά ἴα. Οὐ οἱ 

ΤΟμΔἾΗΪ σα γῸ ΟἸΤὨ ΡΟ. ΘΟΠΊ 1 ΘΠ] τι 1} Π} ΓΘΥΓὰ 

51 Ὁς δια. οὐ ΠῸῸ ΘΟΠ] ΠΟΙ ]ΟΠ6. ονθοία [π΄ ΔΪΠππ 1 

ο51. Ελτ ἀόιηῖις Ποῖ, πὶ μὴ Ὁ {{π|1} σΔΟΙ 1 }0115 51. 

ἡροΙΘϑῖα οδι }υχία ΑΙΡΟΒ[Ο]1 5θη!Θ πιά πι. ΒοΙΘπ τιη] 

οδὲ πὶ πὴ, ᾿Π 4111. Ομοηιοίῖίο ορογίθαὶ υϑγϑανὶ πὶ 

ἄοπιο 1)6ἷ, σι ὁδὶ Εείοοϊα 1)6ὶ υἱνοπιὶς ; οὐ]ιι5 
(τπἀαμη θη τα ϑιιπὶ ἰ ΠΟ Π ΕΠ 115 σα ΠΟΘ : 65 ΘΏΪΠῚ 

ὉΠ Ποατα σα γα {πα πη τι. ἀρ Ο5Γ Ὁ] Ου πὶ οἱ 

ῬΓΟρΙΙοτανιιηι. {Ππ||5 ΘΧχ Π15 ΤΩ ΠΕ ι15 Θρας δὲ Ῥ6-: 

{υπ|55 5 0 γὰ 4πλγ δ Ραμ ΡΟΠ ΠΟΙ ιι5 [θυ ΤΟ "- 

Πι15. διι8 η} 56. :ΠΠοδιισιι ἘοοΙ δία. Ὑ δυιη- 

»]) τονάιις (0}}». οὐ Ἀδρ. βοοιιη 5. ἐνιαυτοὶ καὶ ση- 

μεῖα τὰ χρονικὰ διαστήματα. 

ς δῖος Μ85. {γο5. ΑἸὰ ἄπο ἐκφανήσεται. ἘΔ1 ἐμιφα- 

νισθήσεται. 

ἃ Τ)ιϑϑ: ἀοὴΐ τηΐον 586. νοΐογοβ ποϑίἱ δ υῖ, ΑἸῈ Πὰ- 

Ῥεπὶ ἐπ᾽ ἄλλων χορυφῶν, αἰϊὶς σαοιιηείμ δι Ὁ ΠῚ ἐπ᾽ 

ἄλλων οἴκων, αἰϊὶς «οπεῖνιι. Ταφαϊ οπι ποι ἰπΠοῖας ἵνὸ- 

υἷ πὶ, Ῥόθ56 Ἰοο Ομ 6 πὰ αἰγαπης αι ἀπ }{{1. ΜΠΊΠῚ τὰ πηὸπ 

πόβοῖο 4ποπηοάο ψΟΥ ΙΒ  ΠΆΔ] 115 ΠῚ, Ἰοσὶ ἄοθογο ἐπ᾿ ἄλλων 

χορυφῶν. 

ὁ δῖ. Μβ8ς, ἅΠΠᾳαοι, ΝΝοβίνα οαἀλεῖο εἷς οἷ, Μοχ οἱ ἴπ 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΜΆΟΝΙ. 

γῶς τοῖς βλεπομένοις" συναπερχόμενος μὲν τοῖς φθει- 
υἷ - 

ρομένοις, συνυφιστάμενος δὲ τοῖς γινομένοις" συμ- 

προσδοχώμενος δὲ χαὶ συνελπιζόμενος τοῖς ἔτι μέλ-- 
᾿ Ψ; -Ὁ-- 

λουσιν. ᾿Ε πεὶ οὖν ἡμέραι καὶ νύχτες, καὶ μῆνες χαὶ 
ν. ᾿ ἕδνν ν᾿ ΄ 5 Δ ἢ ᾿ 
ἐνιαυτοὶ, τὰ χρονιχὰ διαστήματα, ἀπὸ ἡλίου χαὶ 

᾿Ξ ἘΑΑμΕΝσα ἥ 
σελήνης καὶ τῆς φορᾶς τοῦ στερεώματος τὴν γέ- 

νεσιν ἔχουσιν, ἀνάγκη τῇ τούτων φθορᾷ χαὶ τοῦ 
κ᾿ “ εἰ “Ἢ “- , 

χρόνου τὸ τέλος ἕπεσθαι. Πρὸς οὖν τῇ συντελεία 
“ "ἢ “" , , ΕΣ 

Β τοῦ κόσμου τούτου ἐμφανὲς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου ἔσται, 
: - “«Ψ 5 33. νυν “- ἈΘΣΙ 

χαὶ ὃ οἶχος τοῦ Θεοῦ ἐπ᾿ ἄχρων τῶν ὀρέων. Καὶ ὃ 
᾿ , ἐπ δ σρῦ ε τευ οι σῦν . μἌξ δι τκξν ᾿ 

μὴ μόνη τῇ λέξει δουλεύων, χαὶ ψιλῷ τῷ γράμματι 
᾿; Α ἧ τ 

παριστάμενος, ἀναγχασθήσεται μὴ ἐναπομένειν τοῖς 
Ἰσϑι οἱ σεν ο. ξετευ σαν ἐρέτας ὁ ας δ ΚΎ  , 

αἰσθητοῖς. Πῶς γὺρ τότε “ἐμφανήσεται τὸ ὄρὸς Κυρίου; 

πῶς δὲ ἐπ᾽ ἄκρων τῶν ὀρέων ὃ οἶκος γενήσεται τοῦ 
ΑΕ ΒΡ ΕΛ ΣΝ " , ροξξ ες, 

Θεοῦ; Οὔτε γὰρ ἄλλου ὄρους γένεσιν, οὔτε δευτέρου 
: : ᾿: ἜΑ ΘΌΑ 

οἴχου κατασχευὴν ἐπ᾽ ἅ ἄλλων κορυφῶν ἐσομένην ὃ 

σάρχινος Ἰσραὴλ ἀναμένει" τὸ δὲ Σιὼν ὄρος, καὶ 
ἢ ὅ ἣν ; ἐ 

ὃ ναὸς καὶ χατὰ τοὺς χρόνους τὴς προφητείας τοῦ 

“Ἡσαΐου ἐφαίνετο. 'Γΐ οὖν τὸ λεγόμενον; Οὐχ ὅτι ἐν 

αἷς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανῆ ταῦτα γενήσεται" ἀλλ᾽ 

(υ εἰ ὦ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, εἰς ἀθέτησιν τῆς ἅμαρ- 

τίας, ἢ μεγάλη χαὶ ὑψηλὴ περὶ τὴν σωτηρίαν τῶν 

ἀνθρώπων οἰκονομία φανήσεται. Τὸ γὰρ μυστήριον, 

τὸ ἀποχεχρυμιμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων, ἐπὶ τῇ συντε- 
3 ΠΑ το ἐπε 

λείᾳ τῶν χρόνων ἐφανερώθη. Ὄρει δὲ ἣ τοῦ Κυρίου 

κάθοδος ἐπὶ γῆς παρειχάσθη, διότι τὸ ὄρος γῇ ἐστιν 
ΜΝ ΄ ν Κ νὰ αν τω 

ὑψηλή. Καὶ ἢ σὰρξ δὲ, ἢ τοῦ Κυρίου, γῇ χατὰ τὴν 
ἐπα τς ἐς 

χοινὴν φύσιν ὑπάρχουσα, διὰ τῆς συναφείας τῆς 
“» , ΄ ε δ -“ - » 

πρὸς Θεὸν ἀνυψώθη. Καὶ ὃ οἶκος τοῦ Θεοῦ, ἐπ᾽ 
ἔξω ἐξ δε. .ὅ.ὅ 

ἄχρων τῶν ὀρέων, ἣ ᾿Εχχλησία ἐστὶ χατὰ τὴν τοῦ 
, , - “- 

ἀποστόλου φωνήν. Εἰδέναι γάρ φησι, Πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ 
ἐν - , βῆναι. 

Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι, ἥτις ἐστὶν ᾿Ιχχλησία Θεοῦ ζῶν- 
δ τῷ Ν᾿ ἴω ,ὔ Γὰ ΓΙ -» Ν "» - , 

τος" “ ἧς οἱ θεμέλιοι εἶσιν ἐν τοῖς ὀρεσι τοῖς ἁγίοις " 

φχοδόμηται γὰρ ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων χαὶ 
“- ΔΓ - ΄ὔ τ, 3 - 

προφητῶν. Ἔν ' τῶν ὀρέων ἦν καὶ ὃ Πέτρος, ἐφ᾽ ἧς 
» ΄ 3 , κὰκ ΞΕ ΤΙΝ ΄, τ 
καὶ πέτρας ἐπηγγείλατο ὃ Κύριος οἰχοδομιήσειν αὖ- 

τοῦ τὴν ᾿Εχχλησίαν. Τὰ γὰρ ὑψηλὰ καὶ διηρμένα 

φρονήματα, καὶ ὑπερανεστηκότα τῶν γηΐνων, εἶχό- 
ν Γυπὸ ΤΠ ἈΝ ΦΠΡΎΝ Φ ἢ Ὁ. 

τως ὄρη προσαγορεύεται. Πέτρα δὲ ὑψηλὴ ἢ ψυχὴ 
τ ᾿ ἀρ τες 

τοῦ μαχαρίου Πέτρου ὠνόμασται, διὰ τὸ παγίως 

οὐ εἰ5 οἱ ἴῃ Πορ. ῥυῖπηο σουταρίο Ἰοσίταν ἐπὶ τῶν θε- 
υελιωτῶν : ἃξ ἴῃ ἃ}115. πη] 15. ΝΊ55. ἐπηοπαῖο βου Ἰ ιν 

ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν, οἴο. Ντάοη!, ορίπου, οπληοβ, ἴῃ 60 

Ῥόσοαθδο ΠΠΡραυίιπὰ, 4αοα γοσοπὶ τῶν γοοὶ θεμελίῳ ἴη- 

σαπῖο σομ] πη ΧΟΥΣῚ. 

ΓΙ οσῖταν ἴῃ ποβίνα θα οπο ἕν τῶν ὡραίων : φιοά 

ταοπάπτη {γυῖα πὶ πῸ]0 ἐγ ροσταρ]ῖ5, 566 ΠΙΡγανῖο, 

«υὶ οοἤϊοειι Εἰ, 1. ἐχβουῖροῖς, ΔῈ οἱ ἴῃ Τλιιοτοδηῖβ οἵ 

ἴῃ ποκίτϊς Οοάϊοῖθι5 βευναία δϑὲ γογὰ οἱ σουπιᾶπα ἰὸ- 

οἴϊο, ἕν τῶν ὀρέων. 

τ [Οο4. 491 οπλῖτ χαί.} 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ἐνεῤῥιζῶσθαι τῇ πίστει, χαὶ στεῤῥῶς χαὶ ἀνενξότως 

ἔχειν πρὸς τὰς ἐχ πειρασμῶν ἐπαγομένας πληγάς. 

Πάντες οὖν οἱ χωροῦντες τὴν τῆς θεότητος γνῶσιν, 

διὰ τὸ μέγεθος τοῦ νοῦ, καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ νοῦ πρά- 

ξεων, τετελειωμένοι τῷ ὑγιεῖ βίῳ, τὰ ἄχρα εἰσὶ 

τῶν ὀρέων ἐφ᾽ ὧν ξοἰχοδομεῖται ὁ τοῦ Θεοῦ οἶχος. 

Καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν. Καὶ οἱ 
βουνοὶ " γήλοφοί τινές εἰσιν εὐπερίγραπτον ἔχοντες 
τὴν ἀπὸ γῆς ἐπανάστασιν, τῶν μὲν ταπεινῶν ὑπερ- 

ἔχοντες, τῶν δὲ δψηλοτάτων ἀπολειπόμενοι. ᾿Επεὶ 

οὖν ἀσυνείκαστος ἣ κατὰ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Κυρίου 

ὑπεροχὴ, πρὸς πάντας ὁμοῦ " τοὺς ἐν οἵοις δήποτε 

διαφανέντας χατορθώμασι᾽ διὰ τοῦτο ὑπεράνω τῶν 

βουνῶν εἶναι τὸ ἐμφανὲς γενησόμενον τοῦ Κυρίου 

ὄρος ἐλέχθη. Μείζονος γὰρ δόξης παρὰ Μωῦσῆν 

ἠξίωται, χαθότον " μείζονα τιμὴν ἔχει τοῦ οἴχου ὃ 

χκατασχευάσας αὐτόν. Ὅσον δὲ μείζων τοῦ Αὐραάμι; 
᾿ἈΑδραὰμ, φησὶν, ἠγαλλιάσατο, ἵνα ἴδη τὴν ἡμέραν 
τῆς ἐνανθρωπήσεως" χαὶ εἶδε, χαὶ ἐχάρη. Καὶ 

᾿Αὐραὰμ. μὲν δεχάτην ἔδωχε τῷ Μελχισεδέχ: Μελ- 

χισεδὲχ δὲ τύπο: ἦν τοῦ “Κυρίου. Ταῦτα, ἵνα τὴν 

σωματικὴν ὑπεροχὴν παραστήσωμεν. Μὴ γένοιτο 

γὰρ ἡμᾶς τὴν θεότητα ἐχ τῆς πρὸς τὰ δοῦλα ὕπερο- 

χἧς δοξάζειν. Ἢ μὲν γὰρ χατὰ τὸ ἀνθρώπινον οἶχο-- 

νομία,, ὑπὲρ τοὺς ἐν ἀνθρώποις δικαίους - ἁμαρτίαν 

γὰρ οὐκ ἐποίησε μόνος" τῆς δὲ θεότητος ἐπήρθη ἣ 

μεγαλοπρέπεια ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. Καὶ ἥξουσιν 

ἡ“ ἐπ᾽ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνη. Προϊὼν ὃ λόγος γυμνοτέ- 
ραν ἐχφαίνει τὴν προφητείαν, τὴν συνδρομὴν τῶν 

ἐθνῶν τὴν ἐσομένην ἐπὶ τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ Χριστοῦ 

ὑποφαίνων. “Ἥξουσι γὰρ χληθέντα διὰ τοῦ κηρύγ- 
ματος ἐπὶ τὴν πίστιν πάντα τὰ ἔθνη. Κηρυχθήσεται 
Ὑὰρ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο “ἐν ὅλῳ τῷ χόσμῳ καὶ, 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὃ εὐαγγελικὸς φθόγγος 
τῶν ἀποστόλων. 

5 Τὰ 56χ Μ85, ΑἹ δά ὠχοδόμηται. ΓΑ Ιου] πὶ ὁ α- 
ἀἸαϊπηιβ ε (οᾷ. 494.1] 
ΓΟ ὐοά. 494 γεήλοφοι. 
ἃ ἘΔ1 ὁμοῦ τοὺς ἐνίοις, Ἀδρ.. ῥυΐπηιβ ὁμοῦ τοῖς ἐνίοις. 

ἈΠῚ ἄπο Μ55. ὁμοῦ τοὺς ἐν οἷς. Τεμῖας 4111 ἔγο5 ὁμοῦ 
τοὺς ἐν οἷοις. Νδο Ἰ1ὸν Ἰερίευν ἀραιὰ Ῥγοσορίτπη, [ἃ 
Ἰοφαθηΐθπη Ῥαᾶρ. {42 : πρὸς πάντας ὁμοῦ τοὺς ἐν οἵοις δή- 
ποτε διαφανεστάτους χατορθώμιασι. 

»Ίία βεχ Μί85. ἀξ εὐὔϊιὶ καθόσον πλείονα. ΑἸΙφααπίο 

ΕΒΑΙΑΜ ῬΡΙΟΡΗΕΤΑΜΝ. 

ὡ- 3 

»Ὲ 

ΟΑΡΌΤ 1. 0Ὁ 

ΘΙ ΘΙ Ὸ 511} 1205. δὲ δἰ αὶ ἀμί οἴ ἃ ΓΘ ΓΘ ΠΪ5 56- 
56. 511510116 165, 1106 ΟΡ ΓΙ Π)0 ΠΟ Π 65 ρΡΡΘΙ] τι. 

Δηϊηηὰ δπι6 πη} θθαιὶ ῬΘΕΡῚ νοοδίαᾳ οδ 511} 1115 ρ6- 
ἃ, Ργοριογθασιοα Πυιηὰ5 ἴῃ ἢ 6 γδήἴοθ5 Θσθυί, 
σοηϑίδηϊονιιο οἱ [οὐ Πτον θ᾽ ασα5 ἴῃς ΓΘ ΠΟ ΠΙθι15 

1Πα1ὰ5. Ῥϑυτα] ον. Οὐοιηαιθ ᾿σίταν αἰ ν᾿ ΠῚ Γα τ15 
ΘΟΡΠΙΠΟΠΘΠ ΡΘΙΌΘΡΟΡΘ., ΟἿ ΠηΘΠἶ58. δὲ ΘΑΡΊΠῺ 
ΔΟΠ ΟΠ (188. ΘΧ δὰ ῬΓΟΙ οἰδοιιητιι" ἀτη ΡΠ 41-- 
ΠΘΠ], 58 106. νἱΐα ΘΟΠΘΙ ΙΔ, ψΘΡΓΟ65. διιηΐ 

ΠΟ ΕΠ11Π1, ἴπ 4α]]} 115 Ποῖ ἀομλι5 θα ποδία. 

θη. Εἰ οἰονανια ϑιιρον οοἶἶ65. (1165 δυιῖθ 

511ΠῈ ΓΠῚ11]1 (π] 81} «{π|1 1π ΔΙ᾿ Πα ηι. ἃ [ΟΡ Γὰ 

ΠΕ Ἰπ θὰ πο ἴσο ἃυη Ὀ ἐπι οἰ ΓΟ βου ρίαμι Ἰη-- 

5 ΘΟ Πἴ65.,. [αι Π}1]Π1Π}0115. ἀαϊθπὶ ἸΟοἷ5 βιπὶ 51}}}1-- 
ΠΙΪΟΙῸ5., ΔΙ ΕἸ5511}15. ὙΘΓῸ ΕΘ Ρ  ΘΘ5510165. ΟἸΟΠΪ ΔΙῚ 

ἰδῖταν Του Ρ δία ητα ἠπιχία Ππιπη δ] αίθη., 
ΘΟΙΙΡΑΓΑΠΟΠΘ.Ὶ ΠΙΠ]Δ ΠῚ ΟἸΙ ΠῚ 11}15 41 (ΠΡ τιϑν]5 

[ἈοἸ ΠΟΥ 115. ΡΥ δθοἸ αν 5. ΠΟΙ ΔΓ ΙΘΥΙη ., δαιηϊταϊ : 

θὰ ἦδ. σδῖιϑὰ ἐἸοί πὶ δϑὲ [Ὁγ6... πὶ Π0η5 ΠΟΙΏΪΠΙ 

5. ΡΡα ΘΟ]165 οαγτιθ ἀο ΠΑ ΠΙ[65τ|5 Παϊ. {πιρ[ἱογὶς 

Θηἷπὶ οἰογίθ ργῷ ΜἼογ56 αἴσπιι5 οδὲ Πανίζς., 

φιιαπῖο απιρίίογοπι Πποποῦθπι παῦθὶ ἰς χιιὶ οοπ- 
δίσιαὶξ ἀοπιτη., ψιίαπι ἱρ5α. Οὐδ ἴῸ ὙΠ 5115 ργῶ- 

5 Π "01" δδὲ 4 πᾶ ΑΡγΆΠᾶπ ᾿ρ56ῦ “Ζύταϊαπι, 
ἸΠ 411}, δα σε αντξ τι υἱάογοὶ εἰἴθη Ἰποαν πα [ἸΟ Π]5 : 

εἰ υἱάϊι!, οἱ ρανίδιι5 65ΐ. ἘΠῚ Αγ] πλι5. «υ 46 πὶ 

ἄδάιε. ἀδοϊηαπ ΜΕΙΟΠἰβθάθο : ΜΕΙΟΒΙβθ οι 
ἀπίθ πὴ ΠΟ ΠΏ] ηΪ ἔΥ Ῥιι5 ΘΓ ξ. 15 1Π656 ῬΓΟ ΓΕ] 1ΠΊ1151Π Πη6- 
ἀἴπιπη 5, τιῦ Ῥγδοϑι ΠΠ]1 ΟΠ ΠΙ ΘΟ ΡΟ Ά] ΘΙ οβίθη- 

ἀδιθιηι5. Αϑιῖ δηΐμη τι ΠῸ5 5] Ου πη αἰ ν Π11δ 1] 

ἀοπηιι5; ΟΌ 6411, {π|8 ΓΘ 115 5110} 60 115 ργϑοϑίαί, ΘΧ 6 ]- 

Ἰεπίίαπι. ΤΙβρθηβαῖίο ἀαϊάθη παίτνδθ. ΠΕΠΊΔΠ 68 
115, 41| 1ηΐἴθῦ ΠΟΙΠΊΪΠ 65 ΘΧΘΕ ΤΟΥ 7511, ἀπίθοο! : 

ΡΘοοδίαπι Θηΐπι 5018. ΠΟΙ [δος ; πη] 65. Δα ΓΘ. 

οἵ πηαρη! Ποθπεῖα αἰ ν᾽ 1 τα 1|5. δ᾽ ον ἴα ϑιηρυα Ο60105 
6ϑῖ. Εἰ υδπίοπὶ απ διιτηι ΟΠιτι65 σοπίθβ. ΘΘΥΤΠΟΠΪ5 

ῬΓΟΡ 5515 ἈΡΘΡ 5 ἀθίθοι! ργΟρμθιϊδ πὶ : ᾿παἸοδὰὲ 

ΠΘΠῚΡ6 ϑθηἴ65 δά ΟΠ} 1511 ΘΠ ΠΟΘ ΠῚ ΘΟΠΟΙΠ511185. 
γδηΐοπὶ δηΐπῃ δὰ ἤάθπι σϑπίθβ ΟΠ Π65 Ρ6}" ρ δ ]- 
σδ οποπὶ νοοαΐς. Ῥηθαϊοαθτιι δυῖτ ποο ον ατι- 
βοἴζιινν ἵτι πἰγιΐν οΓ 50 ΟΥ̓; οἵ, Ἐν ΔΗ ΘΘ]Ιοῖι5. ἃρο- 
5[Ο]ΟΥ τι ΠῚ 50 Π15 ᾿π ΟἸΠΠΘΠῚ [ΟΡ ΡΆΠῚ ΘΧΊνΙΐ. 

Ῥοβύ οχ αἰ ψαῖθι5 Ν55. γουθιιπὶ φησὶ ἃ 161 ΠἸπη115. 

Ὁ ΡΡ’ὸ Κυρίου 5ογίρειι πη Οἢ δ πα πητι5 ἐπὶ ΑἸ Ια] Ριι5. ΝΊ55, 

Χριστοῦ. 

ἃ ἘΔ οὐ Μ55. ποππ}}}} ἐπ᾽ αὐτόν. Αἱ Πδρ. φιάτίιι5 

εἴ (Ο]1ν. ῥσίπιιβ εἰ θατο Βοπιᾶπα ἐπ᾿ αὐτὸ, ποπιρε 

ὄρος, Κ᾽ επίεπι αα {ϊίιιε πιοιιίθπι, Ὑθοῖϊαβ, ΜΙΟχ {τὸ8 

Μϑ85. πολλὰ προϊών. 

« Νοϑινϊ 5οχ ΜΙ85. 5 πιρ] ]οῖτοι ἐν τῷ χύσμω. 

39. 

ΜΝ. 3. 3. 

“οαη.8.55. 

ὅεπ. τή. 
20. 

Ι, Ῥεῖ. 2. 

Δαί}ι. 2. 

ιή 
Ῥεαὶ. ι8.5. 



ἄν ὃν 

Ῥνοροςῖ ἃ 

«ππυπ110 501- 
ναΐατ, 

Ρεαί. 

᾿ 
18. 

ΑΓα 7. 

ιή. 

Ῥεαὶ γι. 
τι. 

Φερλι. 3.0. 

ὑ00 

68. Εἰ «Ζπινιϊανιιτι, παῖε, 

(ανο ριφοίθυθαβ 51ΠῸ {110 ὀχ Δι] η 6. ἀοοτΡα ΓΔ ΠῚ Ἰνιι- 

Ἴιι5 5 πιο π τα ̓π|6}Πσϑπεΐαμι. Οὐ Ρα ΠΌπ 6 ΠΠ1Ὸ 41: 

(6πὶ ἀϊοιιμ 6οῖ, 7 δηΐου οὐλπθς : ᾿ἶσ νοῸ., «7ηι- 

ψιιανιιτιξ, τιοὸπ Οἴμποβ,, 56, τηπίξω. Οὐΐα νὸν 

1114, 7 οηϊοπῆ, υϑίοντιν δα Πάθιη : Πεθο γοιὸ, ἄππ 

ὑεΐαγο., αἀ νἰϊα ᾿πδεϊτατιτη. ΟΠ πὴ ἰβ! τ} ο0Π- 

Πιδηλα Ομ πο5. ἤθη, πο ἴα πηθη ΟΠΊΠ65. Πιχία 

ΡΓοορία νἰνίπηιβ : θὰ ἐδ οατιδα 7 δπίθη φαϊάθηι 

Οπιτιδ5 σοπίθς : αἸπϑιανιιτιῖ νθνῸ ππτϊία. Οτοά 

ἀσΐθηι ν γι ἰσια, ἀπιδπίαγο, ῬΡῸ νἱτὰ αιο 

Ἰ6σῚ σοπβθητίας ϑυυπιαίτμ", ποι. Βραι, ἰπαιῖε,, 

ἐπιτπαοιεϊαἰὶ ἔτι οἷα, ῖ απινιΐαπε ἐπὶ ἴθπὸ Τοπεῖ- 

γυῖ. 561 σὰπὶ Τ)οπλΐητι5. ἀἴοαι : Ῥατιοὶ διιηι «υ] ἴη-- 

γϑηΐ πη ναὶ ; Φπου 40 ΠῸ5 ΘΕ Π[65 τπ0 {5 (16 ]- 

11115 6556 ΔΝ] υἰατγὰ59 Οὐ σΘη τ 5. ΟΠ Π65 ΘΟ - 

ἄπιπν ρῬγορυϊτι μὴ ιια Π] 106 ΘΟ ΠΤ πΠ}. ΠΙΙΠΊΘΙῚΙΠῚ 

: Ποιηΐηθ5. νΘΙῸ, “αὶ 

πα 1 σιιπι. ΠΠς Ἰσῖτην 

δοθῆ! πε. 

[ἈΘ1Π6 ΘΠ ΠΟ ΑΡῚ ΡΟβδιιηῖ 

ἴπ ΘΟΠΠ] 115. 5 ΓΘ α ἢ ΠῚ" ς 
ΘΟΡΊρπινα. αἰγὶ σΟηοῸ5. υ 46 πὶ ΠλυΠ1ὰ5., 564 ΠῸη 

ΟΠΠΟ5. ὙἱΓαπη ΟΥ̓ ΠΘΘΙ σα ἢ ΠΡ] ΘΟ. θεϊα μησὶ 

ΟἸυῖβιῖ 56. ποιλῖπο ἰηϑισῃϊαπξ Ομ πμθ5. ΝΘ άτιΘ. νΟΙῸ 
«ποπἴαπὶ θη 5 ΠΕ] δ Πα ΠἸ ΟΡ ἈΠ α, σΟΠ ϊππιο ᾿τὸ-- 

γἾΠ65. δ η σα} απ σΟΠΙλΠὶ ΘΟ. 15. ἀΡΡΟΙ το πὸ 
ΘΟ ὉΠοππππτι",. ᾿ὰιπο ῬΘΠἾτιι5. ΠῸΠ] ΘΙ} 50-- 

ἀαπιπτιν. ῬΌβϑαπ τ ΘΗ Ϊ ΠῚ σΘΠἴ65. ΠΟΘΙ ΑΓ, Οαρρὰ- 

«σοι, αἰ (ἀΔ]αϊαγιιη., ΔΥΠΙΘΠΟΙ ΠῚ, ΘΚ ΨΙΟΙΈΠΠ1, 

αξ τοὶ 6556 ἀϊοαπίι" 56 - 

Δ] α]θηΐ : 
ἀπ ΠΕρυ ριον, δἷο, 

05. {πὸ ἴῃ ΠοΙμΪΠὶ 
τἀπηθὴ σΟποονΡϊ αμΐπιο ἃ} πο πλ ΠΡ 115 4105 τπὰατιδυ- 
4π|ὸ βϑὴβ. σου ταν, ΠΠ]ὰπὶ νἱνθ πα] γι πο πὶ 
Δαν ἀϊχουὶς. ἘῸ νορὸ φαοά αἰ ποὶ ἀκ βοριιιὰα- 

δ᾽ητα ἀτιὰς ϑοπίθϑ, ἅπ| ΠΟΙ ΖΙΟΕ ΠΕ] ΘΙ Δ ἢ ΠῚ })6 1 

τ ηἰ  Θυϑιι πὶ. ΟΥΘ ΠῚ, Δ] τὰ διιηΐϊ, απ ἴῃς ἢ] τι5 
ἴτω νἴὰ σγαάιππτιν : {πο αὐΐθηὶ 5βρθοῖαι δα ἰητο- 

ϑνιιπὴ Ομ παι ἴῃ ἴΟΡΓὰ ΥἼΨΘΙ ΠῚ ΠῚ ΠΤ ΠΙΘΥ 

Ῥάσιοὶ δαπὶ 41 δα]αῖθη σΟηβθπαπεινς: ἀάθο 
νυ) δὲ δυνά Πσο τ. ἢδο Ρυσηαΐ ΡΙΌρ] οι. 

Οπῖπες σοπίδς σογνῖθηΐ οἱ : ΔἀΔΟΥ Αι ΠΕ ν ΘΡῸ 6 μα} 15 

Ῥᾶιιοὶ ; Οπιτθς. ἱπτΠ1, γόρος ἐθγτ. Ἐὺϑοόρμο- 

Πἰὰβ : 7 δπϊθηϊ τιὶ ξογνιατι οἱ δεν γιθὸ πσιο. 

00. δὲ αϊοσοπὶ : ΓΤ οπῖιθ δὲ ἀδοοπάατηαις αὐ 

πιοτγιΐοην ])οπιϊπῖ, δὲ αἰ ἀοπιίπι 1)εὶ Ψ«οοὐ. Οἱὶ 

Ιοϑὸ ΠΟΩαΘ 

ΓΈ σαπὶ {τἰλιις Δ55. πορευόμεθα, ΑἸ ἴτοβ πολι- 

τευύμεθα. Ηος ἀπ 110 πηοο ἀιιοῖοι βου ρβονιῖ, πϑϑοῖο 

«υϊάοπι - 5861 ποι ἀαθῖτο, {πῖι αἴνααο κοσῖρταγα δα - 

ΜΓ 11 ΠΡ ΞΞΙ. 

ΕῬΡσο ἢ]ὸ, 

Ν55. ἐπὶ το. 

᾿" Οοάϊοο5 

155. φυαίαον. ὀνεμάζωσιν, ἘΔῚΠ οἴπὶ ἀπὸ Ἂς. ὀνευ ά- ὲ 

ἐπὶ τοῦ, 5ουιρ αι πν Τορου πλτι5 ἴῃ Πα Ρῖις 

«παΐαου χαταδέξεται. Νὸς ἴα ταα]ῖο Ροϑὶ 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΚῸΝ 5. ΒΛΑΘΙΠΠῚ ΜΛΌΝΙ, 

Καὶ πορεύσονται φησὶ, ἔθνη πολλά. Τὴν ἀκρέ- 
Ω βξια ἀτηονς ξεως μὴ παραδράμης ἀδασανίστως. Πῶς 

ν᾿ 3 

“Ἥξουσι πάντα, εἴρηται ἐν δὲ τῷ, Πο- 

ϑκαξ δ , ᾿ 

υὲν, ΞΗΡΝ ΕΝ," ἐπὶ τοῦ πιστεύειν τέταχται" τὸ ὃ 
Ε τῷ , ἣ 

πορεύεσθαι, ἐπὶ 
ι 

μὲν πίστιν 
"- 

τὸ πορεύ ἼΙΣ ἐπὶ ὅτοῦ βιοῦν 
ζ' εἰσ, λά. “Ὅτι δὲ χατὰ 

ι ’ Ξ ΕΞ ᾿ Φ Ὁ 

τὸν νόμον λαμθάνεται Μαχάριοι, φησὶν, οἱ ἄμω- 
»»" ς , : , Εν, πᾷ ΝΣ 

μοι ἐν δὲῷ, οἵ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου. Ἀλλὰ 

πῶς τοῦ Κυρίου εἰπόντος, ὅτι ὀλίγοι εἰσὶν οἵ εϑρί- 

σχόντες τὴν δδὸν, ἡμεῖς λέγομεν Ὅτ πολλὰ πορευ- 

θήσεσθαι; Ὅτι πάντα τὰ ξθνη χατὰ τὸν ἴδιον ἀριθ- ἱ 3 ῃ ἱν 
ἀνάμονρ ψυ τοῦ ἀμτὴῳ ἢ, ΜΝΞ ΠΟΤῈ 

μὰν τῶν ἐθνῶν εὐαριύμητα, οἱ δὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν 
Ἵ Η τ - ε ᾿ Α 

Ἰἱνταῦθα οὖν ὃ λόγος φησὶν, 

Ἅ χατα 

ἄνθρωποι πολλοί. 
ῳ 
οτι 

Ε ΝΕ μὲν ἔθνη κατὰ τὸ εὐαὴ Ἰγέλιον ἢ βιοῦν αδέ- 

ι, οὐχὶ πάντα- χἂν πάντες ἑαυτοὺς ἐπὶ τῷ ἐνό- 

ματι τις Χριστοῦ ὀνομάζωσιν. Οὐ μὴν ἐπειδὴ πολλὰ 

ἀριθυεῖται τὰ ἔθνη, ἤδη καὶ οἵ χαθ᾽ ἕνα ἄνθρωποι, 
«“ ὅσοι τῇ κοινῇ προσηγορία τοῦ ἔθνους συμπεριλαμ- 

, ἣ ΕΣ ΤῈ 
δάνονται, πάντως ἀχολ ον οῦσι τῷ ἀριθμῷ. Αὐν τος 

Ὶ ν ΄ ᾿ - 

ἐν γὰρ ἔθνη ἀριθμεῖσθαι, ' τὸ Καππαδοχῶν, χαὶ 
Γ ̓Ξ 3: αν Αἱ 7 
αλατῶν, χαὶ ἢ βμενίων, ἢ Σύρων, ἤ ὦ ἐγυτοτίονς 

τ ΄ 5, 7 ᾿ ὥστε λέγεσθαι τοσάδε εἶναι ἔθνη τὰ πορευόμενα ἐν 

τῷ νόμῳ ἈΠ υ“ οὐ μὴν χαθ᾽ ἕκαστον ἰθύν ον, τοὺς 

ξ 

" ᾿ 429 λιτ' ἐς σχοπὸν χαταὸ τς Ὡς μὲν οὖν πεὶ τὰ 
Ἄ ΤῸΝ ’ ς 

Ξοθυμ κοντα, δύο ἔθνη, ἢ ὁπόσα δήποτ. 
. 

οἰχουμένην ἅπασαν ἀρ ιθμούμενα, πολλὰ τὰ πορευ 
. " 

μενα τὴν ἐν τῇ ζωΐ πορείαν" ὡς δὲ πρην τον 

Φν ν΄ μὲς 
τωνἕπ γῆς ἃ ἀνθρώπων ἀριθμὸν, ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι 

οὕτω χαὶ τὸ εὐαγγέλιον ἀληθεύει, χαὶ ἣ προφη- 
ΩΣ ; τ ύρτ τοῖς ὑπ» ππτ- 

τεία οὐ μάχεται. Πάντα τὰ ἔθνη δουλεύσουσιν αὐτῷ, 

προσχυνήσουσι δὲ ἀπὸ τῶν πολλῶν ὀλίγοι "Πάντες, 
Ὄ Η 

φησὶν, οἵ βασιλεῖς τῆς ὙΣ Καὶ ὃ Σοφονίας, “Ἥξουσι 
ον 

τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα. 

Καὶ ἐροῦσι" δεῦτε χαὶ ἀναδῶμεν εἰς 
: 

Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἴχον τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ . Οἱ προ- 

ζουσιν. ϑΡῖπ δε ἀἸχιος Μ55. οἱ χαθ᾽ ἕνα ἄνθρωπον. 

ἱ [Ὁ οἅ. 494 τὰ χαππαδόχων.1 
5 «υλουικάαπι ΔΙΞξ. [πὶ ρυῖτις οὐ- 

τὸ εὐαγγέλιον. 

εἴ ἀπὸ, ἀἀνουθίιπι πάλιν ἴῃ 

ἃ Τὰ ἐπε πμἀαυἽπλι5 δ 

εἰς πιοπᾶοβε Ἰοσῖταν χατὰ 

»Τ7Τηΐεν ἀνα τς 111α, δὲ 

αθιις 55. ἱπυθῖίατν. 

φησί. Προοδὶ φυσὶ 

ΔῸΣ οὶ οὐπὶ ἔαρι Δῖσο. 

ἥξουσι, ἴῃ ]}115 {ὙἸ} τῖ5 Δῖ5ς. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΛΙΛΜ ΡῬΒΕΌΡΠΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ Π.’ {ΠῚ }} 

κόπτοντες τῇ γνώσει, οἵονεὶ προχαταλαθόντες τὰ Β ἴῃ Ἑσοπ ΟΠ 6 ᾿γΌΘ  ϑδιμη ΓΔΟἰ ΠΕ, “ιιαϑὶ [81 511- 
ὶ ΡΟΡΠὰ σοι ρα ηἴθ5., 605 4π| δά ϊπιο ΓΟ 115. 1πἢΠ ΠΗ 15 

ΤΠ ϑορθηϊ , ἀπ παι Π} ΠΡ τι5. ν 80 50} }Π1ΟἸ τιν πῖθιι5 

Ἰμη ΠΟ ΔΓ, Δ ἈΞΟΘΠΘΊΙΠΙ 5110. ᾿ΡΒΟΥΙΠαν ἀΒΟΘ ΠΒι] 
51} 1|6 8} ἰην ἕαπε. Οἱ οἰπὶ ΟΠ υυἸδίο γΘϑα ΡΟ Χῖς , Θὲ φοίος.3. τς 
1188 515 ἘΠῚ 511Π| (126 711, Ργονοσδί 608 {|| ἴδν- 2: 

ΓῈΠἃ 5ΔΡΓΠΠΕ., ΘΟΡΙΠΊΠ18. ἈΠΙΠ]05. ἃ 5 ΡΟ πᾶ 

ψ ]τ τηὰπιι ἐπιοαξ. (πὶ ἀπ ρ]ὸχ 5ἷὲ δα τποπίθμι Ππὰ-- 

Τ 

3 ε ΄ ε ἐὦ.. 5. 
ῖς τὴν ουοιᾶν εαυτοιῖς ἀνάδασιν 

ν᾿ - 

ἄνω, προκαλοῦνται Ξε 
ἔπος ον ες, “ ᾿ς Ὴν ΓΞ ν»- 3.5 τοὺς ἔτι “ἐμφ:λοχωροῦντας περὶ τὰ χάτω, χαὶ ταῖς 

Εὐνδς ἼΞ δ 
ταπειναῖς τοῦ βίου μερίμναις προσδιατρίδοντας. Ὃ 

-- Η ἿΝ ͵ 
συνεγερθεὶς τῷ Χριστῷ, καὶ τὰ ἄνω ζητῶν, καλείτω 

- ΄, -ο 

τοὺς τὰ ἐπίγεια φρονοῦντας, χαὶ χειραγωγείτον αὐὖ- 
μ ΞΕ 

τῶν τὰ νοήματα πρὸς τὰ ἄνω. ᾿Επεὶ διπλῇ τίς ἐστιν 
- , » 

ἢ σωματικὴ πρὸς τὸ ὄρος σχέσις" νῦν μὲν ἐξ ὕπω- 

ρειῶν ἐπὶ χορυφὴν ἀνιόντων - νῦν δὲ ἐχ τῆς ἄχρω- Β᾿τ10 ΘΟΥΡΟΥΑ 5. : παπο αιυϊάθηι ἃ πη οΠ 5 γδάϊο]- 

ρείας καταβαινόντων ἐπὶ τοὺς πρόποδας, χατὰ τὴν Ριι5 ἀ( νΟΓΕΘΘΩΙ ἀϑοθ πα ἴταγ, πα πς νΘΙῸ ἃ} 6115 
διάφορον τοῦ σώματος σχέσιν, χαὶ τῆς παρ᾽ ἡμῶν ( νΘΥΠΘΟ ἀκ ᾿πηὰπι ραν θη ἀΘϑοθηαϊτα, Ἰαυχία οον- 

ἐνεργείας διαφόρως ἐχτελουμένης. Μήποτε δὲ τὸ μοΥῚ5 δ ἀσῆοπίβ, “πιά ΠῸ5 γαυὶθ ἀρ 5ΟΙ νΊπλιι5, αἰ - 
7 
διπλοῦν τοῦτο τῆς ἐπινοίας χαὶ τῇ οἰκονομία τῆς νοιϑᾶιη ΠΑΡ ΠιἀΙπθιη. Ἐουΐαββθθ ἁπίθηι ἀπ ρ]Ὸχ 

᾿ἰβίμοθο ΔΙ] Θσουῖα ἃς σοπϑί ἀθυδτϊο σοπνθηΐθε δια πι 

Βυιμη ἢ 85. ΠΑ ΕΠ 6 απ ρο πβδ!οηΐ ; [ἴα τἰῦ Πυιπη η]Γα-- 

Θεὸν συναφείας εἰς οὐρανὸν ὁψουμένης, νῦν δὲ τῆς ἴ[ΘΠῚ Ἀ5ΘΠΠΙ ΓΔ ΠῚ ΠΙΟΠΘΠῚ 6556. {Π|6ΠΠΠ Δ Ή}115..7. ΟἸΠΗῚ 

ΘΑΤῸ Ρ6Γ 5118} οἴη 60 σΟΠἢ ΠΟΙ ΠΟ πθηὶ πιοάὸ δά 

ΟΡ τ πβήπθ ονθμδΐαν : τηθάο γιὸ εἰν πἰτα5 

ἀξροῖθ δ παξιγορ Ἀπ πὰ Πὸ5. ̓ ΔΥ ΕΟ ρα ΠΟ ΠΟ ΠῚ 5656 
ἀἰδηλ θη5., δα ποβίγα ἀδβϑοθπέδε. 

πο. 7 δπῖϊθ  οὲ ἀεοοπάαπιις. Ἀσοδάδιηιι5. αὐ 

ἘΠ ΘΟ] Οσῖαθ [ΕΠ Π1ΠῚ 5, 5110 ἃ ᾿ϑϑίοπο ᾿η 10. 11 
«ἀ ἀοπιπι 1)6ὶ 7] 460}». ϑιυρθυῖαβ. ααϊάθηη ἀοπη5 - 
51 ΠΡ] 1Οἴτον ἀϊοῖα οϑὲ, 7) 6 : ἢ αὐιέθηι, “οηῖς 1) εἰ 

Ψαοον. Οὐ Ἰσίτιν σατιβε 3. Αὐτὸ θη) 1Π|6 νὸχ 
με ἀεῆέε : αὐ ἢἴο γοάἀπιπάαξ. Ὑ  γιπι π 1} οἷο - ΝΠ οὐἱο- 

51 658 ἴῃ ϑρί γ ττι5 ΘᾺ ΠΟΙ γϑγὈ]5. Οϑέθ 1 ΘηΪ ΠῚ Ξοα ον ϑ ας 
ΘΟΡΙρι να , ῬΥΙΠΊὰ5. ἈΘΘΘ ΘΙ ΟΠ 65 ΠΘΡΪ ΡῈ} ΘΟΙΏΠ,1 - ἼΣ ὲ 

ΠΕ65 δὶ βγω ΠΟΙ 65 : ρθυ οὶ γοργὸ θ]θ πάη) δὲ ἴη- 
τορναηι Πάθ μι, οἴμπὶ 7ᾶ πὶ 1π ΘΟυ τ πὶ (||. ΠΟΘ ΠλΕο- 
πὸ ΡυὉΠοῖτηε σον Πθ115 ΡΓΟρυ οῖα5. Π6ὶ ἀδίθρίειν. 

3 ᾿ τ΄ ΄ - σ-. - Υ͂ 

ἀνθρωπότητος ἐφαρμόσει, ὥστε νοεῖν ἣμᾶς ὄρος τὴν 
΄ - κ - ᾿" ᾿ 

ἐνανθρώπησιν - νῦν μὲν τῆς σαρχὸς διὰ τῆς πρὸς 

θεότητος διὰ τῆς πρὸς τὸ ἀνθρώπινον χοινωνίας 
-Ξ “ἐπιχαταδαινούσης τοῖς ὧδε.. 

Δεῦτε χαὶ ἀναδῶμεν. Προσδῶμεν τῷ ὕψει τῆς 
θεολογίας, ἀπὸ τοῦ πάθους ᾿ ἀρχόμενοι. Καὶ εἰς τὸν ἢ 
οἶχον τοῦ Θεοῦ Ἰαχώβ. Ἄνω ἔρω μὲν ὃ οἶχος ἁπλῶς 

εἴρηται τοῦ Θεοῦ, ἐνταῦθα δὲ, οἶχος τοῦ Θεοῦ Ἴα- 

χώβ. Τίς οὖν ἣ αἰτία ; Ἢ γὰρ ἐκεῖ λείπει, ἢ ἐν- 
ταῦθα παρέλχει. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ἀργὸν τῶν τοῦ Πνεύ-- 
ματος. Δείχνυσι γὰρ ὃ λόγος, ὅτι αἱ μὲν πρῶται 
συγκαταθέσεις χατὰ τὰς χοινὰς περὶ Θεοῦ προλή- 
ψεις γίνονται τὸ δὲ ἀχριδὲς τῆς πίστεως τελειοῦται, 

τρανουμένης ἤδη ἐν ταῖς καρδίαις τῶν προχοπτόν- 
τῶν ἐπὶ τὴν γνῶσιν ὅτῆς ἰδιότητος τοῦ Θεοῦ. Διὰ 

τ 

Η 
Ξ 

᾿ς Ξ ΩΝ ὃς ΤΊΣΣ τοῦτο τοῖς μὲν εἰσαγομένοις εἰς γνῶσιν ἁπλῶς εἴρη- 

ται, οἶχος Θεοῦ, τοῖς δὲ στοιχειωθεῖσ! λοιπὸν χαὶ, Ε 
τίνος Θεοῦ, ὅτι τοῦ Ἰαχὼό, ᾧ ἐχαρίσατο τὴν πρὸς 
αὐτὸν οἰκειότητα. ᾿Εγὼ γὰρ, φησὶν, ὃ Θεὸς Ἂ6 ραὰμ, 
χαὶ ὃ Θεὸς Ἴσαλχ, χαὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ. Τοῦτό "μοί 
ἐστιν ὄνομα αἰώνιον. Ἵνα γὰρ ἀεὶ μνημόνευτον 
ποιήσῃ τὴν τιμὴν τοῖς ἁγίοις, συνῆψεν ἑχυτῷ τὰ 

« Οτεγχιιε (]Β. εἰ Βερ. τεγεῖς φιλογωροῦντας. 
ἀΤιὰ ὁχ {γῖθιι5 Ν55. Εὐπεπάανίπιις. ΓΘ σῖτον σογγαρία 

ἴῃ ἐχοιιβὶς μήποτε οὖν τὸ διπλοῦν τούτου. 
ε ἐπικαταθαινούσης τοῖς ὧδε, “ἃ ποσίνα ἀεσοοπαϊι. 

ἘΠῈ5 γογθὶ χεπηρ! πὶ ἃ Τ μδϑαιτὶ αιοΐογο 4ας τ ποΐδξ 
(ομ κι. 

ΓΡτο ἀρχόμενοι Ἰερίεαν ἴπ ΑἸ Ταΐθιις Μςα. ἀρξάμενοι. 
ἘΠαΞ Ἰοοῖ [δες εϑξ βεπέοητία : Εχ μαι] αα ΞΡ] πεϊα 
ἀϑοοπάαπιις, ος ες : Α παΐιγα Πππηᾶπᾶ, {π|5 Ράββα 
ἐδ, ἀβοεπάδτηιι δ] παξιγατη γί παπι, 4{ὲ ῬᾳΠ ποῖ 
Ῥοΐεξε. Μεπίειη ξουϊρζουῖς ἀββθτματι5 ποῖ {ποναΐ 71]-- 
πιᾶππτι5, ({π|Π| 5ἷο γογίεγαϊ : “Ζ2ε σειν ἰσνεϊζαίδπι ἐ]ιεοῖο. 
5. ργοσγείιίαπει", σιιπιίο δαογεῖϊίο α Γερ"  σδίοπὸ 

Οὐαργορίον 115. συϊάθιμ. {πὶ ἰηιγοάποιπίιν δά 
᾿ὰπο σΟσΠἸ ΠΟ ΠΘπῚ., ἀἸσέιι πὶ οϑὲ βἰ πη ρ] οἱ θυ, ὅο- 
115 1) δὶ : σομῖνα 115 411] 18] 4 ΠῚ ̓ ΠΒΕΓΟΣ ϑιηξ., 

ἀϊοΐαπι δῖ, οα]πϑπαπὶ Π6Ὶ 511 “ΠΟ Πητ15.,. ΠΘΙῚΡΘ 

1) εἰ Ψαοον. οὐἱ 58 ἴρ56 [ἈπΉ]]ἀλθἢ Ρ Ια. ΠΡΟ καοι. 3.6. 

Θηΐη]., ἰπυῖ!, σσπ ζλειις νταΐαπι, εὐ δοιις 

1Ξααο, οἱ 1)6ιις5 ]«οον. Ποῦ πιϊλιὶ 65} τιοπιθπ (δίθγ-- 

Ῥεγ ζει ατἰονάει ἀεὶ. 

Ε Οοάεχ Εν. 1. εἰ Βδρ. {παγέι5. οἴὰπὶ Θ1{ἰ5 τῆς ἀϊ- 
διότητος. Ηἴπο ΤῊ ππιιβ, δ επερίίεν πε 1)εἰ παίιιεο. 

Ῥάι]ο πλο!τιι5 αἰτον Οομμ θοῦ, εἴ ἀροβσταρμιη Απρ]ῖ- 

οαπὶ ἴῃ ΤΥ σῖπα τῆς ἁγιότητος, ϑαποίίίαι5 1)εἰ. Αἵ 

νοΐεγος ΠΡεῚ Η. οἱ 5. δ αἴευαις (Ο]Ρ. οἱ ἴρβιπι ἀρο- 

δταριατη Απσ]οιμα π᾿ σοπίοχίιι. σογαπὶ Ἰδοι᾿οπ πὶ 
ἰδιότητος ΠΠ|ραΐαπη Ξεσνασαπε, Αἀάϊία Πττογα]α τπὰ, 

4ποᾶ ΠΟῚ ΤαΤῸ δύ θηϊξ, βεηΐθητὰπὶ [οἴα πὰ ΘΟ ρογαΐ. 

ἴμεσο Πιισαιιπι. 

᾿ (οάϊοε5. ἔγεβ τοῦτο μοι, φησὶν, ὄνομα. ΑΤΙΧΧ 



θὰ 

γεῖεπι. Ἰτοη τα τι ΠῸ5 58 ΠΟΙῸ5 ΠΟΠΟΥΘ ΠΕΠῚ τ τιὰ 

ΟΠ] ντοΩὶ τα άθηο ἃ Π σον . ΘΟΡΠ] 6Π1 5Θ ΓΝ ΟΥΠῚ 

ΒΠΟΡΙΠΠ ΠΟΙΪΠἃ 510] ἀρίαν!ε, δάθο τἰ «πιο 65 

Το {ἰϑυδὲ πιθητο., [Ο1165 δὲ Π]Ου Π πηΘηΠ10. ὁ0η- 

ἡπηρθγθῖι". ΟΠ ΠΊΟ "61 115. 41] [αὶ ἀΟΟΘβθθρο., 
Ποὺ δ βπτιιῃλ ν τ} Τ)οὶ ρϑοι] αν δά θεοῖς, ἐϊοθηϑ : 
Ετ «ὦ ἀοπιπηι 7) οἰ «]}«το}. 5864 «ιοπίδηι ΤΠ 00} 

Θϑί ἸΠ510 61 5100] Πίατον 5. οἱ ΔιΠ] Ια. ΠΟμΊΘὴ 

{7 460}0. 5᾽φα!ἀθη). δι Ρ] απ τον ἀρρο]]αίι" ὁ} 
518} Δάν θυβιιθ ΟΡ Πἰ ΓΘ πτῖὰ [ποία : ροϑῖθα. νΟ]Ὸ 

οΡίοπία νἱοΐουία Ῥυαθη}] ΙΟοῸ ΠΟΠΊΘΠ [5Γ86] ἀσοο- 
ΡΙΕ}, 41 ἁάλιιο ργόῇοῖτ, της δά ἴβοῖς ἀοπλτι 
1061 1800}», πἰπλΐτιιη Θὰ ατι85 ἐπ δι ϊονὰ διιηΐ, {1|86- 
416 σαρτιιη} ἰρϑῖτι5. ΠῸΠ 5ῈΡΟΥΔΠΐ : 566] τὰ πηθι 

ἈΠ Φπά π0 Τλθιιμ. δια πὴ 1508 6}15 ΠΟΘ ται", οἵπ 

νἷα δὲ ὁγάϊπο 5πι οἱ ἀἰβρθηβαπέα ἐρα  Ἰοη 65 ροι"- 

[ΘΟ 0} 05. 

γι. Εἰ ἀππιεπιαυτε πονὶς οἱανι σίάηι., οἵ ἀηϊ-- 

διεϊανζηλις ἐπι θα. ΤῊ ΟΠ ΓΘ. Πἶσὶ ἀβοθ πὰ ηλι15, Π6- 

4αδα αλπὶ ἀπ Πι Π 1 1: ΠΟΡΪ5. νἰὰπ διιὰμι. Οποΐ 
51 ΠῸῚ ἈΠΗΛΙΠΕΘῚ ΠΟ ἶ5., Φοπὰπι ρᾷοῖο ΔΉ} 11α-- 

θίπητι5 ἢ ΠῸς 68[, δὶ θυ ἈΠ  ] τι π ΠΟ ΠῚ ΘΧΟΘρΟΙ Πητι5., 

«αοιηΟ 0. οχ ᾿ρϑῖτι5. ρυθϑουρῖο. νἰνϑιηιι ὃ Οἱ 

ἀπο «δϑ᾽ἀθυαηι νἴαην ἀἸβοθυδ, απ 4πι6 ΠΟπ πΠὶ 
ἰρϑᾶμιη πονύθῦθ. Οὐαὶ ἰρίταν γα ΟΠ 6. ἀϑΘΘ ἢ θυ Πλλ5 

ἴῃ ἸΠΟΠΙΘη)., νἶδο ᾿σ Πανὶ ἢ ΝΊ ΠΗ Γι πὶ πὰρ νόρθσ., 
7 οπῖϊο οἱ ἀξοοπάκηιϊις, ῬΓΟΡοβίαν διά ιηι-- 

ἀπ Ἱπ Ἰοδη: [Οϑ ΕἸ ΠΔ ἢ ἴλη : ἃ Οϑίοπμ πη: οοποιι- 
Ῥἱτα ποῃάιι. ἃ}} ᾿ρϑῖβ ο"Ππθυϊ. Ὑ ΟΡ ΠΟΙ Ὸ 

αιιοβάδηη. δουῖιὴ «τ της ἀα Ππθηῖ ρΙοροναηι, 
5656. ἰην θη ΔΙ] αι αἴχιιθ Δ Ππουῦίανὶ οὐ 4 ον]- 
115. : Ασϑάϊιη) ἀν ΟΟΘΙτ15. Δ ΠΙΠΏΠΠῚ ἃ ΓΘ 115. Πιιμη] 
ῬΟΡΘΠΕΙ]ιιδ ; ἀρῖτο. δὰ (πιὰ ορἸΘβεῖα. βιιηι, βαρία- 
Ὠλτ15 : ἱΠα ΘἀἸαμηιη" ᾽πὶ ἀοηλιμι Ποὶ. ΠΠ|1ς ἀοοθθὶ- 
ἡλλι1}" νἴα τ), {ιιὰ ΡΟΥ Ῥου δοοποπι δα Ππθηὶ ομμηϊ-- 
θὰι5. ΘΟ ΠΘΡΆΓ ἢ ΡΙΟΡΟΒἰ τι} 5 πλι15 ρου ν ΘΠ. 

72. Εα δῖοπ δηπῖπι οαυὶδὶς ἴδ, οἱ υδγνιιηι [)6- 
ηνϊτεὶ ας ΟΠ ογιις αἴθοπι. Ττου οσα σοποἶϑιι πὶ ΠΟ. ΠΘ ΠῚ δ 
Τυιάδοιιμι. ν᾽ 46] σθὶ βθοιι πα ιιπὶ σΑΥΠΘη.,, ἐδ 48ἃ 
Ἰερθ Ἰοαιιδῖιν", (6. {το γουθο9 Νιμ ἐδ θὰ Ιθξο 
{πὸ ρὸν Μόγϑθη ἐαἴὰ θϑὶ ὃ 564 ψιοιηοίο {Π|ὰ1 
ΘΧ 5Ι΄οη ργ 556 οδίθπθηιῦ Νρᾷυθ. ϑηΐπ Δοβο5 
ἴουΡᾺΠ) ῬΓΟΠΪσϑεθ ΠγΘ ἰ ατ]5. ἱπρυθϑϑιβ δὶ : 
51{π|5. ἀτι[6} Θϑὶ ἴῃ Τὰ 5ίοη. Τία]ὰθ "χα ᾿ρ505 
δυραὶ Βουρίανα., τὶ 485 ἃ τπιὰ πομηθη Ιοοο αἰτὸ- 

« Αποίουῦ, εἰὰπὶ βου θόσοῖ 111ὰ. ἔτι 

ἃ Οβδθαπὶ γοβροχῖξοο νἱάθίαν, 12, 3, ἀρὰ ἀιιο πὶ ἴζὰ 

τοῦ πτερνιστοῦ εἴε., 

ἰεριίαν : ἐν τῇ χοιλίᾳ ἐπτέρνισε τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 7κ 

τἰδγῸ σιρρίαπίανιε ξ'αίν πε δειιπι, ΓΝ. Ἰοσος αὶ πιαν- 
δἴηοπι απ αἴοβ. 

5 ΤυΔππ| εἰ Μ55, αἰϊχαοι κατ᾿ αὐτό. ΑΠῚ ααϊήάαπι Ἅ]Ξ5, 

ἌΡΡΕΝΌΙΧΝΧ ΟΡΕΚῸΜΝ 85. ΒΆΣΠΗΙ ΜΔΟΝΙ. 

τῶν δούλων ὀνόματα" ὥστε ὁσάκις ἂν γένηται μνήμη 

Θεοῦ, τοσαυτάχις χἀχείνων τὴν μνήμην συναναφέ- 

ρεσθαι. 'Γοῖς οὖν προσελθοῦσιν ἤδη τὸ οἱονεὶ γνώ- 

ἰσμα τοῦ Θεοῦ προσέθηκεν εἰπὼν, Καὶ εἰς τὸν οἶκον» 
τοῦ Θεοῦ Ἰχχώδ. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ καὶ Ἰαχὼβ ἔτι " τοῦ 

πτερνιστοῦ καὶ ἀγωνιστοῦ ἐστιν ὄνομα (Ἰαχὼβ γὰρ 

πτερνιστὴς προσαγορεύεται διὰ τὴν πρὸς τὰ ἄντι- 
Μ' ἊΧ »ξ 

στ οξς μετὰ 

3 

, " 
τὴν νίχην ἀθλον 
», 
ετ 

,ὕ , “ 

χείμενα πάλην ὕστερον 

ἔλαθε τὸ ᾿Ισρχὴλ ὀνομάζεσθαι), ὃ ἔτι προκόπτων, 
; ᾿ -Ὁ - ἶ ἢ 

ἕως μανθάνει τὸν οἶχον τοῦ Θεοῦ Ἰαχὼβ, τὰ ὗπο- 
΄ ᾿ Ἂ ς -Ὁ Ὁ , [2 ν».Ἥἅ ν᾿ 

ἔστερα χαὶ ἑαυτῷ ἐφιχτά" ὕστερον δέ ποτε χαὶ 
ν ᾿ -Ὁ ᾽ὔ "Ὁ Ἁ » 

τὸν Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ διδαχθήσεται, ὁδῷ χαὶ τάξει 
Ἐν ᾿ ᾿ ι 

τῶν τελειοτέρων παραδόσεων οἰχονομουμένων περὶ 
ΓΝ 

αὐτον. 

ΜΠ το στα, αἱ ραν τταν τα ναι - 
Β Καὶ ἀναγγελεῖ διῖν τὴν δὸον αὐτοῦ, χαὶ πορευ- 

ν Σ }} 
ρος, 

, Α' μ ΟΣ Σ 
σόμεθα ἐν αὐτῇ. ᾿Εὰν μὴ ἀναδῶμεν εἰς τὸ 

ἀναγγείλη 
5 - , ΄ Ξ:᾿ λ ιΣ' 

ἡμῖν, πῶς πορευσόμεθα; Τουτέστιν, ἐὰν μὴ δεξώ- 
ν 

οὐκ 
Ν.," " Α μον ΠῚ Ὁ 39 Ἂν Ἁ 

ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν δδὸν αὐτοῦ. ᾿Εὰν μὴ 

᾿ το Σιν 
αὐτὸ 

“ “ 
ἔλιον, πῶς 

μαθεῖν τὴν δὲῪὸν, δηλονότι οὐκ 

᾿ 
μεθα τὸ εὐχγγ βιωσόμεθα ἔχατ : 

ἘΣ ΞΟ 
Οἱ δὲ 

ΣΝ ἘΝ Το , ν 
ἤδεισαν. Πῶς οὖν ἀναδαίνωμεν εἰς τὸ ὄρος τὴν δδὸν 

ἐπιζητοῦντες 

ἀγνοοῦντες; Ἢ τὸ, Δεῦτε χαὶ ἀναῤῶμεν, τὴν πρόθε- 

σιν καὶ τὴν σπουδὴν τῶν ἐπειγομένων ἐμφαίνει" 

οὕπω μέντοι παρίστησι τῶν ἐπιθυμητῶν τὴν ἐπί- 

Ὁ τευξιν. “Ἡγησώμεθα γάρ τινας τῶν νῦν ἐπὶ τὴν 

ἔστιν ἐπειγομένων ὅ᾿ ἀλλήλους προσφωνεῖν χαὶ πα- π 

ρονήσωμεν 

Θεοῦ. Ἔχεῖϊ 
ν πος. ᾽ 

ροχείμενον ἅπασαι πέρας διὰ τῆς τελειότη- ε 

Ἔχ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, χαὶ λόγος Κυ- 

ρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ. ᾿Ερώτησον τὸν τῆς κατατομῆς 
ἄνθρωπον, τὸν χατὰ σάρχα Ἰουδαῖον, περὶ ποίου νό-- 

μου λέγει, χαὶ ποίου λόγου ; Τοῦ διὰ Μωῦύσέως δο- 
Ὁ θέντος νόμου ; ̓Αλλὰ πῶς οὗτος ἀπὸ Σιὼν, δειχνύ-- 

τωσαν. Μωῦστις γὰρ οὐχ εἰσῆλθεν εἷς τὴν γὴν τῆς 

κατασχέσεως τὸ δὲ Σιὼν ἐν τῇ Ἰουδαία. Γσφαλ- 

ται οὖν κατ᾽ αὐτοὺς ἣ Γραφὴ, ἀντὶ ἄλλου ὀνόματος 

ἄλλο λέγουσα" ἀντὶ γὰρ τοῦ Σινὰ ἢ τοῦ Χωρὴβ τὸ 

ἐν αὐτῷ, ποι ἴα τϑοίε. 
ΕΡγὸ ἡγησόμεθα οὐὔεπάιτιπι οἰγανηλις. αὶ πε. ποὶ- 

π1}}}5 ἡγυσώμεθα. 

41τὰ αἴονάιε (0]Ρ. εἐ ἤςε. 

πόππι}}} ἀλλήλοις. 

βεσιπάιι. ἘΠῚ οἱ Μ5ς. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΝ 

ἈΝ Υ Ν ᾿ ΗΜ Σιὼν εἴρηχεν. ᾿Αλλὰ περὶ ἁγίου νόμου λέγει. Ποίου - 

τοῦ“ πότε δοθέντος ; τοῦ ποῦ γεγραμμένου : Καὶ λό- 

γον ἐχ τὴς Ἱερουσαλήμ. Τὸν ἱπροφητιχὸν λέγει. 
᾿Αλλὰ πανταχοῦ τῆς ᾿Ιουδαίας γεγένηται, οὐχ ἐν τῇ 
Ἱερουσαλὴμ. δὲ μόνον, χαὶ κατὰ τὸν ᾿Ισραήλ" ἀλλὰ 

καὶ ἐν τῇ αἰχμαλωσία" χαὶ ἐν Νινευῇ, χαὶ πολ- 

λαχοῦ τῆς γῆς. ᾿Αγχέσθωσαν οὖν ὑπὸ τῆς ἀληθείας, 

χαὶ χαταδεχέσθωσαν τὴν τοῦ Κυρίου νομοθεσίαν, 

ἀπὸ τοῦ σκοπευτηρίου ὅ γινομένην, ἀπὸ τῆς σαρχὸς 

τῆς θεοφόρου, ἀφ᾽ ἧς ἐπεσχόπει τὰ κατὰ ἀνθρώπους 

πράγματα. Καὶ λόγος Κυρίου ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 

᾿Ἐκεῖθεν γὰρ ἀρξάμενον εἰς πάντα τὸν κόσμον ἐπε- 

σπάρη τὸ κήρυγμα. 

Καὶ χρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν. Ὃ Θεὸς ἐν μὲν 

συναγωγῇ, θεῶν στὰς, θεοὺς διαχρινεῖ" ἐν δὲ τοῖς 

ἔθνεσι Κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν. 'Γοῖς μὲν γὰρ 

ἁγίοις τὸ διαχρίνεσθαι πρέπει εἰς τὴν τῆς ἀξίας αὐ- 

τοῦ ἐπίγνωσιν " τοῖς δὲ μάτην βεδιωχόσι τὸ χρίνε- 

σθαι. Μήποτε δὲ ἐντεῦθεν δείχνυται τὸ διάφορον εἶναι 

τῶν “ἔξω τῆς εὐσεδείας ἐθνῶν τὴν χόλασιν, ἀλλὰ 

μὴ μίαν χαὶ τὴν αὐτήν. Καθ᾿ ὃ μὲν γὰρ ἐκπεπτώ- 
χασι τῆ: ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ, πάντες βασάνων χαὶ 
χολάσεων ἄξιοι " χαθ᾽ ὃ δὲ διάφορα αὐτῶν τὰ χατὰ 

τὸν βίον ἐπιτηδεύματα, ἔν τε τοῖς πάθεσι τῆς ἀτι- 

μίας, καὶ ἐν ταῖς εἰς τοὺς πλησίον πονηρίαις, δεῖται 

χρίσεως χατὰ τῶν ἐθνῶν τῆς διαλαμανούσης περὶ 

τῶν εἰς τοὺς πέλας πεπληυ μελημένων. Καὶ ἐλέγξει 
λαὸν πολύν. Ἵνα δείξη, ἥμιν τὸ δίχατον χαὶ ἀναντίῤ- 
δητον τῆς δικαίας χρίσεως " ἐπήγαγε τὸ, Καὶ ἐλέγξει 

λαὸν πολύν. ᾿Ελέγξω γάρ σε, φησὶ, καὶ παραστήσω 

χατὰ τὸ πρόσωπόν σου. ᾿Ινταῦθα μὲν οὖν μάρτυρας 
παριστᾷ ὃ κατήγορος εἰς ἔλεγχον τῶν ἐγχλημάτων 

τοῦ κατηγορουμένου, ἐν δὲ τῷ τῶν χρυπτῶν διχαστη- 

ρίῳ αὐτὰ τὰ πράγματα ἡμῖν παρίσταται ἐν τῷ ἰδίῳ 

σχήματι, ἑκάστης ἁμαρτίας παρισταμένης τοῖς 

ἡμαρτηχόσιν. Ἰχεῖ μὲν οὖν ἔλεγχος εἰς σύστασιν τῆς 

διχαιοχρισίας παραλαμθάνεται, ἐνταῦθα δὲ εἰς διόρ- 

θωσιν τῶν ἐφ᾽ οἷς ἐλέγχεται. Ἴφ᾽ ᾧ τὸν '“Γιμόθεον 
χρῆσθαι ὃ ἀπόστολος παραινεῖ. Πᾶς μέντοι ἔλεγχος, 

ἐναργῶς καθαπτόμενος τοῦ ἐλεγχομένου, ἰσχυρῶς 

αὐτὸν βασανίζει, παριστὰς τὸ αἶσχος τοῦ ἁμαρτήμα- 

τος, “ὥστε μεγάλα εὐεργετεῖν τὸν ἀναισθητοῦντα 

ΦΡτὸ τότε βουϊρϑίμητι5 πότε, Πάθπι πιυ]ίογιιπι Νῆ55. 

5βεζασπεῖ, ΠΡ  ἄονι ἀπιίααϊ ΠΡτὶ Η, εἰ 7. εἰ ἄπο (ΟΡ ι- 

{ἴηὶ ἢ ποῦ γεγραμμένου. 

Γ τὸν προφητιχὸν λέγει. Μοποῖ (οι οι, πάῃ ο 6558 
τοβροπβίοποιι Φυ ορόγιιπι, {πᾶπὲ σομἤπρις ΑΒ] μι, 

ποι ᾿ρβῖιβ ΒΆΚ1Π 1) ἀββου ΟΠ 6 ΠῚ. 
5.51... Μες. ρ]ουῖψας. οπῖπο5. ΕΜ ὙΞ 

παϊταἴτι5. 651 (Ἰοτηποπία τ ἁποίον. ΠΆ5ΙΠ Πα πὶ. {{π|. 1πὶ 

νομιένην. το 

Ε 

451 

υ 

ΡΠΟΡΠΗΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ 1. ΠῚ] 

υἷι. ΓοΙορα τ δίθπί αι ργῸ 81πὰ ἅτ ΟἸλον6}» ργότιι- 
Εἰς δίοη. Αἰααὶ ἀδ βαποία [656 5θυ ΠΟ ΠΘ μη ΠᾺ]}6 1. 

6 4ιαηαμ} ἀαᾶηίίο [αἴὰ 5 τα] σοπδουρία ἢ ΔῈ 
φόγϑιιπ δα Ζογιισαίεπι. Ῥυορμθιίοιιπι. γθιθιιι 
ἄϊοῖε. Αὐ αθίαιο ἴῃ {πιάςρα ἔδοτιιπι δῖ, ΠΟ ἁιιῖθ 
950] ππ ἴπ Του βα!θ),, δὲ ἴῃ 15γ86] : 56 ἴῃ οαρεῖν-- 
(αἴθ οιΐαπι, ἱπάιθ ΝΙπῖνθ δ. ἴῃ θ]ο Ίβή τι. θυ τὸ 
Ιοοἶβ5. ϑιγαη σα θη α ̓ σ!ταν ἃ γϑυ τα 6, 58 Ποῖ [ἅπ]-- 
41|6ὸ ἃ Τθομηῖπο. ἰοβθι γϑοϊρίαπί, {1188 6. 506οι]α 
Θχουΐα δῖ. ΠΘΠ}θ)6 ἃ ΘΔ Π6 Ῥδιῖμ σϑϑίαπίθ, 6 ἀπ|ὰ 

«{ιᾶϑὶ 6 ϑρθοι!α γ65 ᾿πππᾶπᾶϑ Οὔ βουν θαι. 16 ϑον"- 

ψιεπι Τοηιϊὶ ὃς υ]θγιισαίοια. Ῥυφάϊοαιίο θη πὶ 
ἀπιοῖο {Π|ππὸ ᾿πῖ το. ἴῃς Οπμπθ παι πάπιπὶ εἰσ 6  5ὰ 

οϑῖ. 

τ. Εἰ μιαϊοανὶε ἱπιίετ βθπίος. Τγοὰβ ἴῃ ἀθο- 

σαι ἁαϊάοπι συ πασορα δἴδηβ, (605. αἰ] Ἰοαθε : 
564 ἴῃ ρϑητθιι5. πάϊοανιε ἐπίον βεπίος. απο 5 

ὁπ ΠΟΥ ΘΗΪ ἴπ ᾿ρϑῖτι5. ἐσ ηἰτατῖς. ἀρ ἴοπο ἐἰ5- 
οΡΠΐ : [15 ν6ΓῸ 48 νᾶ παπι ν]ΐαη ἀπ χθυῖηι,, [π61- 

αν]. 564 [Ὀγῖο πἷπο ραΐθι αἀἸνθυϑιι 6556... ΠῸῚ 

ἀππιηὶ δ ᾿ἄθμι, πα Ιοπιιμ ἃ μ᾽ δἴαϊθ ἈΠ} ΠΑΥΊΙΠῚ 511}»- 

ΡΠ Ἰοίαπν. Οὐαΐθητιθ Θπῖπὶ ἃ Π6Ὶ σορμ θη Θχοῖ-- 
ἀδυιπ, [ΟΡ ΠἸΘ Π [15 ἀἰση] πὶ Δ0 Ρ ΟΡ ὮΝ. ΟΠΊΠΘΒ : 
«παίοπιια νουῸ ΠΠοναπι ὙἸ ΚΘ ΠΑ] γαῖο. σοι ΟΥ τιν 
ἀΐνονϑα, 5βίνϑ ἰπ ᾿σπ μη] ηἶδο οἰμ {τἀ 1} 115... 51ν 6 ἴῃ 

ἀμ ἶϑ5ῖ5. ἀν θυβιι5. ΡΡΌΧΊΏΙΟ5. ΠῚ 15, ΟΡι5. ὁδὲ 

δοπίνα σϑηΐοδ5 πιά ϊοῖο Π δὶ : πὶ {πιὸ ἀθ]οῖα σομίγα 
ΡΙΟχίπιο5 ραίναϊα θυ ροημάθηξιν. δὶ ἀγϑιθῖ μοριι- 
{ππι πιτεἊτετπ. Τυιστὶ {Π1π|5 11 1.1} «ρα τταΐοπι. οντ- 
ἀοπεδιηαθ πο]ἷβ. αξ οϑίθπαϊ, 5ιθ] ΠΏ 1 : ΕἸ 

ἀνριιοῖ ρορτείιια τπτεΐιιπι. “9Υ8μαπι ὀμΐηι 6, ἴμ- 

«τ, οἱ σἑαίμαηι οοπίγα [αοίοην ἐαπι. ΠΟ Ἰσίταν 

τοϑίοϑ ργοάπιοῖς ἀοοιιδαίον ἀξ σθιιπὰ Ὁ] 6 ο 115 οὐἹπη]-- 
πἰθιι5 σοηνίποαῖ,, αἵ γοὸ πὶ {ΠῸ γδυῖι. ἀ5ΟΟη- 

αἰϊτασγιιπι {π Ἰοο. νῸ5 ᾿ρϑαθ ΠΟΡῚ5. ΘΟΥ Δ ΠῚ 515 ΓΘ ΠΕ" 
ἴπ Ῥγορυῖα βρθοῖθ : φιιαπήοσιίάοιη. 5ίηραα, Ρ6ο- 

οαΐα 115. 4 ρϑοσανθυῖηξ,, ροηθπάδ 9} οοι]ος 
6η1. ΠΙΙῸ Ἰρίταιν ΟΡ θπϑῖο δ ΘΟ ρΙῸ])ὰ πάλη} 
“πιάτο! ἀὐφυϊταΐθμι Δα Π]] θῖν : πο νθροὸ δ Θπιθη- 
ἄἀαπάα δὰ, “που πὰ 4Ε1ν 15 ἀγραϊειι, ΘΔ ΠΟ ΓΘ ΠῚ 

Τιποτπθιιπὶ δάμπιοπθὲ ΑΡΟΒΙΟ 115. τὶ Πᾶο ἀυριιθη- 

ἀϊ τάποπο υἱαίιν. ἘῈ (α] θη γορυθθηϑῖο ΟΠ ΠῚ5 
Ραϊαπι. απ πὶ χρυ θη αἴτια ΡΟ ΒΕ] Πσ0 5. 

Ῥεαϊπιιπι 59. αἴχῖ εἰ ἴρϑε Ποιΐπὶ οανπεπὶ θεσφύρον. 
ϑυρῖπᾶς. Μϑ5. ποππι}}} ἐπισκοπεῖ. ΑἸῊ «υϊάαπι εἰ 

απ ἐπεσχόπει. 
ἃ 1τὰ 5εχ Μ95. γόοουϊα ἔξω ἋΡ 115 ἀθογαΐ. 

»Έ ΔΙ ἐπήγετο χαί. Αἰ Μ55. αἰ φαοῦ τὶ πὶ οοπίοχειι, 

ϑιαιτπι αδὶ ἴῃ ἐχοιιϑῖς Ἰθρίτιν παρίστησιν, ἴπ ψοἴοτθιις 

ποσί νῖς ΠΡεῖς βου θῖν παριστᾷ, οἴ 510 50. Ρ5Ι Πλιι5. 

ὁ ἘΜΠῚ ὥστε μάλα εὐεργετεῖν τὸν ἀναισθητοῦντσ. τῶν 

Ρ:αί. ήρ. 

21. 

ΠΡ 

. Ζώποιλι, 

4, 



ΟΤ0 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

Ἰρϑίαμη 9 τοΡαθὶ, ΟΕ} ΡΘοσδΙ ἀοιοραῖ 

ταρρὶ πα ποπι : τὰ τς διπὶ πὶ παι} ἀρ! τοτον ιν ΠῚ 

5ΠΟΓΊΙΠῚ 56 Π511 ΓἈΠσ ΘΓ, ΠῸΠ τηθάϊοονὶ Α[ οῖαι 

Ροποῇοῖο ; {αὶρρα ἀ δουὰπὶ ΘΟῃ5ΟΙ ΘΠ ΠΔΠ) δὲ «ὦ 

νούάηὶ ΡΟ ΓΘ η ΕἸ ὰ πὴ ἰρϑιπν ἀδάποαι. Οὐ] ΘΠΪΠῚ 

ΓΟΥΡοΥΐβ να] πτι5. ΓΘ  ἀονο πὶ ἀο]ογΘ ἢ 6] σπιοάϊ, 

Εἰ τισι  οὐπποϊατιιαι ἈΠΪΠλ80. ΡΑΥ 56 Υη0. ΟἸ}8"- 

ΒατΟυ 5, σα πὶ δου ηὴ {πὶ Γ᾽ πιά πη 6 δι Ορρυο νο 

ΔΟΡαμα 1816 σϑϑίαγ απ ΘΓ ΘΠ 11’ 7. ΘΟΉΒΟΙ ΘΓ Ά ΤῊ 

ῬΘΡϑ πρὶ ἢ 
74. Εἰ οοπ ὶπροπὶ σἸαάίος σιιος πὶ αΛαϊΤ., οἱ 

ἰαποθας δίας ἰπ βαῖοος. Ἡϊο οϑὲ ΟΠ] αν ΠΟ ΠτιΠῚ 

Πηἶσ ῬΘΓα ΠΠ15., ἃ ρΔο  οιιπι δὲ {ΡΠ αΠ]Π}πιπὶ 5[α-- 

ΟΠ διημαῖονο5. ἃ6. {πΠῚ]ΓαΠπ|Πὶ ΔΙΙΟΙΟΙῸ5 

{ρα Πϑίθυρο. (αν 15. ἃ ΓΘ} ΘΟΙΡΘΓῚΠ1 δϑὲ ἃς μϑὺ- 

βρθοίαμπι, ΟΠ 511 Ἰο θη ἃ ΘΘΓΙΠΟΠΘΙῊ, ΟἸἸΠῚ ῬΆΟΪ5 

ἃ. φοποογ ἴα οατιδὰ 51} δὲ οὐῖσο,, 115. 4 Ιοηθ6 οἱ 
ΡΙΌΡΘ δγὰπι ροϑιτ,. ῬΘΘΠῚ ΠΗ 556. ΠΆΓπι6 

δὲ Τα ἀεὶ οἱ σθηΐθβ θ6}}} ἀθροϑβιιθιθ ᾿πϑεπιθηᾶ : 
ται {185 ἴῃ σΟΉ ΚΤ βϑιι δὲ 1Π θυ στ15 ΘΟ ΤΉ Π115 ΘΟΠῚ - 

5515. ἃς δίαταυ "5. ἈΠ] 6 ὙἹ δοϊθπι, 4820 νοοαν 
ΡΙΟΡΠοῖα ο]αάίιπι : ταπν 480 4 νἹπάϊοταπι διμὶ- 

πτι5 ϑασπθη απ οἰ πὰ πτ} ; {1180 ἃ1Ὁ 6558 Πϑἴαβ οἵ 

Ιαποραθ. [πὸ πώς [δυγαπιθηΐα [π΄ ᾿Π5ΓΡΙΠΊΘη Τὰ 

ἀσυϊοο ατομὶ ἀοοομπηοάα ἃ γ6 000 «ποἃ ἐ6 Το τιδὰ- 
ἴθι ΟΡ ββιιΠ} 65, ψΟ αΪ Ἰμγπλπταν!. Ὁ ΠΟ ΓΘ 

ΟΧ οβιιβ {16 ο]δά ἴα Ἰἀοποῖιθ θϑῖ, {1 νἸτΆ}1ἃ 56- 

ταΐϊπὰ ἀΠἰ πα 115. γα ΠΟ η6. ρ ΘΟ 1|5 ρου Βα ρ᾽ ΘΠ ἴα τη 
ἰηϑ τα ργοοραΓοΙ : Ζαρ}06 4 51 ΘΟ Θ β115 ἴῃ ἀγὰ- 
τυιιπι., {ποι} δὰ αιια ΟἹ πα ριιθν πη Ὲ, Θπ] 1, ἀν 6}- 

τὰϊὴ 

Η1Ὲ βρίπαθ., δὲ δὰ {0}}0015 ΘΡΆΓΙ ἃ ΟὨΡ] 6515. ἸΠΟΟ] Π}}5 

Βουν θῖν", Ρ οϑίαϊ, Τα ποθὰ Δι 61} 5 15 65: Θη}1- 

Πιι5 προ ῖθυο ἂς ΡΙΌΡΟΙΙΘτθ, ἴπ ἃ νϑυίθη ἃ θραξ, 

οαϊ ᾿πϑϑὲ ἐλου  τὰ5 σουα  πῈ5 ΟΟἸ ΠΙσΘ Πα], Βοο θέα θη:- 

4{ὸ φοπο απ]. Νὰην δἰιδιιοαὶ [Ἁ]6 65 σοραπε ἴῃ 

ἀτητιπὰ αἰ ρουϑα, Οἵ ἴπ τηλτιηὶ Θυ πλ θη τ16 πη ηἷ-- 

Ῥαϊιηι ϑροα5. Δαβιρ! ηριιπε. 58 Ἰρίτιι" γᾺ ΠΟΙᾺ] 5 
«ιυράδμῃι πλθϑϑὶβ. ἃ ααδηι ΠΟΙ ΘΔ} Οριι5 511 
τἀοποὶϑ ἱπϑυ νι] 115. 46 4πὰ ἀϊοίι οϑὲ  δοραΐο 

ἰδίων ἁμαρτημάτων. ΑἹ ΠΟΒΓῚ κοχ 755, ΠῚ πὶ σοπίοχτιι, 

Ηος ἴρ50 ἴῃ ἸΙοδὸ ατογάιο ()0}}». οἱ Πὸσ, βθοιιπά τις μιε-- 

ταρμέλειαν ἀληθινήν. ΑἸ ἀτε5. Μῖ55. οὐιπὶ ἘΠ1{15 μεταμέλειαν 

ἀλγευνήν, «εἰ μωωπίτοηίζατ ας ρθγατη. 

ἀ Ττὰ οπποπ απάιπι σοπβυῖπλι5 ὃχ Ποϑί τὶ δὸχ Νῖβο. 

Τ1ω οα εἰ5 Ἰερῖταν τῶν κακῶς βεθιωμιένων, δοάειη 5θῆβιι. 

Νδο ἴτὰ σαα]ῖο μοβὲ ᾿ἰάοπι ΠΟΤῚ 5ὸχ Ν55. 

ἘΔῚΠ μεταθάλλειν. 

ὁ δῖος Μ585. Ζαδίαου, ἘΜΕ δὲ της Ν 

ιεταθαλεῖν. 

8. χαὶ ὁ λόγος. 

ΓΜ οὐ ἄϊιο Μ55. γενομένοις. ΑἸ ἀιιαιζιιον γινο- 

5. ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΑΘΟΝΙ.ς 

- 5 , . ᾿ , “ 
τῶν ἰοὼν πταισμάτων ἕξις τὴν συναίσθησιν αγοὺν 

᾿ , 55 , Ξ Η͂ “- 
χαι ψεταμε κειᾶν ἀληθινὴν. Ποῖον γὰρ τραυσα σὼ- ' 
ματιχὸν οὕτω δριμεῖαν ἐμποιεῖ τὴν ὀδύνην, δποίαν 

βάσανον ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ λόγος πληχτιχὸς, χκαθι- 

χνούμενο; τοῦ συνειϑότος τῶν ἐνεγομένων τῇ αἰσχύνη 

τῶν ᾿χαχῶς πεπραγμένων; 

-, 
Καὶ συγκόψουσι. τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἷς ἄροτρα, 

χαὶ τὰς ζιδύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα. Τ᾿ οὔτό ἐστι τὸ 

εὔχρηστον τέλος τῶν ἐλέγχων, μεταθαλεῖν πρὸς 

εἰρηνικὴν χατάστασιν τοὺς φιλοπολέμους χαὶ ταρα- 

,ώδεις. Δῆλον δὲ παντὶ, ὅτι ὃ Χριστοῦ νόμος “ χαὶ 

λόγος, τὸ εἰρηνιχὸν χαὶ συμιφατιχὸν ἔχων, εἰρήνην 

ἐκήρυξε τοῖς μαχρὰν χαὶ τοῖς ἐγγύς" ὥστε χαὶ τοὺς 

᾿Ιουδαίους χαὶ τοὺς ἐξ ἐθνῶν χαταθεμένους τὰ πο- 
᾿ 

λεριστήριαν τά τε πρὸς τὴν ἐχ τοῦ σύν Υ ἐν τοῖς 

συστάδην “ϑομεῦοις ἀγῶσι συμπ χὴν , ἅτινα εἷ- 

πε μάχαιραν, χαὶ τὰ πρὸς ἄμυναν τὴν διὰ μακροῦ 

παρεσχευασον αν ἅτινα εἶναι δόρατα χαὶ ζιβύνας 

φησί" 8 ταῦτα δὲ εἰς τὰ τῆς γεωργίας ἐργαλεῖα με- 

τασχευάζειν τὸν λόγον τὸν ἐχ τῆς Ἱερουσαλὴμ» 

ὥστε τὴν φθαρτιχὴν [βειλοθν σπερὶ μάτων ζωοποι-- 

ὧν, τῶν ἐχ τῆς σοφίας ἐγγινομένων ταῖς λογικαῖς 

ψυχαῖς, εἶναι παρασχευαστιχήν " ἄροτρον γενομένην 
" ςε Ἴ“ Η͂ ΄ ΤΥ Ἀν "» , 

απαλυνον τα πεπωρωώμεναν αχανῆας ανατρεπον., 

Κα γον; Ε ; ἘΡΟΕΣ ΤΕΣ 
οὐρανίας χάριτος ἢ φυλαχτηρίων ποιητικόν. Ἢ δὲ 

, Ὑὐνεην ἧ 
ζιθύνη, τὸ πόῤῥωθεν καταχοντίζον, χαὶ ἀπω)ούμε- 

᾿ ᾿ - 
νον εἰς τὸ συναχτιχὸν ἐχ τοῦ σύνεγγυς, χαὶ χοινω- 

νίας συνδετιχόν. Τοιαῦται γὰρ αἵ δρεπάναι, συνά- 
482 ἩΑΣ ἢ νπ5 ΘΑ Δ Ἴουσαι τὰ διεσχορπισμένα, χαὶ εἷς χοινωνίαν δράγ- 

, ΕῚ - ἴν: 

ματος συνδέουσαι τοὺς ἀστάχυας. στιν οὖν τι χαὶ 

λογιχὸν θέρος, εἰς ὃ χρεία τῶν ἐπιτηδείων ὀργάνων, 
τξῆλον Ξ 5 

περὶ οὗ εἴρητα αν ὅτι Ἰζπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς 
« “ ν ν᾿ - γερὴ ΝΟΥ ὑμῶν, χαὶ ἴδετε ὅτι αἱ χῶραι λευχαί εἶσιν. Οὐδεὶς 

οὖν πολευμοποιὸς πρὸς τὸν θερισυὸν ἐπιτήδειος. ᾿Ὰλ- 
τ - ᾿ ἜΣ 

λὰ τοὺς ἰδίους μαθητὰς πρὸς τὸν θερισμὸν τοῦτον 

11 5οὸχ Με. μετασκευάζειν. Ἐ4ΤΠ μιετασκευάσειν. 

ι- ὕϊεγχίς ΟΟΙΡ. εἰ Ἀδρ. ιαγίας οασὰ «ποθ ιι5 Πιτ-- 

σα ΐβ ἀπο . ὕὍπιι5 (οοχ (ὐοπι-- ὄνον τὰ πεπωρὸ 

Ῥεῖ, οὐ Απρ!ῖο. πὰ οἰιπὶ ἘΝ τὸ τὰ πεπυρωμιένα,, Ἰναϊιμῇ 

γϑοίε. ΠΡ᾽άθμ ἰγτὸ5. Δῖσβ. ΑἸ {τὸ5 

οὐ, απ εἰ ἰπβί πα 1}} 5οηβαις 

ἀχάθας ἀνασπῶν. 

οασῃ δἰ ἀκάνθας ἀνατρέπ 

1 ΑΙ οἵ νϑΐογος ΠΡ] Η. οἱ .. οἱ (0}}ν. ρῥυϊπητις 

φυλακτήριον ποιητικόν. Αἴ Οοάοχ Ε΄ εἴ Απρ]ο. ἐἐ Ἀε- 

811 τους οἵ {πάγξιβ ΟῚ ΠῚ ΟΟ]Ρ. 5βοοιιπο φυλακτηρίων 

πουητιχὸν, τϑοῖο, Αψααπτο Ρμοβὲ Ἔα 11 οὐπὶ {Ὑθιι5 ΔΊσς, 

συναχτιυκὸν. ΑΔ το συνεχτικον. 



ΘΟΟΜΜΕΝΥ. ΙΧ ΕΒΑΙΔΜΝ 

ἀπέστειλε, περὶ ὧν χαὶ εἶπεν: Ὃ μὲν θερισμὸς 

πολὺς,, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. Ἱ ούτοις οὖν τοῖς θερι- 
- ᾿ Ν, δ τ ες - 

σταῖς, διὰ τὸ μὴ ἔχειν πολέμου ὄργανον ἐν ταῖς 

καρδίαις, ἔδωχε δύναμιν τοῦ “ ἐναφιέναι εἰρήνην 

τοῖς οἴχοις, εἰς οὺς ἂν εἰσέλθωσιν. 

ἹΚαὶ οὐ λήψεται ἔθνος ἐπ᾽ 

μὲν ἐνηργεῖτο διαπύρως ὃ τῆς 

Ε , σ 

ἔθνος μάχαιραν. Ἕως 
ἕὰ ἐξῖκ δ 

τοῦ χόσμου σοφίας λό- 
- ἀλλῇ ΩΡ , ΑΕ ἧς γος, ἀλλήλων τὰ ἔθνη κατεπανίσταντο, σφοδρῶς ἦχο- 

; ἰῷ ΕΣ 
νημένην τῇ μελέτη καὶ τῇ πιθανότητι στίλθουσαν 

ἘΡΎΣΕΟν τη 
τοῦ λόγου τὴν μάχαιραν ἀλλήλοις ἀντεπιφέροντες. 
3.1» “ - 

ἐπειδὴ δὲ ἦλθεν " ἣ εἰρήνη ἡμῶν , καὶ χκατηγγέλη 
δόξα ἐν «ἡ, Θεῷ ΣΙ ὦ ον “ 

ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη. ἅπαν 

ὁμοῦ τὸ ψεῦδος τῇ ἀληθείᾳ ὑπεσιώπησεν. Ὥσπερ 
ὀρνέων λάλων πολυφωνία ἀθρόως κατεσιγάσθη, ἀε- 

τοῦ ποθεν αὐτοῖς ἐπιφανέντος ἀνωύεν" οὐχέτι τοὺς 

ἀλλήλων χαταδάλλουσι λόγους" ὃ μὲν, μὴ εἶναι 
, Ν , ΡΥ ΄ ἂς, ΓΝ Ω πρόνοιαν τὸ παράπαν, ὃ δὲ μέχρι σελήνης προδιή-- 

χεῖν αὐτὴν λέγων οὐκέτι περὶ Ψυχῆς ὃ μὲν θνη- 
Ν 6.2 ἀἰ 5η.) » , γῇ: ᾿ τὴν, “ ὁ δὲ ἀθάνατον ἀποφαινόμενοι. Τὰ περὶ εἴν αρ- 
, ΄ τ γ "» Χ - ΝᾺ ἊΛ 

μένης, ὁ μὲν πάντων αὐτὴν χρατεῖν: ὁ δὲ μηδὲ 
τ ὝΣΒΙ ν , Ε ὮΝ ΤῸΝ ς εἰναι αὐτὴν τὸ παράπαν. ᾿πειδὴ δὲ ἦλθεν ἧ μω- 
, “- 

ρία τοῦ κηρύγματος, χαὶ ὃ ἐσταυρωμένος δοξάζεται 
, , 

χαὶ ἀνάστασις “ πιστεύεται, χαὶ χρίσις ἐλπίζεται " 
“ΘΝ εἰ Ε ἢ 

τὸν πρὸς ἀλλήλους πόλεμον τὰ ἔθνη καταλύσαντα, 
. - 

τὴν ἡσυχίαν ἄγει. Φφοδοῦμαι δὲ μὴ θεαταὶ λοιπὸν 
ἐᾷ : ; 

τοῦ ἡμετέρου πολέμου γίνωνται. Καὶ ἐπειδὴ πρὸ 
; : ἢ Ἐπ τς: ᾿ 

τούτου ἅπας ὃ βίος αὐτοῖς ἐν τῇ τῶν ματαίων }ό- 
͵ 5 Σ, 

γῶν μαθήσει “ χαταναλίσχετο, ὡς τῆς διαλεχτικῆῇς 
Ὁ ΝΜ Ν. 

πολεμικῆς οὔσης ' διαλόγου- Οὐ μὴ, φησὶν, μά- 
“᾿ -"- -Ὡ - 

θωσιν ἔτι πολεμεῖν " ἀντὶ τοῦ, οὐχέτι τοῖς διδασχά- 
τ , λοις τῆς λογομαχίας προσδιατρίψουσιν. 

Α -» δι "» -᾿ -Ὁ- Ναὶ νῦν, οἶκος τοῦ Ἰαχὼδ, δεῦτε χαὶ πορευθῶ-- 

8. (0}}». γυΐπιιις τοῦ ἐπαφιέναι. ΜῸχ «πδίιον Ν55. 
εἰσέλθωσιν. ΑἸ] ἄπο δὲ ὁ ἔλθωσιν. δα 1ξα χην]ϊο 
Ῥοβὲ ἄπο (ΟἹ Β νηὶ χατεπανίστατο. 

»Ία φαΐϊπαιο Μ55. Ποοϑῦ ἀσεϊοι] 5 ἴῃ οα 19. 
ς 81ς «αΐϊαψας Μ55. Δὖ Βερ. ῬΥΤμτι5, {ππ6 πὶ ΒΟΠΊ ΡΟΣ 

5 {1} βυαπιξ ΓὙ ΡΟ αρ], οἱ δέ, αι Ἰοησα ἴγὸ5. Μ85. 
οἴ δὲ μηδὲ εἶναι. ΑἸΤῚ ἔσο5 οὐαὶ Θά 115 ὁ δὲ 

ΦΈΜΕΙ οἱ {νὸν Μ 55. δοξάζεται, χαὶ ἀνάστασις καὶ χρί- 

ῬΠΟΌΡΠΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ Π|- ΟΙ] 

Οὐοιἶος τόδί!ος, οἱ υἱάοιθ ἡιία Τορίοτιθς αἰδι γυίων ἡ. 55. 
σιιπῖ. ΝΘ ΠΙΟ ᾿ρίταν 0611 οἰ η5.,. δὶ Πᾶπο ΠΉ6586Π) 
ἀρίτι5 691. 564] βῖιοβ ἀἸβοίρυ]οβ Δ] πὰπο βθϑοῖθ μη 

ἀθπηθίθη πη ομηἶϑὶ τ, (ὁ ἀαΠΡι5. 1} : 776 56ἷς5 ἡιιῖ- 

ἄομι πιά, ορογατγίϊ «πε θπι ματεοὶ. Τταάτιο Πιι}115-- 

ΠΟ πη ΘΒ Υ 1} 115... ΡΟΥΘ. ἐπ γι η} [)6}}} 1Π 

ΘΟΡΠΠι15. 5115 ΠΟ φοϑία ἢ Γ|}}115., ροΓοβία θη. (16- 
ἀἴε αἰουθηϊ ράσθμ ἀἰοτη} 115, τιὰ5. Θϑβθηΐ ἴη- 

ΒΡ ΒΒ. 
“Ὁ. Βεποη αοοίρίοι σθπς5 σοπίτα βοπίθηι σ'α- 

εἰϊεππε. Οπιαπνά τι «6 η} Ἰπδίαν 1. Π15. ἀδβρνῖνοῖ 
παι πε  Πδ5 58 Ρ]Θ ΠΕΡ ΒΘ ΠΟ 5, ΚΘ Πἴ65 [ἢ 56 ᾿ΠΥ]ΟΘΠῚ 

᾿πδι ΘΔ ΠΕ, ααΐρ06. {1185 ΟΡ ΠΟΠ5 ἡ] Δ ππιηὶ νὰ]-- 
46. ϑχδοιππι., ΘΠ π|6. τη ΘΠ αῖ]ο Π 6 ἃ ΤΟΥΤῚ 

ῬΙΟΒΑ ΒΗ παν 5ρθοῖθ Γ] σθητθι ἴῃ 56. ἰηνίσθηι 41- 
5[ἸΠ σου ἢ. 566 τ}. Ἰπλτιὴ ἀν θη θὰ χ ΠΟΒΙ αν 

Ὀθοατιθ σ]ουῖα 1 Δ} ΕἸ551115... 6[ ἴῃ ἴθυγὰ ρὰχ ἃπ- 

ΠαΙΠΕΪαΡῚ σαΡΙΓ 7. ἴππππ ΟἸΏΠΘ. 5 πηι} τη ΠΕ Δ ῖτιπι 

νου τὰ5. αἱ δ] θη πη γϑάθοιε. Οπθιηδπηοάτι 
Θηΐμη., τ} ἀἰϊοιιπ 6 ̓π ΘΟΠΒρΘοῖπὴ ἀ65.ρ 6} 
νοπΙθηΐθ , ἃνττπα ΟΠ τΙΔΟἾτι Π σαν] 15. ἀθρορθη-- 

16 σΟΠΕΪΟΙΪ : ἃ ΠῸΠ ἈΠΉΡΠ1 15. 111 ΔΙ ΠΟΥ ΠῚ 56} 110- 

Π65 ἃ0 5θηϊθπίϊαϑ σον] πι. ΑἸΤΕν Φα]θιὴ 118} 
ΘΙ ΠΪΠῸ ποραθγαϊ 6556. ΡυῸν θη ἅτ : ἴθι νΕ]Ὸ 
Ἰρβᾶμη σοπίθπάοθαι δα ᾿πιπὰηι τι561|6 5656. θχίθη- 

ἄονθ. Νδο αἰτρα ἐἰδοθρίατίι" ἀ6 ἀηϊπια. Ηἴὸ ααϊ- 
ἴδηι ἃ ΕΠ πη θα Ὁ Θὰ πὶ πογ ΟΡ ΠΟχίδηι : 116 νΘΙῸ 
ἐηΠ ΟΥ Δ 6] 6556 5ίατποθαῖ. Ηα 46 αῖο πον θαη- 
ἴπ} “11: 5 ΠΟ 65. : ἈΠ 1π|5 (46 1} 14 ΓΘΓΊΠ ΠῚ ΟΠ. ΠἾ ΠῚ 

ῬΟΕΪΡῚ : Α]1π|5 Ἰρϑῖιτὴ Πα}10 πιο ΘΧβ βίου 4556} 6- 
θαι. 564 αι ἄνθη, θυ ἸΟ ΠΟ ἢΪἶ5. 5.0] εἴα, 

αἴφιιθ Οὐ ον ὸ ἀαἴπιν σ]οΥα, {18 ΓΟΒΙΓ ΘΟ οὐδ - 
αἴταιν, 5ρθυα αν τι6 ἡ Ἰοῖτιπι, σΘη 65, πηι ἔπι15 )6]- 

115. 5βθ δ 115, οἵϊιι πὶ στη. ὙΘΡΘΟΥ ἁτιΐθηι ΠῸ ἴδ Π|- 
ἄδην σΘΠΕ]Ὸ5. ᾿ρ5] θ6}}1} ΠΟΒΕΡῚ ἤὰπὲ ϑρθοιδίο "65. 
ἅτ ὙΘΙῸ Οἵ} ΟΠ Π15. ΘΟΡΊΙΠ ν᾽ ἀπίθα ἴῃ νὰηο- 
ὙαιπῈ δὲ 1πιι {1} 1π|Π| 5ΘΙ ΠΟ Π 11 (ἰἸ50 1 0} 1 πὰ σΟΠδιμη τα 

(ΙΟΥῚῚ (51 πἰἀθιι 5ΘυΙἸΘΟΙ Πα Ὶχ αἰ] θα θυ Π]5 

δὲ υἰχὶβ σαυάθε), Δοη μἰίτα., αἰϊ, αἰϊδοθπὶ Ρνοὶ- 

{μην ΒΟΓΘΓΘ; ἃς 5ὶ αἀἸσουθῖ : πὰ σ ϑἐ 15 σοπίθηϊο- 

ἢἶ5 γ θυ ου τ ΠῚ ΔΠΊ} 115 ΟροΡα πὶ ἀἈΡιιηΐ. 

76. Εἰ πιο, εἰοπῖῖιις ὕάσοῦ., ϑϑπῖίο., οἱ ἀπὶ 

σις: πιστεύεται τὸν : 5εα πιιπο Ἰοσιιπι οχ ἈΠ115 {τρις 55. 

οἸπ ΠΥ] Πη1ι5. 

6 ἘΜΠΗΙ ὁ Βερ. ρυΐπιο κατηναλίσχετο. ΑἸΠῚ «υϊηάιε 

Μ95. χαταναλίσχετο. 

ΓΎτουψας Οοπαροῦ. εἰ 111 τγὸ5. Μ55.,. δοη] απο Ἢ 

τῆς διαλόγου, ἘΔ1 νογὸ οἱ (01, Ξοοιπάτις ἀπαθεῖς 

ψνοοΙ]ιι5 διὰ λόγου. 

1εἰς. το. 2. 

Δ7}α{|]7}. χ0. 

12. 

Πρλες. 2. 

ιή. 
71.ις. 2. "1. 

τ οΥ" 1- 

ν. 5. 



Γ αὶ. 33.0 

Ῥεαΐ. ἡ, 7 

“οκπ.3.20. 

2)...Ὁ: 

012 ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΙΕΕΌΝ 58. ΒΑΒΗ͂ΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

νιιοηιιις. ἱμιυεΐηιο Πομιἰνὶ. ϑϑοαπήα δϑὲ γοοαῖο,, Β μὲν τῷ φωτὶ Κυρίου. Δευτέρα 5 κλῆσις, ἐπὶ τὰ τε- 

«0 ΒΟπΘ οἰ 15. αἰ ἴδοιο5 4 ρονίθοιονα ἰην ται. 

Ῥοϑιιιὰ πὴ ΘΠ ΠῚ ἀΒΟΘ ΠΕ 4115. πὶ Ἰηοη θη. [ΟΠ ]-- 

εἶ 7 Θναϑι [16 ΓΟΡΡΘἢἾ5. ΘΙ υΐον τ ἀπο ΠΙσθὲ νο 

δι ριον δ Ππποῖ5. ραν οἰ ρὲ, ἀἰντητι Πππθ ἢ ἃ5- 

βού αἰ, 4πὸ {ΠΠπ|5 γα} ἀπϊπλθο ΘΟ.}1 θαί ἃ 5Ρ 1} 11ὰ-- 

Πα τι6 ϑρθοίδοι!α. ἃ αν πὰ5. ΘΟΠΓΘΙ ] Π]0Π65 

ῬΘΡοΙρίαητ. Πιῖΐο βοπίθπεϊο ΘΕ ἀρι ῬΑ] ΓΘ }1-- 

4υ 1 δἰμλῖ!θ το ρουϊαβ : ]οσοί 6 ἀεὶ διεῖσι., οἱ ἐ{{ι- 

ηυϊνιαιεϊνῖ : οἰ [αοῖος υϑείγ ποτὶ ΘΟ [ππιἀθηνίτει". 

Νοπ σΟὨ Γι ἀπ τ} ΘΠΠῚ 5100} {π|05. 5᾽ 5 Π ΔΓ} 

λειότερα προχαλουμένη τοὺς εὐεργετουμένους. Μετὰ 

ὰρ τὸ ἀνχθῆναι εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, χαὶ ὑπερχύ- μ ᾽ 

ψχι τὰ γήϊνα " οἷον χαθχρωτέρας ψεταλαῤόντα " αὖ- 

φωτίζοντι ψυχῆς 
,, -“ , ᾿ 

ὀφθαλμοὺς εἰς κατανόησιν τῶν μαχαρίων χαὶ ᾿ γοη- 

Ἰ; Σ ἢ 
γῆς, φωτί ἐστιν ἐντυχεῖν θείῳ, 

εἰ Ἴ 
τῶν θεαμάτων χαὶ θείων θεωρημάτων. “Ὅμοιον 

τούτῳ χαὶ τὸ παρὰ τῷ ψαλμῳδῷ " Προσέλθετε πρὸς 
ον Ξ 

αὐτὸν, χαὶ φωτίσθητε" χαὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ 
᾿ , ν᾿ ἄπ ΑΝ ΤᾺ 

μη Ὑε ΟνθῚ: Οὐ χα  σ ον ταΣ γὰρ εῷ οὺς ἂν 
ἊΝ - ᾿ 

σημειωθῇ τὸ φῶς τοῦ προσώπου Κυρίου. ο ὃς τὰ 

[πον Το γα] {π|5. ΠΟ ἶπ]. Ομ αμίόπι τι αῖα 488 φαῦλα π ἄσσων, μισεῖ τὸ ὥς. ἃ ᾿Ππειδὴ δὲ ὃ οἴχης 
Δ Ὁ 

οἰ, οὐϊὲ ἱμιοθη. Οὐ απ. γΘ]Ὸ ἀομ5. [80 ο» ἢ 

ΠΡ τ θὰ Ιο ᾽δ. 5 ΠῚ Οἢ.5. 51}}] ᾿π]6 ἢ 6556, 56 6{π|6 

ἀἰποθὴὶ Οο σον. 6550. [Ἀ|50. ΡΟ ἐλατὰ Θ51 ς [6 6} 

γ᾽ ἀο] 1 ον δουιι {{π| πὶ [ΘΠ ν}5 ἀπ ΡΠ Δ Π1 : ΒΟΥ - 

ΠΣ 

πῸἢ ἰΘσα]} Π|- 

τπἶπο, 5ο, Ζιμγῖνο Π)οηιίῖ. ἘΤΘΌΪ μη. δι} ΘΕ πὴ 

Οὕανα δου 5 ΠΟΡΆΉ ΓΔ] ΘΟΥΡΙσΘΠ5. αἰ: 

εἰ «πιϑιιίοηεις.., ποπ ΡΥΟΡ]ΙΘΙοΟ,, 

ται Πα οου ποῦ, 56 ἀπο βοὴ ; 516} Πποππάτ, 

50 ἴῃ ποοῖο. Οτιοα οἱ 15 υἹ ἀϊουι!τι5. ΘΟ 56 1", (||. 

5016 ΘΧϑρ᾽ μϑβοθηίθ , ᾿πιο θυ πὰ ΠῚ 510] ρυ ΘΠ θη- 

θη τοπθροῖ, , πλα]10 πα σὶα. Υ  Ἰου] 5. οδῖ,. 4π|.. 

ΡΥ Ἰοαῖο ον ησο]ο. . ἴῃς ΙΘρ]1 αὐ νὰ. σομηπηο- 

γάτα. 

77. 1)Ππηϊς τι ονΐ μορι κεν δτιιηι. «ἰοηλιί [5- 

ταδί. Τλοϑουὶ ἃ Π)60 ἀμ ΠτΠῚ 651 στρ αν 55: πη}. Ῥ6"- 

ἱπθ ἃς δὶ πιάητι5 γα Π 80 ἂς [Ὁ 05. ΑΙ αϊ ἃ ἐθπ- 

ΠοΡΘηΐ, 0 αἸρ 15 απ] 15. αι 5 018} ΘΠ} ΠΔΟΙΘΠ 5 

5Π5ΡΟΠ 5. ΠῚ ἈΡΡΙΘΠΘ Π6]5α1 50} 1|{155, Ἰρ58}, προΐο 

ἃ 56 πη ΔΠΙΡΠ 115 ἡΘΙ τα ἃ ΘΟΉΒΟΥΝ ἃ[ Δ Π}; 7} 66- 

ΟἸρ᾽ τοι ἈΘῚ δι ποΡθι : ᾿ἴὰ ΠΟῚ 78} ΡΟ} πὴ ἃ 1)60 

ἐΘΕ θυ ϑθπίθητα ἰδιποοο πα ϊοαῖ, ὰ ἀπτοηι ἡτ| 

ϑϑααιαιηττ", Ὁ] {πὰ 5 8 }}} Οατιδὰ5 [6] Π] ΔΉ 115 4115 

ΑἸμη τα ται", Θἀοοθηΐῦ : (μα τορίοια δςί πὶ αν ἐπὶ- 

{ἴο γϑϑῖο Θουιπι αἰιρ τὶς, τὶ δα ψιι αἰϊοπίβοτια- Ὁ 

γεὶ. Ὑ 65 ἀπια πττι πα ΜΠ] 11} ἀτι ι ΓΆ 10 511. Εδι Ἰῃ 

οατιϑα οὐ" 155. 48] 1 ᾿ρ8ἃ διττὴ ΡΟῊ], Τ)6Ὶ ρνὸ-- 

ν᾽ ἀοπεῖα ἀὸ οὐαὶ «σε ππατι. Αἰταθηθπ, θ᾿] νυ τι6 

ΟΠ υἸϑ!Πἀπουῖιαλ Παῖς ἃπ 65 δοοοιμιηοάδῃι,, 1 ηἰ- 

ἈΠ τι θα ἴ65 δα] πιδου] τὰ π1, ΟΡ ΓΑ ΠΊΖΙΟ ΥἱΠ]ΟΥ 5. 

ΟἹ δά συιηθο]α ἃς δἰσπα πη θη θη ἈΡ ΡΟ ιητ. 51οι"- 

5 ΕΔ οἱ Οὐάοχ Εν. 1. δευτέρα ἡ λύσις, οογειρίε. 

Αὐ πλα 1 ἅ}1| Μ85, δευτέρα χλῆσις,, ὁπποπάατο. ΠΡΊΘπὰ 

ἀαΐπαιιο Μ55. προκοαλουμιένη. ἘΜ οΥ Ἀδρ. ῬΥϊπλῖι5 προσ- 

χαλουμιένη. 

"' Ῥγοὸ αὐγῆς Ἰοδτζαν ἴῃ ὀχοιιϑὶς αὐτῆς, ᾿ποινῖὰ ορο- 

ΤᾺ 71111}, 

1 ἘΔ 1 οὐαὶ {Ἰθιι5 Μ55, νουτῶν καὶ θείων θεωρημάτων. 

ἘΠ τὸ ΔΊ55. ΙΟΧ ἴτὸς 

δ]ςς 

τα, αὐ ἴῃ σοη!ούχίι Ἰοϑῖταν. 

. παρὰ τῷ ψαλυῷ. 

Β 

τοῦ ᾿Ιχχὼδ τς αὕταρχες τὴν ἐχ τοῦ νόμου διδα- 

σχαλίαν χαὶ ἑαυτὸν "ἢ ὑπείληφεν ἠπατημένως δδη- 

γὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σχότει, διορθούμε - 

νος αὐτῶν τὴν ἄγνοιαν ὃ λόγος φησί" Δεῦτε χαὶ πο- 

ρευθῶμεν- μὴ τῷ προφητικῷ, μὴ τῷ νομιχῷ φωτὶ, 

ἀλλὰ, Τῷ φωτὶ τοῦ Κυρίου. Καὶ γὰρ καὶ λύχνοι 

χρήσιμοι , ἀλλὰ πρὸ ἡλίου" ἀστέρες τερπνοὶ, ἀλλ᾽ 

ἐν νυχτί. 1Σἱ δὲ γελοῖος, ἡλίου λάμποντος, ὃ λύ- 

“νον ἑαυτῷ παραφαίνων, πολλῷ γελοιότερος ὃ, 

εὐαγγελίου χηρυσσομένου, τῇ σχιᾷ τῇ νομιχῇ πα- 

ραμέν ων. 

᾿ἈΑνῆχε γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ͵, τὸν οἶκον τοῦ Ἰσ- 

ραήλ. Χαλεπωτάτη ζημία ἣ ἀπὸ Θεοῦ ἐ ἐγκάξαλεις 

ψις. Οἰἷονεὶ ἀπὸ ἰσχυρᾶς Χαποχ ς χειρῶν; τῇ ἀνέ- 

σει τῶν δαχτύλων,, οἷς τέως “ περιεδέ ἐὸραχτό τις 

τοῦ χατεχομένου, ἀφῆχεν αὐτὸ τῆς ἰδίας συντηρή- 

σεως ἐχπεσεῖν " 
" 

τήτον ὑπὸ τοὺ 

δ ; ἩΡΕΣ ἃ Σ 
οὕτως ὃ λόγος ἐμφαίνει ἐμλθστες 

Θεοῦ τὸν λαὸν εἶναι. Διὰ ποίας δὲ 

αἰτίας ἀφίεταί τις τῶν χειρῶν τοῦ Θεοῦ, τὰ ἐφεξῆς 
Ἐν σ Εν τὸ ὅν σαν" ἐμὰ Σ ακς 
διδάσχει. Ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπαρχῆς ἣ χωρα 

πϑά οι τ ΑΚ ΑΝ ἜΣΑΝ 
αὐτῶν κληδονισμῶν , ὡς ἢ τῶν ἀλλοφύλων. “Ορᾶς 

ἡλίχον καχὸν τὸ χληδονίζεσθαι. Ἔξω τῆς παρὰ Θεοῦ 

ἐπιμελείας ποιεῖ τὸν προσέχοντα αὐτῇ. Πολλοῖς δὲ 

τῶν Χριστιανῶν ἀδιάφορον ὠταχουστεῖν, καὶ φήμας 

θηρᾶσθαι, χαὶ συμύόλοις προσέχειν. “ "ἕπτα έ Ἢρ ᾽ 

τις» φησὶν » ἐπὶ τῷ λόγῳ, χαὶ τόδε σημαίνει. Κα- 
- « ἐν 

τόπιν μέτις ἀνεχάλεσε -χαὶ ἐν πόδιον τοῦτο. .Ὃ ποὺς 

προσέπταισεν ἐξιόντος τὸ ἱμάτιον ἐνεσχέθη. Καὶ 

ἃ δῖ. φαϊηάιο Νῖ55, Αἱ ἀπε εἴμ ΒΡ. Ρυῖπιο ἐπεὶ δέ. 

»Ἐερ. «πανία ὑπ τείληφεν ἠπατημένος. 

ς ἘΦΙΠ δὰπὶ {ὐῖθθιι5. Δ955. παραφαίνων. ΑΙΠΠῚ {τὸ5 Μ5:. 

παρ ρεμιφαίνων. 

4 (σάϊοοβ γὸ5. περιεδέδρακτο. ΑΙ {τὸ οὐιπὶ ΘαΠΕἰς 

περιδέδρακτο. 

ὁ ὶς ἴνὸ5. Νῖος. Αἱ σαπ σπ ἅ}115. ττῖιις ἐπτάρη. 

Τοεῖς εἰ ἔσο ὀσίοπε αι Πιισκοιις σου πα απηοπΐα ποτ 

ἐπ ρ ϊα5 οαιϊα απ! ἀιπν παι ππογαπία δ55ο, 



ΘΟΟΥΜΙΝΤ, 

τῶν πάνυ γνωρίμων χαὶ τῶν ἀναμενόντων χριτὴν ἐκ 

τῶν οὐρανῶν τινες τούτοις ἀδιαφόρως τοῖς βλαύε- 

ροῖς περιπίπτουσιν. ᾿Αλλ᾽ ἄχουε ὅτι ἀπεῤῥίφη ὃ λαὸς 
ὃ ταῦτα περιεργαζόμενος. {Πάλαι γὰρ χαὶ ἐχ τοῦ 

Μωῦσέως νόμου, χληδόνες, χαὶ μαντεῖα! χαὶ οἴωνι- 

σμοὶ, χαὶ ὀρνιθοτχοπίαι διαδέῤληνται, ὡς δαιμό- 

νῶν εὕρέματα. Οὐχ οἰονιεῖσθε γὰρ, φησὶ, οὐδὲ ὀρ- 

νιθοσχοπήσεσθε. Τὰ γὰρ ἔθνη, ὅ φησὶν, οὖς Κύριος 

ὃ Θεὸς ἐξολοθρεύσε! πρὸ προσώπου αὐτοῦ, οὗτοι 

χληδόνων χαὶ μαντειῶν ἀκούσονται " σοὶ δὲ οὐχ οὔ-- 
τως ἔδωχε Κύριος ὁ Θεός σου. Ἄτοπον γὰρ, τὸν 

ἔχοντα τὴν ἐκ τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεοῦ συμέου- 

λίαν, πρὸς τὴν ὑπὲρ οὐ πραχτέων σχέψιν συμ- 

Οούλους ἑαυτοῦ παραλαμόάνειν τὰ ἄλογα, μᾶλλον 
δὲ οὐδὲ " συμβούλους, ἀλλὰ διδασχάλοις χρῆσθαι 

καὶ νομοθέταις. Καὶ τὸν μὲν ἑαυτοῦ κίνδυνον παρα- 

χείμενον χαὶ ἐν ὀφθαλμοῖς ὄντα οὐχ ᾿ εἶδεν ὁ ὄρν:ς" 

σοὶ δὲ τὸ μέλλον προαγορεύει, χαὶ τῆς μὲν καλιᾶς 
ἀποπτὰς, τροφὴν πορίσαι τοῖς νεοσσοῖς, ἄπρακτος 
Η ποὴρ- , . δὰ - ΄ ἘΞ πὴ ἐπανῆλθε πολλάκις" σοὶ δὲ μαντεῖον γέγονεν ἀψευ- 
ΝΑ Ἁ -Ὡ ἊΝ “' Γ Γ᾿ -ὩἉ 

δὲς, χαὶ τοῦ μέλλοντος ἀποχάλυψις ἢ ματαία τοῦ 

ΙΝ ΕΒΛΤΙΑΜ ΡΒΟΡΠΕΊΑΝ. ΘΆΡΟΤ 11. 019 

παιαν τ αι 50 141, πα τ{, οι πτ6 ἢ : μιΟἰθοῖο 

14 ἀἸ Τα π|4 οἰ σαι ῆοαι, ΔΙῸ. Πα τι15 ἃ ἴουσο γοοαν ΐ , 
δἴϊαπη ᾿ ἢ ρϑιῖι ᾿πη ρ ΕΠ πθητῸ πΉ] ΠΕ] δῖ. Τρ  ΠαΊταιν 

Ρ65 Θϑυθ ἸθΠ 115. ἅ]Π1οῖ] Οἰ ΓΘ ποι] : ν Θϑ ΕἸ Πη ΘΠ τι11} 
ἀἰδιθηξιιπι [τ1{. ΤῸ γΘΥῸ ΠΟΠΏΙΠ]1 411 ν 116 οἰανὶ 

51 Π| ἃ ΘΘΙΘΡΙ 65, Ζαΐτι6 ΠππἀΠ θη 6 Θφ 10 ΔἰΠπειι- 
ὙΠ} ῬΓΟΘΘ ΓΟ] Δ ἢ τπ1", τἀ τι8 1} π1 1} διὰ ΠΡ οβϑοῖ, 

ἴπ [860 να ἱποϊάτιηξ. 5664 ἁτι41 ρορι]ιπ {11 Πδθο 

ΟτιΡϊοϑα ΘΟ ΠΒΘοΟ Αγ ἔτ", ἃ] Θοἴτ!ηι 6556. 5 τ] 61 
ἴῃ ἰορο Μοβαῖοα αὐιστνῖα,, αἸνΊ ΠΑ Γ] ΟΠ 65... ΟἸΪΠᾺ 

Αἴ Ζ 116 ἀτιβρίοῖα [ἀπ] ]τι8 πὶ (ΘΟ Πτιπὶ ᾿πν Θη ἴα ὙΠῸ 
ΟἸἸπι νυ θα πίι". ΝΟ ΘηΪπὶ, ᾿π τ, ΠΑΡ ΊΟ] 40 1-- 
ΤΠ], ΠΘΕ[16 ἀπ ρ᾽ σα ΒΙ μ] πὶ. Ο ὁπῖθς δπΐηι, Ἰπαι11, 

τας 1) οπιῖπιι5 Πλοιις αϊορογαίοι α [αοῖο σιια, ἡΠ| 
εἰνίπιαϊίοπος οἱ ναιϊοϊτια ατιάϊοπε : εἰδὲὶ ατιίθηι 

ποτὶ οἷο εἰοάἐι Ζ)οπιίπιι5. 1) 6ιι5 {πι5. ΑἸδι τι} 

ΘΠΪηῚ {ΠΟΥ 5. δῖιπὶ 411 6χ Τ)οὶ ἸΘσῖῖ15 0 1Π5ΕΠ{π||15 

ΘΟΠΒΠΠΠΟΥ 1} 5.ΠΟΥῚΠ} ΓΙ ΓΙΟΠ ΘΙ {π|Γ6 ΡΟ οϑί, δ ἐο- 
σου πϑη πηι (6 γ τι5 ἀσΘ Π 615 5101 ᾿π ΘΟΠ 5] Πα Υ]05 
Ῥγατα ἀπ πη ]Π1ὰ Δ 6 γ 6 : ἴπ10 νΘΡῸ ΠΘ ἰπ οοηϑὶ- 
Ἰϊαυῖο5 Φα θη, σοὶ ΡΟΙ15 115 11 Τὰ ΟΊ 5115 αἴαιο 

ὄρνιθος κίνησις. Εἰ δὲ ἀπὸ δαιμόνων ἐνεργείας ἀπα- ἐν ἸοἸ5] του! ι5. Ἂς «αϊάοπι, ἃν {πὲ ΡΘΡΙ Ο τ} 

τηλὰ περιπέτονται, μκή μοι καθέζου δαιμόνων ἀπά- 
ταις προσχεχηνὼς, μηδὲ γίνου διαδολιχαῖς ἔχδοτος 

ἐνεργείαις - ὃς ἐπειδὰν ἅπαξ λάδη ψυχὴν εὐάγωγον 

εἰς ἀπώλειαν, πάντα τρόπον αὐτῇ " παραχρώμενος, 
» Τα οὐχ ἀνίησιν. 

Ἶ κε 
᾿Αλλὰ καὶ χρώζοντες χόραχες, χαὶ ἀλύοντες ἀετοὶ 

᾽ , 

δι’ ἀπορίαν θήρας, τὴν δεισιδαίμονα χαρδίαν πτήσ- 
ἐν "Ὁ Ὁ Ε 

σουσι" χαὶ τοσαύτη τοῦ ἐχθροῦ ἥ εἰς τὸν ἄνθρωπον 
τ [2 τ - 

ὕόδρις, ὥστε χαὶ γαλῇ παραφανεῖσα, καὶ χύων δια- 
΄ ἌΡ 0 -ὶ λ “ Ἁ ΩΣ -» 

κύψας, καὶ ἄνθρωπος ἐπιφανεὶς ἕωθεν, χἂν τῶν εὖ- 
νουστάτων ἢ, ὀφθαλμὸν δὲ ἢ σχέλος δεξιὸν " πε-- 
λ' Ν ἢ ὩΣ ζῶν Α ΕῚ , τ , πληγῶς, ἀπεπήδησε, χαὶ ἀπετράπη, χαὶ ἐπεχαλύ- 

Ψ, Χ “ 
Ψατο πολλάχις τοὺς ὀφθαλμούς. Τί ἐλεεινότερον τοῦ 

΄’΄ 

τοιούτου βίου, πάντα ὑποπτεύειν, ὑπὸ πάντων ἐμ- 

ΓΈ πάλαι μὲν γάρ. Π)οοδὲ μὲν ἴῃ ποβίτῖβ δὸχ 55. 
8. ἘΠΠῚ εἰ ἤδρ. ρυἸπηῖιδ, {{|Ὸ τι5ὶ βιαπξ ἘΥΡΟΘΡαρΡΙΙ, ὑαλι ΡΟΣ, χοὶ ὑοτσν εν, ἀτς ; τὰ γὰρ ἔθνη, φησὶν, ὁ υἱὸς καὶ ὁ θεὸς ἐξολοθρεύσει. ΑἹ 

Μη55. φαϊπτιθ {1 1π σοπίοχίιι, εἰσὶ πος ἴῃ {τι θιι5 βουῖ- 
Ρίυη 51} ἐξολοθρεύει, εἰμεν εἶϊι. ϑταιπν Ν55. ποππαΠι 
δέδωχε κύριος. 

ΒῬγο οἴτιι οἠϊίο συυϊδούλοις ᾿πν ΘΓ ἵπ 5ὸχ Δἴ55. 
συυιθούλους. 

Ὁ Τὰ «Ἰτπῖ θεῖς. 4155, ΒΟΡΊΡΓ ΠῚ ἵπν ΟΠ Ἶ Πλ115 οἶδεν, ΜῸΧ 

5101 προ πάθη δῖ ΟΡ Θοι]ο5. ροβίτιι πὶ ΠΟ ΠΟΥ Ϊν, 

ἘΠῚ 65. Γατασιιὰ ργνθἸοιπινα. ΕΠ σουῖθ 11 6 πΙῸ 

ΔΥΟΪΔΠ5, Θ5ΟΔ ΠῚ Ρ1}}}15. 51115 ΟΟΠῚ ΡΥ ᾺΓΠ 7. ΟΙΦΙ ΊΠῚ - 

4110 1 ἰη[δοῖᾳ γα 110: ΓΘ 1ΠΔ 15 1116 ἃν 5 Πιοίτι5 

ΕἸῚ δ5ὲ Ἰοοο ψατοῖ Π1} νυ ΟΙ551}}... ΠΡΊατιο ἔπει-- 
σὰπὴ ἀοίθοῖε. Οτοῖ 5] ἀφπιοπιμ ορονὰ [ταπιά τι-- 
Ἰθηΐθι οἰ ρου ΟΠ ; Π6 ἔτι, {1|2650, 5665, 560 

ἀατηοπι πηι [18 0115 1ΠΊΘ ἢ ι15, ΠΘΉΤ16 515 αἰ θ ]1οἷ5 

ΟΡΘΥΊτι5 ἀ θά τιι5. : 41 Οἴ"Π} 5616] ΡΤ Ὶ ΡΊΙΘΥῚ Δ η]-- 
ΠῚΔ ΠῚ] 1Π ΘΧῚΓΠππ1 ῬΙΌΡ ΘΠ ΘΠΙΘη]., μ]0 {15 Ομ ΠῚ ῖι5 
Θὰ θυ [6Π5. ᾿ρ58] ΠΟΙ (ΠῚ. 

"δ. 564 δὲ σουῦνὶ οΡοοΙ [ἀΠί65., οἱ ἈΠ Έ1|6 Πισθη-- 
165 Ο ργθας ἱΠΟΡ ΙΔ ΠῚ 5 Ὁ01᾽ 5106 5 {ΠΟ 511} Ρ61"- 
τουγθίδοιπιηε : οἱ τα πα οϑὲ ᾿πΊ ΠΉ1ο1 π΄ ΠΟΠΊΪΠΘηὶ 
Ῥδιυ] πιὰ, τι δ᾽ ν6] [6115 ἀρ ρᾶγθι, γ6] Θϑ Π15 σαριιῖ 
ΘΧβΟΥΙ, ν6] πὰ πὸ ΘσΟΙ ΠΟΠΊΟ, “τι την 15 ΘΧ Δ }}1- 
Εἰβϑι πΐδ5. οὐ] 15 ἀπ Οαα}π|55 ἃ ἀΘΧ ΡΊΙ ΠῚ ΟΥτι5. γπ]-- 

ΠΘΙΑ ΠῚ 511, ΓΘ 5111, ρΘάθηηηι γοίοραι, οἱ θ]ὸ- 

ΤΠ, 116 οολο5 ουίοσαι, Οὐ πᾶσ ]5. ΠΡ ἈΠ τ} 

{απ ποθ 6 ὙἸν Πα] σΘΠιι5., {πὸ Π11}}] ΠῚ 5ιι5ρ6- 

Μϑ85. πόπηι}} προαγορεύσει. 

4. ΑἸΠ Μβ85. χαταχρώμιενος : 4111 οἴτπι 6 1|5 παραχρώ- 

μενος. Μοχ ἔγεβ Μ,585, χράζοντες, υοοὶ εν απίε5 : 564 ἦτι- 

Βίαπι πο ὁδὲ «{ἴπ| ἅ]14 Ἰδοῖῖο, οἴμηι ΘΟΡΥΟΥΙ ΠῚ ΡΓΟΡΓΙα 

51, ῬΥΘΙΟΡΡῚ ἄοθοας. ΠΡ δι ροσί νόσοι κόρακες αὐ - 

ἀιιπειιν 111, ἐπὶ δὲ τοῦ χλάζειν λέγεται, 564 «αἱ 51} 1 

γοἸπι προ γουθα, ποῖ σα 5 ᾿Π {6 Π16ὸ, 

"͵.α «υϊπάιο Δῖ55, ΔῈ Ἐ4Π| ἡ ληγος:- 

δεῖ. ι8. 

τὸ. 

Τνιά. ν.12. 

1νϊὰ ν.τ΄. 



Ρεαἱ 
ἡ: 

1023. 

Ο᾽1.. 

οὐπιιι πα] οῖτιν, δια {π|6 Ομ ηἶὰ ΤΠ] ρΘ 6 ηἴ05. ΟἿ} 

ΡΟ τι5. ΠῚ ΠΊΔ ΠῚ 5118} ἀπ Ποὺ δα Τρϑῖι γϑάτι- 

σοῦ ἀδθονοιῦ Οἴτι ν ον }5 ἄν 85. θ6Ὶ ΔΘΡΘἢῚ γ 9] Δ - 

(05... Π6 ΟΡ Οϑἷτι5. γο]ατιι5. ππΟ ἄτι}. ΓΑΓΠΟΠ ΘΙ 

Πτι} 50 1166 ὲ οἰγοῦ!ο5 5061 σαρι Ππο- 

ϑσιι ἀδϑου απ : ἀἢ ἴπ Ον ούβαμι [ἀοϊθι [Ὁ Δ Π-- 

ΘΧΡΙΟν65: 

{5 Σ αὐ ΡΠ} ἃ ἴουσο Δάἀνοίθηῖ., ἀπ 'π ΟΠ] υπτ 
ἀοΠοοίαητ. ΠΝ ΟΠ 5515. ΓΗ ΓΗ ΘῊῚ ἢ 1ρ515 0 η-- 

ἀϊτουῖβ. βαρ θπτία πη. Οὐ Ἰ Πα ΠΟ ΠΘ ]τι6 ἃ ΠΝ ΓΆΓῸ : 
4 Π|᾿ὰὉ πὶ Π]0]65. ΓΔ η Τὰ 001 ΔΘΙΘῊῚ [γαῖα : 4πὸ-- 

πιο ἄο ᾿ϊαυῖ ἃ ον 15. Πα Γιγὰ ῬΘΠΠΪ5 ἢ αΐ ψ ΘΠ] Ππ|ΠῚ: 

ποθ ΟΡ ἢ ἔα Π ΠῚ ρα 5515. Ἀ}15 5 σα α ὙΠῸ 

«αβὶ σα θυ πο. γ ἠ ἔτι) δυπιπὶ (ΠνἸ σα π : πὰ 

γατοπθ «οι πθ. ἃ ἱποθάθηάιιπη. ΠῸΠ διιη1 

Ἰάοποι, νόθοι μοάτηη. ἃ}15 5115 δ ρ0] απ. Οιιο- 

ΟἸΠ 116 ἀν Ὸ5 51Π| πα 1105. “αοθοι 110 δι1η} γὰ- 

Ῥάσοϑ, ΒΟΥ ΕΓ 51 π| ΘΟ ΟΥ 5 ΘΟΠΒΠΓΙΠΌΠΘΙΗῚ ΥἾΓὲ6 

51:85 Ἰ]οπθαπι ἴθ σοπν οηἸθηίθην. ΑΠ1Π15 4! θη 
ἀαἴὰ ϑιιηῖ ᾿Π5ΠΠ]Θ ηΤὰ ΔΑ ΡΙΠ 26. ΔΟΘΟΠΙΠΊΟαΪα Σ τιη- 

Θ1165 50 1106}: 1π 1115 γΘΡῸ ψ ΘΠ 1 γι νι ἰθοῸ γῸ- 

ῬοΥ ιπταπ Ρ Θά ι} Π]ΘΙ ΠΡ Π96 Σ τι 0061 Ο] ἢ ΓΔ. ἽΠΠῚ 

Ἰατ τι ἴδ {πιχ τὰ πποτιη} ἔπ] ΡΥ σι} ἀατιὰ [ΔΟἸ] 15 

ῬΓΟρυ σθιι". ΝΊΒΗ ΠΟΙ. 651 θ᾽ πιι 1)6] Βα ρ μὰ : 

5 {α] θη Ομ ἶὰ 1 Βα θ᾽ ΟΠ ἃ [δοῖτ. ΟἿ τἀ πηθη μᾶ}- 

681 δἰ, «υ 4116 ἃ] )]θοῖα οἵ Πιι}1}1ὰ Βα ρὶ 5 ἃ Π1- 

ὙΠ π|0} ΠΟ 15. ἃ] 5.611} Θ᾽ Ὁ ΡΟΒΙ[{1Π} ἀΟΟΟΠΊΠ1Ο-- 

ἀἀγὸ το τι", ἀο Π6ὸ ἀδρο] τοῖο ᾿π5] ἀἸο515 ἀφοιηοη]- 

Ἰθλ15 πὰ ΠΟΙ ρα Γαι} 56 ΘΓ σ5ἴα ΘΓ ἀ Το τ : {|| ΟἿ} 

1 ἀουῸ ἀμ] ΠΟ ἢ ἔπι. γΟἸ ον 115 τ ππτο δ. 1ΠΠπ|Ὸ 56 

ΟἸΡου ΘΠ: ΔΙ ΟΙΟΙῸ5. 511Π|. [ΔΘ π ΠΓ16 τ ΘΥΡΟΥ 

1Π5] 0 16 ΠΕ 1} 5  ΠΑΡῚ ΠΟῸῚ ρΌ551{. ΟΠ ὰ } ΟΪτι5 

φοάτι0 ΕἸσ Ό55115. 850 ΔΘΓ]Π1. Θὰ [6 5, ΘΟΟΆΒΙΟΠΘ 

Θχ ἃ]]1α|5. δυγορία,, αὐ πιδάο]α ᾿Π5]Ρ᾽ ΠΕ] ῖ5 

Δα] οπ αι ΠΟ ἢ ἐπι ΠΠ| 6} ΟΥΓΑΤΙΟ Π6. ΘΟΙ ]ΘΧῚ 511-- 

115. Δάνονίθπάϊη. ἀπιῖθι. οϑὲ {πιο ΒΟ ρεινα 

τρααὉ ἀν᾽ πα!Π] ποι ῬΠν ΠΙ5Γ0 015... μος 68Γ, Ραϊ- 

5{ΠΠ15... Ῥεου Πα δ ΘΧΘΙΡΟΙ ΠΛ 6556. : 5016. ΘΠΪΠῚ 

᾿οϑοθ 50105. ΠΟΙ Πα} 6 ΑΘ Θπᾶ5. Οτιθιη δ τηο- 
ἄτιην πηι ΟἹ ] ἀτὶ ρυ ἀἸΟ ΠΟ Π 6 ἢ δὲ ΠΟΙ ΙΓ ΟΠ ΘΙ 

συ]ιβάτιο νἱτ ἐν παῖ} 416, ΠβΎ ΡΠ νη ἤοϊα οἱ 

᾿πολπαιηθηΐα., Οὐδίο 5. ἈΠ  οαΠ] ὩΡΓΘΙῺ τ᾿ ἰἴὰ οἵ 
ΑἸΙΟΡΙν ἹΙ ἀν παι] Π 1} 51] ΡΘΟ  ἸνἾ τον νἰπἀἸοὰ- 

χη}. Τίατι6 ἀκ πϊά]α 5101 ῬΡΟΡΥΪα τ ΘΠ γϑοῖο 

111, αὐ ϑίαταμι ρυϊδίϊπιιι γϑάδοτα. 

το. Εἰ χ{ϊ πειιεἰ αἰϊοπῖϑ ὁπ γαοιὶ σεσεῖ ἰπ θα. 

ς ἘΔ1 ἐπαναγαγεῖν. Αἱ Μ85. 5εχ ἐπανάγειν. διαιτα 

ΟἹ}. ῥυῖπλιι εἰς τὸν ἀέρα. 

ἃ Βπ οὐαὶ Βορ. Του το νηχτά. ΠῚ ἀυΐπαμιιο. ΜΞ, 

νηλτιχα. 

4 ἈΠ Μ55. ἐπέχει τ ἀΠΠ οὐσπὴ οα{1{15 ἔχει, 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒῸΝ 

ἵφῳ 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

τ αἰ κυτοσοις ἢ ., 
» δέον πανταχόθεν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν πρὸς 

5 ΠῚ 
Θεὸν “ ἐπανάγειν ; ὍὍταν ἴδης ὄρνιθας διαπετομέ- 

ἐργάζου, εἰ κύκλους ὑπὲρ χεφαλὴς ἡμῶν περιγρά- ι 
Ἂ , ΄ὔ “-“᾿ 

φουσιν, ἢ ἀντιπρόσωποι φέρονται, ἢ ἐχ τῶν κατό- 
, 

πιν ἐφίπτανται, 
ΕἸ λυ  -ῷ Χο δ, 
ἢ πρὸς τὰ πλάγια μεταόαίνουσι. 

ἩΣΤΣ ι τ  Ά ᾿ 
Ταῦτα καταλιπὼν, τοῦ δημιουργοῦ τὴν ἐπ᾽ αὐτοῖς 

, ἥ ; :: 
σοφίαν, χαὶ διαχκόσυνησιν θαύμασον " πῶς βάρος το- 

- αὐϑϑι,.9. Δ ᾽ὔ -Ὁ- “Δ - Ἷ 

σοῦτον δι’ ἀέρος φέρεται" πῶς ἣ ἁπαλὴ τοῦ ἀέρος 
΄ ν - - - - , 

φύσις ὄχημα γίνεται τῷ πτερῷ ̓  πῶς τῇ μὲν ἐχτά- 
“ ἘΣΕΡ Στ τ τρλσον τς το ΚΟ ΩΤΝ ε Ξ ἐπινή: ἔρι. τῇ δὲ οὖρ σει τῶν πτερῶν ἐπινήχονται τῷ ἀέρι, τῇ ὃς οὐρᾷ 

ἌΡΧΗΙ ἐπὶ ΕΣ Ξ ; 3 
οἷον πηδαλίῳ τὴν πτῆτιν ἑαυτῶν ἀπευθύνουσι" πῶς 
9 κῇ αν νον: ἮΣ Ξ βεσιεςςς 
ὅσα βαδίζειν ἐστὶν ἀνεπιτήδεια, τῷ πτερῷ τὴν 
Ε αὐ -» ΝΣ ΤΙ ΣΑΒΑ - ΞΟ ὰ Ἣ ΞΡ [ 
χρείαν τῶν ποδῶν ἐχπληροῖ. “Ὅσα “ἧ νηχτιχὰ ;) ὅσα 

δ ἐν “ , ᾿ἶ Υ ἁρπαχτιχὰ, πρέπουσαν τῷ βίῳ τὴν χατασχευὴν “ ἔχει 
- Τὰ “ - ι ν “}) ᾿ ἷ ς 

τοῦ σώματος. 'Γοῖς μὲν γὰρ ὄργανα πρὸς τὴν ἄρπα- 
ῳϑ ΠΤ Ξ ΚΤΎΤΕ ΝΣ ΠΑ ΚΗΗΙ τ ὁ ΘΙ ΝΕΘΈΞΕΝ 
Υγν., οἱ ονυγες τοῖς οξ οἵἴονει χωπαι οἱ ὑμένες εἰσν 

ΞΞ Ἐπ γα ΕΣ ΠΝ ἢ ἄρδω 
} τῶν ποδῶν" ὥστε τῷ πλάτει τῆς βάσεως ῥᾷον διω-- 

Ὰ ἈΡΩ ὙΠ ᾿ 
θεῖσθχι τὸ ὕδωρ χατὰ τὴν χίνησιν. Πάντα γέμειν 
τ τὸ τς ἢ ἜΣ ΕΣ 

τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ πάντα γὰρ ἐν σοφία ἐποίη- 
, Ἁ - δὶ 

σεν. Ὁ δὲ μικρόψυχος, καὶ ἦ ταπεινὰ φρονῶν, τὰς 
ἤτος ἜΤ Σ ἐν ἘΞ ἘΥΟΣ 

τῶν ἀλόγων χινήσεις τῷ ἰδίῳ σχοπῷ συναρμόζειν 
᾿ ᾿ ἣ ἀμ τ 5 κ 
ἐπιχειρῶν, χαταλιπὼν Θεὸν , δαίμοσιν ἐπιδούλοις 

σε 
« 2 » ς Ἀ Αο ΡΣ ἜΛΕΞΕΝ αν 
ἔχδοτον ἔδωχεν ἑαυτὸν, οὗ τῷ χρατεῖν τοῦ ἀέρος 
» ΝῊ , - -- ἂν ᾿ 

ὧδε καὶ ὧδε στρέφειν ἐπινοοῦντες τοὺς ὄρνιθας, ἀθε- 
ἐπεν τἶτη ; 

τῶν ἀνοήτων συνέχουσι. 

ρεχθδατικώτερον εἴρηται, ἀλλ᾽ οὐκ 'ν ν ἢ ᾽ 
" ἘΥΡΟΥ  ΠΕΣ ΠΕΣ ΡῈ 
ἐχ τοῦ ῥητοῦ ἀφορμῇ εἰς θε- 

, τ 5.» Δ ΡΝ ϑα ον ΚΑῚ ιν τ: 
ῥαπείαν τῶν ἀνοήτων ἐχρήσατο. Σημειωτέον ὃὲ ὅτι 

ἐκ μον ΜΘ ΑΣ γπϑθλν, τᾷ ᾿ 
τὸν χληδονισμὸν ἴδιον ἐπιτήδευμα τῶν Φυλιστιαίων 

ἢ Γραφὴ παραδίδωσι, τουτέστι, τῶν Παλαιστινῶν" 
΄ Η ᾿ ,΄ 3κ Ὁ “5 ν 5. 2 

τούτους γὰρ χαὶ μόνους ᾿Αλλοφύλους ἔθος αὐτῇ ὀνο - 
7) ΓΤ -» Ἅ Ἂς κ 

μάζειν. “Ὥσπερ γὰρ Χαλδαῖοι γενεθλιαλογίαν , χαὶ 
ε τὰν: ἐς ΤΑΣΕΣΣ 

Αἰγύπτιοι ψναρμαχείας χαὶ ἐπαοιδὰς, χαὶ Κρῆτες 
" ἹἽ ; 3 ξ: Ἀν, ᾿ Ἕ 

οἰωνιστικήν᾽ οὕτω καὶ οἵ ᾿Αλλόφυλοι τὸν χληδοντ- 
Ν᾿ 5 ΑΝ. ἢ ᾿: “5. ν νὰ « Ὁ ἈΞ Ὁ 

συὸν ἰδιώσαντο. Πρὸς οὖν τὰ ἴδια ἑαυτῆς χκαχὰ ἐπα- 
-- ΄ ’,ὔ « Ἂν: τὶ γεν ἐν 

νῆλθεν ἣ χώρα, γενομένη ὡς τὸ ἀπαρχῆς. 

Ἃς Καὶ τέχνα πολλὰ ἀλλόφυλα ὅ ἐγενήθη ἐν αὐτῇ. 

ΓῸΟ}}». ῬΥΙΠλτ5 καὶ ταπεινοφρονῶν. 

ε ἘΔ οαπὰ {τἰριι5 585. ἐπιθούλοις ἔχδοτον ἔδωχεν. 

ΑἸΗ {τὸς 
«π ἀἰϊο πὶ πὸπ 11ὰ ποοδββασα ὁ5586. νἱδοίαν, 

« ἘΦ οὐ Βδρ. τονελτι5. εἰ (0]}}», βου τις 

ἐπιθούλοις ἐκδέδωχεν, οπιῖδθα νόσα ἔχδοτον, 

ἐγενήθη, 



ΘΟΟΜΜΈΕΝΤ. 

᾿ 
Ὅταν πόλις, ἔθη μοχθηρὰ παραδεξαμένη, χατ 
ὩΣ Ὁ - Υ κ , ᾿ Ψ 

αὐτὰ βιοῦν ἕληται, τοῖς ἐπιγινομένοις λοιπὸν ὥσπερ 
- Χ 

νόμος γίνεται τὸ τῶν πατέρων ἁμάρτημα, χαὶ εὐθὺς 
- ᾿ -" , , 5 , , ἀϑξΑς δὲ τὰ 
ἐχ γενέσεως ἀλλόφυλά ἐστι τὰ τέχνα, ὑπὸ τῆς πο- 

νηρᾶς ἀγωγῆς ἀλλοτριούμενα τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 
32 ἣν ναι ν᾿ ᾿ σω ! » ΄, λλ φχι 

Πἰπεὶ δὲ χαὶ οἵ καρποὶ τῆς Ψυχῆς τέκνα πολλάχις 

λέγονται, εἴποι ἄν τις τὸν παρὰ τὸ βούλημα τῆς 

θείας Γραφῆς συλλεξάμενον ἀπὸ τῶν ἔξωθεν τῆς θεο- 
’ Ψ "» ε - ν ΓΥ, ἐο Δ ΕἸ 

σεθείας λόγους οὐχ ὑγιεῖς, καὶ παραδεξάμενον αὖ- 
ΑἹ - τοὺς, τὰ τέχνα ἀλλόφυλα ποιεῖσθαι. 

᾿ἜἜνεπλήσθη γὰρ ἢ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου χαὶ χου- τ ΠΥ ΠΡ τ χῶρ ἔλορον Ἐν ΧΕ Ἄν. Ἢ τς 
σίου, χαὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν. 
« , ἢ ᾿ Ὡς ΑΝ τς ἐνὶ τ᾿ 
Ἠλίχον ἁμάρτημα τὸ φιλοπλουτεῖν, ὅτι ἐν τῷ κατα- ᾿ ἣν ϑ ᾿ ἐς ΨΡΙΓΙΝ : ΞΡ 
λόγῳ τῶν τηλιχούτων ἁμαρτημάτων ἐτάχθη. Μετὰ 

γὰρ χλωηδονισμῶν χαὶ τέχνων ἀλλοφύλων, τῶν ἐχ 

τοῦ πληθυνθῆναι τὴν πορνείαν " γεννωμένων τάχα 

ἐν τῷ Ἰσραὴλ, συγκατηρίθμηται χαὶ τὸ ἐμπλη- 

σθῆναι τὴν χώραν ἀργυρίου χαὶ χρυσίου. Θεοσεδεῖ 
Ἂ᾽ - 

μὲν γὰρ ψυχῇ ἀφορμὴ πρὸς εὐποιίαν κατὰ τὴν 

μεταδοτιχὴν χοινωνίαν ὃ πλοῦτος γίνεται" φιλη- 
Ἀ , - Ε δόνῳ δὲ χαὶ φιλοσωμάτῳ ἐφόδιον τρυφῆς χαὶ ἀχο- 

,ὔ 

λασίας γίνεται. Πενία μὲν γὰρ παιδαγωγός ἐστιν 
᾽ ΠΩ͂Σ ἍΠ ΝΣ ΕΞ τῇ "ἶς εἰς εὐσέξειαν, πλοῦτος δὲ ὕῤρεώς ἐστιν ἀφορμή. 
ΤΥ δ ὅλον ἔῦνος δὐχαλεῖς ἀν , δἰ δὲ ὅλον ἔθνος ἐγχαλεῖται περιουσίαν χρημάτων, 

σχοπείτωσαν οἵ πλουτοῦντες, πῶς ὑπὲρ τῶν οἰχείων 

ἀπολογήσονται. ᾿Ἰὰλν δέ τις οἴηται ἔχ τινος εὐλόγου 
, ’, -Ὁ 

προφάσεως νομιζομένης πλουτῶν μὴ ἁμαρτάνειν, 

ἀναμνησθήτω τοῦ εὐαγγελιχοῦ προστάγματος, σα- 

φῶς ἀπαγορεύοντος νὴ θησαυρίζειν ἑαυτοῖς ἐπὶ τῆς 

Ὁ 

Καὶ ἐνεπλήσθη ἣ γὴ ἵππων, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς 

τῶν ἁρμάτων αὐτῶν. Πανταχοῦ παρχιτησαμένους 

τοὺς ἁγίους τετηρήχαμεν τὴν τῶν ἵππων χρῆσιν, 

ἐπί τε τῶν πολεμικῶν παρατάξεων; χαὶ ἐν ταῖς 

λοιπαῖς χατὰ τὸν βίον χρείαις. Δι᾿ ὃ χαὶ ἐνταῦθα 

τοῖς λοιποῖς κατηγορήμασι χαὶ ἢ τῶν ἵππων συγκα- 
τηρίθμηται. 'Γοῦ γὰρ Θεοῦ βουλομένου τῆς παρ᾽ 
αὐτοῦ βοηθείας αὐτοὺς ἐξηρτῆσθαι, χαὶ μὴ ταῖς 

οἰχείαις παρασχευαῖς αὐτοὺς ἐπελπίζειν ἐν τοῖς πο- 
λέμοις, καὶ διὰ τοῦτο ἀπαγορεύσαντος, μή ποτε 
πληθύνης σεαυτῷ ἵππον᾽ οἱ τότε ἐγκαλούμενοι το- 

΄) 

γν 
ἤτοι ὑπερόδολιχῶς 

υγαοιὶ σιεῖ; οὐ ἴτὰ «ποίπς, ο τα. ἱπ νοηϊταν ἀρια 
ἘΧΧ, ΑἹ αἰτἰ «ααξιον Μ55. 6 ποβ  υ15 Ῥονίηἰς αἴ 6 
πομπ1}}}} ΒΙΒ]οσπὶ (ο ]Ἰσο5 ἐγεννήθη, παϊὶ σιπί. ΑἸ1- 
«παᾶη 0 Ρμοβὲ πόππι}}1} ΜΙ 955. βιοῦν ἕλοιτο, Ηος ἴρ5ο ἴῃ 

ΙΝ ΕΒΆΤΙΑΜ 

ῃ 

Θ᾽ 

Οὐτπ 506] θυ [05 ΠΟ, 65 Οἷν [85 656 ΔΠΙρΙΘ χα, γαΠι-- 

(116 5θοιιη τι 605. ὙἸΓ8 1} 1Π5{{{π|6 06 : ῬΟΒἐΠΊΟ τ1} 
Ρᾶγθηίιπη Πρ Ὶ πιπὶ [ἀμ] τα πὶ ἰθὸχ ἃ Ροβίθυοϑ 
{ὐδ Π51, 5: ἃ ΓΠ ΠῚ 6116 410 1050. ΠΑΓΑΪ ΠΠῚῚ ἤπιπὶ Δ]16η1-- 

ῬΒΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΛΡΌΤ 11. 

δθπῶ, Ο]} ἱπηρ}Ὸ θα. πὶ ν᾽ τὰ ΠΠΟΠΘΙῚ ἈΠ Π6 ΠᾺΓ ἃ μὸ- 

ΡυΠῸ 1)6ῖ. Οὐὰπὶ ἀπιΐθπι δὲ ἔτοἔτι5. ἈΠ] ΠΡ ΠΠΙΠΟΙΙ- 

ῬΘηΓαν Πλ11}{18. ἴπ ΙΟοΙ5. ΠΠΠ ς αἰἴσθῦθ {115 ΡΟΒ51 

Θ11Π1, 4] ΡΥ ΈΟΙΟΡ ἀν Ὶ ποθ ΒΟΥ ρα 85. 5ΘΠ511ΠῚ 561"- 

ΠΊΟΠΘ5 Πατι 58 ΠῸ5 ΘΟ]]Θ ΤΟΥ, ΘΧΘΘρ ον πὸ ἃ 4{|- 
Ἰϑιιϑνὶβ ἃ ᾿ἱθίαιθ 4|16Π15.,ὄ ΠΠ]05. Π]ΘΠΙσο πὰ5. 56- 

Π11556. 

8ο. Περίεία 65. ἐπὶπι τορίο θογιπι αγροτίο οἱ 

αἰ, οἱ ποτὶ ΘΓαΐ γιη1 6.15 {ἰιδ5αιισογιίηι {{10-- 

τάίηι. ΤΙΝ ΤΠ ΛΊΠ 54 Ππ|πῈ {πὰ Δ σΥΆΥΘ 510 ρϑορὰ- 
{πΠ}.5. ὁΧ 60 ᾿ϊψιιοι, φαοα ἴῃ Τὰ ΠΙΟΥ 1 506 ΘΓ ΠῚ 

ὁδί! οσο ΠΙΙΠΊΘ ΛΘ. ΝΆΠῚ τ1Πὰ ΟἿ Δι 11}}}15 οἱ 

{115 Δ] ΠΙΡΘΠΪ5.,. {1 [Ὀγῖ6 ἴπ [5086] ὁ πλα}{1-- 
ΡΠ Ισαῖα δία ρνα ΡΥΟΟΥ ΑΕ ἔπιον πῇ, πος Θεΐαμη Πιι-- 

ΠΙΘΡΔΓ1ΠῚ Θϑῖ 7 ΠΘΠῚΡ6 ᾿Π] ρ] ἔα [1556 ΤΘΘΊΟΠΘΠῚ 

ΔΥΡΘΘΠ[Ο δ ἃτι1Ὸ. Ὑ ΟΡ Π ΘΠ Πν ΘΡῸ θἷὰ ἃς γ ΘΠ Πσοϑα 

ΔηΪπια δχ αἰν 15. ἀπδα πὴ ἀν ΡΙ: Ὀοποίαοϊθπεϊ., 

{παῖ Πτι5. Θὰ5 ΠῚ ΡΟ ΤΠ ἃ ΘΟΙΠΉ ΔΙ ΠΙΟΔΓ : ἈΠ ΠΠη85 
νΘΡῸ ΠΠ ΔἸ ποσὰ δὲ ΘΟ ΟΥ 5. ἀπη ΗΠ], γο]ι 115 

Τπηριι 1 τ5 16 Οσοαβῖο διιπ|. Ῥαι ρου α5. ΠαΙΠΠτι6 
ἄτιχ 6δϑὶ δὲ υπασίβίγα αὐ θ᾿ δίαιθηι : σοπνα., εἰν 1:0 

πππ! ρΘεα ΠΕ] ΡΡΟΟΔΟΙ [Δ ΓΙ50116 ΘΟ α510 δ οαιιϑᾶ. 

Οιιοά 5] τθη5 ᾿πίθσνα ἦ6᾽ οριιηὶ οΟρΐα ἀσοτιβα Γι)", 

5611 ΠῚ ΘΠ 1 ΤΘριΓΘ ΠΕ αἰν 65. Πα π [0 Ρ]Ὸ 5115 
51π| γᾷ ΠΟ Π 6 ΓΘ αἸτγ]. 51 {1115 ν Θ᾽ Ὸ ΘΧ 5 Π|6 6 0} 

ΑἸΙιΘ ἢ} ρυ το θχ πὶ 4] νἸἀϑαῖαν ΓΑ ΓΟΠΪ 6556 σοΠ- 

5ΘΠ Δ ΠΘΙΙΒ., 5656. ΠῸῚ ἰήδο ρϑοσανρθ, {πο4 ἐϊνε5 
510 ς ΠΟΙ ΠΘΡ 15. Θν απ ]1ο1 Ρ ΘοΘρΡΕΪ, {τι ον 6 

δν θη θυ τι6 ΡΙῸ ΒΘ μλτι" {Π᾿ 5 ἈΠ ΓῸ5 πὶ [ΟΡ Γὰ πὸ- 
"5 ΘΟ ΘΥΘΡΟ. 

81. δὶ γορίθία δεῖ ἰογτα δηιιὶς, δὲ ποὸη δγαΐ 

τιμιΠ Θυ 5. ΘΙ ἐπὰν ΘΟΙ ἐπι. ΒΑ ΟἴΟ5. τι. ὁ}»- 

5ΘΥν ΑΥἽΠΏ1 55 οἴ 1π Π6Π]Π1οἷ5. ΘΟ ΠῚ ΟΕ 115... ἔπη [πη 

ΚΙ 15 ν] 5 ΠΘΟΘσΒ᾽ [Ἀ{Π|0115 ΘΙ ΠΙΙΟΥΙΙΠῚ τιδι1ΠῈ {Ἐπ|556’ 

ἀνουβαῖοϑ. ΟἸ ΠΟ ΓΘ ΠῚ [αἴ ΘΕΪΔ ΠῚ ΘΕ ΠΙΟΓΊΙῚ τιδῖ15 
{Πᾶ ΟἸΠΠῚ ΘΕ ΓΟΓ 5. ΟΡ] ΠΑ ΓΙ ΟΠ 115 ΓΘΟΘΠΒ τ|5 δϑί. 

Οἴτπὴ ΘηΪ ΠῚ ψ6]1} Τ)θιι5. ἃ 5110 1ρ511|5. ᾿ 5110. 605 
ἀοροπάονθ,, ΠΠοϑάτιθ ᾿πτον θΘΠΠτΠ} σΈΡΟ Πα ειη Π6-- 

“αι ἢ 506 ΠῚ ΓΘΡΟΠΘΙΡΘ 1Π 51115 ᾿ΡΘΟΥ ΠῚ ΔΡΠ]Ϊ5 Σ 
ΘΕ δὰ ἐδ οαϊτιδὰ Ποὺ νϑίαξ, ἀἸθθπ5 : ΝῸ τη {π|Δ ] 

{ΠῚ πη α] ΠΡ] 1 65. Θάταπιπὴ : “τ {ΠῚ Δ ΟΟΙΙ Βα λα ΠΕ)", 

τἀ πὰ δ ποντηι ΟΠ θα ἔπη) πλΠ 1 τ {Ππ|6.. 0 πτι-- 

ΘΙ ῚΠΠ] Θὰ ΠῚ 51} ΘΓ αν ΘΓ. ῬΟΡΡῸ δι [ἃ Πν ρονΡο-- 

Ἰοςο (91}. βϑσιιη τι τοῖς ἐπιγεννωμιένοις λοιπόν. 

»7α (10. βοοιπ]ις εἱ Βορ. {π|||6πὶ βθοιηάιι. 

ἘΦ νογὸ οἱ ἔγος Μεβ. γενουένων. Μοχ «παίμπον δος, 

συγκατηρίθμνηται. ἘΔ συγκαταριθιυιεῖται, 

- " 

αι). 6. 
19. 

ν. 8. 

7) 

τὸ. 

"7. 



Νηνι.3. 15. 

ἥο. 

Ῥεαὶ. 82. 

010 

Ἰΐσθ ἀφο οἰ ἈΠλτ15.5. ἅπ ΘΧ ΒΕ ΠΟ Πλ115. ᾿ἦθο ἀἰοιαιηὶ 

[υἴ556. ΠΟῚ 6556 ΟΕ 1 ΠΕ ΠΊΘ. 1, (πο ν1]1ὰ οἱ 
Ῥγοϑουε πὴ. ἰπα]ονία, πι}}}0 ΠιιμηθνῸ ἴῃ ΒΟ ΡΕαΡὰ 
πα]οαητι, ΟΡδοῦνὰ Θηὶπὰ ἰπ ΝΙΙΊΘΥῚ5. ΠΟ 16- 
ΘΘΠΒΘΥῚ Π.ΠΠΘΡΘ ΠῚ, γ 6] 1 [ΠΡ Πηὰ πὶ : ΠΟῚ ρμιιο- 

Δ}. [ἈΠ] Π1Ὰ} ἀΒΡΘΥ ΠᾺΡ Π]6), ΘΧΟΘΡ 5 ρυπηοσο- 

ΠΪΕ15. δὲ Τιθν τάσιν ΠΡ Υ 5. : ΠΟῚ 5ΘΡΨ ΙΓ, ὈΙΌΡΤΘΙ 
Τπιι5[  } 5100] ΠΟΙ ΠΗ ἢ ΠῸΠ ΘῈ 41 ΘοΙὴ- 

ΤΔΪΧΤΙ δϑδι σο ΠΟΥ 5, ΡΙΌΡίου ἀϊνθυβιτατθιη. Πα τι6 

Ἰιὰὸ Δ ΔΤΊΟΠ 6 ΟἸΕΓΓῚΙ5. ἃ] 6. ΘΟΠΊ Ρα αΓῸ5 ἃ  ᾿Ο5565505 
ΠΟΙ ΠΙΠΠΘΙ ΔΙῚ (ἰτἸοἰ ππτι5. 

82. Εἰ γτορίθια 65 ἰοττα αὐοπιϊπαϊοπῖνιι 5 ορο- 

ΤΠ. τι ατειτιγι ἜΟΥεηι. (δα ΕἸ] 11} ΤΟ 165, δ Πγϊὰ ἃ 

αἸν᾽πα ΠΟ π θτι5 ΟὐἿρῖπθ, ρ6ι ἀγαυιτἴαηι δὲ ᾿Ἰπδᾶπιηι ὁ χληδονισμῶν τὴν ἀρχὴν λα 

Θαπιον πὶ 5ἐα πη ᾿η ΤΟ] ΟἸΔ νὰ πὶ Προ ΘΓ, ΝΠ 

4τπ|ο« ἃ Τ)6ῖ σοηβ]Πὸ ἀο[θοουῖη, ἃς γι ο 15. 5656 
ῬΡΔΡαιΘυἸηΣ αἰρητοβ {πο πο Π)60,, 566 ἰπϑία- 
ΒΗ τατι εἰντεανιιη. σομΠ ἀογίηῦ : απο ἴῃ Θα 115 

δα ϑα]τῖθηι [ἈΠ] Δ Ι]} 15, ΠΟ ἴῃ 60 {|| Β6]]ὰ ροῖοβι 

ΘΟΠΙΘΙΟΙΘ., [πϑυϊηΐ ᾿πηἰχὶ ; ̓η46. ΘΟΠ ΒΘ ΠΘΠ5. {π|ν 

1105 δὺὸ ἀθυθηΐδϑθ, τ ΓΟΡΓᾺ 51115 ἃ ΠΝ ΠΑ ΠΟΙ Ϊ-- 

ῬῈι5 σομρ!ογοη. Ομ πῖ5. ἰσίταν ἀοῖϊο ρου γ6- 

οἴδηη. ΤΑΓΠΟΠΘΩ μαϊΓαῖα., 60. 651 ἃθομη Παιῖο. 

Οπδιηδαἀπηοάιιηι Θπὶ μι 41 5[ομηΔΉ}Π10, 6] 5 πὸ [-- 

ΟἿ ἀἰἸββο τη ἸαΠον ΠΕ, 50 144 ϑρθοίδοι ἃ 
ε Ἄ ε τ ΝΑ 

ἈΝ ΘΙ ΒΔ ΠΕ" ; ΘΧΘΠΊΡ]1 οατιδα, ΘΧ ΟΡ] ΠΙΌ ΙΗ 6]6- 5 μάτων ἐχϑολὰς, χαὶ ἕλχη δυσώδη, χαὶ τὰ 

οἴδιηθη τα, α]σουὰ συν ο θητὰ , πθῸ ΠΟ Δ]Ϊὰ 14 

ΘΘΠ5. : δῖ0. οἵ ᾿πηρι 0. Οὐ δοσπεοήτιθ ΔΟΙΪΟΠ 65 
5ΒΆΠΟΙῸ διιηΐ ἃ] οἰ πάτο. Οὐ πόα θα ϑονῖραι- 

γ85 1105. 651 1ἄο]α ΡΡΌΡΥΘ ἃ Ο Πα πάτο Π65 ἀρρ6}- 

Ἰαγθ, ν᾽ οϑοῦ ΟΠ] Π65 ᾿πΠ Ὶ ΠΑ ΟΠ 65. ἸΠ5ΓᾺΥ ΘΙ ΘΓ 85 

ΟΕ] 54 ἀπ} ΔΠΊΠΊΟ ᾿ΠῚ}0 "Θσϑδθ.. ἃΟΙΪ ΠΑ ΟΠ 65 ϑιιπξ 

γΘΘἸΟμθὴι ᾿ΠΠΡ] ΘΠ θ5 ; ΠΟ. οδῖ 9. ΟΠ ΠΘΗῚ ΔΗ) ]Δ ΠῚ 

ΘΔΡΔΟΙ τα θη} Γ ΠΟ Ϊ5 ἃπῖμηδο. Εἰ «ἀογανογιτι σι 

Ζδοογιιτὶ εἰϊρ τὶ δογιη. Ὁ ἀυιαη δια πη Π]ὰ 5ΓᾺ]Π ΕΠ {1ἃ 

[ἀν], 14 απο αιῖβ [δ θυ, Τλθιι πὴ ΘΧ συ Ἱπλὰ 6, 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡ ΆῸΝ 5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΔΟΝΙ, 

ΕΝ Ὰ ὙΠ τος ΤΠ ΎΝ 
ἐχδεξώμεθα, ἢ παρὰ τὸ τὰ φαῦλα χαὶ ἄλλως ἄτι- 

ἣ Ε ἧς Ξε τ ἘΞ 
μα μὴ ἀριθμεῖσθαι ἐν τῇ Γραφῇ, νομίσωμεν εἰρῆ- 

τατον πὸ 
σθαι τὸ μὴ εἶναι ἀριθμὸν τῶν ἁρμάτων. Τήρει γὰρ, 
- ΓΕ - - δ ν4 - ε 3 ΚΝ 
ὅτι ἐν ᾿Αριθμοῖς οὐ γυνὴ ἀριθμεῖται, ὡς ἀσθενής 

, 

οὐ παιδίον, ὡς εὐκαταφρόνητον: πλὴν πρωτοτό- 
Ὑ ἘΝ ΣΣΝ ἐξα ἔστ Ὑ - 

χὼν χαὶ “ Λευιτιχῶν" οὐ δοῦλος, διὰ τὸ ἄτιμον 
ΕῚ  ΓΤΕΞΙ ΓΝ ν᾿ 5.4 7 Π “" ᾿ 

οὗ, ὃ ἐπίμικτος, διὰ τὸ ἀλλότριον. Οὕτως οὖν χαὶ 
(Ἷ - ΄ “ ν» Φ -φ»" “ τὰ καχῶς χτηθέντα ἅρματα ἔξω εἰναι τοῦ ἀριθιιοῦ 

, 
λογιζόμεθα. 

Καὶ ἐνεπλήσθη ἢ γῇ βδελυγμάτων τῶν ἔργων ἐνεπλησϑὴ ἡ γὴηὴ Φοξελυγματο τῶν ξρῪ 

τῶν γειρῶν αὐτῶν. ᾿Γὰ ἐθνιχὰ ἐπιτηδεύματα ἀπὸ 
τ Ῥ,- διὰ οἷδι " 

δόντα, διὰ φιλαργυρίας 
ΕἾΤ Ἐς πο διξ εξ βξε καὶ ἱππομανίας προχόψαντα, εἰς εἰδωλολατρείαν ἐξ- 

ὦχειλε. Διὰ γὰρ τὸ ἀποστῆναι συμθουλίας Θεοῦ, 
Ὗ »ΝΡ͵᾽ , Δ Α ΈΞΥ Ν 

χαὶ χληδόσι προσέχειν, διὰ τὸ μὴ ἐπὶ Θεὸν πεποι- 
ἐλ  τλα τῆ " ᾿ Ἢ 

θέναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ τοῦ πλούτου ἀδηλότητι" διὰ τὸ 
ἘῳΓ᾿ ' βγὸ 9. ἊΝ ᾿ ε 5" λὰ Α - 

τοῖς ψευδέσιν εἰς σωτηρίαν ἵπποις, ἀλλὰ μὴ τῷ 
Ἔν ὙΝν » : Ξ ΠΕΡΙ ΤΟΣ 
δυνατῷ συντρίδειν πολέμους, ἐπιστηρίζεσθαι " ἐχ 
τοῦ ἀχολούθου προῆλθον εἰς τὸ ἐμπλῆσαι τὴν γῆν 

ὑτῶν βΒδὲλ ΄ Πὰ δ᾿ τ ΡανΣ σ,ξἕιο ἃ ὡ αὐτῶν βδελυγμάτων. Πᾶσα μὲν οὖν πρᾶξις, ἢ παρὰ 
τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργουμένη, βδέλυγμά ἐστι τῷ τὸν ὀρθὸν λόγον ἐνεργουμένη, βδέλυγμά ἐστι τῷ 

Θεῷ. Ὡς 5 οἵ στομαχῶντες χαὶ εὐανάτρεπτοι τὰ 

μυσαρὰ τῶν θεαμάτων ἐχτρέπονται᾽" οἷον, περίιττω- 
κ᾿ 

ὶ τοι- 
-» “ ᾿ [2 Χ Γ ; ἀμ Ὁ ἃ ΄ 

αὗτα᾽ οὕτω χαὶ αἱ χατὰ ἀκαθαρσίαν ἐνέργειαι βδέ- 
ΕΥ , » - δὶ ἢ Σ᾽ ΑΔ , Ν γῶ αὶ 

λυγμά εἶσι τῷ ἁγίῳ. Ἐπειδὴ κυρίως τὰ εἴδωλα 
, ἐξ ΚΉΧΕΝ 

» βδελύγματα λέγειν ἔθος τῇ Γραφῇ, πᾶσαι αἱ 
"} 

μοχθηραὶ φαντασίαι κατὰ ἀναζωγράφησιν ἐναπο- 

τυπούμεναι τῇ ψυχῇ, βδελύγματά εἰσι πληροῦντα 

τὴν χώραν τουτέστι, τὴν εὐρυχωρίαν πᾶσαν τοῦ 

λογιστιχοῦ τῆς ψυχῆς. Καὶ προσεχύνησαν οἷς ἐποί- 

σαν οἱ δάχτυλο: αὐτῶν. Ὦ “ ὑπερδολῆς μανίας, 

Θεὸν νομίζειν τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ γενόμενον, χαὶ μὴ συν- 
«» Ὁ κ Ἁ ορᾶν τὴν ἀτοπίαν τοῦ γινομένου. Εἰ μὲν γὰρ τὴν 

πθο ΤῈ] [οί ἰπι6 ἴσον ἱπορεϊαπι ! ἘΓΘηΐηι 5ἱ πλὰ- α ὕλην θαυμάζεις, τί δήποτε χαὶ τὸν ἀτύπωτον χαλ- 
του ϊαπι ἀ θη] ΓᾺΡ ]5,. Οἵα)" ΘΕΆ ΠῚ 865 ᾿ΠΙὉΡΠ16 ἅτ ἰὰρὶ- 

ἄθιι πὸπ ἃ ονὰϑβ ὃ Οτιοὰ 5ὶ 1 [Ἀοἷ5. ΡΟ οι" ἀν θη, 
ἴπᾶ5. ᾿ρϑῖτι5. Ἰμὰ Πιι5. τι5. φὺὶ [Οὐ πλὰ μι ἸΠ Ἰ ον, 
δα ΘΘΡ 6 ἸΠ5Γ ὙΠ Π]Θ ἢ Τὰ (ΕΠ } 115. ΘΔ 1 [ΟΥΤΠΔ ΠῚ ἃ}050]- 

Υἶδεῖ, αάογα. (δοῖθυ πη) αιιαπία απο ατι6 ᾿η5᾽ ρ᾽ θη τα 

9 (0}}ν.. βοοιητι5. οὐ Πορ. βθοιπο ἐχλεξώμεθα. 

ΑἸῈ ἄπο Μϑ5. ἐχδεξόμεθα. 

ἃ ΤὉΡῚ ἴῃ δα π5 Ἰοσίταν Αευϊιτῶν, βου δ᾽ ταν ἴῃ ΑἸΊχαῖ- 
γλ»ι5 Δῖ55. Λευιτιχῶν. 

ἃ 81. φαυϊπαας Νί55. Δ οὐαὶ ὥσπερ γάρ. Μοχ ες. 

4ιάνεαβ στομαχοῦντες χαὶ εὐανάστρεπτοι. 

"ΆΠῚ Μϑ5. βδέλυγμα. ΑἸ οἴπὶ οατεἰς βδελύγματα. 
ΑἸ πτο ροϑΓ {γῸ5 Νϑς, βδέλυγυκἁ εἰσι. ΑἸ ἄπο οὐ 

χὸν ἢ λίθον οὐ προσχυνεῖς; Εἰ δὲ διὰ τὴν τέχνην, 

τὰς χεῖρας σαυτοῦ “ προσχύνει, τὰς ἐπιδαλούσας 
Ὅσο, ἐδ ᾿ ἘΕΤΑ ΤᾺΝ ἧ 5 θε καὶ 

αὐτῷ τὴν μορφὴν, ἢ τὰ ὄργανα δι᾿ ὧν ἀπήρτισας. 
Ἡρὸς ἀ Πα 

Πύσην δὲ 
ΕΣ ἬΝ τ . ΣΥν, γρὴν ΝΕ ἐν, ν᾿ ὩΣ; 

νου τριδῇ, χαθ᾽ ἣν ἐγλύφετο, ἢ ἐχωνεύετο τὸ ἀφί- 

. 
χαὶ τὴν ἄνοιαν ἔχει τὸ ἐν τοσαύτη χρό- 

οὐπεἰς βδελύγματα. Γμ6ρ6 Τλπσίιιμι. 
ὁ τὰ αἴογίας (ΟἹ Ρογῖπας. ἘΔ ὑπερθολὴ μανίας. 

Μοχ (0]}". βεοιπάῆιι τὸν ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

ἃ ἘΠῚ προσχυνεῖς, αἄογας. ὐτογαας (ΟΡ ο πεῖς 

εὐ Βορ. βθοιυπ τι οὐπὶ πο (ΟΠ οἴ. προσχύνει, ἀἄονα. 

ψ το οἵ σθοῖς Τα ϊοανὴς (Ομ) ἤξιτι5., 1 Ομ ἢ αβῖπι 

Ἰάθογο, αἴχιιο ΡῸῚ Ἰνοπϊαπὶ (οὶ, 



ΘΟΟΜΜΕΝΤΟ ΙΝ ΕΒΑΤΑΜ 

ἣ τ τὶ ἡ Ἂ ἢ ἜΡΗ 
μὴ λαθεῖν ἔννοιαν τοῦ γινομένου ; Τ᾿οὔτο 

ἐμφαίνει “ τό᾽ Καὶ προσεκύνησαν οἷς ἐποίησαν 
᾿ Σ Ν 

ἄχτυλοι αὐτῶν. "ἔπειτα μέντοι καὶ τῶν δύο τὸ 
τ " ῖ 
ἕτερον ἑλέσθαι ἀναγχασθήσεται, ἢ μὴ ἔχειν Θεὸν 

πρὶν μορφῶσαι δι᾿ ἑαυτοῦ, ἢ γηράσαι τὸν προῦ- 
ἔν Τὰν Δαν οὐῖν - ΣΙ “5 , 

πάρχοντα, ' διὰ τὸ ἐπιδεηθῆναι ἑτέρου. ᾿Ιὑπιχατά- 
ΜΔ ῬορΩΝ ψν ο! ΄ χ᾽. ἴα 

ρᾶτος δὲ πᾶς ἀνθρωπος, ὅστις ποιήσει γλυπτὸν ἢ 

χωνευτὸν, ἔργον χειρῶν τεχνίτου. 

Καὶ ἔχυψεν ἄνθρωπος, χαὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ. 

Σχετλιαστιχῶς ἡγοῦμαι ταῦτα εἰρῆσθαι, οὐ φέρον- 

τος τῶν ἀνθρώπων τὴν τῆς ἀξίας κατάπτωσιν. 

8 Ὑπέχυψε, φησὶ, τῷ εἰδώλῳ ὃ ἄνθρωπος εἰς προσ- 
ΣΞ Ν Ἷ 

κύνησιν, τῶν ἐπὶ γῆς ζώων τὸ τιμιώτατον, τὸ μετὰ 
τὰ ᾽ ΕΣ -- ἐν “ ΕῚ , τ ἀγγέλους ἐν λογικοῖς τεταγμένον, ὃ τῇ εἰκόνι τοῦ 

- ᾿' Ὁ - ΄ 

Θεοῦ τετιμημένος, ὃ τῇ τοῦ λόγου δυνάμει τέχνας 
3: δ δ ἯΣ δ ΠΣ Σ - Η͂ Ξ: ι ᾿Ξ 
ἐξευρών. " Τὰ ἐν τῇ γῇ ἐπιγνοὺς, φυτῶν καὶ ῥιζῶν 

Α ΄-- ᾿- , , ͵ὕ »7 

καὶ χαρπῶν δυνάμεις, θαλάσσης χατατολμήσας, ἀέ-- 

ρος φύσιν, ἀνέμων γένεσιν, ἀστέρων θέσιν, κινήσεις 
, ΕῚ ᾽,΄ ὃ " Σ 2 ΑΥ̓͂ “ "» τούτων, ἀποστήματα, συνδρομὰς, τὴν ἐπὶ γῆς δια- 

᾿ τ ἢ " " , , ,ὔ 

κόσμησιν, τὰς πόλεις, τοὺς νόμους, τὰς στρατηγίας, 

τῶν τεχνῶν τάς τε πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαίας, χαὶ τὰς 

πρὸς χαλλωπισμὸν καὶ ἐπίδειξιν - οὗτος ὑπέπεσεν 
Ν ἫΝ : -" ᾽ Η ὰ ΤΑ Ἢ ῃ - 

εἰδώλῳ, ὡς τῆς παρ᾽ αὐτοῦ δεόμενος σωτηρίας" ὃ 
Ν “ ΄ Ὁ 

ἔμψυχος, " τοῦ ἀψύχου ὃ λογιχὸς, τοῦ ἀναισθήτου. 
᾿ελὰν ὩΣ τ 

ὋὉ θηρία ὑπὸ χεῖρα λαθὼν, ᾧ πάντα ὑποτέταχται 

εἰς δουλείαν τὰ ἄλογα, διὰ τὸν ὑποτάξαντα ἡμῖν 
ὁ Β - 

Θεὸν, ὃς ἐν τούτῳ ἔδωχεν ἡμῖν τὸ χατ᾽ εἰκόνα, ἐν 
-Ὁ , - Ὡ -Ὁ 

τῷ χαταχυριεύειν τῶν τε ἐνύδρων ὁμοῦ καὶ τῶν χερ- 
Ὁ ᾿. - Ὁ “ 

σαίων " οὗτος οὐχ, ἑνὶ τῶν ἀλόγων τῶν ἐν ἰσχύϊ δια- 
, ΥἜ , πάτο φερόντων, ἀλλὰ " μιμήήματι ζώου ἑνὸς τῶν ἀλόγων, 

Ψ ᾿ , Π ΄ Δ΄τνν » 
ἥπου χαὶ γυναικός τινος ἀσχήμονος, ἢ ἀνδρὸς αἰἱ- 

, 2. ΄ - “- 

σχίστου οὐδὲ παρεστάναι τολμᾷ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἀλλὰ 
2 Ὁ 

φοδούμενος, χαὶ εἰς τὴν γὴν χεχυφὼς, ἄξιος ὧν 

ὁ 1τὰ φυϊπάιιο Ν55. Α͵ Θ1| οὐ θρ. ῥυϊπλιι5 χαὶ τό τον. 

ΝΝεο ἴτὰ ταα] το ροϑὲ ἅϊιο Μ85. ἀναγκασθῆναι. 

ΓΈ διὰ τοῦτο, ποῖ τοοΐθ. Ῥαγεμι μαροπί 

διὰ τοῦ : Ρατίῖπι διὰ τό, 

ΞΕ Ηκο νόθα, ὑπέχυψε εἴο., οἀϊία ϑιπι ἃ ποθ 60 

ογαϊπο, {πὸ ἴπ ἀποθιι5 Νῖ55. ᾿πυ πιπηξα, Ῥάι]ο ἀΠΠῸ ν 

αἰβροπαπειν ἴθ ΘΠ τοπο Ῥανιβιοηϑὶ, Βοα. βοοιπτι5 εἴ 

ΟἹ}. ῥυῖπιιι5 ὑπέχυψε, φησὶν, εἰς προσχύνησιν τῶν εἰ- 

δώλων ὁ ἄνθρωπος. σα ἴρ50 ἴπ Ἰοοο οἰ οἱ 4παῖποῦν 

Ν55. καὶ ἐπὶ γῆς ζῶον τό. Αὐ Ἀερ. ῬΥϊπηιι5 αὐ ἴῃ Τοχία, 

Ρβεπο. 

ΡΆΟΡΗΤΑΝΜ, 

431 
ΑΔ δι βογνίαπε : {Π6 ᾿ρ56 ἀηΐο ἰἀοἸτπὶ ργο οὶ αἶ:, ἔδηι- 

αὐὐρι 1 ΟΙΤ 

ὁϑῖ ἴπ ἴαμτο ΓΘ ΡΟΣ ]5 5ραΓ10.., {10 ΘΧΘΟα ρΘ δια", 

ἀαΐϊ σοῃδίαγοίαν δἴαιπα,, δαὶ νοὶ [ἀοΐδο σοσπιῖο- 

πθηὶ παι ρου νη 556᾽ ΝἈ πηι ̓πά ἴοι βθηϑιιπι πιιηο 

ΠΠῸ 4 : Εἰ «ἀογανογιπὶ φῶ {δοογιιπὶ ἀἰδίεϊ 6ο-- 
τιίηι. Τ)οπἰ 416 60. πΘΟθβϑι ΓαΕἰ5. Δ Ἰσθίιν, ἈΠ ἅ]16- 

σιιπὶ 6 ἀπιοιι5 οἰ Ισαῦ τ ν6] αἰ Τλθῖιμι ἀπῖθ ΠῸῚ Πᾶ- 

Ὁ Ῥυουῖ.,, ἀιιάμι 1Ππ|πὶ ᾿ρ56. [ΟΡ Πα556 8 : ν6] αὶ 1460 

ΔΙ τουα5. Ἰπ αἰ σιιουῖ, φιο ρυΐοιν Θομβθπιθναῖ. 37α- 

ἰοάίοίτις. αὐιῖθπι ἤόηιο ΟΠιτιῖς., ἡ ιιϊοητῖς Γαοῖοὶ 

φουἴριῖϊ ααὶ {εδῖϊδ., ορτιδ τα ατάιεῖη, ατιἰΠοῖς. 

83. Εἰ ἱποιννανὶϊ 56 κόπο, οἱ μι ταις 65ΐ 

νίτ'. Τα ΡΟ ΡΘΙ ΘΟΠῚ ΒΘ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἃ ΡΡΟΡ Ποία ἀϊοια 

[πῖ556 ῥα το, {πο ΠΟπηΐπ65 ἃ 818 ἀἸρ ηΠ τα ἰαΡ505 

6556. [ὈγΓ6. ΠῸΠ ροβϑοῖ. Τποιρν αν 56... ἰπ60Π|1, 
ποπιο ἃ δἀοναπάιιηι Ἰἀο] τη, “ιιαι πὰ τ Θὰ ϊ 
ΔηΪπμ] τι πὶ ἴπ ΓΟ Γὰ Ρ οΡβ ἃ ἢ ΓΙ 551 ΠῚ11ΠῚ 5 5Θ ΟΠ Πα 11} 

ΔΠ56 05. ἴθ να πα] θιι5. ΘΟ] τιμη : 4αὶ Ποὶ 

᾿ππασῖπθ ΘΟ ΟΠ οϑίαειιθ., ὙἹ γΔΠΟΠΙ5. Ρ ΤῸ 5 Θχοοσῖ- 

τανῖτ. Οἷἱ τοῦρο πα ΠΟΥ , Ρ] απίαγιι πὴ 50 ]Π16οὲ γδάϊ- 

πὶ ἐππηαπι6 δὲ [ριιοίιιιιμι ὙἸ τ ιτθ5. : 41 Πὰν ΠΘίπιὰ- 
4πιᾶπὶ ΘΧτἰπλαῖτ : 41 6.15. ΘΟΡΠΟΥΪΕ ΠΆΓΙΡᾺΠῚ 
γΘητΟΓ απ. ΟΥ̓ ΘΡΊ ΠΕ. , 516]]ντιπὶ 51 {π|Π}.7 ΠΥ ΠῚ 

πιοίτι5, ἱπίονν 11, ΘΟΠ ΟΊ 5115.) [ΘΟ γΡ ΟΥ̓ΠΑ ΠῚ οἱ 

ον πθηι,, οἰν ταῖο5, ΙΘθ 65... Θχ θυ οι τπππππὶ Ργο θοιι- 

ΓᾺ5., ἃνἴθ5, {ἀπ 48 4 νἱΐαπι ἀσοπ δ η) Πϑοθϑϑᾶς- 

Υἶδο διιπΐ.,. [Π}} {{π|80 ΟΥ̓ΠΑΠΙΘηΪΟ οἱ οβίθηιδιοηὶ 

ἀτιὰπὶ ἃ}} 60 58] ἴθι τοσαΓαΓι15, 860 τι ΔΠΙ ΠηΔΕτι5 
ἃ ἱπαηϊπηαῖο,, δὲ γα ]οπΘ ΡυΘΡΠ{π|5 ἃ 56 η5115 ΘΧ- 

ῬΘΙῚ ρεῖαξ. [5 ἃ οαἾ1ι5 πᾶ πιι 5 πα ηττιν ἈΠ Ἰπ]Ά]]ὰ : 

ἃ οὐ] 5 δοῦν! πιΐθηι γθάδοία βι1π| οποία ἃ ΠΙμηΔΠ-- 

τὰ ρὸν Τλθῖιμὴ [δρο ΠΟΙ5. 5110} 10] ΘΠ ἴθ. , 411 ἴπ 

Ἰιος πὸ5 δ δδιη ἱπιασῖπθηι σοΠἸ41|, αιιοά ἃαιιὰ- 

ΠΡ ιι5. ἀουπ  ΠΘ Ιλ δἰ πηι} δὲ θυ δι νθτι5. : {Π1Ὸ 

ἴρ56 ἀπίῃ  Π 115 τπΠἶτ18 ῬΑ ΠΟΤ ἀδϑεϊ τα], ἀπ ἀθ[ου- 

ΠῈἷ5. ΔΙ Του] 115 πα] 16 155 ἅ10 ὙΊΡΙ π} ρΊ 5511} 5] λ]ἃ-- 

ΟΓῸ πὸ ἀάδίαγο υϊάθπι ραν] {πγὸ ἃ6. ΘΟΠΠΠῸΠ6 
διιάθι, πράτ τἀπὶ ὈγΠΓΟΥιι πὰ ἈΠ Π]] τι} ὙἹ ΡΠ 115 

1: ῬΡδοϑ ΠΕ τι 56 5ἰδίαι : 564] οἴμπὶ ΠΟΥ. να] τι ατι6 

ἴπι ΤΘυ ΤΠ (6 Πλ1550. ΟΡ πη δ οϑί, αὶ αὶ οὁ]0 Δ Πη185- 

τ ἘΔ1Ε εἴ {το5 Μ85. τὰ ἐν τῇ γῇ. ΑΙ {γο8 τὰς ἐν τῇ 
γῆ. Ῥάυ]ο ρμοβὲ δά ἄστρων θέσιν. Αὐ Μ85. ραγεπι 

οαπὶ ἰρ5ῖβ σοπνοπίαπί, Ραγεπὶ ἃ εἰβάεπι ἡ Ἰσβι οπί. 

ΑΠῚ οπῖπι μαροπὶ ἄστρων θέσεις : 4111 ἀστέρων θέσιν. 

ἃ Τία ποϑβιυὶ 5ὸχ ΜΙ85. ΑὉ δ ὁ ἔμψυχος τῷ ἀψύχῳ " 

ὁ λογικὸς τῷ ἀναισθήτω. 

»͵7α αἴονάας Οοπιρεῖ. οἱ 4111 φαλίιου. Ἐδπι ἀλλὰ 

μνήματι. Ν ες ἴξα τη α]το ροβὲ 611 αἰσχίστου ὃς οὐδέ. Βεά 

σοοσιϊαπι ὃς ἱπ 6 βαβί]πητι5, Πόσαι πὶ γοίθγιισα ἅτι- 

οἴοτγιταῖο ᾿ππϊχὶ, 

Δεῖ. 27. 

15. 
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511} ἢ ΘΟ ΠῚ 500 1π|5 ἐπα ΠσΠτ115. 515. 4π] οοι]ο5 αὐ 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΛῸΜ 

σα] σίθη ΔΓ] ]αῦ. 

8η. δι ϊποισραν σο ποηῖο, δὲ μιιπίϊαίς θοὶ 

φἶσ. ΜΙᾺ] ἀσΟΟσ510. οϑί, ὙἸΡῚΠΠῚ {|| 4 ρΥῚ ΠΟΙ Α.ΆΠΠῚ 

Δρτΐον ὁ5ῖ 7 11 ρον ΘοΊον ὁδὶ ᾿π|6}}Πσοη τα, 41] 
[Ὀγτι5. να] πβήτιθ ἀσὶς, 

115. 5110 ΟΝ πη... ΤΠ0]0. 5656. δα} 151556. (11 

ἸπηᾶσῸ 51 [)61 οἱ ϑ]ονία., 
Βαθοαὶ ΟΠ νι δίιι : 5] 5ίγαν τ 56. Ἰηΐνα Ἰ4Ο] τ. 

4ιυαηητιαπι ΠΟΠηΟ δῖ. Ἡος δϑ[ σα] μὰ 5. αραν 15-- 

δἰ πλᾶ. ΠΣ ΘΠ ΠῚ 51 θιιθὺ 6556}, 51 ΠΉ]Π1ΘΙ ϑϑϑοῖ; ἢ ϊο 

ἀαϊάθμη ΡΥΌΡΙΘΙ οί τοι... Πλ]Π 16} νΘγῸ 0]} παᾶῖι- 
ΤᾺ] 6 ΠῚ ̓Π ΠῚ] ΓΘ ἢ] γθ πὰ ΙΓ {π|ὰ ΘΟ ΠΟΘ ρΟ5561. 

᾿ιπο θυ ἰθ πὶ ἄἰσηϊ- 

σαρττατιθ. δι ἰρ5ῖτι5 

Ναιης γὙΘΙῸ ΠπιΠ}}Π1α{π|5 51 ν ἢ: (πιο οἸμπθηὶ ἰσηὸ- 
ΠΏ} Π185 ΤΠ 111} ΠΙΘΠΒΠΓΑΠΠ 116. σα ρογαῖ. Εὲ πὸπ 

αἰϊηιταπι οος5. Ὁ σΟμ ΠΝ πα τ] ΟΠ θη). ΝΟ 5- 

Ἰιεος, Λοσι εἰϊιυ {ἀπ δος. ὈΓΟΡΤΘΙ ΘΟ ΘΓ ΠΤ} 5.10}}1-- 

οἴτι ἀἸοῖα δι ητῦ ΝΠ ἄτι πὶ νἀ ΠΟΙ Πα Πέτα", απ ΠῚ 

ἀριι 56 ᾿ρ505. ΠΠῚῸ5. Ἀ]ΠΘ ΠΝ. πλα} 0} Πὰν 9. ἄπππὴ 

ΡΟ ΠΠῚ ΠΟΠΘΟΓΘ ΠῚ Διηον 6. ῬΘΙΟΟΘΙ ΟΡ Ὁ Πτα". ἄτι 

ΘΠ ΘΒ ΕΘ ἀρ ραΡ ται. ᾿Π5Γ ΠΟΘ ηἴ, ΒΡΘυ Πα οἱ 

Θχβρθοϊαπάα γθϑηϊὰ δρὰ Σ ΟἸΠΠῚ ἃπιΓ6 ΠῚ ἴπ Ἰἀο]ο1α- 

τοΐαιη ΠΠΔΙΟΥα1 1) Πα χ  ππῖτη ΠΟΙ ππ|, σα τ|6 ΡΓῸ- 

᾿Ποπογθ ΠΟΠοΟΙΐ 

Π)εἰ ΟΠ ΠῚ ρα "61 51 Π}1 0 }Ὸ ΕἸ θατιπ ., Δοη εἰϊ- 

πὐϊτίαπι δος. Αἴάιο πος Ἰρδιιπηὶ ΘΠ  ἰοϊ ἰοοο οΠ]- 

ΡΥ ἀϊση!τα!] ποῖ αἰ οπθη[65, 

εἷς θόπιι5 116. (ὑπ ὁπ νϑηΐὰ ΡΘΕ] Πα οσοα- 

510. 510 αἴσψιθ ΠΡ  ἀἰπ15., ίοσ εἰϊηιαπι 605 1 τιῖ 

ΔΙΠΠΟΠΟ Βα] 6 ΠῚ 0505 [)61 ΠΊΘΙ  ΠΪ556 οοσαῖ. (θη1- 

ΠΝΪ ΠΑΤΙΟ 5 Ὶ ΤΠ} ΠΉ] 116. Θϑί ποχϊὰ 1: [Π10 γΘ]Ὸ ΠΟΙ 

πη 11, Φουα 5. βαϊείανο. ΝῸΠ Θηΐπ ἰδ, 

πη α11, ἀἸπηἸ ἀπ}, ΠΟ π6 16 ἀδυ τ}. 

85. Εὲ πῆπὸ ἱπσνοαά πη ἐπὶ ροίτας. οἱ αὖ6ο1:- 

εἰϊιγεϊηὶ ἐπ (ρα α ἐμοῖο [ἰηιονγὶς ])οηιπι, οἴ ἃ σίυ- 

τὶα {ον εἰτιιἰϊπιὶς Ογτ5 5 οπιηὶ δι γγθα γι αἱ σοπίο- 
τοπάαιι ἰοΥτάηι. ΑἸζονα πτθς 651 δα ἀουητηι {460} 

Δαν Τα 110... ατιο ρϑαμὶ αὐ 1ὰ «πο σομ πο 116 

τ 651 ᾿πν τα. Οπθη πο τι Θηΐτ αἰ χοραι: 7 δηΐϊὸ 

εἰ αξοοπάανιις ἐπὶ τποπίθι 7])οιπῖῖ : 7} ὁπ οἰ 

απὶϑι οηπῖι5 ἰπιηχῖτιθ 1) οηχϊτεὶ : τἴὰ ΘἸἸΔ} Ππιιηο, 7π|-- 

δγθεϊ πὶ ἵπ ρείτας, εἰ αὐδοοπαϊηϊπϊ ἦπι ἐθυτα α 

7αοῖδ {ἱπτονὶς Π])οπεϊγῖ. ΝΝαιτ 4115. ᾿τὰ ΘΟ ΠΡ ἢ 

ὁ Τὰ 5ὸχ Νίἴος, Αἴ βῆῖτπιι μηδὲ ἀνανεῦσαι. Μὸοχ οὶ 

οὐ ἄπο 755. εὑρανόν, ΑΠῚ φπαζαον οὐράνιον, ράα]ο τπὸ- 

Ἰπι5. 

« ΑΠαπταν αν οι]α ᾧ ἀπτς νόσοι ἐ σις ἴῃ (01. 

Ρυΐππο, Πρ οπὶ τη ἤθρ. ΤΟΥ. ργὸ νοήσει Ἰοσίταν φρο- 

γήσει, Ρ'μάδθπεα ᾽ς δίαπεϊοι 6). 

ὁ ἔῃ. Δ]}1Π[5 ΔῖΞ5. βου θῖταν 

Πα Ἰόησο τὸς. ἴσα. 

σα ΟΠ ἀνήσω, Τδοίο, 

αἰωνίσιν : Τὰ 4]115 αἰώνιον, 

ἀνήσει, πηαϊρ. ΑἸΠ ἴγὸς Νες, 

τ 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΟΝΙ. 

μηδὲ “ ἀνανεύειν πρὸς τὸν οὐρανὸν, διὰ τὴν. εἰς τὸν 

οὐράνιον ἁμαρτίαν. 

ἔχει ἔχυψεν ἀΥθΡΟΤΟΟΥ χαὶ ἐταπεινώθη ἀνή 
Δ, 5 , 

“ ἔτασις τοῦ χαχοῦ, ἄνδρα τον ἀρχικώτερο 
ἘΞΑ τᾶν , 

ν τῇ γοησΕνΣ δυνατώτερον ἐν ταῖς 
Ε ἡ ὦ “ἢ ον Ξ τ: Ψ, ΕῚ ᾿ ῃ δὲ ἀο πράξεσι, τοῦτον τοῦ ἰδίου ἀξιώματος ἐπιλαθόμενον 

« 3 Ἀν Δι 

ταπεινωθῆναι ὑπὸ τὸ εἴδωλον. Ὁ εἰχὼν χαὶ δόξα 

Θεοῦ ὑπάρχων, ὃ κεφαλὴν ἔχων ἑαυτοῦ τὸν Χρι- 
ἢ - ὈΜΘ τὶ Σ 

στὸν, ἐταπεινώθη ὑπὸ τὸ εἴδωλον " χαὶ ταῦτα ἀνήρ. 
ἐξχο τ νὰ Ἂς ΛΗ ν : Ἔν 
Τοῦτό ἐστι τῆς συμφορᾶς τὸ χαλεπώτατον. [“ἰ γὰρ 

τ " οἷ ἘΣ ν - ᾿ ΕῚ - .«" 
παιδίον, εἰ γὰρ γυνὴ, ἦν ἄν τις τῷ μὲν ἐχ τῆς ἧλι- 

πον ποζς ἕ 3 ν ᾿ 
χίας, τῇ δὲ ἐκ τῆς κατὰ φύσιν ἀσθενείας συγγνώμη. 

τὰ ἢ 
Νῦν δὲ ἀνὴ 

5» , ἀντ Ξ σα ε ῃ -: , 
10 ετ απεινωθη, ο πασᾶν ὈΠΕΡΟΡΕΣ αισγυ- 

, 
νης ὑπερβολήν. Καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς. Ὼ τῶν 

Ἐραρ εν αδια Ἄρα μὴ διὰ τὴν “ αἰωνίαν χόλασιν 
παρ νος - ,) δ» ἀΞ ιν , 

ταῦτα' Οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούς; Ἵξως γὰρ ἐχληδονίζοντο, 
5.7 ΄ 12 ΄ " ς - . 

ὡς ἄλλοτρια τέχνα ἐπλήθυναν παρ ἑαυτοῖς, ἕως 
ἐπ άπον ψον; ΛΕ ΤῸ ον ΧΥ ΤΣ ΕΡΟΡΟΤΡ ΨΟΟΤΝ 

πτόηντο ξἰς ἀργύριον, ἕως ἵππιχον ἐςζηρτύοντοι Ἣν 
ἢ Αὐν θα 2 φοτν 3 Δ δ 

πις χαὶι ἄνεσεὼς προσοοχιὰ “ ἐπειδὴ ὁξἐ ὥν ὧν οἷα »7 
δ 

εἰς τὴν εἰ- 
2 : ἀκ Ἂς τς ᾿ 
δωλολατρείαν τὸ ἔσχατον τῶν καχῶν ἐχπεπτώχασι, 

χαὶ τοῦ ἰδίου ἀξιώματος μὴ αἰσθανόμενοι, τῷ εἰ- 
ΟΣ ΔΩΣ 

δώλῳ τὰς ἰσοθέους τιμὰς ἀπονέμουσιν, Οὐ μὴ ἀνή- 
ἕ Κκ ᾿: τ ΦἸΩΝ 4 ἜΝ ὃ ΕῚ ρὲ ̓ Ξ ΝΞ Ἐν 

σω. αἱ τοῦτο ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ ὃ ἀγαθὸς ἐνεργεῖ. 
΄ , δἷ ἈΝ ΕΣ 

᾿Επεὶ γὰρ ἢ ἄνεσις ἀχολασίας ἐστὶν ᾿ ἀφορμὴ, Οὐ 
ἥ μὴ 
τῶν πο τος - ; 

τοῖς τῆς τοῦ Θεοῦ μνήμης παράσχῃ: 

ἀνήσω αὐτούς" ἵνα ἣ θλίψις ἸΟῸΣ ἀνάγχην αὖ- 

“Ὥστε οὐχ 

ἀπειλὴ βλαδερὰ, ἀλλὰ παιδαγωγία σωτήριος τὸ μὴ 

οὐδ᾽ οὐ 
. 

γεθῆναι. Οὐ μὴ γάρ σε ἀνῶ, φησὶν, ' 

σε ἐγχατ αλίπω. 

τ τὰς τ} χαὶ ἤμς 

γῆ 

δόξ ἧς ἰσχύος αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦ- χς γᾷ 3 Μ! 

παρ ράχλησις αὕτη πρὸς τὸν οἶχον 

τοῦ ν χὼῤ ἐπὶ τὸ ἐσύ μϑ ρον πρήρευνο οὔσσι Ὡς 

γὰρ, Δεῦτε καὶ ἀναδῶμεν εἰς τὸ ὄρος τοῦ Κυρίου" 

Δεῦτε χαὶ πορευθῶμεν "τῷ φωτὶ Κυρίου - οὕτω χαὶ 
᾿ϑι ες ΚΕ ΧὴΣ ὙΣΡΎΤ; 

τὸ νῦν, Εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας, χαὶ χρύπτεσθε 
ἘΡΕΣ πὰ ον ῬΟΜΜΑΝΝΕ 

εἰς τὴν γὴν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόδου Κυρίου. Ἄρα 
-Ὁ Ὕ -Ὁ- ε΄. 

τίς ἐστιν οὕτω συχοφάντης τῆς Γραφῆς; ὥστε οἴε- 

ΓΌΡΙ ἴῃ δ τ5. Ἰορίταν ἐπλήθυνον, ΒΟΥ ρίιπὶ ᾿πυοπὶ- 

παι ἴπ Φπατιον Δἴ55, ἐπλήθυναν : ἴῃ ἀἸτἰς γογὸ ἀποθιις 

ὯΝ πληθύνοντο. 

5. δὶς ΜῖΞ5. ψιΐπάπο, ΔῈ ποβίσα οαπεῖο Ῥατσῖξ. οὐπὶ 

Βὸα. ῥεῖπο χαὶ τοῦτον, ποη 58 115 ὁπιθπέζαίο, 

π᾿ Τὰ φααίπον Δῖ55.. βουιρίμιπι στορουϊταν ἀρχὴ, ἐπα 

“νι εὶς ρεϊποίμειηι. ἾΝ οο τἴα πλπ]το Ροβὲ αἸϊοι Ἄς, 

" νΥυν Ὡς ποράσχοι ΟἿ 

Τὰ Ξοχ ποσσὶ ΠΡ νοίονος, ἘΦῚΠ τοτὸ εὐδὲ υυὐ σε. 
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σῦῆχι συμιδουλεύειν φεύγειν τινὰς ἀπὸ προσώπου τοῦ 458 ΟἉ]1ιπηη]αῖτι 2. τὰ ἃ}} Θὰ ΔΙ Ιθ115. Οχ᾿ϑιϊγθὲ ἀανὶ 
“Ὁ , - - “- Ξ φόρου Κυρίου, ἐν ταῖς χοιλότησι τῶν πετρῶν ἕαυ- 
Ἶ . Ε, Ξ: 

τοὺς χαταχρύψαντας; Ἀλλὰ, Ποῦ πορευθῶ, φησὶν. 
κηδν τ βρτ, τ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου, χαὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σοῦ 

τὸ Δ Η τῆς. ὅ ΟῚ 
ποῦ φύγω ; ̓ Εὰν ἀναθῶ εἰς τὸν οὐρανὸν, σὺ ἐχεῖ εἰ. 

Ν ᾿ - Ἀ 

Καὶ πάλιν ὃ Κύριος: ᾿Εὰν καταχρυδῶσιν εἰς ᾿ τὸν 
ζ,) - . δ Κάρμηλον, ἐχεῖθεν λήψομαι αὐτούς. ᾿Εὰν φύγωσιν 

Ἂν ΟῚ - “- εἰς τὴν θάλασσαν, ἐχεῖ ἐντελοῦμαι τῷ δράχοντι, 
χαὶ "ἢ δήξεται αὐτούς. Πῶς οὖν σκέπην ἀπὸ προσώ- 

που τοῦ φόθου Κυρίου συνεξούλευσε προβαλέσθαι τὴν 
πέτραν; ᾿Αλλὰ μήποτε μίαν “ λέγει τῶν χαχῶνν 

ἀπαλλαγὴν, ὅσα ἐν τοῖς κατόπιν ἁ θμή ὺ γὴν 5» ὅσα ἐν τοῖς χατόπιν ἀπηριθμήσατο, τὸ 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν σχέπην τῆς πέτρας, τουτέστιν, 
5» ΝΥ ζ΄. - 5" Υ̓͂ ν , σ͵ 

εἰς τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. “Ὅπου 

χαὶ Μωῦσῆς ἐτέθη, μέλλων τὸν Θεὸν βλέπειν - ἐχεῖ, 
" 2 , Ἁ ’ “-} Ν τ 

φησὶν; [ἰσέλθετε, καὶ χαταχρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν᾽ 
ἩτιωαΝ “ Ἄ7 8 ,,σ ΄ 

τουτέστι, θάψατε ἑαυτούς. “Ἵνα τί; Ἵνα συνταφέν- 

τες αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος, χαὶ συναποθανόν-- 

τες, ἐν χαινότητι ζωῆς περιπατήσητε, ἀποθανόντες 
Ὡς ΡΞ δὲ τὰ ΣᾺ ΄ ΡΥ ΨΊςς 

τη αμσρτια. “υναγὰγε ξ τὰ περι πετρας εν τῇ 

Τραφῇ, ὥστε σοι τρανωθῆναι τὸν τόπον. ᾿[ν πέτρα 
Ἵ , ΕΙ 
ὕψωσάς με. Καὶ ἐχ πέτρας ἔπιεν ὃ λαός: ἀλλὰ καὶ 

μέλι εἶχεν ἐχ πέτρας. Καὶ ὃ ψαλμῳδός φησι- Πέ- 

τρὰ χαταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς. Γὸ χαθαρὸν “ πρὸς χό- 
ρον" καὶ ἔλαιον δὲ, ᾧ ἐχρίοντο, ἣ στερεὰ πέτρα 

κὦ Α 23 ᾿ ὩΣ Ἐν 3) Ὴ 
παρεῖχε, χατὰ τὴν ᾧδὴν τὴν Μωύσέως. ᾿Πὰν οὖν 

εἰσέλθητε εἰς τὴν πέτραν, δυνήσεσθε ἐχχλῖναι ἀπὸ 

τοῦ φόδου ἡ Κυρίου, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν, 

ὅταν μέλλη ἀφανίζειν τὰ γήϊνα, χαὶ ἀφανίζειν τὸν 

χοϊκὸν ἐπὶ τῷ ἀνεμπόδιστον δ. παρέχειν τῷ πνευ-- 

ματιχῷ τὴν ζωήν. Φθάσαι οὖν δεῖ τὴν μετὰ δόξης 

καὶ ἰσχύος αὐτοῦ ἀνάστασιν, διὰ τοῦ τοιούτου τρό- 
που ἐπιμεληθέντας ἑαυτῶν. 

Τα φαΐπαις Μος.; πϑὸ ἁ]ἴ{ον βουίρβενο ΤἸΧΧ ἴπ- 

ΤουΡτοῖοβ. ΕΔΠΠ εἰ Ἀερ. ᾿υΐμηιι εἰς τὴν Κάρυηλον. 
» ἘΜ εἰ Μ55, πὰ} δήξεται. χει ρίαν στὸ ἀπ- 

β᾽τοιπι οἱ ερ. ῥυΐμνι5 δέξεται, σμδοίρίει, σογγαρίε. 
Οὐοάεχ δυΐοπι ἔτ. 1, δείξεται, οκίοπεῖει, πιο σθοιλι5. 

ΤΑΡνανῖοβ. υοοὶβ 5 πα ΠΓιαἶπς ἀδοορίοβ. ἐθ56., πόπιὸ, 

ορίποι, ποῦ υἱάθε, 

ς 641 λέγῃ. Αἱ 5ὸχ Μϑ85. λέγει. 
ἃ 1τὰ τιπτ5 οοχ (ομη θοῦ, οἱ φαδίαον 411, ἸΝ οβίνα 

οὐϊο Ῥαγίβ, οἵ. δρ. ρυϊπιιθ. συναγάγεται, σγανὶ 
τποπῆο. 

ὁ Ὑ τὶ ἀοοιἰϑοῖπηϊ, Τλιιοῦθιι5 οἵ (ομη]}ε Π5ῖιι5, ποῖ ρὰ- 

χατπ Ῥοπαπί ορογὸ ἃο 5[1π|61] τη που Ἰοοὺ Ἔχρ]ϊοαπάο : 

561 σὰπὶ πὸ5 ἢαπο (Οπητηο π γα πὴ ἰαπτὶ πορ ἰδοϊα- 

τὰὰ5, Ἰδοιίομθ5 γατίας δα ποίαϑδα βαί5 Πα δἰ πιμ5. Οὐ 

νοϊοηξ, δοσγαπὶ Πρ τὸς ἃ ἴντα ροΐουιπε, στιν αἰ δτιζις 

τον. 1. 

" 

ν 

ΘΟΠΒ Ππιπ (6. σαρίδηα ἔπσα ἃ Γἀοῖθ {1015 Π0-- 
τ] ΠΪν7, τ 5656 1 ΡΘΙΡΆΓΙΠῚΙ ΘΟ Πᾶν 5 ἈΡΒΟΟΠ ἤδη 

566 πὰ, Ομ ἦνο α 5ρίγίιι το, οἱ ψιιο α Γαοῖθ Ρααι. 38. 

{μα Πιρίαπι δὲ ἀϑοοπάογο ἴῃ οίπαπ,, {ἐς 65. 3.5: 
ἘλῚῚ σιηϑιι5 ΠΟΠΊΪΠιι5, δὲ αὐοοοπεϊϊ [μογὶτιί ἐπ «ΑΙ πιος.9.3. 

(ατπιοῖο, ἰἰϊῖτιο ἀϑοπιαπε ἰἰϊος. δὶ Πισεγῖπι ἔτι 

τπαγο, {{Π16 πιαπιήανο ἀγαρσοτιΐ, εἰ πιογαίοὐι θοὸς. 

Οὐια Ἰρίτι γα θη θ ΘΟΠΒΙ πὶ θά 1, αξ ρο να πι 
ὁδιι {ἰαιηθη ἃ ἴαοϊθ Ππηονὶ5 ΠΟΙ Ϊπὶ Ο]]θοῖα-- 

τη 564 [οὐἴαβθθ ππΠ|1ΠῈῚ ἤτιπηο 6556. πιοάπιπι 1106-- 

ΤΠ ΟΠἶ5. τη] ουιι πὶ {1186 [ἢ 5 ΠΡ ΘΡΊΟΥΙτι5 ΘΠ απ] ἃ - 
[τὰ 5ιιηῖ, αὶ ᾿η στα ἰαπίιν [ἢ ΤΠ ΘΘ ΠΊΘῊ τ ΠΔ ΡΟ ΕΓ. 
πος οϑὲ, ἰπ Πάἀδὶ {τι 'π ΟΠ Υἰδῖο Θϑῖ 5011 41Γα 6}. σοὐος. 5.5. 

Τὶ φοἸ]οοαίιι5 ἐδ ΜΙΟυ565 Π θυ ὙἸΒ. 115: 170. Παοά. 33. 

παῖς, “πρτοαϊπεϊτιὶ δὲ αὐ σοοπαϊπιϊτιϊ ἵτι ἔογγα; 52: 
Ἰοὺ δϑῖ, βθρϑ!]6 νῸ5 ἰρϑὶ. ΟὐἹά 11 ἢ ΌὍῊ μον μὰ- 

ῬΕβηγα τὰπὰ οἴμν ᾿ρ5ἃ 56Ρ.}11, ἃ ΘΟ ΠΊΟΡ Εν, 1Πι πρνι. 6. ή. 

πονϊταῖθ νἱΐε Δι}. 6 115.,. ππογία! ρδοσαῖο. ῬΟΥΤῸ 

4185 ἀδ ρεῖναᾳ π᾿ ϑουῖρίανα ὁσοινγιη τ: [π΄ τΠι1Π} 
ΘΟΠΠ σΘ, «πιὸ ἘΠῚ Ἰοοιις. μἰς ἤαΐ ΟἸΆΙΟΡ δὲ θχρὶα- 

παῖῖον. {π μοῖται ὁα αἰϊαςιϊ πιθ. Ἐκ ἀθ γϑῖνα Ὀ1}06-- Ῥεαὶ 60. 3, 

Μὰΐ ροριπ5 : φαϊποῦδιη (6 ρθίνα ΠᾺΡ δ: Ἠ}6]. γον ἕω 

Αἰάιιθ Ῥϑα]τεθ. αἷι : Ῥείνα το [βίη ἰθρογίνιι 5. Τέμι. λα, 

Ῥιιὰ ἀ{τιἃ δὰ 5ϑ οί ο ΠῚ Ἰ56116 65 ἀαία δὶ : 566 ἝΩΣ ϑ 

οἵ ρϑίνὰ ἀπρὰ οἰθιμ., 4π0 ᾿ππιΠσ  θἈ ΠΕ", Πιχία ι7. 
ΔΙονϑῖ5 οἈπιϊοιιη, ΠῊΪ ΠΙΒΊ γα ΔΓ. Τα τι 5ἱ Ἰπτγοΐο- ὁ ταί: Ὁ 

ΥἹ 5 ἴῃ ρδίνγαιη, θΟ ΟΡ 5 ἃ {πον ΤομηΪ ΠῚ 460]1- Σ 35). 

ΠΆΡΘ, ΘΙ 51 56 Δ σΟΠίΘΡ ΘΠ ἀΔΠῈ [ΟΡΓᾺΠῚ : Οἴιπὶ """ 
ΤΟΥ πὰ 6586 πῃϑαΐο δι] τιν ι5, δι] ]τι6 ἃ ] τι- 

ω. 

15, 4 ὁχ ραν ῦο δο [π|0 ϑϑὲ, τ οἱ 41] 5ρ γ]ὰ- 
115. δϑὲ, νἱΐαηι θυ ρϑάϊαπι δὲ ΟΠΊη1 ἱπι ρα Ππηθητο 

50 τὰ πὶ ΡΥδοδίθε, Ομ 656 βίην τις Ἰρϑῖτπι5. νὸ- 

ΘΠΓΓΘΟΙΟ ΠΟ ΠῚ σππὰ σ᾽ουῖα δὲ Του Ππιἀἴπ6 σοη]η.-- 

ἴδ Πὰ ἀ55 ΘΠ ΠΊΕ) 5. 16 ΠΟΟ ΠΠ060 οαγᾶπι Ποβενῖ 
ἸΡΒΟΥΊΠΠῚ 5150} 018 Π1115. 

(]"». εἰ Ὅας. ποτὶ Η. εἰ Η, τὸ καθαρὸν πρὸς κόρον : 

πθὶ ποῖος νο]ΐπι ἴῃ (0011. 5δοιιπο τηᾶπι αι πὶ «]-- 

ἴενα, 564 ἀπτίψαα ἕαπηθη, ἁ αἸτιιπι ο5ξ6 ὕδωρ : 4ιια πὶ 

σγόοσθῖῃ ἴπ ποβίγα 1 ον Ργθ θη 6 ὈΧΡΓΟΒΒΙΠΊΙ5, Ἐχοηι- 

γἱαν Απϑ]ίοατα εἰ Ἀδρ. 4πάνίαν τῷ χαθαρῷ προσχορὸν, 

τπῖσο νοσάθο]ο, Ἀδρ. [ογίϊι5. τῷ χαθαρῷ πρὸς 

Ἐδι ἀδηΐφας εἰ Ἀδδ. Ῥγίπιιβ τῷ χαθαρῷ πρόσκαιρον : 

«αοά ἴτὰ ᾿πιοτρυθίδειιθ. ἐδὲ ΤΙ πιὰπη 5, Δ 1, ἐσιψιαγιι, 

φαὶ ΡμμγΓιδ δεί ΟρΡΡου τιν δε ει ιισνι. 

ΓΑΙ Μ85. χυρίου τ: 41Π| οὐτπὶ θα 1{15 θεοῦ, 

Ε ἘΠῚ οὐ ἄϊιο Μ588. ἀνεμπόδιστον ἔχειν : 864 ταῖτ5 

«υϊδρίαπι. νόσθπι ἔχειν ἰναϊο Ἰοοὺ ποῦ σοπγδηῖο, ἴπ 

ΟἹ}. Ῥυΐπιο βεοιπ ἃ πάπα ΡΙῸ ἔχειν δου Ἴρις εἶναι, ΑἹ 

ΒΕρῚϊ ρυίπηιιδ, ογειι5. εἴ ἀυάγίι5 ἀνεμπόδιστον παιρέ- 

χϑ'ν. 
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ν. 

090 

80. Δίαπι οοιὶ Ποπεϊμὶ σειν ἰίηιος, ἰλοηῖο απο ην 

λιιηιϊῖς. ΝῸ σοΡΡογθιιηι δ πηάαπι ἃ 60. 56065- 

511 5π Δ 46] ραταγθ5, Δα] οἷς ΠΠπ4: Οομἰὶ ])οπιῖ- 

χιὶ ΣΡ] ίπιος., Ποπιο ατιθηι ἤει 1. ΝΊΠ1] δου Πὴ 

ἀτι8 ᾿π[να σουιιΠτπ|', ἸΔτ6 Ὲ δι Π}, (α] 6 56] 1πὶ1 ἀ6- 

βρδοίδ, Οἵ 511} 6115. ἀΒΡΘΟΙαΠῚ ἡ ΠΙΆ ΠΕ ΟἸΠΠ]ὰ, 

ΠΙΠ]Πχυῖθ ΠΠ1πι5. Οου]}15. ΤΟ ΠΕ Γὰ5 οἴαπάαι, “ιιιῖς 

1ἰς απίοπι Ἰιοπιο ; αὶ ν6] 56. 'ρ56 ΡγῸ πῖμ}10 ἀιι-- 

οἷτ, οἴη 56. ἀϊνίπα πια]οβίατὶ σουπράγαϊ, γ6} αὶ 

ΔΥΤΟΡΆΠΙΘΠῚ ΒΡ . Ι ΟΠ ΘΠ  τ16. ΒΡ ̓  υἱτα πὶ ἀδροβιυε 

ῬῸῚ ᾿πο ϑϑεϊαπη., γῸ] τἀ πη άθηι αι 061 ῬΘΟσΔ ΠῚ 
ἃ Ῥυϊϑεϊπα ϑιιὰ οἰ ἀπ. 56 Ἰρϑιιπὶ 6]. ΕἸ 

μιιδυϊΠα ίιιιν αἰτεῖ Ἰιοτιίπτινι. Τα 5ι ρου ον] ιι5 

δια πὶ Ππι Π}}}18]}0ὰ Ὁ σΟἸ5 ἀπ ἢν ΠΟΠΊΟ., ἀ0 ΤΈΡΓΟ- 

᾿ιοπϑίοπο οραὶ ἀἶσπιβ : ΒΖ 46 πη] ]ηομσνανὶς 56 

μοιῖο, οἱ ἱιηιϊ ας ὁδὶ οἷν. Ηΐϊς νΓῸ Πα} Π1ὰ5 

δὲ ΡΥ 1115. Οἴιπι ΘΗΪΠ) νἅπτι5 ἀθρΟ {1} [ἀϑίτι, 

σα 46 ἃ} οἸαιοπο οἵ ἃ 51|ρο}]να σΟἸβι {4 1ΠῸ . 

πϑοποη ἃ γὰπᾶ (6 56 Θχ᾿ἰβιϊ πη δ οι 6 ἃ ΡΥΙΟΡΥ 

τηθυ ἔπη} δὲ σοπ ΠΟ π θα θά παν, Ππερο ὁ5ὲ ἢ πη]- 

Ἰ1τὰ5. απ }}}}15. Ν ΠῚ 51 ΘΟ σου πη ἀυρίαμι δὰ 

ΡΟΙναπιὶ ,. ἃς ΘΡΟΡ Π 65. ΓΘΒΕ ΓΘΟΓΠῸΝ. 56. ΟἿ 

Ομ ϊβίο, ἴπ Του τὰ ΘΟΥΡΙΙ5. 5101} 510] 5 4ἀπ|., ἅ}|-- 

τ  1π65. 4}0 ᾿Πϑ]ρΊ ΘΠ τα παΐδο ΘΟ ΠΟΙ ἀ{1π|, ΡΡροΘρ5- 

416 ταΐὲ νὰπὰ 51|ὰ 46 56 ᾿ρ5]5 Ορί πο : νϑῦὰ ἁιι 
τοϑ ΕΠ οατῖο ΘΟ πὰ 1 π|5. Τ)6 0 50]] ἃ} 10515 ἀθογειιν. 

87. Ετ οταϊεξανίϊι 1) οπείτιιις σοῖς ἰπ εἶδ {11α. 

ψοΙατι ἃ ποίδπη “ἴθ πὶ, οἱ {8 ἴπ σΟΠ [6550 οδἷζ 
Δριυα ΟΠΊΠ65.. ΒΟυΙΡ σα ΠῸΒΝ ΓΘΙΏΝΕΠΕ. 7χι εἰ ἐ{1ὰ. 

ΠΟΙ ἀἸθυιι πὴ ΟΠ ΠἾτ1 11 ὉΠ 1π|8, πιὰ πὶ ΠΟ 116 ΠῸΧ 
Ἰπιῖθγοϊ ἀϊτ, ΠΘΊτι6 ΤΟΙ ΠΡι15 ΟἰΓου βου] Ὁ  οαϊ πὸ- 
{π|ὸ ῬΕΙΠΟΙΡ τιΠὶ.,. ποτ ποθὴ ᾿πκ σου ΡΟΥδὰ ργθο- 
Ἰνδεῖ, 56 τιπὰ δϑῖ δι1ὶ 51 Π}1115... 1} Π10 1115, νΌΘΡΟΓΘ 

ΘΆΓΘΠ5, 5|Π0ΟΘ55Ι0Π1 Πα ΟΡ ποχία. Τίαητιο ἤγι εἰϊὸ 

ἐπα ὁταϊίανίτιτ Ποπιΐμῖις σοἷμις, οὐλαν οἰ Πἶδ 511-- 

ῬΘυΡουιιὴ. 6᾽αιῖο, ἂὸ ἴλοῖτς. οὐποίθε. (το ίθυιιμη 

ἸΠΟΠ ΘΙ. [ΘΑ ΓΑΓΙΠΠῚ ν ἸΡΕπιτιιη οἰ ν  Γὰ οηῚ θ᾽ ϑοϑἴα ἢ Ε15- 

51πη1|5 δ] ουΐο ΠΠ1π5 ΘρΙ πον νἱποῖῖ, οἱ ορβοιναῖ, 

5ῖνθ [που ργορ δῖα, δῖνο ἃροϑίο]ιιβ, δῖνο Γπουϊπὶ 

βᾷποίο Θὲ οα]θϑίθϑ ροιθϑίαϊοϑ 1 ῬΥηλτ πὶ ὁχ τ 
ΒΡ] θά πϑυῖτ νϑρὰ 1Πὰ σο]δ πο, οπηηΐα παι] οἱ 

ἈΒ]Θοῖα σθηβο])ι πε". Τά ρϑιιπι {πο ἀϊοίει Εἰ], 
4850, ἤπθθ ἃ ὄχθην ρ]ο {πολ ηι δχ βδθοι]] τδιὶ 
ἀδβιηιίο. 511 αἸϊαιια ΟΡΘΓΑΡἸΟσι ἢ ΠΟΙ  Πτι} εἶν ῖ- 

ἴΔ5, 4 ΘΧ ΟΡΘΙῸ «αοιϊ απὸ νὶχ να» Ποοοβϑαυία 

Ἀ ἘΔ1Π προσφευγόντων. Αἱ Μ55. 5Ξ6χ προσφυγόν- 
των. 

ἢ Γϑουθοπάτπι νἱ ἄδειαν ἐπὶ γινωσχ., ἀιαθιις το- 
ΟἸΡ5. 7 

Εν ἐτέτον ὙΣῊΡ Ρ κΤνν ΤᾺ ἘΔ οὖν ἡμέρα τῇ ἐκείνῃ. Αἱ Μ55. 5οχ αὐὶ ἴῃ οοη- 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 58. ΒΆΒΙΠΗΙ ΜΑΟΝΙ. 

Ὁ Οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ὑψηλοὶ, ὃ δὲ ἄνθρωπος Τ 
,ὔ σ ἣ. ΄ , ι 5 Ν 

ταπεινός. Ἵνα μὴ νομίσης σωματιχήν τινα τὴν ἀπὸ 
-Ὡ τὰ ΞΡ 6 λ ᾿ ϑ Μ΄ ω δ οἱ 

Θεοῦ ἀναχώρησιν συμδουλεύειν, ἐπήγαγε τὸ, Οἱ 
΄ 

ὀφθαλμοὶ Κυρίου ὑψηλοὶ, ὃ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός. 

Τὸν ἐξ ὕψους ἀποσχοπεύοντα οὐδὲν τῶν χάτω λαν- ς 
’ " « 3. ῶ ΕΣ Α » Ἁ 5 

θάνει, πάντων ὕπ᾽ ὄψιν ὄντων, χαὶ μηδενὸς ἐπι- 

σχοτοῦντος τοῖς ὀφθαλμοῖς. Ταπεινὸς δὲ ἄνθρωπος, 
Ἢ Ε κα κνν  κκε ἄας 

ἢ ὃ τῇ συγκρίσει τῆς τοῦ Θεοῦ μεγαλοπρεπείας τὸ 

μηδὲν ἑαυτὸν λογιζόμενος " ἢ 5 διὰ μετριοπάθειαν τὸ 
5 Ε - 4) , ἋΨς..᾿.Νἱ Ὁ ς 

ἀλοζονιχὸν ἀποθέμενος φρόνημα᾽ ἢ ὃ διὰ τῆς ἁμαρ- 

τίας ἐχ τοῦ προτέρου ὕψους ἑαυτὸν χαταῤῥίψας. 
΄ »-Ἢ ᾽ , ΕΥ̓ 

Ε Καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων. ᾿]ν 
- οἰ -᾿ ΄ 

τοῖς χατόπιν τὸ ὕψος ἐταπεινοῦτο, χαὶ χατηγορίας 

ἄξιος ὃ ἄνθρωπος ᾿ἔχυψε γὰρ ἄνθρωπος, χαὶ ἐτα- 
͵ ΟΕ “ ΝΥ ἐπ ΤᾺ ς , 

πεινώθη ἀνήρ. ᾿Ινταῦθα δὲ ὠφέλιμος ἣ ταπείνωσις. 
ε , -- - 

Η γὲρ. ἀπόθεσις τοῦ ματαίου φρονήματος, χαὶ ἣ 

ἀπὸ τοῦ ἐπάρματος χαὶ ὕψους ἀλαζονιχοῦ καὶ οἰή- 
ἘΡ ᾿» ΄ " ᾿ ΓΡ; 55, ἜΞΩ δ. 

ματος διαχένου πρὸς τὴν οἰχείαν ἀξίαν ἐπάνοδος, 
, το ᾿ 

ταπείνωσίς ἐστιν ἐπαινετή. Τῶν γὰρ ἢ προσφυγόν- 
189 ἢ ἐξ: ἐ Ὶ 
δ τῶν τῇ πέτρα, χαὶ ἐν τῇ γῆ ἑαυτῶν ποιησάντων τὸ ᾿ πῇ 

ων 5 ΓῚ Ὁ - Ἂς Τ᾽ -» ὦ ͵ σῶμα ἐν ἐλπίδι τῆς μετὰ Χριστοῦ ἀναστάσεως, πί-- 
. ν δὲ λ, , δι 5) ᾿ ιν ε 

πτει μὲν τὰ ἐξ ἀλογίας ὑψώματα, καὶ ἣ περὶ ἑαυ- 

τῶν ὑπόληψις αὐτῶν ματαία " ἀνχπέμπεται δὲ παρ᾽ 

αὐτῶν μόνῳ τῷ Θεῷ ἡ ἀληθὴς μαρτυρία τοῦ ὕψους. 

Καὶ ὃψ 0ύ ΓΞ Κύς Ἃ , 5» Ὡῳ 4 ν εἰ ἘΞ 

θήσεται Κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρα ἐκεί 
Ξ 5 ᾿ 

νη. Ὥς " ἐπιγινωσχομένην ἡμέραν, καὶ ὑπὸ πάν- 

τῶν δμολογουμένην δλόγος ἡμᾶς ἀναπέμπει. ἢν τῇ 
5 ΑΞ ιν τὰ 

ἡμέρα ἐχείνη, τῇ ἐσχάτη πασῶν ἡμερῶν, ἣν οὔτε νὺξ 
᾿, Ξ: 

διαχόπτει, οὐ χρόνος περιορίζει, οὐ σωματιχὸν φῶς 
δαὶ ὧν , ὦ , κ »" 55 ὍΝ »»ὗ ϑοχ 
ἀρχὴν αὐτὴ παρέχει χαὶ τέλος, ἀλλὰ μία ἐστὶν 

, Ν 

ὁμοία πρὸς ἑαυτὴν, ἀκίνητος, ἀνέσπερος, ἀδιάδεχτος. 

Ἔν" οὖν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ὑψωθήσεται Κύριος μόνος" 

ὅτε πεσεῖται μὲν πᾶν ὑπερηφάνων φρόνημα: πᾶσα 

δὲ λαμπρότης τῶν μαχαρίων δυνάμεων τῇ ὑπερδολῇ 

τῶν μαρμαρυγῶν τῆς δόξης ἐχείνης ἐναφανίζεται. 
ΓᾺ Ψ ΚῚ -: Κἂν προφήτης ἡ, κἂν ἀπόστολος, χἂν ἅγιαι δυνά- 

μεις ὦσι χαὶ ὑπερχόσμιοι " ἐχφανέντος τοῦ ἀληθι- 
δ ΠΝ , Η͂ , τ, , 

νοῦ ὕψους, πάντα ταπεινὰ λογισθήσεται. Νόησόν 

μοι ἀπό τινος τῶν χατὰ τὸν βίον ὑποδείγματος τὸ 
Ὺ -Ὁ- - 

λεγόμενον. Γἕστω τις πόλις χειροτεχνῶν ἀνδρῶν Βιἐχ 

τῆς 
2 ΓΣ Τὰ , ΕῚ , ὅλ ὰ » "» ᾿Ὶ 

ἐφ᾽ ἡμέραν ἐργασίας μόλις τὰ ἀναγχαῖα τὰ 
ἍΝ δῖ , ΑΥΨΙ ἘΜ ῸῸ ΕΣ 5ι νὰ ὦκα 

πρὸς τὸν βίον ποριζομένων" εἶναι δὲ τινας ἐνταῦθα 
“- ἡ ΄ ᾿ ; τὸ ’ 

τῶν χαθ᾽ ὑπερδολὴν πενήτων εὐπορωτέρους, μαχα- 

ἴοχῖιι, θ᾽ οπὰ. ἔγὸ5 

115 ὅτι. 

55. ὅτε πεσεῖται. ΑἸ} Μ85. οπὶ 

ΡῈ ἐκ τῆς ἐφυμερίου. Ἀδρ. εν. ἐκ τῆς ἐφη- 

μέρας. ΑΠΙ ἀαδέμιον Μ55, ἀνδρῶν ἐφ᾽ ἡμέραν. 

«παγτὰς ἴζα, α1 οὐ της, 



ΟΟΜΕΝΤ. ΙΝ 

Σ κε τνον τὰν, -, »-, ΕΝ ριζομένους τέως ὑπὸ τῶν πτωχευόντων χαὶ ἀπούλε- 
πομένους᾽ εἶτα ἐπιδημῆσαί τινα τῇ πόλει βασιλέα, 

πάντων βασιλέων πλουσιώτατον, πολὺν μὲν τὸν 
χρυσὸν ἔχοντα, πολὺν δὲ τὸν ἄργυρον, πολλοὺς δὲ 
λίθους τῶν πολυτιμλήτων, τοὺς μὲν ἐν τῷ χόσμῳ τῷ 

ἘῚ ᾽ ἴ Ἵ ΗΝ ῃ 
ιλ' --» ’, -Σ ᾿ ΡΥ ΕῚ » ΄Ν [4 

βασιλιχῷ ἐπικειμένους, τοὺς δὲ εἰς ἐπίδειξιν προ- 
Θεδλημένους, ἐσθῆτός τι χάλλος “ χαὶ πλῆθος ἀμή- ἢ ᾽ Ί Ί ἱ 

χανον, οἰκετῶν χαὶ δορυφόρων πλῆθος ἀριὐμὸν ὕπερ- 
ῥαῖνον, δαπάνην ἀμύθητον, καμήλων χαὶ ἡμιόνων 

ἀμύθητόν τι χρῆμα τὸν πλοῦτον σχευαγωγούντων, 
ἵππους χρυσῷ χαὶ τάπησιν ἁλουργοῖς χαταχεχοσμη- 

μένους, τοὺς μὲν ὑπηρετοῦντας, τοὺς δὲ προπομ- 
, παν ΞΔ “Ὁ ὰ μὰ ’ --- ν 

πεύοντας. Τί ἂν ἐπὶ τῇ ὁ τούτου θέα παθεῖν τὸν 
ν Ε - ξ . ᾿ ᾿ ΄ 

πτωχὸν δῆμον ἐκεῖνον, τὸν τέως τὰ μιχρὰ θαυμά- 
ζοντα τοὺς ἑαυτῶν ὑπερέχοντας ; Οὐχὶ αἰσχυνθῆναι 

μὲν ἐπὶ τῇ οἰχεία κρίσει - πάντων δὲ καταφρονῆσαι 
τῇ πρὸς τὸ ὑπερέχον συγχρίσει, μόνῳ δὲ δόξαν χαὶ 

πλοῦτον τῷ ἀληθῶς πλουσίῳ προσμαρτυρεῖν; Οὕτω 

τοίνυν ὅσον ἀποχρύπτεται τὸ ὕψος χαὶ τὸ μέγεθος 
τῆς σοφίας καὶ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, πολλὰ δό- 
ξει εἶναι τὰ ψηλὰ χαὶ μεγάλα παρὰ τοῖς ἐν ἐσχάτη 
πτωχεία χαθεστηκόσιν - ἐπὰν δὲ ἐχφανῇ τὸ ὄντως 

Ν τ, , ΝῚ 9' -Ὁ- Ν» Α “ἣ κ Υ͂ ᾿ 

σοφὸν, χαὶ τὸ ἀληθινῶς δυνατὸν, οὐδεὶς οὔτε σοφὸς, 

οὔτε δυνατὸς “ λογισθήσεται. Οὕτω ποτὲ χαὶ Μωῦ- 
6 ᾿ Υ . , « , 

σῆς ἰσχνόφωνον χαὶ βραδύγλωσσον ἑαυτὸν ὡμολόγει, 

ἐπειδὴ Θεοῦ λαλοῦντος πρὸς αὐτὸν ἤχουσε. Καὶ 

᾿Αθραὰμ ὅτε Θεὸν εἶδεν, ἑαυτὸν γὴν καὶ σποδὸν “- ᾽ 

ὡμολόγει. Οὐδεὶς οὖν ἀξιούμενος ἐνορᾶν τῇ τοῦ 

Θεοῦ ἀγαθότητι καὶ σοφίᾳ, δυνήσεται ἢ ἑαυτῷ ἢ 

ἄλλῳ σοφίαν ἢ δύναμιν μαρτυρῆσαι. Οἱ γὰρ ἅγιοι 
πάντες οἷον ἢ φῶς εἶσι λυχνιαῖον ἐν μεσημόρία στα- 

- ΄ - “-΄ θηρᾷ ὑπεραυγαζόμενον τῷ ἡλίῳ. Διὰ τοῦτο ὑπερυ- 
ψωθήσεται Κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνῃ. 

- ΠΙυά, χαὶ πλῆθος, ἐσ 4υαδίμον Ν55. αι] ἀἴτημς, 
ΑΙΦααπίο μοβὲ ξεὲχ Με5. χρῆμα τὸν πλοῦτον σχευα. 
Ἑδιει χρῆμα τῶν πλοῦτον σκευα. [ἃ ιοᾷ ξογίακβα πιο- 
Ἰτὰ υἱἀοτὶ ροξοτῖε, 

ἃ Ἑ41Ε τούτων. ΑἹ 5εχ Με. τούτου. Μοχ το]ϊπι απϊ- 
γηδάνογίαβ 14, τὰ μικρὰ, Ἰοστ πη ΘΟΟΈΡΑΓΕ ΠΟῸΠ 51Π1Π|: 
5 φυϊάοπι ἀπε σόςεπὶ ὑπερέχοντας Ῥοπὶ ἀεθιεγαξ. 
ΑἸϊοφαΐπ επῖπι υἱάϊοι]α ας ἕαϊσα αἰσογοπειγ, σα ΠῚ Ρο- 

ΕΒΑΙΑΔΙ ΡΕΚΟΡΗΒΤΑΛΙ. ΘΑΡΌΤ 11. 09! 

5181 σοπηρᾶγθηξ : 5ἰπὶ σγϑι5 ἰἶσ ἈΠ (α] Δ}1|5 διι-- 
Ῥταπηοάϊιηι ρα ρου θιι5 ΟΡ] οπίϊουθ5, 411 ἐπ θυ ἸηῚ 

0 15:15 μηδ πάἸοἷβ ργεἸσθηξιγ Βοδεϊ, δ βαβρίοῖαπ- 
τα. θη 46 τὰκ {υϊβρίαμ ἴῃ πᾶπο δἀνεπῖδὲ εἰνῖ- 
τΔ[Θ ΠῚ 7 ΓΘ τι ΠῚ ΟΠ ΠῚ ΠῚ εἰ ΕἸ 551 "η115., {ΠῚ ΠμΕΪ ἔπι] 

Βαθρθαΐ ἀυγὶ ἀγσο πε πι6, δὲ πλυϊτοβ ἰαρὶἀθ5 ργθῦο- 
505, 1105 ΓΟΘΆΪ ΟΥΠΑΠΙΘπίο ἱπίθχίοβ, ἅΠ105 δά 

οϑίθητδπθμη χα ροβίίοβ. 51: νϑϑίμαπι {115 Ἰτω ΠΊ6η-- 

88 4υδοάδπι ρυ]οὨγ ἐπάο ἃς σορίὶὰ 5 παι] αν 5. 8.ι-- 
ῬΘΓΘὲ ΠυμΠ] ΘΓ [απ] Ομ 58 6 }}}Π τ  116 ἔπ} ἃ: 

ΠΡ ηβᾶπῃ ἔδοϊαι ᾿ποπαγγα]]Θη}. Ἐπ 518 σᾶπηε]ο - 
ΓΌΏ δὲ πη] ογιιτ αἰ γι εἴα5 ϑατοϊπαβάτιθ Ἔχ ρογίαπ- 
τἰπιπὰ τη] τυ 0., {{π|88 Πα Γαυ] ποῖ ροϑϑὶῖ. Ηὰ- 
θεαὶ δ1105 ἅτιγῸ ιν δα 516 ΡῸΓΡιιΓοἰ5 Θχοσπα-- 
ἴο5., “πογιπ 4111} ἸΠΒΘΡ ΙΔ ΠΕ, 4}1 ὙΘΙῸ ΡΟΙΏΡδ5 
Ριθθαηῖ. Ἐὸ γϑβθ οοπϑρθοίο, 4π0 δἔίοσειϊι ἰαπαὶ 
Ῥαΐα5 ᾿πόορϑῖη ἢΠ πη ρΟραΪαπ,), ουἱ Πδοίθπιιβ ἔμπε-- 
ΓΔΐ ΔΤ ΓΔΙΟΠΙ 1ἱ 411] 586 Ἔϑϑθηξ ρᾶιο ργεϑίδη-- 
τογο5 5 ΝΌΠΠ6 ΘΧἰβε]πηὰ5 ΘΊΙΠῚ 5110 ἰρϑίτϑ πιά ϊεῖο 
ΘΟ απ θη άτηπι 6556. ἃς ρα άοτο βυιπάθπάϊηι ἢ 
ΑππΟη 90} ᾿πϑε πα πη οἰ ΠῚ πη] ΟΣ ῖ15 αἰ 1115 ΘΟ. - 
ῬΑΡΔΙΪΟΠΘ ΠῚ ΟΙΉΠΕ5 ρμᾶννὶ ἔδοξαν οϑὲ 7 ΝΌΠΠῸ οἱ 
5011 4] γϑγα ἄϊνεβ θϑὲ, σ]ουΐαπι δὲ αἰνὰ 5ιιῸ 
τοϑΕ ΠΟ ΠΟ δϑὲ δι Πα τπιγτι5 ἢ Αἀ πππς Ἰστειν τη0- 
ἄτιπη «ιιαπηά ται σεἰδί πιο ἃς πηδση 40 σα ρίθπεϊοο 
Υἱγ 546 οἱ ἀΡβοο πα πα, τυ] τὰ 115 φαΐ ἴπ χα - 

10 ἔγθπηα Ῥαπρεγίαϊθ σοπϑηξας σπξ, ὙἹά θυ πῖτν 
Α 

6556 θχρεΐβα ἃς πηλσπὰ : 56 βἰῃλὶ ἴηι γογὰ 58- 
Ρίεμῆα, νϑγᾶσιε ροϊθηπα 5656 'π ΘΟΠβρδοίιμ 
ἀδάεγὶε, ποπιο ἃτιξ βαρίθηβ, δὰ ροΐθηϑ γαρατα}ῖ- 

τὰν. Τὰ δὲ ΜΙ Ου565 πο πάδπη οἴιπὶ Π)6ι1Π} αὐ! ͵55θὲ 

δα 56 Ἰοχιιεπίθπι, ἢ οοϑι δ πεῖδπι ᾿ἰπσιιδθ ἃς ΟΠ 6 - 
ἀϊ ταγαἀϊαΐθπι {πα ἰαθογαραῖ, σοπἤξθθαζαν. Οὐΐπ 
εἴ ΑΡγαπαπιὶ {πᾶπάο Πδιιπὶ νἱα1:, 56 ρυοΠ θαιιν ἢ 
ΤΕΥΓΆΠῚ 6556 ἃ0 ΟἸΠΘΙΌΠΙ. ΝΘ ΠΟ ἰβΊτν 60 αιοά 
ἀἴρπιι5 πα ρθαῖαν {πὶ νἹάδας Π δὶ Βοηἰία θη ἃς 58- 
ῬΙθμεῖδιν, ἃτιξ 510] τι 4] 6 γὶ βαρ θη εἶαπι νοὶ ρὸ- 
τοητῖαπι νἱπάϊοαγο ροίθυῖε. 58 ΠΟΙ ΘΠΪΠῚ ΟΠΙΠΕ5 
{81 ᾿ππη 6 ἢ 5 πὲ ΠΠΟΘΥΠΆΤΊΙΠΙ ἰπ Τ ΘΓ] 16 ἴουνθη- 
τἰβϑί πη οἵ οἰ ϑϑίπια : {π06] ΠΠΔ]ΟΥῚ 5015. [π|6δ 
ΟΡἕαΠά τὰν ἃς ϑιρθγαία. ΟἸΔΠΠΟΌΓΕΠῚ βιιργα πιὸ- 
ἄπιπη Θχδ] θῖν ΠΟ ΠΉΪ Πι15 5ο]τι5 ἱπ ἀϊδ 111. 

ῬαΪὰ5 Ζαθπαν 5 βεῖρϑο Ρυτβέα π ΙΌ Γαι ποῖ ράσιπι, 56 
γα14ε δὐπιοάτιπι παϊγατεΐαγ, απ Ἰοπ σα φυΐπαπε Νῖ55, 

τῇ οἰχεία. ἙΔΙΗ͂ εὲ Βεξ. ῥυίπιις τῇ ἰδία. 
ε Ἐδ1 δυνατός τις. ΑΒοΚὲ τις ἃ ποξίσγί5 Νἴςϑξ. 

ἃ όσοι ἑαυτὸν ε ποβίτι5 ΝΞ. αἀαϊἸ ἀἸπηι. 

ΒΈΜΙΗ οἱονεὶ φῶς. Θε4 ναγίαπε ΠΡ ΥἸ νεΐεγος. ΑἸ 

Βαθβεπε οἷον φῶς : ΔΠ| ὡς φῶς. δέαξίιπ Μ55. ΑἸϊχαοε μιε- 

συμθρία σταθερᾷ, Οοάεχ Ἐτ. 1. οἴχπὶ ἐἀ1|5 σταθηρᾷ. 

40, 

Εποά. ἡ. 
το. 

Οεπ. ι8. 
7: 



- 

κα. τή.13. 

τή. 

σι ἀν δέ θν, Σ 

τ. (ον. 6. 

10, 

029 ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒῸΜ 5. ΒΛΑΒΙΠΠ ΜΑΘΝΙ. 

88, Πὶος δπΐμι 1)οηλὶτι δι 61 Οπιτιθηι ΘΟπίτιηϊ6- 

Τἰοσιινι οἱ στρουϑιίηι. ἘΟΥ 5515. ὈΥ Πλ11}}} Π)ΘΟΟΆΠΙΠῚ 

σοπει πη} 1ὰ [|| 0 ΒΡ ΡΌΪα : 5 α] ἄθηι αἰ θο]1ι5. 
Ροπονιη 4 τ15. ἀοίδξιϑ ἔπορας [ἈΠ] ἀ10., σοπῖτι- 

ΤΠ ]]Οδιιη 56 Ρυ ΘΟ Θη5 ἀΘϑοῖν! ἃ 60... ΘΘοι 116 

ἀὐἀνουϑανῖαθ. ροιθϑίαϊοβ ἈΠ πχὶ} δά ἀθ ΘΟ ΠΟ ΠΘ ΠῚ . 

ἀἸοθηθ : ὅρον αξίγα ροπάπι δοἰζιι πιθιιηὶ., 

εἰ φοἄονο ἵπ πιοπίθ Θχοοῖδο 5061 ΠιοτιίοΣ 

ὀαοοῖςος., γιΐ 5επι αὐ ἀφιίϊοπεπι. “15οθη- 

εἴα διιρ 7 ται θ5 : ΘΡῸ σἰηιϊϊϊς {1{{ἰ5εῖσπο. Τὰ 

6 οαιιβα {Π|πῸ ἰπἰτπιπὴ ἀπο νἱπάϊοϊα. Ἐπηὴ- 

ΨΟΙῸ 51 {π||5. ἔαϑίπι οαῖτιβ ἃ0 ἔπη] 5... 1η α΄ ΔΠΡ0]1 

ΤιάἸοίτιπι ᾿ποϊ ἀθυῖτ,. τὰπὰ οὐτπι ΡΥ ΠΟΙρ6. Θὲ. αιιαϑ] 

5100. ] 1 ΟΡ ἤσο ΘΟ πάθημα  τπιν : 7)οηεΐτιιις ΘΗ) 

διιρογ δὶς τ σίϑεϊ!. Ὑτάθτυν αιιοάαπι. πιο ὁ. σομία- 

τη 0}1ἃ ΟΥ̓ ΤῸ 6556 506 0165 αἴάτιο ΡΡΙ ΠΟΙ ρα. ΝᾺ ΠῚ 

δοίονῸ5. {{| ἀΒρου παται", ἀ6 ῬΡῸ ΠΙΠ110 605 πιο], 

]1ο5. Πα θη ὀσθ πο 5, ἃ]Π105. νΘΙῸ ᾿σπΟ 1165.) Ἀ]Π105 

ΔῸ ΘΠ. ᾿Π5οῖ05. 6556 ΡΆΓ15, ρ6 1. Πὰπο ΠΟΙ ΠΟΘ] Τὴ 

60 «δνοηῖϊῖ, τι 56 50] ππῈ ΟΧ 5.1 Π|6 1 6556 5 θ᾽ ΘΠ ΘΠ, 

᾿πτ6 ΠΠσθητῖα. θγθο Ἰπιηὶ.,. ΠΟΡΊ]Θ ἢ], Αἰν 16 Π|., ΡῸ- 

τοπῖθ μι : Πα ρΡΡΟ 5 ρου ῖο Πα] ̓ πητπππὶ 6 Χ. ΔἸ ΤΘυ τὴ 

ΘΠ ΓΟ δι}. ΟΟπ πἰτἰ πα ΠΊΊτι6 τιῦ 4115. Θ]τν1-- 

115 ν᾽ θα ν 5 ΡΥ φ δία ον", ΠΟ Ἰρϑι1 ΒῈ ΡΟ Ϊὰ 65[. 

Ῥουῦγο ἄτι ᾿4 οἴ οἰ", πΙΒ}Π φαϊάθπι [Δοἱε ργοχὶ- 

ΠΠΔ1 ΠῚ 5 56 ρ511}} γ6]Ὸ Ἰδοία τ. Ἐδι ἸΠΒῈ}6Γ 5. ΠΟΥ] 1:5 

οΥὐἶσο σοπεηι 11, Βα ρου Ἶὰ 146 Π} ΠΙΆ ]τι5 [Ὁ Π5 651, 

οἱ οΥῖϑο δι ρου ; ΒῸ ΡΟΥἾὰ Θϑὲ ΘΟΠ απ] 6] 18 [α’- 

τιι5. Οὐ ρΡΟρίον νἱπάϊοῖα ΧΡ τι ἢπ᾿ ΟΠ ΠΘΠῚ 

ΘΟπ ΟΠ] οβιι μὴ ΘΓ Βα ρου ιια. ΒΙΦαΙ ἄθη ρϑοοαία 

ἀτπ80 ιιαπη δ πὶ ἴπτοι 56. ΘΟΘΠΑΠΟΠΘΩ ΠᾺΡ ΘηΣ, 
Ῥᾶν] γατίοπθ γιιπἰτιπαιν". Τητιοθὲ ουθῸ νἱ Ποία 

1Π1ὸ Το πὶ ἀἴδ5. ΟΡ ΥΎἸ πη 115. 1Π ΟΠ ΠΘΠῚ ΘΟΠτΙ- 

π]ΟΠΙοϑυιπὴ οἵ. Θα ρ νυ) τιη). ΝῸΝ. ἀυμ 6 η}. (11 511}115 

ΘΟΠ βου το πὸ ἀἰσηὶ,, τοΐὰ ἀ16 Ἰὴ 115 Π1Ὰ}15. γον 

ϑαπίο5., Π6 1Π|6]Π 5] ηλ115. (46 1} “τι }1ἃ 51 π| πη]ὰ, 

«π|ώ 5π| ἃ ΠΟΡῚ5 ἃ ηηἶδϑα- )]αἰθαϊοὶ τοβτιὶ 7) εἰ 

μωτοαϊιαἴοιι ποτὶ ἀοοίρίθτ. ΝΒ ἴὰτηθη πιὰ] δα !-- 
οἰμηι5, ἴθ ᾿πτον σον Ἰ απ πτὴ ἤθη ΔΠΙπ]δ- 

ψΘΡΓΠλτι5. νΘυ]νὰ ἰϑῖΠποθο {π|ὲὸ πππο ῬΓΟΪΟΡΟ, , ΠΝ] 
6556 ἴῃ ἀἴο Το ηΙ ΟΠ] οἰο πα, ΠΙΘΔ 116 να ΠῚ 

Ἰπτουϑ ρα να, ἃ 116 ᾿Π5 [7 ΤΠ} Γα τι ἃ 6556, 16 ΠῚ 

ΠΘΠΊΟ {ΓΔ ΠΟ Πἤογο μοΐοϑι. Οὐμ]5. ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ 56 1058 

Ὁ ἘΔΗΙ εἰ Μ55. τπιοβιτὶ χυρίου ἐπί, 5.4. ἀρὰ ΓΧΧ 

νὸχ Σαξαὼθ «ἀαίτιν, ατιε φιιοιιο ἴῃς Ν᾽ αἰ σαΐα οχριὶ- 
πηϊταν : (μεμα αἴδς Π)οπιϊμπιὶ ἐαοιοζιιιτη δι)» 6} ΟΠ Τὶ 

δα ρον τι. 

ἀ ἘΔ νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ϑδοᾷ Π]ια, τοῦ οὐρανοῦ, 

οαπὶ ἴῃ ποϑί ας Νῖσ5, οἱ ἀρααᾷ ΓΧΧ ποὴ Ἰοραΐαγ, 46]6-- 

ὙἸΠ.115. 

ὁ 510 ρυὶ νεΐονοβ. Εάτ τοτὸ ἃ) 

:- 3 : 
Ημέρα γὰρ “ Κυρίου ἐπὶ πάντα δόριστὴν χαὶ 

ΕΑΝ Ψι. , ς ,,« Δ ς ὑπερήφανον. Τάχα πρώτη ἁμαρτία ὕόρις χαὶ ὑπε- 
ἈΠΟ λας ΣΗΙΡ Ἀν ὅν ρ,! τ - 

5 ρηφανία " εἴπερ ὃ διάῤδολος ἐξυδρίσας τῷ χόρῳ τῶν 
δι ον .] Ὁ 3 , , ᾿ περὶ αὐτὸν ἀγαθῶν ἀπέστη Θεοῦ, χαὶ συναπέστη- 
ς τῷ [ΡΟΝ δ 5. ͵ Ἀπ 7 , ΕΣ , 

σεν ἑαυτῷ τὰς ἀντιχειμένας δυνάμεις, λέγων᾽ 'Ἔπά- 
ΞΕ ἘΠῚ , ; 

νὼ τῶν ἄστρων θήσομαι τὸν θρόνον μου " χαὶ χα- 
τ ΑΝ ὑὰς ἐς 

θιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς 
Ὑ τς ἘΡΥΡΣΣ τῷ ΞΕ 

βοῤῥᾶν. ᾿Αναδήσομαι ἐπάνω τῶν “ νεφελῶν, ἔσο- 
Ξ ἘΦ ΘΘΗΡ ον ἐμ αν τ. 15: τς 

μαι ὅμοιος τῷ ὙΨίστῳ. Διὰ τοῦτο ἐντεῦθεν χαὶ ἣ 
. ν " ᾿ 9 

ἐχδίχησις ἄρχεται. Καὶ εἴ τις μέντοι τυφωβθεὶς εἰς 
, τι τὰ - 

χρίμα ἐμπέπτωχε τοῦ διαδόλου, μετὰ τοῦ ἀρχι, γοῦ 

ἙΝ 

᾿ 
ὰ δ ς ΚΑῚ ἮΝ -- “- ΄ , Ν 

αἱ οἱονεὶ δημιουργοῦ τῆς ὑπερηφανίας χαταδιχα-- 
ηΖ .“, " σι, δ « , ΠῚ , 

σθήσεται" Κύριος γὰρ ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται. 
ΕΝ ᾿, Ἧ - - 
οιχέ πως ἀρχὴ τῆς ὑπερηφανίας ἣ ὕόρις εἶναι. 

« , ᾿ δ᾽ ὍΥ 
Ὁ γὙὰο διαπτύων τοὺς “ ἄλλους, καὶ τὸ μιηδὲν ἡγού- 

᾿ ) ἱνπ η! ᾿ 
9 αἿ ΑΥ Αἵ ἣν Ά. - 

μενος, ἀλλὰ τοὺς μὲν πτωχοὺς, τοὺς δὲ δυσγενεῖς, 
δ ν “- - 

τοὺς δὲ ἀμαθεῖς ὑπολαμθάνων, ἐχ τῆς ὕόδρεως ᾿ ᾿ ᾽ " 
, ἵ Φνς ᾿ 

ταύτης εἷς τὸ μόνον ἑαυτὸν οἴεσθαι εἶναι σοφὸν , 
ν ΩΝ ΄ 

συνετὸν, εὐγενῆ, πλούσιον, δυνατὸν Γ ὁποφέρεται" 
- ᾿ ἀργὴν πρὸς τὸ ὑπερηφανεύεσθαι τὴν ὑπεροψίαν λαμ- 

θάνων. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὑπερηφανεύεσθαι, τὸ ὕπερ ἵν [ν: ᾽ Ὡ 
Ξ 

φαίνεσθαι τῶν πολλῶν ἐπιχειρεῖν. ὃ ᾿Εν δὲ τῷ τοῦτο 
ω ΣΝ “ν ᾿ ἢ « ἄν ας κατ 

ποιεῖν, ἐξουδενοῖ μὲν τὸν πλησίον, ἑαυτὸν δὲ ἀπο- 
ΕΠ ν. καὶ ππτν  ὍὉ φιν θέτο ϑὺςς 
σεμνύνει. ΚΚαὶ ἔστιν ἢ ὕδρις ὑπερηφανίας ἀρχὴ, 

ΝΥ -Ὁ Ἵ 

χαὶ ἡ ὑπερηφανία χαχὸν ἔγγονόν ἐστι τῆς ὕδρεως. 
Η Γ᾿ ς δῇ δ , ε ᾿ ΡΞ Διὰ τοῦτο ἣ ἐχδίχησις ἐπὶ πάντα ὑδριστὴν χαὶ ὕπερ- 

Ἅ, - 6 

ἤφανον. Αἴ συγγενεῖς γὰρ ἁμαρτίαι ὁμοιοτρόπως 
, ΓῚ " τ , οῖΥ, 

χολάζονται. ἸΣπάξει οὖν ἣ διαδόητος ἡμέρα τοὺ Κυ- 
, 5. δὴ 2:4 ΄ ε δ » 72 ΄ 

ρίου τὴν ἐχδίκησιν ἐπὶ πάντα ὑύριστὴν χαὶ ὑπερή- 
« - ΡῚ - ἐπ " 

φανον. Ἡμεῖς δὲ οἱ ἐλεεινοὶ, πᾶσαν ἡμέραν ἐν τοῖς 

χκαχοῖς τούτοις στρεφόμενοι, οὐδὲ συνίεμεν ὅποια 
ΠΡ ῃ “" ΔᾺΝ, πον 5 

χαχὰ ἁμαρτάνομεν. Λοίδοροι βασιλείαν Θεοῦ οὐ 

χληρονομήσουσιν. Καὶ ἡμεῖς λοιδοροῦμεν, ἐν αὐτῷ 
ὉΔΌΝ - ᾿ ΄ ἢ - δ. ΄ 

τῷ λοιόσρξιν ἡ συνιέντες, ὅτι ταῦτα ἃ .νῦν ἀφίημι 
; πε Ε- 5 πῖςς ̓ ξ, “᾿; “-Ὁ- Κκ ᾿ οὲ Ὁ ποι τ- ,ὕὔ 

Ε ῥήματα ἐν τῇ ἥμερα τοῦ υριου ἀντιστήσεται μοι, 
Δι οὶ Νὴ ΡῚ ἀν ΟΝ ᾿Ξ τῇ ͵ δὴ 

χαὶ διαχόψει μου τὴν δδὸν, χαὶ ὥσπερ τειχίον γενῆ - 
ε Ὄ - τὰ , , - . χ 

σεται ὑπερθαθῆναι μὴ δυνάμενον. Τίς ἡμῶν ἑαυτὸν 
5} , ῃ ᾿ , ΕΝ Ἔἀ δ « 

οὐχ ὑπεραίρει; τίς τὸν πλησίον οὐ διαπτύει: Ἢ 
ΕΣ ΤΣ πρα ΚΝ ΝΣ Ξ ὉΡΥΜΕΣ Ὁ κι ἀἰπ 
δὲ ὕδρις πλέον τί ἐστι τῆς λοιδορίας. Η μὲν γὰρ 

, ΕΥΕΙΤΥ , - , «οι ΔΈΚΑ. Ἰν 
γλώσσης ἐστὶ μόνον ἀτιμία" ἢ δὲ ὕδρις χαὶ τὴν διὰ 

-  κ πὴ ΕἸ ἌΚΟΣ , ων ὑδ Υ ΄ 3 , 

τῶν ἔργων ἐπ᾽ αἰσχύνῃ τῶν ὑδριζομένων ἐπίνοιαν 
᾿Ψ,. δὶ Ψ΄' ᾽ὔ Ψ -“ε 

ἔχει. Δυνατὸν μέντοι σήμερον βουληθέντι τῷ ὕψη- 
ἧς: 3 ἀπε τ :ς , Ἢ 
λῷ χατελθεῖν εἰς τὴν τῶν ταπεινῶν ταπείνωσιν" χαὶ 

ΓΟοᾶεχ Η. δυνατὸν ὑπερφέρεται. 
Ἐ 61 ἐν δὲ τούτῳ ποιεῖν, ποη τϑοῖθ. Αἵ Μϑ5ς. Ρ]ο- 

ΤΊ Ζιι6 Οπιπ 5. ἐν δὲ τῷ τοῦτο, Ροπο. ΠΟ ἄθπι Μ55. ποη-- 

μὰ }ΠΕ} ἐξουδενεῖ. Ηαπα 1τὰ πα] το ἱπῆτα Ἀδρ. Ῥυίπηιις οἱ 

61 διὰ τοῦτο καὶ ἡ. Αἵ ἀδεδι χαὶ ἴπ τ 415. Δ΄ϑς, 

" ἘΔ εἰ ἄτι Μ55. οὐχ ὑπερέχει. ΑΠΙ φααίαον Ν 

οὐγ͵ ὑπεραίρει, γΘΟΕΠα5. 
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τῷ νῦν μέντοι ταπεινῷ χίνδυνος ἀντιμεταστῆναι εἰς τῇ 50 γα ΠΟ τι} ΠΟ Εἰ ον ε ἢ 4115. ΡΡΟΧ γι η} ΠΟΙ 
τὐνανσν ἘΣ τ ᾿Ρῳ τόν ἔτας ΞῈΞ 

τὸ τῶν ὑπερηφάνων ὕψωμα. Αὐτὸ γὰρ τὸ ὑπολαδεῖν 
ἣς ξ ἐγϑέχεα 

περὶ ἑαυτοῦ εἰς τὸ ἄχρον τῆς ταπεινώσεως ἐληλυθέ-- 

ναι, ὑψώματός ἐστιν ἀφορμὴ, καὶ τὸ τοῦ σφόδρα 

δοχοῦντος ἐν ἁμαρτίαις εἶναι χατεπαρθῆναι, ὑπερη- 
ἜΝ τ΄ απ ἃ ἅ οὐ ψλεὶ 

φανία δεινὴ, ἣν ἔπαθεν ὃ Φαρισαῖος χατὰ τοὺ τε- 
᾿ 

λώνου, 

Καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον. Τῆς αὐτῆς 
ΘΕ ΕΒ ΘΟ ΩΡΝΣ ᾿ χε κὴλ 

χαχίας ἐστὶ χαὶ ὃ ὑψηλὸς καὶ μετέωρος, διαφέρων 

πρὸς τὸν ὑδριστὴν καὶ ὑπερήφανον τῇ σχέσει μό- 
νον. ὋὉ μὲν γὰρ χαθ᾿ ἑτέρων τῇ ὕόρει καὶ τῇ ὕπερ- 
ἡφανία χέχρηται" ὃ δὲ, καὶ μόνος ὧν, ἑαυτὸν 

Ἐ: εἰνᾷς: 
ὑπεραίρει, καὶ μετεωρίζει τῇ ματαιότητι τοῦ νοὸς, 

ἐν ΕῚ - πο τον , Ὡς ΠῚ - 7) 

καὶ ἀνυψοῖ. Καὶ ἵνα μου νοήσῃς τὸν ἀχριθῶς μετέω- 

ον; ἀνάμνησον σεαυτὸν ἐν τῇ ματαιότητι τῆς νεό- ᾽ ΐ ἵ Ἰ 

τητός σου, εἴ ποτε κατὰ σαυτὸν γενόμενος ἔλαξες 

ἔννοιαν τοῦ βίου, καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων " πῶς εὖ- 

χόλως χατὰ τὴν φαντασίαν τοῦ νοῦ ἐπέδραμες ἀρ- 

χὰς ἐξ ἀρχῶν, δυναστείας ἐκ δυναστειῶν, πλοῦτον 
: ΠΕ χα τι,, ὅν ἀν ἀκοῦν 

περιεθάλου, οἰκίας ᾧκοδόμησας, χρυσὸν χαὶ ἅ ἄργυ- 
ἢ ῇ 

ρον ἀπέθου, χτήσεις συνήγαγες, τόσα καὶ τόσα τά- 
΄ ν» 

λαντα κατ᾽ ἔτος προσχομιζούσας, οἰκέτας ἔσχες μυ- 
τ , 

ρίους, τέχνας παντοδαπὰς, τὰς ἐκ τούτων προσό- 
» 3 Ψ' « , Α β " ᾿ 2, 

δους, ἀγέλας ἵππων, ποίμνια χαὶ βουχόλια, τὰ ἐκ 

τούτων χρήματα, γυναῖχα χαὶ παῖδας, χαὶ τούτων 
ΠῚ » { 3. ᾿ 3 Α ΕΣ , 

τὰ " ἔχγονα, φίλους εὐηργέτησας, ἐχθροὺς ἠμύνω, 

ἤρξας πόλεων, εἶτα ἐθνῶν, τὸ τελευταῖον χαὶ ἐδα- 

σίλευσας. Ορᾶς πῶς ὑπὸ χουφότητος ὃ τοιοῦτος νοῦς 
, Ε ᾿ , ᾿Ν - 3 , 

ὑψηλός ἐστι χαὶ μετέωρος; Οὐδαμοῦ ἐστήριχται, 
ΡΥ ΡΝ ἃ δ. 5 δὰ τς ΣΝ , , 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ τὰ ἀδύνατα, ὑπὲρ τὴν φύσιν φέρεται. 
ΕἸ Μ “ ᾿ν - γὰ " Ν᾿ Ξ κὴ .- 
Ἀπειλεῖται οὖν χαὶ τοῖς μετεώροις τὰ φοδερὰ τῆς 

ἡμέρας. Ἁμαρτία γάρ ἐστι, φησὶν, ὃ μετεωρι- ἢ 

σμός. Ἄχουε “ γὰρ τοῦ Κυρίου λέγοντος - Καὶ μὴ 
μετεωρίζεσθε. Καὶ ὃ μαχάριος Δαδὶδ ἐν τοῖς κατορ- 

θώμασι ἀριθμεῖ τὸ μὴ μετεωρισθῆναι, μηδὲ ὅνψω- 

θῆναι. Κύριε γὰρ, φησὶν, οὐχ ὑψώθη ἣ καρδία μου, 
Ὅλ δνδι Ὁ ͵ ἜΘ ῃ Ε , 

οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἵ ὀφθαλμοί μου. ΓἜστι μέντοι 

χαὶ ἐπαινετῶς ὑψωθῆναι, ὅταν μιὴ μικροπρεπὴς ἧς, 

μηδὲ ταπεινὰ μεριμνῶν, ἀλλὰ διεγηγερμένος τὸ 

ἃ ῬΑ εἰ Βδρ. Ῥυΐπιιβ ἀργύριον, Θ΄. 4 1ῃ 4}115 «αἰη- 
πὸ Μ85. ἄργυρον Ἰορῖταν, 

»Ρτο ἔχγονα «ἸἸ4ποὲ Μ55, παθοηὶ ἔγγονα. 

ἈΘρΘυΠαίτ" ἢ ΟΠ πη 6]}1ἃ ἀπ 6 η} Θὲ {π|41 πὰ 7115 

4ιια πὴ π]Θ ἀἸοθηταὰ ΠΟ ΘΠ] ΠῚ ἀπιπηίαχαι ΠΠππσῖιο 

6ϑι ἀθάθοιιβ δ ργοθυῖη : σΟΠ ΤΠ 6] 1ἃ νΘΙῸ ΔΙ 144 

ῬοΙρϑα δ] σ᾽ ΠΟΠ ΠΙᾺ ΠῚ ΘΟΥῚΙ ΠῚ 411 ΟΠ ΤΠ 6]18 ἰὰ- 
ΘΟ ΠΕ 111), πη ΟΠ “τιν. ΟἿ ἀπ] θη 6] αἴτιβ 6ϑι, μοίοϑὲ 

᾿ο 16, 51 νϑἱῖε, δ Πα γ]]Δτι πὴ ἃ] ] ΘΟ] ΟΠ θη ὁβθθη- 

ἄν : Ῥϑυ οι τη γ6.Ὸ {ππθυὶς οἱ {11 πιιης Πλτι 115 

65ι, πὸ Δ4] ϑι ρου ον ΘΔ ΠΟ ΠΟΘ ΠῚ {ρα δον  ". 

ἘΠ ΠΥ ΘΙῸ οὐμ {115 56 ΡΘΕ δα Πα} Πα 15. Ρ 6" - 

εἰσ 556 ἀρίσθι, [4 ἰρϑιιπι Θ᾽ 41 ΠῚ ΠΪ ἀΡΘ ΠΠ ΘΠ Γ11}}} 

ὁ5ῖ, δ ρυθῖθι τηοάπιηι ΘΟ ΓΟΥΓῚ ἀν θυβα5. Θιι 8 αὶ 
ἴῃ Ῥδοοδεῖβ νουϑανὶ ν᾽ θίμν, σΡαν]5. 65. ρου Ϊα, 
ἀτιᾶμ Ράβ5ι15. [τ Δάν ουβιιβ ΡῈ] σα ητιην Ῥ]α}1- 

βύρτιϑ. 
89. Εἰ σίρε οπῖπθπι Θασοίσιιτη οἱ σεν ἰἰηιθηι. 

Ψ το οἰ άθι θχ οοίβιιβ ΟΡ ΠΟΧΊτΙ5 Θϑ[ ἃ τ16 51} }1Π}15; 
αἰ 4] αἰδοιιι τἀ πτπιπη πηοο ἃ ΘΟῊ ΕΠ] ΙΟ50. οἱ 

ΘΈ Ρουθ ο αἰ Ἔονας. ΗϊῸ παπηάτιθ ἃ νου β1}} ΘΘΟΓΘΙῸ5 

ΘΟΠΓΠΠΊ6] 1 πὰ 5 ΡΟ θα πη τι6. ΔΒ 1} 06. : 116 ν 6 ]Ὸ, 

δ ϊα ΠῚ Οἴι ΠῚ 501τ|5 Θϑὲ 7 θ᾽ 115. 110 56 Πρ 511 Θ ον, 

ΔΠΙΠΉΪ{π|6 νη α δ 58. 5150}, ἃ ΘΡΊΘἾΓ. ΑἸατιΟ 
αἰῦ ἰπ1Ὸ}ΠΠἃ5. 4115. 51 ΡΓΟΥΒΙ15. 51} }}Π}}5... [1] ΠΡ 5115 
γΘΙἸΠἰβο ΘΓ, {{|4}15 ἴπ Ππιν Θ ἢ {115 {π|65 να ηϊταῖο 

{θυ ἶ5. τ 51 {πᾶ Π610 τιϑάτιδηι αι} 5015 ΕΠ] να "05, 
νἰτα γα Ποπ θη ἃο δὰ [ΓΘ Πα 1511: αιατη [Δ ο 1] 6 
τπθη 115 σορ ἀπο π6 ἃ ΡΥ ποῖ ραίι ἴῃ ΡΥ ΠΟ ΡατιιηΝ 5 

ἃ ἀθηιπαῖα ἴθ ἀΟμΙ Πα ἴα) ΘΟΠΟᾺΓΟΙΘ5... ΘΟΠ- 

Ρᾶνάγο5. ἀν 85. ἀοπιοθ. ΘΧΒΓ ΘΙ Ὸ5., ΒΘΡΟΠΘΙῸΒ 

ΔΌΡΙΙ ΠῚ οἵ ἀὐσθηται 7 ΡΥ Θοἴὰ ΘΟ] Πἰσο65., ἐχ «πι|- 

Ρὲι5 5 πρι]5. ἀππΐβ το τἀ πίδατιθ {Π0Ὶ γθάλθηΐ ἰὰ-- 

Ἰεπῖα, Πα 6 65 [ἈΠλ1105 ΠΗ ΙΠ]Θ.Ὸ5, ἈΡΓΘ5 ΟἸ 5 56- 
ΠΟΥ ἶ5, ΡΥΟν ΘΠ 15 ῈΧ Π15 ΘΙ ΘΙ ΘΗ 65, ἃν ΠιΘη ἴα Θά 0- 

σαιτη, ΟἽ] 5 στο σθ5, ΠΟ ΠΊ]116 ἈΡΠΊΘ Πα, ΟΡ 656 Χ ΠΪ5 
ῬΥΟνομἸθπἴθ5.5, ἘΧΟΡΘΙΝ, 106 γῸ5.. ἃ6 ΘΟΙΓ ΠῚ 500 0- 

Ἰδηι ; Αἰ οθυ 5. ἈΠΉ]6Ὸ5. ὈΘΠΘΙΙο115. : [6 46 ᾿Π] τη] ο 5 

νἱ πον 65... ΡΥΪποραίιμι. ΟΠ ΠΟΙ Ὸ5. οἰ ν Γἀςπιη}., 

ἀεϊπάδ οἱ βϑπειηι ; Δ6 ΓΤ 6 ΠῚ ΤΘΡΠΙΙΠῚ ΟΟοιρὰ- 
γ65. 1465. απ ἀμηοάτιμ 6 π5 πη 061 ΔΗ ΪΠητι5. Π 185 

Ιοντταῖο στὰ δαῖτ 51} οἵ 5 0}1Π}15 ἢ Νεβαταηι ο0π- 

5{π||, 5δο αἰτνὰ 14 ἀποά Πονὶ ροῦθϑε, α]ΓΡὰ Πα Γαδ. 
φοπαϊοποιη ἴθι αν. Τα τ|6 1186 διιηΐ ἴῃ (1611 [Ὸν- 
τϊἀαπάα,, 5] 1115 1 ΟΡ  Παῖαιν". ΝᾺ ΠῚ, ᾿Π 4}, 
οἰαιτῖο, ρϑοοδιπιπὶ θϑὲ. ΑἸ] θηΐῃν ΠΟ μλἸπῖιπὶ., εἰ-- 

οοπίθηι : Εὲ ποῖϊτθ ἐπὶ οτεδίϊηιθ τοἰἰ. ἘΠ᾿ Ἰνδαῖιιβ με. 15, 

Ῥανῖά που νἱριθ5.. δὲ ῬΡθθοίαγα [οϊπονα θηιι-- 29. 

πιθγαΐ , 5ϊ {5.56 1π 5110}1Ππ|6 ποη θυθαΐ πϑήτα 

« Αἀάϊτα 65: ὁ φυϊθιβάαπι ΝΜ85, ραγεϊοια γάρ. Περ, 

Ρτΐπιιι5 ἄκουσον τοῦ 



ΛἈΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚ 

Ῥεαὶ. τ30. “5 1011ατ. ]οπεῖτιθ Θμΐμη.. ἱπα1, ποτὶ Θεὲ ὁααἷ- 
Ἂς 

ν. 

4. Ὅον. 
ἣν 

1.3. 

{αἰτίη ΘΟ πιθίει., πιθτ6 οἰαξὶ 5ιιτιῖ οοιεὶ ποῖ. 

Ῥοΐος [ἀτηθπ ἰδ ἀ ] Π16 νυ ΘΧα ΓΑ ΓῚ 9. σα ΔΠ]ΠΊ11Π} 

ΠῸΠ ἀοϑρομήοθ,, Ποαι6 νη]Π1ὰ ἀπ: ἈΠ] Θοῖα Οὔ} 85 » 
50 ΘΧΡουγθοῖο ἀπίμιο οὐ αἰδουῖ,, ἀἴαιιθ ν᾽ρ 15 

5] Πα 16 ΡΘῚ’ Δ ΠἶμΩ] ΘΧ ΘΟ] [ἴθι 0 ΤΠ ΘΉΕι- 

ἀϊπϑηι οὐ παῖιι5 65. ΤΆ ]15 ΔΒ ΙΗ δα". σοιπηπηοπηεα- 

{7 51 ΔΠ πΠηπ5 ἴπ ἰΠΙΟΓ ΟΠ 118. πῸΠ ἈΠ} 1Οἱ τι} 7 5] 
τΟΡΡΘ ηἃ σΟὨ ΘΠ ΠτιΠἔτ. ΤᾺ}15 ΘΓ 5. οἵι}115 Θδὲ Θ0η- 

γουβα [10 ἴῃ σ: 15... οὐ]7τι5 ον {Πποϑαιιγ]5. ΠΠ|6 γθοθη- 

ἀ1π|5 ᾿πΠἴατ. ῬονΡῸ ἤδη νἰδοίαν ἸΠ 6} 6556. ἀἰβουῖ- 

16 η πίοι πὰ πο Δ ΠἾΠ1 οἰ σι πὰ ποι. ΘῈ δι! ρου] 18 
ΟἸατοποηι, {ποκ ἰπτθυ ΘΟ ΡΟΥ 5. Πα Γι] π 6 πὶ ἃ0 

ΘΑ ΠΝ ΠΟΤῚ ΘΧ ἅΠπ|ἃ ΓΘ Ροσ 6. ΡΙΟΓδοιπι πη 1Π-- 
τον 1{. ΤΠ πη 650 1} αὶ θπ ἂὸ τὰ ΘΟΡΡΙΙΒ » 

564] 510 {0} ΡΟ ΙΗ 651 δἵ ΠΟ  θΟβιιη]. 
90. Εἰ φερε Θηλη65 σοεἶΓο5 Πἰϑαπὶ ὀαοοῖσας 

εἴ σι ϊζηιος. ΤΥΧΘΥῚ ἀράν : Οὐ πᾶ ν ἐπι 
ἴηθϑι οθάνο, ὁ] «το οἱ ᾿ρϑῖι5 ΔΙ Εἰ πὰ 0 510] ἃ Πὰ- 

ταν ἸηΠτὰ αἱ οχαιθη δ ἀιιοδίι ῦ (τυ δεϊαιὴ 
ΡΙΟ ϑιι5 ἀἴθηὶ 1Π8 πὶ οθνἰ5. ΤΑ Πα Ὡὶ δου ρίπνα οομη- 
γα] παίτι" ἢ Νοηῖο 1 ἰπ Ποῖαβ. αυῖπ 56 νυ. 46 ἀμἰηλὰ 112 
Ῥνθο 115. Πα] δαῖαι", {τ {πππηθ πῃ ἃ. {πσθϑοιηΐ, ἃ 
56 Π5115 ΘΧῬΟΥ[Ὸ5 5656 δ ουιηξ. 564 θοα ἃ ορα εν] ἢ 
ΘΓ 4παηῖ 0}} οαπιβαπ σα νὶ ΤΑ] δ πὶ ἢ ΟῚ ἀν] Ὁ 5 
511Ππ|, {τι [γπποῖτι5. π5 1} 115. μαι ἃ Ἰάοπθο5. ἰθυιιηΐ, 

ΟΓΡΘΒΟιΠ 4116 ̓ πὶ ἈΠῈ} 155] πὰ ΔΙ ΕΠ ΔΙ Ποῖ, οἵ Ρ᾽Ὸ 
ΤΟΙ ΡΟΣ 5. ΡΥ ΟΣ Θ5511 56 ΠΠΡ6Ι" ἀπ η 1)", ὙἾχ 56η6- 
50 Πΐ, ΙΧ τ6 Ρα Ρθβοιηΐ : ΓΑ] πιι5. ἀιι ΓΘ} ΟἸ 
ἸΠ0Π5. Θὰ" ΤΟ] Ια Ἰα5. Τί τ16 τ Θχ [1885 ροῖο- 

το. 5ἴαϊο5 1Π|Ὸ σοι] ἃ Πίθ5 ΠΟΪ5 πα Ἰσανοῖ, ἁἰτἰτπ41- 

Π65 ΠΟΙΛ Ια», Δάνουϑιβ ΠῚ ΒΟ Ι ΘΠ ΙΔ 1 56 Δ [0 ]] ὴ- 

165, ΘϑἀνῸ5 ΓΑ πὶ ΠΟΠλΪΠπαν 1, ἰ8 4.0 115 ἀἰΐ 058]- ἢ 

Ρεαὶ. χβ.5. Τατι5 : Οοπἤηρεὶ 1])οπείτειις φάγος 1ἰὑαπὶ. ῬοΥγο 

56 ρου] να ΠΟΙ πιιη} ᾿Π ΘΟ Πἶδ ΟἸτΡὰ αΠΠΠὰ 1 ὁ 4 πΔ} γὰ- 

τοπθι ἃ {ΠΟΘ 1 τιϑή τι οἰαία μ6 1} σογΓο5 ρο5- 
δ1η} 5᾽ σῃ!Ποανὶ. ἘΠΊ ΠΊγ ΘΓῸ ΘΕᾺ ΠῚ [πὶ ἈΠ] ΠῚΪ ἔπΠ1}0 - 
γ6 Δι ο]αῖο ΘΙ σΠΙΠπ} ΘΧ ϑρθοϊοβα Δ] ]τιὰ οδτιδα; 

ἀπι γατομθ πα} πἰττασ. ἘΧΘΠΊΡΙ σραιῖα, {αῖ5- 
Ῥίδηη 5110] ἰμλϊτιη ἀΡΡΌσαΐ ὈΡΌΡ ΘΓ ΘΟ ΠΕ ΠΘΠ ΕΔ] : 
5610 56 0} θη ρ γα πὶ οἰ ογε, Ἰαοίαι 56. 6 διιὰπν 

π᾿ ΡΥ ΘΟ θυ15. ῬΘυβον ΘΠ ΠῚ Σ ὈΪάΠ6. ΡΘΡΡΘΥΔ 

ἀσὶτν ἀσππν υνδοἰθυιαπι 4 ἀθοοῖ, ϑ]ονίαταν : νθ- 

τ ΓΕΔοΡαΐαν τὰ τῶν ἐς γ- Οἴαπι Οοαϊοο 491 ἀο]ονὶ 

μλτι5 ταὶ. 

ἃ Τα ποβιυὶ βὸχ Μ95. Αἵ οἱ ἔπαρσιν, διαφορὰν λα- 

(εἴν. ϑδιαιπι {τὲ8 Μ95. ἐξ ὑδέρου. ΑἸ αιυΐἄαπι Μ65. 
οὕπι 6115 ἐξ ὑδέρων. Βα Ρ᾽πᾶς πιπτ5 Μ5. ὀγκοῦται. 

ἃ ἘΔ4ΠῚ οἱ ἔγ5 Μ55. καρπῶν, αἱ καὶ εἰς, απ] γεοίο. 

ον ΒΟΥ 5 χαρπῶν εἰστιιχαὶ «πο «αἰάοπι ρον 

υμ» 8. 

Ε 

- 

ΒΆΒΙΠΗΙ ΜΆΟΝΙ. 

φρόνημα, καὶ τῷ ἀναστήματι τῆς ἀρετῆς ὑπὸ με- 

γαλοψυχίας χαὶ μεγαλονοίας χεχοσμημένος. Τὸ 
τοιοῦτον ὕψος τῆς γνώμης ἀποδεχτὸν, τὸ ἀταπεί- 

γωτον ἐν θλίψεσι, τὸ ὑπερφρονοῦν " τῶν ἐπὶ γῆς- 

Τοιοῦτος ὃ τὸ πολίτευμα ἔχων ἐν οὐρανοῖς, ὃ τὴν 

χαρδίαν ἐπτοημένην ἔχων εἷς τοὺς ἐχεῖ θησαυρούς. 

Καὶ ἔοιχε τοῦτο τὸ ὕψος τῆς διανοίας, πρὸς τὴν ἐκ 

τοῦ τύφου ἅ ἔπαρσιν, τὴν αὐτὴν ἔχειν διαφορὰν, ἣν 
- , “" ἀληθινὴ εὐεξία πρὸς τὴν ἐξ ὑδέρου γινομένην τῆς 

, ὟΝ Α αὐ ᾿ μα σαρχὸς ἐπανάστασιν. Ἄγχωται μὲν γὰρ τὸ σῶμα, 
Ῥλνς ὙΡᾺΞ Ἔ 
ἀλλ᾽ ὕπουλόν ἐστι χαὶ νοσεῖ. 

Καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιδάνου τῶν ὑψηλῶν 
, παρ ς ὦ, ν 

χαὶ μετεώρων. Ποία κακία, φησὶ, τῆς χέδρου, ὅτι 
; ἈΚ με, ρὸν ἘΣ πρδετς 

χαὶ τὸ ταύτης ὑψηλὸν, ὅπερ ἐχ φύσεως αὐτῇ προσ- 
ΕῚ “»» ν Ν 7 Ν᾽ εἰ 3 - 

ἐστιν, εἰς ἐξέτασιν ἄγεται; Διὰ τί δὲ ὅλως χαὶ ταῖς 
» - Αὶ Ἰρ' , , 

ἐν τῷ ΔΛιθάνῳ κέδροις ἀπειλεῖ τὴν ἡμέραν ὃ λόγος; 

“ρτι. μὲν οὖν περὶ ἐννψύχων ὃ λόγος τῶν πεφυσιω- 
΄ δ "" 

ΚΕΝΌΝ: καὶ μετὰ ἀναισθησίας ἐχόντων τὴν ἔπαρσιν, 
νἀ ἑν , -“ 

. Ἀλλὰ διὰ τί κέδροι; χαὶ διὰ τί, τοῦ 
χαρ- 

“Ὁ »" Ἁ 3." [γῆ] εῆς ᾿Ξ ,ὔ ὶ 

πῶν οἰστιχκαὶ, εἰς ὕψος υτήχιστον αὐξζανόμεναι, χα 

οὐδεὶς ἄντερ 

Λιδάνου; Δ. χέδροι φυτόν εἶσιν, ἀχρήστων 

» .». -Ὁ ,ὔ ΠΝ ὟΝ 7 

ἀεὶ ἐπιδιδοῦσαι χατὰ τὴν προσθήχην τοῦ χρόνου ; 

ὕτε γηρῶσαι ῥᾳδίως , οὔτε εὐχόλως χατασηπόμεναι" 
: δὲ Λίθανος ὄρος εἰδωλολατρείας τὸ παλαιὸν ἦν. 

Ἵνα οὖν τὰς ἐχεῖ ἢ ἐμφιλοχωρούσας ὀλεθρίους δυ-- 

νάμεις ἐνδείξηται ἥμῖν, κέδρους ὠνόμασε τοῦ Δι- 

θάνου τὰ ὑψώματα τῆς πονηρίας, τὰ ἐπαιρόμενα 

χατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, περὶ ὧν χαὶ ὁ ψαλ- 

μός φησιν, ὅτι Συντρίψει Κύριος τὰς κέδρους τοῦ 

Λιβάνου. Δύναται δὲ τὰ ἐν ἀνθρώποις ἀλαζονιχὰ 

ἤθη ἄνευ αἰτίας τινὸς ἀχολούθου πρὸς τὴν φυσίωσιν 

ἐπαιρόμενα διὰ τῶν χέδρων αἰνίσσεσθαι. Ἔστι γὰρ 
χαὶ ἐν φυσιώσει ἢ πιθανή τις αἰτία τὴν ἔπαρσιν ἐμ- 

ποιοῦσα, ἢ πάντη ἄλογος. “ Οἷον, φρονεῖ τις ἐφ᾽ 

ἑαυτῷ δι᾽ ἐγκράτειαν" φρονεῖ διὰ σωφροσύνην, φρο- 

νεῖ διὰ τὸ ἐν ταῖς προσευχαῖς ἐπίμονον χαχῶς μὲν 

ποιεῖ παρ᾽ ὃ δεῖ φρονῶν, πλὴν ἀλλ᾽ ἔχε: ἀχολουθίαν 

τὸ ὕψωμα. Ὃ ταιοῦτος ὑψηλὸν μέν ἐστι φυτὸν, 

50 πιοποσιπι οὶ, βοὰ ἴΐαὰ ἴάππθη,, αὐ ἃ νογὰηι 

Ἰεοιϊοποπι ργοχῖπηο ἀσοοῆαῖ. ΒορῚΪ ρῥυίπηιβ οἱ {πα Τ τα 

χαρπῶν οἰστικαὶ, 7) ιοίχειτν 7εγαοος, ορῖϊπιο. 

» ἘΜ: εὐ ἄπο Μ55. φιλοχωρούσας. ΑἸΠΙ «παίαου ἐμ.- 

φιλοχωρούσας. 

Ὁ Ττὰ ἔτος. ΠΡΥῚ ἀπιῖψπῖ. Ποοσὲ οἷον ἴπ οαϊεῖς οἵ ἴπ 

ΠΠ|5 «θιισἄαιπ Μ55. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ. ΕΒΛΙΑΜ 

ἀλλ᾽ ἔγκαρπον" ὃ δὲ ἄνευ ἐργασίας τινὸς ἀγαθῆς, Ο 

ἢ διὰ πλοῦτον, ἢ δι᾽ εὐγένειαν, ἢ διὰ σώματος ἰσχὺν 

μετεωριζόμενος, χέδρος ἐστὶν, ἀχάρπῳ ζωῇ χαὶ 

ἀνονήτῳ ἐπαγαλλόμενος. Διὰ τί δὲ καὶ τοῦ Λιδά- 

νου; Ὅτι ὥσπερ τὰ ἐπὶ τῶν ὀρῶν πεπηγότα φυτὰ 
ὕψει ἀλλοτρίῳ συγκέχρηται: οὕτως οἱ πλοῦτον, ἢ 

δύναμιν, ἢ δόξαν προγόνων ὑποδαλλόμενοι, τοῖς 
κατ᾽ οὐδὲν προσήχουσιν εἰς ἀφορμὴν τῆς οἰχείας 

ἐπάρσεως ἀποχέχρηνται. Εἰσὶ μέντοι χαὶ ἐπαινού-- 

μεναι χέδροι- Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ “ Κυ- 
ρίου, αἵ κέδροι τοῦ Λιθάνου, ἃς ἐφύτευσε. Καὶ 
εἰς τὴν δοξολογίαν παραλαμδάνεται ξύλα χαρπο- ἢ 
φόρα; χαὶ πᾶσαι χέδροι ἵνα δειχθῇ ὅτι οὐδὲν τῇ 

Θεοῦ, ἀλλὰ 
“.. 
απὸ 

φύσει πονηρὸν, οὐδὲ ἠλλοτριωμένον 
παρὰ τὴν ἑαυτῶν αἰτίαν ἕκαστα ἢ ἀφίσταται “ 

Θεοῦ, ἢ προσοιχειοῦται αὐτῷ. Διὰ τοῦτο καὶ αἵ εἰς 

χατασχευὴν τοῦ ναοῦ συντελέσασαι χέδροι ἐκ τοῦ 

Λιβάνου ἦσαν ' καταχεχομισμέναι, τῆς ἱστορίας πα- 

ραδειχνυούσης, ὅτι δυνατὸν ἐξ εἰδωλολατρείας εἰς 

ἁγιασμὸν μεταδαλεῖν. Διὰ τοῦτο ποτὲ μὲν συντρί- 

όεται χέδρος, ὅταν ἀχώριστος ἢ τοῦ Λιθάνου - ποτὲ 

δὲ, ὅταν χαταλιποῦσα τὰ ἀρχαῖα, ἀξία τοῦ ἁγιά-- 

ζεσθαι γένηται. Καθόλου μέντοι καὶ τὰ τῶν ζώων Ε 

ἤθη χαὶ τὰ τῶν φυτῶν εἴδη εἰς τὸ ποικίλον τῆς 

προαιρέσεως τῶν ἀνθρώπων λαμβάνεται. 

«» ,ὔ Καὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασάν. Ἄλλου φυ- 
Ὁ Ν " ΑΥ “ἊΝ  κ ,, Π , ΄ ξ 

τοῦ μνήμη; πρὸς ἔνδειξιν ἀνθρωπείου βίου ὕποπε- 
σεῖν ἀπειλουμένου τῇ χρίσει. Τὰ γὰρ σχληρὰ ἤθη 

χαὶ δύσεικτα, ἀντιτύπως πρὸς πάντα χαὶ ἀντιξα-- 

ῬΡΕΟΡΠΈΕΤΑΜΙ ΘΟΑΡΌΤ 1- 020 

ΑἸ [ΠΊΘΠ. ΡΠ ΟΠ ΘΙ ΡΥ ΘΘΓΘΧ (16 Ἰδὲ οἰαῖῖο. 

Οἱ 6] π5ηη0 61] οδῖ, ἀυ θοῦ 4αϊ ἀμ Θὲ θχοοΪϑα, 564 

Προ [ονὰ : 4] γ6ΓῸ δῖηθ θῸΠῸ 110 ΟΡΘΙῸ 5658 

ΘΧΤΟΙΠ, ρα, γ6] ΡΥΌρίον ἀἰν 185, ν 6] σοπθιῖβ 
ΒΡ! ὁπ ἀογθι, γ6] ΟἿ» ΘΟΡΡΟΙ 5 ΓΟ]τι ; σθάγ15 οϑῖ, 
οἰπὶ ἐδ νἱΐα Ἰηιιιοίιοϑα δὲ ᾿μα 1 σα ρου αι. ΤΠ 

γΘΙῸ οἵα" Δ} ποῖιπι ὁδὶ, Ζιὶν απὶ Οὐῖα δῖοι ἃν)}00- 

Γ65 ἰπ πῃ ΕΠ} 115 χορ ἈΠΌ πᾶπι ἀοοϊρίπης αἰ πιάῖ-- 
πθαὴ : [ἴα αι οΡέθ πα πε αἸν 1 1ὰ5 ἀπ Ροςοβίαίθπι, 

ἃιι ΠΠΔ]ΟΥΊΙΠῚ «ΕΠ! ΟΥ ΔΤ 5 ΓΘ Ὲ15 ΠΙΠ] 46] 56 μου πθη- 
Εριι5. αὦ ρυφθθηάδῃι 5115. δἰδ πὶ ΘΟΘΑΘΙΟΠΘΙ 

ἀἰσιαα τιν, Οὐπ δὲ ἰδυι διε" σΘ αν : ϑαΐξεαθτιτι- ῥοαὶ. 
τέ. {1 ἰίρηια Ποπιΐπὶ, οεαἀγὶ 7 απὶ, ψμας μίαη- 

ἐανῖϊ. Τηῖο 24 ἀαπάλπι Πδὸ 5] να πὴ ̓ἰσπὰ ἔιιοι!- Ῥσαί. 

[Ἔγὰ σθάνίψιι6 Ομ Π6 5. Δ Π} Γι ΠΕ ; τὶ οσίεμ δὲ 

ὨΪΠ}} 6556 ϑιιαρίθ Παίπνα Π)Δ ἢ πλ ΠΙ ΠΠ]ατι6 ἃ ΘῸ 

ΔΙΙΘ δ ίτιΠπ), 5664] 51 πέσι] ΘΧ 56 1 οαιιθα 6556 ΟἿ" ἃ 

Τ).60 δι Ἀρβοθάδηϊ, δὰ οι ΠῚ 050. ΘΟΠ] ΠΤ ΠΕ, 

1460 δὲ Δ Π 18. δὰ ςοπϑινθηάιι ΓΘ ρ] τ 6 - 

ἀνὶ, δὰ Τὰβρὰπο, αὶ ΠΙβίονϊα ἄθοοι, [που π! ΘΟ ρον 

ταῖδο : ρα ροϑϑὶι Ἰ4ο]ο] αἰνὰ 1π δα ποι [ἴθηι ἐγ ἢ5- 

πλατανὶ. Οἰιοοῖγοα πιοάο ααϊάθηι σΟΠ ΡΙΠσῚΠπι} 66- 

ἄσιιθ, οπὶ ἃ ΤΠ ΠῸ ΠΟΠ 5ΘρΑΓΆ ΓΙ" : 040 γΟΙῸ 

οααπ ΡΟ] οἵα νϑιπιϑέαϊθ, ονδά! ἀἴσπα, Οἷα] Βα ΠΟΙ [85 

σοπίοθνατι". {Ππ0ὸ ν θυ] ο ΔΙ μη] τι ᾿Π40165, 5ρ6- 

Οἰοβα 6 ἀν ον δή νὩΡΊ Δ: ΠΙΘΠ 15 μι] Δ Π88 Α[ο- 

οἔϊοπ θη εἰ θϑι ΒΔ Π (811) ΔΘ. {1}. 

91. Εἰ Ξιρον οπιπθηι ἀγϑογοπι σἰαπαϊς βαδαπ. 
Αὐουὶθ αἰϊπ5. ΠῚ πη π "0, τι οϑίθπαάαξ ᾿τΠ]ὰ ΠᾺΠῚ 

ν τα πὴ ΠΟΙ ΠΝ ΠΕ ]ΟἢΪ5 μι Ἰοῖο [Ὅν 6 ΟΡ ποχίαπι. Ν ηι 

πο οσ5 ̓πμυιπιαπα, ᾿Π ΠΟ ΧΊ 115, οὐ Πἰ] 115 ΟΡ 6 Π5 

τιχῶς διακείμενα, χαὶ ἣ χοινὴ συνήθεια ὃ δρυὶ παρει- τ δὲ αἀγνθυϑα, δΧχ σοι ΠΊΠΪ ΠΟΙ ΠΠΘΡΟΙΙ ΘΟΠΙρᾶ- 

χάζει. Φέρει δὲ τὸ δένδρον τοῦτο καρπὸν, ἀλλὰ χοί- 

ρῶν τροφήν. Διὰ τοῦτο δένδρον αἰσχύνης ὠνόμασε" 

τὸ γὰρ Βασὰν εἰς τὴν αἰσχύνην μεταλαμδάνουσιν. 
τὶ ΤΠ το εν ΝΜ - , ΕἸ ΄ 5 εἶν . Ὧν οὖν ἣ δόξα τῆς καρποφορίας αἰσχύνη ἐστὶ, καὶ 

ἃ Τ)ϊβοιἄσγο ἱπίου 56. ποο ἴοοο Πἰρτὸβ γοΐουοβ ποΐιπι 

δὲ : πθὸ παΐσιιπὶ ΨἹΔΟΥῚ ἤοθεῖ, δῖ ]ῖιι5 ΑἸΠΓου Ἰεραΐ. 
Τλασαῖβ Οοαϊοιτι. βαότγιπι Η, οἱ 7. εἰ ν υἱσαΐα αἴας 

Ῥτοσονῖ ἀποϊοτιταία ἔγοῖτι5, Ἰοσὶ ἀθρόα ραΐαὶ ξύλα τοῦ 

πεδίου, {φηια σαπιρὶ : 564 γβοϊασπας (Ομ σία, αἷτ- 
416 5101 νἱάουὶ ροίιιβ Ἰοροηάτιπὶ 6586 ξύλα τοῦ χυρίου, 
ἡίαπα 1)οπιϊπὶ, ον Πάοθτα. νἱάο!οοῖ Οοαϊοῖς Εν 1, οἵ 
ῬΞΑ]ταουιιτα. ΠΟ ΡαποοΥ πὶ, οἴ Θχοιρ]ατῖ5 ΗΘ γαϊοὶ. 
Ῥιωίογοα υἶτο γα αϊτο Ἰοοθαὶ Βυτητηαοιῖ, Ηϊογοπν- 
ταὶ, ΤΠιοοάονοιῖ, Ἀορὶ τονε, ΟΟΙΡογ πὶ βθοαπαϊ, 

«υϊπία εὲ βοχίς δαπτοπὶς [οσιϊπποπΐασα. Ρτοΐεντο δά 

ἴάοπι οβἔοπαοπάιππι. Ὗ Ἰοϊσϑίπη. Τλιισθοιι ορίηἴοποπι 

διατη ποίου αίο 1, ΧΧ, ἱπίουργοίιπη Ἐπβ πὸ εἴ 

Βορῖϊ φυατεὶ σοπἤτνηηατο ροίοται, Νοο 11 5116 πίϊο 
Ῥτατογοιηᾶιιπι, ἴθ (Ο] ογεῖπο ργῖπιο βογιρίππι τορο- 
ΥἹῚ βοσιπάα οἵ τοσοπῃ πιαπιι ξύλα τοῦ δουμοῦ, ἐψηια 

γαῖαν. ΔΉΡον δαΐθμῃ 11 [γπποῖτ πὴ ααϊάθπι ἤθε, 
564 ρονγοῖπο 6β8ὶ ἰΦοπϑιμν. Οὐ ΡΡΟΡΙΟΡ ΠΟΙ Πὰ- 

ψἱῦ Ἰρ ΠΟ ΠΔ  Πῖ86 ΔΡΘΟΓΘΠῚ : 54] 6} Βάβᾶη δ ᾿σπο- 

τηϊηϊαμ ἀδποια πε η τιϑιραηΐ. ΟἸΟΥΙΙΠῚ ᾿σἸἴαν 

πϑηϊον δ. Ηϊς 4αοάιια. τποποῖα 7υναῖ, 111, ὁ Ἑέραῖος 

χαὶ οἱ λοιποὶ, τοῦ χυρίου, τεθείχασι, {πῶ ἀρι ΝΟΡΊτιπὶ 

π᾿ πιοάιιπη 56 0111 Το ριιῃ ιν, ᾿ρδα 6556 ὑοῦθα ἀπ 161|15-- 

δ παῖ ἱπίογρυο 5. ΕἸΙΘΟ ΡΠ. ΑΦΌΠ]α εἰ “ΠΠθοάοιο, αἱ 

βουῖθις Τισαιβ, αὐ Γατη πι6 Ἀπηρ]οχὶ βιιπῇ, ξύλα τοῦ πε- 

δίου Κυρίου, ἐπα ἐαπιρὲ Π)οπεῖπὶ. ΝῸ5. πῚ}}}} «εἱά-- 

4παπη π᾿ σοπίοχία τα απ τιπ ΟΘηδυΐπηι5. Ηος ἴρ50 

ἴῃ Ιοοο αἴογαιις (01. εἴ ἄπο Βορ ἐφύτευσας. ἘΔΤΠ 
οἱ ΒΘΡΙ ρυΐπηιβ εἴ ἰογίϊι5 ἐφύτευσεν, 

6 1τὰ αἴογαιο (ΟἸ  γειπιιβ εἴ Πθρ. βεοιπάμβ, Προβὶ 

ἀπὸ ἴῃ το] 4115 Μ55. εἴ ἴῃ ὁχοιβίϑ. 

ΓΡΡΩΙοΣ δαπο Ῥατῖβ. εἴ φυΐϊπαις Μ8858. χαταχεχος 

συνπμιέναι, ἐα ον παίτ, ἵπερίο. Ῥοβίονϊον θα το εἐ (}}. 

βοοαηάιι5 χαταχεχομισμιέναι, ἐχμογίαίω», ἃρῖίε; εἴ Ἰερε- 

γα  ᾿ΓΠππάπητι5. [1Π)6 πᾶσ ρογπιιξαίοπο νἱ, Βοϊδδοπαά. 
Αάποῖε. ἴῃ Ετπιπορ. 1π1{10.1 

9] 

103. 

148. 
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020 ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΟΡΕΒῸΝ 

σ]ουῖα ἈΠ ΓΘ ΠῚ ἱ5πο μι πιδ5 [ποῖαι πὶ ῥΡαγΙ, ΘἰΔ ΠῚ ἴῃ 

1Π05 4165 Τομλΐπὶ ᾿πηρίπσϑῖ. Οὐπ δὲ Ἰ4Ο]Ο] γα ΠῚ 

τοσαιὶ ᾿β ΠΟ ΠΉΪΠ]ἃ ΠῚ ἀδργθμθηα πλι15, τ] 1π του 10 

Ἀδσπουύῖπὶ Πρ γῸ ΕΠ1α5. δὰ ΑοΠ8 8} Ἰοαϊταν : ΕἸ 

σαί τυῖἱ{6, εἰ σοποτόσα αὐ πὸ οπιποπι 15 γαθῖ {πὶ 

πιοπίοπι (ατγηιοῖϊ, εἰ ρτγορ]ιοίας ἰϑποπαίσι, εξ 

Ργορ]ιεῖας ἱμοοτιεπι: αιαἀρἰπσότίος υἶγος ππαπάε- 

οσαπίες πιοπδάπι ὕοτξανοὶ. Οὐΐα ἰσίταγ {γθογ 

οπιπῖς στίο πιοτὶ ἔαοῖξ γγιοίτιηα Ῥοπιιπι, ὁτοϊά ζει. 
εἴ ἔνι ἔστιθηι πε {{π|τ΄, ἃΥ ἸλοΥ τι5 δ Ϊα πὶ ̓σ ΠΟΠΉΪ Πῖςθ, 

ἀἴθιη Τομλἶπὶ [πη πᾶπὶ Πουγθ πη ἄπ δὲ ΓΟγηλ 48-- 
ῬΊ]Θ πὶ ̓ πιθυ πη πάτα Θουρίιπνα. Οὐανο οἱ Βοχ Βαὰ- 

βᾶη Οἷς ΔΡρδΙ]ατι5. 65ῖ. Οϑ ἀπῖθπν 1ΠΊΘ ΡΥ Θ Δ ἢ [1 

ΟΡϑε ΟΠ πη, απο ΓαγΡΙ 1 Π|5 ΟΡ ΟΓὰ ϑΆ] 115 

ΠΟΒΙ5 νἴδπὶ ργοἀαπι. ϑοουταΐογοα ΘηΪπι, ἃ1|]-- 

τεσὶ, Π]0}165, οἵ “πὶ σοποιη θυ ΠῈ ΟἿ ΠῚ πη. 501}}15, 

ΟΠΙΠΘΒΉτι6 Ἰσ ΠΟΙ Πἶδο ΟρΡΘΙΑΓ : Οκ ἰρϑβὶ δὺ5 ἃ 
Πθὸ Ῥγβοιἀθπιὶ ἃς 5θραγαπῖ, σοι ΓΕΟῚ 581  ππη- 
τ ; 4116 πὶ σΟΠίους ΠοτηἾπτι5, τὖ 11, ΖαΙΡτι5 

πηϊ παι, ΠΡΟ παν". (οη Πιδηεϊτεὶ ἐπῖπι ΤΠ) οπιῖπο 

ψιοπίαπι ᾿οτιις πιιὶ ρογοιιδ οὶ τόσος πιάβπος, εἴ 

οὐοϊ τ τορος ζογίος, ϑθοπ, οἱ Ο5 

92. Εἰ 5 ΡΘΥ ΟΠ πηι πιοπ πη, Θἷ 51 Ρ6Ι͂ ΟΠΥΤΕΘΤΙ 

οοἰΐοηι, δἰ σι ρον οπιπόπι {στ ῖπι α σείσαπι. Οτιθη:- 

Δἀπιηοάπιι πο Πἴθ5 ἃ ΘΟ] Π]ῖ5. πᾶσ  π {|πὸ «Ἰ5ογὸ- 
Ρᾶπι; 566 ἴῃ γ π|5 ΟΠ  ΠῖπῸ ᾿πΈ6 1 56 σοπνθπῖπηῖ: 
τὰ δὲ σοῃιγανῖοο μοϊδβίατοβ. ΡυΟροβίτο ἀυϊίει οἱ 

ΘΟΠΒ1Π10. 5101 ΤΠ ν] 06 ΠῚ διιπξ σΟΠΒ 1165. θα 5οο]ο- 

χα} ΠΑ ΙΓπ ἴπ6 αἰ θυιιπε. ΔΜ θυῖτο ἰσίταν ἐϊε5 

Τρονϊηὶ ϑαΡαοι! 1105 ᾿πναάθι. Οὐ πίοι Πὸς 

5101 γαὶτ : ΕῈ σέρεν οπιπθηὶ ἐπιγτίτι ὃ ΤΌ 5 5ρο- 

οὐ] Θϑὲ δηιίποηϑ ἃ πιοπήδηι οἰν:ταΐθι, δὲ αὐ μο]- 

Ἰϊσοβ. ἐπ ιιγϑι15 ΘΟ ΠΟβοΘπ05 ἀσοοιηπιοάαία. ΔΘ ἢ 5 
ΦαοΖιιΘ. δ) βηιοϊ οοποθβδα ΠΟΡΪ5. δϑῖ, ΒΟΠΟΥῚΙΠῚ 
Οἰιβίο 5.» δὲ ατι85 Ἰπ5᾽ Τὰ 65. ΡΡΟβρίοῖαι, ἂς ἀθριο- 

᾿ϑπάαι. Ἠὰπο Ποήι6 Ρ61" 58 ΠΘήτι6 ΡῸΓ ΤῸ 5 ἴουγθς 
Πὰ5 ἈΒΟΘΉΒΙΠ ἃ ΘοΘ πὰ} ΠΟ οὶ ορονίοι. Αἀ ᾿ρϑὰπὶ 

ΘΏΙ ΟΡ ἔαδειιπι ἰθογϑιιπη. ᾿γΟΪα ρσα τι ἀθβοθπα 
Πομηἶπτιϑ ς ἃ0 ΒΘ ΠΟΙ δὲ δα τη οὐσο, πᾶπο ἴρϑῖτι5 

Οαπὴ. πιὰΐο ΠΘΟΘΘβἐ ΠΠ ἀἸ ΠΘ ΠῚ ΠΟΠΘΡΙ ΓΟ ΠπΘ 16 

ἀϊδδιραῖ. Δα] θὲ (6 Πα]ιι5. ἀρ ΠΠο} (αθεῖοα Το μι - 

0- 

β 
Πι15, τιῦ βρθπτο5 ΘΟ ΠΙρτ ΘΠ ι15, πὶ δὰ (α]θιι5 Οριι5. Ε' αὐτὴ ἡ σύμφρασις τοῦ ε 

4. ΟΟ]Ρ. ξοσιπάιι5 χαὶ ἐπὶ τούτους, Ηαπά Ἰοῦβο αἱ ϊ- 

«(ποῖ Μϑς, εὕραμεν λεγομένην. 

5 Π]ὰα Ἰοχφιοπαϊ βοπιιβ, ἐσθίοντας τράπεζαν, Ζαπ- 
“ἰϊοαπίες τπεπδάπι, ΗἨΘΌΓαϊξπνιβ εϑί ; Ἰάδιπιια γαϊεῖ, 

αἴας 14 «φαοα ἴῃ Υ υ]παΐαᾳ Ἰοριέατ, Οονιδάμπι εἶδ 
πιδηδα. 

« ἘΔ χαὶ διά. Αἱ ἀξεξὶ χαὶ ἴθ Μες, πομπα]]Ἐ[ς ; πος 
«αθίττα απ τι 6] 15 ἀ ΙΓ, 

4 δῖ. Μία, αἰϊζαοε, Ὑ σσεΐα αἱ ἴπ ἐ πἰς ἀεσιάογαβα- 

Β τὰς τράπεζαν Ἰεζάδελ. ᾿Επεὶ οὖν Πᾶν ὃ 

Ω 

Ξ ΒΆΒΙΠΗΙ ΜΔΟΝΙ. 

’ - 

ἃ ἐπὶ τούτοις ἔσται ἣ ἧμ ἔΞρα τοὺ Κυρίου. Καὶ δὴ 
᾿ Ἁ 9. , [ ΄ 

χαὶ τὴν εἰδωλολατρείαν αἰσχύνην εὕρομεν λεγομέ- 

νην, ὡς ἐν τῇ τρίτη τῶν Βασιλειῶν Ἠλίας λέγει 
Ν Ν 5 τὰ .Θ κι ΤᾺ "»-"-Ὁ-᾽Σ » , κῦμεαν, " πρὸς τὸν ᾿Αχαάδ' Καὶ νῦν ἀπόστειλον χαὶ συνά- 

ἘΡΥΜΟΙ 
θροισον πρός με πάντα Ἰσραὴλ εἰς ὅρος τὸ Καραή- 

κ Χ ᾿, - 3 ῃ «ἊΝ . 
λιον, χαὶι τοὺς προῦ Θῆτας τῆς π  τὉ χαὶ τοὺς 

ἴ ὙΣΩΣ 
προ τας τῶν ἄλσος τραχοσίους "ἄνδρα ς ἐσθίον- 

ὡς ἔνδρον μὴ 
Ξ ἀπ οΣ τ ἘΞΌΝ 

ποιοῦν χαρπὸν χαλὸν, ἐχχόπτεται, χαὶ εἰς πῦρ βαλ- 

λεται, ἧ τοῦ Κυρίου ἡμέρα χαὶ τοῖς ἐς τῇ 

ΠΑ Υ- 

βασιλεὺς τῆς Βασὰν Ὧγ προση γόρεύτατ: ὋΣ δὲ ἕρ- 
αἰσχύνης ὡς φοδερὰ ΙΕ λεῖταῖ 

μιηνεύεται διάφραξις " ὡς τῶν ἔργων τῆς αἰσχύνης 
ΐ μους Ξ ᾿ , 

τὴν ὁδὸν ἥμῖν τῆς σωτηρίας ἀποφρασσόντων. Πόρ- 
: ᾿ τ ε: 

νοι γὰρ, χαὶ μοιχοὶ, καὶ μαλαχοὶ, χαὶ ἀρσενοχοῖ- 
ι , -“ - , : ΄ γα» ἢ - Ὃ 

ται, χαι παντες τῆς τες Δ αα ἐργᾶται ὑπο τὴυ Ὑ 

βαδξύδν δε: τοῦ τὴν ἀπὸ Θεοῦ διαχοπὴν ἐνερ- 

γοῦντος- ὃν συντρίδει ὃ Κύριος Ἐπ᾿ ἐλευθερία τῶν 
΄ » Ὁ ’ [- 

κρατουμενον: ἙξομολοῚ ἜΠΟΣ γὰρ τῷ Κυρίῳ, ὅτι 
Ὡ Ἃ 

χρηστ ὃς, τῷ πατάξαντι βασιλεῖς μεγάλους, χαὶ 

ὃσ 
Αἰ 

ἀποχτείναντι βασιλεῖς χραταιοὺς, τὸν Σηὼν, χαὶ 

Νὴ τς] ᾶφ-- Ὗ ᾿ ψ δν [2 ν Καὶ ἐπὶ πᾶν ὅρος; χαὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν 
ἣν ὕργον δψηλόν. Ὥ περ τὰς 1 πρ Ἷ 

βουνοὺς τὴν χατὰ μέγεθος ἔχει διαφορὰ ̓  ἵ 
ῷ τὰ αὐτὰ ἀλχήλοι οἷς ἐστίν πὶ - οὕτω χαὶ ὃ 

᾽ : ἸΡ "5 
δυνάμεις τῇ μὲν προαιρέσει ἀλλήλαις ἐοίχασι, τῷ» 
αἰπνῦν ΠΕ δν τὴς ἀκ τνὲ Ὁ ἜΕΞΦΊΑΝΣ ἀν Ἣ εὐῦϑῶς 
δὲ μεγέθει τῶν ἀδικημάτων διενηνόχασιν. Εἰχότως 

δ" , ν 

οὖν χαὶ χατὰ τούτων " ἣ ἡμέρα Κυρίου Σαῤαὼθ 
Ἐτνδα πος ἘΜ.» 

ἐνστήσεται. Ῥί δὲ βούλεται τὸ, Καὶ ἐπὶ πάντα 
ε Η 
0 πύργος ἐστὶν ὑψηλὸν σχοπευτήρι ἴον πρὸς 

ῃ φυλαχὴν πόλεως, χαὶ τρῶν ἐφόδων πολεμιχῶν 

ἐπιτήδειον. Τοιοῦτος ἡμῖν δέϑοται χαὶ ὃ νοῦς, φυ- 

λαχτιχὸς τῶν ἀγαθῶν » προ ὑροαειι σις τῶν ἐπιβούλων. 

Τοῦτον οὐ χρὴ ἐν ἑαυτῷ οὐδ 
᾿ δαί 

εἰς οὐρανὸν ἄνοδον πραγματεύεσθαι. Καταύλίνει 
ἘΡῈΞ πο τς ΑΘ 

γὰρ ὃ Κύριος πρὸς αὐτὸν χάτω πεσόντα διὰ τὸ φρό- 
5 Ξ Ἅις ΜΕΤ τ 

γημα, χαὶ τὴν πρὸς τὸ χαχὸν αὐτοῦ συμφωνίαν δια- 
ταῖς. 5 εὐῶδε τ, 

σπᾷ ἐπ᾽ εὐεργεσία χαὶ σωτηρία. Περὶ τῆς τούτου 
Ι' Ψψη- 

μέτρον. ΣΤ οδν 
οἰχοδομῆῆς χελεϑ)ει ἡμᾶς ὃ Κύριος χαθίσαντας 

φίσαι, εἰ ἔχομεν τὰ αὸν . ὡς δηλοῖ 
κ 

ποος ἅπα αρτισ 

ὑαγγελίου. Ἢ ὃν οὖν ὕψη- 

τατγ. Μοχ φυϊάαπι Δ55. ἀλλήλαις. ΑἸΠῚ σαπὶ εἀτεῖς ἀλ- 

Μοὸχ εἀϊε ἀλλήλαις διενηνόχασιν : 564 πῆς το- λήλοις. 

σδπι ἀλλήλαις Ξαιπ[ α]Π πιεῖ, ἔπ πὶ 4 ἐο Ιοθο οἴοϑα εἶΐ, 

ἴππὶ Ταοα ἴῃ πιοβί τὶς βὸχ Δβς. 

ε 5ῖς Μες. ποβίτϊ οπποβ. ἀθογαὶ ἀγίϊουϊις ἃ εὐι- 

εἰς. διαξῖπι χυΐπαις Μϑ5. ἐνστήσεται. ΔΙῚ τνετὸ εἰ 

ποη τεροσίαζατ. 

Ἀερ. Ρυΐπηιι ἐκστήσεται. Βα Ρ᾽πάς ΔΞε, πιο} 1 ουλα- 

χὴν πόλεων. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

λόφρονα νοῦν, χαὶ ὑπέρογχον, χαὶ πάντας ἐξευτε- 

λίζοντα, χαὶ ἑαυτὸν μαχαρίζοντα φούεῖϊῖσθαι ὃ λόγος 

τὴν ἡμέραν Κυρίου βούλεται. Καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος 
ὑψηλόν. Πάλιν τεῖχος ἔρυμά ἐστι πρὸς φυλαχὴν 

πόλεων πεποιημένον, καὶ τὰς προσθολὰς τῶν πο- 

λεμίων ἀποχρουόμενον- οὕτως εἰσί τινες χαὶ λόγοι, 

οἵ μὲν ἐχ τῆς ἀληθείας αὐτῆς περιχείμενοι ἡμῖν, 

τὸ ἀκαθαίρετον τῶν σωτηρίων δογμάτων διατηροῦν- 

τες " οἵ δὲ ἐχ τῆς ἔξωθεν ἐποινοίας πρὸς ὀχύρωσιν 

ψεύδους καὶ φυλακὴν ματαιότητος ἐπιτετηδευμένοι. 

ἘΒΆΑΙΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ., 097 

δϑὶ δὰ ρϑυ ποθ ἄιιη, Πα] θα Πτ5 Σ ΠῚ Ἰρϑα πὴ Εν απ- 
561} ΘΟ 5ΠΠΠππ «ἀδοϊανᾶς. ὙΠ: Ἰστταν Βουρ τινα αΐ 
παπς ΤομηΪηὶ αἴθ ον θὲ ἃῸ τηδίπιαϊ ἈΠΙΠΊ15 

116, 4 46 56. 116 56 πη} δο τ]τΡαπηοάτπιπι ἱπ|π|-- 

πδϑοῖξ, 4] 4116 ἈΒΡΘΓ ΠΑ ΓΙ ΟΠ] Π65, δ 56 ἴῃ56 ργῸ- 

ἀϊοαι Βϑαύπην. Εἰ διρον οπιπθπι ππίγιιπι Θασεῖ- 

δίίηγι. ΒΕΓ ΘΕ ΠῚ ΠΊΕ 15 5ΘΡΕΠ ΠῚ δϑὲ ἀῸ πηι ηῖπιθη ἀκ 

οὐβιοἸοπα5 οἰνταίθϑ, οἵ δα ΠΟβα 65 ᾿πηρθῖτι5 ργο- 

ΡυΙβαπ 05 Θαϑινιοιιπι : [ἃ 5110} δὲ ΒΘΙἸΠΟΠ65 4ι1- 
ἄλληι, α Ριι5 ἃ ᾿ρϑὰ νϑυζατθ Ρ ΘθοΙ ΠΡΊ Πα) ΘῈ ηλτι- 

ΟΑΡΌΤ 11. 

ς ΑΥ σια;. ἡ δὼ - ΄ “- 5 “ἡ . 5 . : - 

Ἢ γὰρ τῆς διαλεχτιχῆς δύναμις τεῖχός ἐστι τοῖς 46 Π]μητιν, 4] νἱμι δα! ατανῖτπι ἀοΒ πηδίι πὶ ἱποχριι- 
δόγμασιν, οὐκ ἐῶσα αὐτὰ εὐδιάρπαστα εἶναι καὶ 
εὐάλωτα τοῖς βουλομένοις. Διὰ τοῦτο τὰ μὲν τῆς 

“Ἱερουσαλὴμ. τείχη ἀνάγραπτά ἐστιν ἐπὶ τῶν γει- 

οὖν τοῦ Κυρίου" τὰ δὲ Ἱεριχοῦντος ὑπὸ Ἰησοῦ χα- 

θχιρεῖται, φωνῇ μόνη διαλυόμενα. Ἄνω μὲν οὖν μό- 
νχ τὰ ὑψηλὰ κατηγορεῖται" ἐνταῦθα δὲ χαὶ τὰ ἰσχύν 

τινα μετὰ τοῦ ὕψους ἔχοντα" τὴν ἐν ταῖς ἀποδει- 

χτιχαῖς μεγόδοις πιθανότητα ἐπὶ πολὺ χραταιωθεῖ- 

δηλ θη τπθ πέσ 1 4} γΘΙῸ ἃὉ δχίογπα ἀϑίτα 

δὰ ςουγοθογαπάπηι πηϑη δοίην δἵ δά ποι πο πάλι 

γαπί αἴθοπι τηαρπὰ ΟΠ αἀΠΠσοητῖα διιπὶ Θχοοσιζαιῖ. 
15 παμηήτιθ (ἰα] οῖσο5., ἀοσ πηγαί} 65. ΠΔ.Π}15. 
{πὲ δὰ ἃ 4υ 5106 Ὁ ἀπ] ν6]]6η:, [Δ0 116 Ἰπίου- 
γϑυτῖ, δυΐ [Δ ο116 ΘΧριισ Πα γῚ ΠΟῊ 5121. ΟἸΡΡΟΡ Ιου 
πλιΡῚ αι {6 πὶ ΤΟΡιιβα 6 πα Πἰ τι5 ΠΟ ΠΉΪΗΙ δου ῖ- 

ΡῈ διηὲ : δ ΤΟΥ Πποπε περ Εἰν τα τ15. ΠΊΟΟ Πα 5010 
Ν - - ΕΣ - - : 5 

σαν χαὶ ὑψωθεῖσαν τεῖχος ὑψηλὸν τροπιχῶς λέγον- Ρὶ οαπιονα ἀἴγιιτα, ἃ 1651: ΘΥ θυ ἘπιΠ τι}. ΘΙ ρΘΥτ5. 4 1]- 

τὸς τοῦ προφήτου, χαὶ χαθαιρεθήσεσθαι αὐτὸ ἐν 
κηξοῦ Ὁ Κυρί ͵ τῇ ἡμέρα τοῦ Κυρίου διαδεξαιουμένου. 

ΝῚ ι -ἐῇ Ὁ ἌΣ 
Καὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης. Αἰνίγματά ἐστι 

Νὴ - - -- - - 

πρὸς τὴν γυμνασίαν τοῦ νοῦ ἡμῶν " προδεδλημένα, 
Δ τὶ - ΣᾺ , Ἕ Ξν τι εἶτ “ ἀν" τι Σ 

μὴ ἀργῶς ἀχούωμεν τῆς Γραφῆς, ἵνα μὴ χαμαὶ τὸν 

νοῦν χαταδάλωμεν. Εἰπὼν " περὶ τοῦ νοῦ τοῦ τὰ 
ε “ Ἂν - - 

ὑψηλὰ φρονοῦντος, χαὶ μὴ τοῖς ταπεινοῖς συναπα- 
ΕΞ ’ ΕΣ ,, Σ -Ὁ ν᾿ ἀν) ν᾿Ν -Ὄ Ψ" , 

τομένου, ἀχολούθως ἐν τῷ αὐτῷ εἴδει τῆς ἐπιχρύ- 

Ψψεὼς χαὶ περὶ σωμάτων διαλέγεται. Οὐ γὰρ φοδερὰ Ο {Π|6ΠΈ6 
τοῖς ἀψύχοις πλοίοις ἣ τοῦ Κυρίου ἡμέρα, ἀλλὰ τοῖς 

διὰ τῶν σωμάτων ἐν τῷ ἁλμυρῷ χλύβωνι τοῦ βίου 

τούτου σαλευομένοις. Ὥσπερ γὰρ τὰ πλοῖα χαταδα- 
ρυνύμενα τῷ φόρτῳ, δυσάγωγά ἐστι, χαὶ εὔχολα 
πρὸς ναυάγιον" οὕτω χαὶ τὰ σώματα, ὅσα πολλῇ 

χαὶ δαψιλεῖ τῇ “ τρυφῇ εἰς πολυσαρχίαν χ ταπεφόρ- 

τισται, διὰ φιληδονίαν, τῷ βυθῷ τῆς ἀπωλείας ἐπι- 

νηχόμενα, πλοῖα θαλάσσης λέγεται. "ἔστι μέντοι 

καὶ ἐπαινούμενα πλοῖα τὰ ὑπηρετοῦντα τοῖς χατα- 

ἃ Βὶο ἔγεϑ Π|ΡΥ1 νοΐογοβ. ΑἸ ἔγὸ5 προδεδλημιένοι, τοῦ 

μὴ ἀργῶς ἀχούειν. Νοκίγα νοτὸ δαϊεῖο Ρανῖβ. τοῦ υνὴ ἀρ- 

γῶς ἀχεύομιεν : ΔΒῚ νοσυϊαπι, τοῦ, παρέλκειν σοπβίαξ. 

Ἤερ. 5οοιηήιι5 μὴ οὖν ἀργῶς. 
ν Ῥαγεοα]απι γὰρ, {πὸ ἴῃ Θχοισῖ5 Ἰορῖτασ, ἀιιοίοτὶ- 

ἕατο φυϊπάιο Δ͵55. ἀο]ενίνηιι, 

ἄδπι δὰ 5018 {7118 θχοοῖβα δραπί, ΓΘΡυΘΘηδἃ βιιηῖ: 

Ἠϊς νϑῖῸ δὰ δ ϊδηι {186 ΔΙ᾿ το γΌΠα" σοι τἀπὶ 
σοπ]αποῖαπι ποῖα διιηΓ, ΘΟΔΥ ΘΙ ΠΕ)". ΝΠ ΠΛ ΓΙ ΠῚ 

ΡΓΟρ ιθῖα νἴμὶ ρου θη] ἴῃ ἀΡ αι] ΠΕῖ5 ἀθμ) 0 - 
οἴγαιϊνι5. δἰ πι, τα  πππν ἱπν αΙΘβ θη ἴθ ΠῚ ΘΕ ἢ 511- 

Ῥ] 6 ΘΧϑιι ρθη ΠῚ. ΓΓΟΡΊΟΘ. ΒΜ ΠῚ ΘΧΟΘΙδιιηι 

παιποιραΐ, δὲ δῖιπὶ ἴῃ ΤΟ ΠῚ αἴθ ἀϑϑονθναΐ δυοὺ- 

511} 1]. 
95. Εε σιηροῖ οπιπθηι πάροπὶ πιαγὶς. ἄπ αὶ- 

διμαία διπὶ ἃ] ΘΧΘυοΘπἀἀπ| ΤΠΘηΓΘ ΠῚ]. ΠΟΒΙΓΔΠΙ 
ῬΙΓΟΡΟβῖτα, τιῦ ΠΘ ΟοΙ ΓΆ ΠΙΘΡ Δι ἸΔ Π}115 ΒΟΥ Ρ ΠΡ ΆΠῚ. 

πον ἈΠ πη ΠῚ ἴπ ἴουγὰπὶ αοἤσαπηι5. Ῥοβί]ι δ Πη 

ὧδ δηΐπιο αἰτὰ οορι απο, ποὸ 46 56 ἀθῃ 556. δι 

Βα ΠΟΥ ϑοπτθηΐο ΘΓ ΠΊΟΠΘ ΠΏ Παθι, οοη56- 

{ιχία Ἰάθπι ἈΠ] σον βθητ5. Θ]ἀπὶ ἦ6 

σονρουῖθιβ Ἰοχιυίεαν. ΝῸπ ΘηΪπῈ εἰἶθ5 114 ΤΟ μη] 
ἱπα πῃ πηατ5. παν θιι5. [ον πλ]48 0115. οϑὲ δὲ θα τπο- 
βοοπάα : 564 115, {8] ρ6 1} 5:1ἃ σοῦροῦα [Π ὩΠΊΔΙῸ 
Βυ]τ5 νἱτ8 ἥπιοτιι Ἰαοταπειιν. Οαθιμδ ἀ πη τιπῈ ΘΠ1Ππὶ 
πανὶσία οποιο ἀδσγαναΐα ΠῸΠ Πἶϑὶ δ }6 ὙΠ] ρο5- 

561η1, ἃς [Δ ο116 5] θυ πΐ Πδα ΡΑσΊτι ΠῚ} : [{ἃ ΘΕ σΟΡ ΟΡ ἃ 
4185 Ρ᾽ τιν πηῖ5 4 ἀΡΘνΊΡι15 «6110 115 δε σου ρα ]Θ π δ τη 
νουσιιπῖ, Ρ6.' γο]ρίδίθηι γΟΡ ΘΊ πὶ ΡΘΡ ΟΠ 5 ἴπ- 

παϊδηιτα, πιαυΐθ Ὠᾶν65. ἈρΡρΟΙΙδπίιγ. Ὑ1σ6. νουϑὰ 

ς Νοίαϊι (οπιβθοῆβιις,, ἱπίουρυθξοπι [6 βῖσδθ. τροφῇ» 

αἰΐαιιε. δαπ ΓΙ ρ Γᾶ πα 5101 πηαϑῖβ ῬΙΌΡΑΤΙ, Οοτγίε οἱ 

πορῖς 4ιοάπι6 πιὰ δ ῖ5 ῬΙασεῖ : φιιοπίαπι Τὰ ΠΊΘ βουιρίιμη 

ἱπνοπίπηιβ ἰπ ποδί τὶς Μ55. τρυφῇ, ἰάοῖτοο, «φυϊάιιαπι 

χππταγο π᾿ ὙΠ] σα 15. ΠΟ] αἰ πη ι5, 

ζκις νή 48. 

Εσα.ἦς. τὃς 

«ἴος. 

ν. ι6. 

ε. 20. 



Ῥεαὶ. 

23. 

Ῥεαὶ. τοϑ. 
26. 

Γεαὶ. τοῦ. 

2} 

τοῦ. 

Δκαιιλ, ὃ. 

28. 

02 Ὁ 

οοἸ]απάαηταν πανὶρία.,, ΦαΙΡι5. αὐαπίαν 481 αὐ 

ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΚΌΝ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΔΑΟΝΙ. 

ἐπὶ τῷ ποιῆσαι ἐργα- 
’, » 

ῥαίνουσιν εἰς τὴν θάλασσαν ἃ 
ΗΝ ΜΕ 

ΟΡΟγἉ ΠΟ Π ἢ ἴπ ἈΠ ιι15. πη} 15 ΓΟ Θ μ 44 ΠῈ πὶ ΠἸᾶγ6. Ὁ σίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς, χαὶ περὶ ὧν ἐν τῷ ψαλμῷ 
ἀοϑοθπάιηῖ, οἱ 46 {πα θιι5. 1π ρϑαϊπηο ἀὰ ἀν᾽ πὰ5 
Ἰαιι 65. σοΙ ον Π 85 σΟμρΟϑιτο ἀἸοίιμη οϑὲ : Π11ς 
σιανος5 ρογί γατιϑδθιπί. Οὐ ΘΠΠῚ Πᾶν65 18} {Γὰ- 

Πμι, πθο πη 60 ρου πα ποπῖ, πθὸ {π᾿ π Έ1}0115 ᾿τη- 

ΠΡ σαι ἢ ||, 1160 Ἰαιιἀἀπτιι : ἀάιιθ ἃἄθο 8] ἴῃ 
σάγπο ἀθριηῖ, πθὸ ΠΉΠΠ 8 ΠῈ 5ΘΟιι Πα 1ιπὶ ΘΑΓΠΘῊ], 

564 Πυ}ι15. νἱτα σα]σαῃῖ Πποιιιη, ΘΟά 116 ϑιιρθυῖο- 
γῸ5 ἤπιπὶ, ΟρΡΘΡΔΠΟΠΘΠῚ ἴῃ ἃ 1115. Πλ1}15. ἔλοῖαηι. 

ἘΠΕ ΘΠΙΟΑΙ διιπὲ αϊοαμηητι 56 ἴῃ μὰς νἱτα θη] ε-- 
τη τγν τὰ ἈΠ 105. Θοσιιπ 4 ἴῃ ρυο αι η0 ἀθπηοι- 
51 δαιπῖ, Ππιουοηταν. Οπαρτγοίοι Το πὶ οροιὰ πο- 

τῆς δοξολογίας εἴρηται, ὅτι ᾿Ἔχεῖ πλοῖα διαπορεύον- 

ται. Ἱὰ γὰρ διαβαίνοντα τὴν θάλασσαν πλοῖα, ἀλ- 
λὰ μὴ ἐναπομένοντα αὐτῇ , μηδὲ καταδαπτιζόμενα 

τοῖς χύμασιν, ἐπαινεῖται" χαὶ οἵ ἐν σαρχὶ δὲ ζῶν- 

τες, καὶ μὴ χατὰ σάρχα στρατευόμενοι, χαταπα- 

τοῦντες τὸν χλύδωνα τοῦ βίου, χαὶ ὑψηλότεροι αὖ- 

τοῦ ὄντες, ποιοῦσιν ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς" “ ὅσοι 

συγκαταθαίνουσι τῷ βίῳ ἐπὶ τῷ χερδῆσαί τινας 

τῶν βεδυθισμένων. Διὰ τοῦτο εἴδοσαν τὰ ἔργα Κυ- 

ρίου, μισθὸν τῆς ἐργασίας τὴν σύνεσιν τῶν ἔργων 

Κυρίου χαὶ τῶν ἐν τῷ βυθῷ θαυμασίων λαμῥανον-- ρ ; ἡ ἔ 
νϑυηΐ, ταῦ αἰ ορθυιιμὰ ΤλομαΪ πὶ δὲ ΤΌυιιη] 1Π ΡΙῸ- καὶ τες. Καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλους. Ἀχουέ- 

{πο ἀμ] ΠΟ ΠΘιὴς πον τι π}. 1π|0 1 6 ΠΠ|Δ Πὶ 

ῬΓΡῸ Ορου ΠΟ Πἶ5. πιουοοίθ γθοθρουῖηῖ. δὲς σρο 

οπτθπν ἀϑρθοίμιηι μεμϊογιἀϊηῖς πανίμηι. Αὐἱ-- 

ἀϊαπε ἰδίμπαθο αὶ ἴῃ οὐ πα Π 40. ΘΟΡΡΟΥῸ διά ιιπὶ 

Ῥοπιηῖ, ἂς ἴῃ [115 Βρθοια πῃ 15. ΟΡ] Οϑῖτι5. 1Π}Π10- 

γΛαπίιι". ΝΟΟ ΘΠΪ ἢ ΠΑ 1) ἀΒρΘοίτι5. ΠΟΧίτ5 οϑῖ ἃ: 

564 ποχία δϑὲ σου ΡΟΡΙ5 Ζιο σπου ρ βοϊταν Θ0η- 

του ρ]ατῖο. ἘσῚῈ Ἰστταν ἀἴθς Π)ΟΠΜΠΪ 5.061 ΟΠ ΠΘῊῚ 
ἀβρθοίιιι. Ρα]ου πι ἀἸ 5 πᾶνίτπ. ΟΠ] Ο ΓΘ ΠῚ 
41 νι ἀουῖς πιο υθαι ἀ σΟΠποιιρ᾽ϑοοη τη, ἴπ 

σου ο 510. πηοροΠαίι5. 6ϑῖ. Οὐη. οἱ ΒΜ] (τὰ 
ἰάοο 56. θχοῦπαῖ, πὰ ΠΡΙ ΔἸ ποσὰ ᾿ποΟ ΠΕ] ΠΘ ΠΕ τι ΠῚ 
ἀοϑιἀθυῖα ἃ 56 ἉΠ]ΠΠ οἶα, 7ὰ πὴ ἴῃ σον 6 δῖῖο ἃάιι-- 
ΤΟΥ] Π ΠΟΙ 511. 

.7" 5 - 5 ἠὴδ᾽ 
οά. Ετὶὶ μειηυϊϊ αι οπιτιὶς ἰοπιο. Ἠΐδοθ νϑὺ- Ἧι 

15 Βουϊριανα ἀθοίαγανιε, πη ϊὰ {16 ἃπίθα Ἀ]]ατὰ 

διιηῖ, ἴῃ τ ηϊστηαῖο δὲ ἈΡΒοΟ Πα τ [τἰ556. 6 ΠομηΪ- 
ὨἾΡιι5. ἀϊοῖα. Βαϊ. ροϑὲ σοπΠ] ]ΙΟϑιιπὴ οἱ 
ΒΡ νει... ροϑὲ Θχροίβιιπι. οἵ δι] 6... Ροϑὲ 

οὔλπθηι οοάνιιηι ΓΑΡαΠὶ, ροϑὲ ΘΟ ΠΘ ἢ. ΔΙ ΡΟΡΘΙῚ 
Ὁ] απ 15. Βαβαπ, ΡΟΒΓ ΟἸΠΘΠῚ. ἔπ} 1 πὶ ΘΧΟΘΙϑΆ ΠῚ, 

Ῥοϑι Αἰ τπΠ} ΟΠ ΠΘῺῚ ΠΕ} 1... θΟΒ᾽ ΟΠ ΠΘΠ ἅ5ρΡ6- 

οἴπιπι ρα]Ον τἀ 15. παν τι π}7 ἴπππ| 5} πη 60 : Ἴ7πι- 
τὶ ἰϊ αὐτί" οπιτὶς Πποηιο ; ̓ς Θϑῖ, Ομ ηἶ5. ΒΡΘΟΙ65 
χα ]ουῖιμ ἱπ οἰ πῖ Ριι5 ἀθοϊάοι. ῬΟΡΓῸ ΠῸ5 ΠΟμλὶ- 

ΠῸ5 ἴπ ππιηα τιμὴ {π|ᾶ5] ἴῃς ΘΟΙΏΠΆΠ ΠΟ ΠῚ ΒΟ ΠΟ ΪΔηῚ 

51{π}1|5 ἱπ γα τιο 11, ἀἴ 16 ἔπτη πηθῃ το θη δῖ], ἔπ] π} 

οουϊοβ. ἃ ᾿πιο]]ΠἸσοπάτπιη. Πα θοηϊθ5, Τλθιιτη ἴδ τη- 
4πᾶπ ἐχ υθυιβάδπι ΠΠ{{Ὸ 015. ῬΘΙ ἀἸβρθηβα ΠΟ ΠΟΙ 

ΘᾺ ΡΟ Πα ΠΟΘ Π]116 τ] ν Θυϑὶ ΘΧ ΑΓΔ Ε5. ΘΟΘ ΠΟΒΟΘΡΘ 

Τιι551 βαμητιβ : πα 4π] ν ]]θηι νου ταῖθηι ᾿παραγο, 
15 {1 ἀΟΟΘΡΟΙῸ 51 051115. ἈΡι 16 Ἰπϑίνιιοι, αἰ- 

ἃ ἘΔιὶ ἐπὶ τό. Αἴ Ξεχ Μϑ85. ἐπὶ τῶ. 

ὁ Ῥ,ὸ ὅσοι 5οΥρ5ιῖ, ῬΥΟΘΟρῖιιϑ ὅτε, 14 «ιοῦ οαϊραπὶ 

[ονἴασδο γοοῖ! 5 ὙἸ Δ ΥἹ ροΐονῖ. [Ράα]ὸ μοβὶ ργὸ εἴδοσαν 

(ἴὸ ἀὰὰ ΑἸοχαπάνϊπα ἰονια υἱά, Θιαν2. ἄς 41α]. Μα- 

οο οι. ν. ὁ8 --ο 00) Οοά, ψαῖῖο. ΤᾺΝ ἰπίουρρ. εἶδον, 

τωσαν οἱ περὶ τὸν χαλλωπισμὸν τοῦ σώματος ἔχον- 

τες, καὶ οἱ περὶ τὴν τούτων θέαν περιέργως ἐσχο- 

λαχότες. Οὐ γὰρ ἣ τῶν πλοίων θέα βλαδερά- ἀλλ᾽ 

ἣ πρὸς ἐπιθυμίαν τοῦ σώματος κατανόησις. Ἔσται 

οὖν ἣ ἡμέρα Κυρίου ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων χαάλ- 

λους, διότι ὃ ἐμδλέψας γυναικὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, 

ἐν τῇ χαρδίαᾳ αὐτοῦ ἐμοίχευσε" χαὶ ἣ χαλλωπιζο- 

μένη γυνὴ πρὸς τὸ τὰς ἐπιθυμίας ἐ ἐφ᾽ ἑαυτὴν τῶν 
ἌΝ τὰν - 3. τ π ἀοον Τρ τῶν ΚΕΝ 
ἀχολάστων χινῆσαι, ἐν τῇ χαρόϊα αὑτῆς σὴ με- 

μοίχευται. 

: μῶν αν 
Καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος. Ἔχ τούτων 
ἘΣ ΡΕΝ ΟΣ ΡΝ ΤΣ ΡΟΟΝ ΕΣ ΟΝ ἔδειξεν ὃ λόγος, ὅτι τὰ προάγοντα πάντα ἐν αἰνίγ- 

ΝῚ ,ὔ Ὗ 

ματι χαὶ περιχκεχαλυμμένως περὶ ἀνθρώπων ἣ εἴ- 
Δ ΩΣ λυ ΡΣ ΘΟ ΣΡ " 

ρητο. Μετὰ γὰρ τὸν ὑδριστὴν χαὶ ὑπερήφανον, χαὶ 

μετὰ τὸν ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον, μετὰ πᾶσαν χέδρον 
- “--. ΄ δ τοῦ Λιβάνου, μετὰ πᾶν δένδρον βαλάνου Βασὰν, 

᾿ Ἂν φ- «-- 

μετὰ πάντα πύργον ὑψηλὸν, μετὰ πᾶν τεῖχος ὑψη- 
Ων ὙΝΕΣ ν 

λὸν, μετὰ πᾶσαν θέαν πλοίων χάλλους " τότε φησὶ, 
“-“ , -“ 

Ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος τουτέστι, πᾶσα 

ἰδέα τῶν ἐν ἀνθρώποις καχῶν χαταπεσεῖται. νΕὶσ-- 

ἤχθημεν δὲ ὥσπερ εἰς χοινὸν διδασχαλεῖον τὸν 
᾿ “Ὁ Α , -᾿ 

δ χόσμον τοῦτον οἱ ἄνθρωποι, χαὶ ἐκελεύσθημεν, νοῦν 

τε λαθόντες, καὶ ὀφθαλμοὺς εἰς κατανόησιν ἔχοντες, 

οἷον ἀπὸ γραμμάτων τινῶν τῶν χατὰ τὴν οἴχονο- 

μίαν καὶ διοίκησιν τοῦ παντὸς τὸν Θεὸν ἀναγνῶναι" 

ἵνα οἱ θέλοντες περὶ τὴν τῆς ἀληθείας ζήτησιν χα- 

πταγίνεσθαι, ἐξ ὧν εἰλήφασιν ἀφορμῶν, ἱκανῶς 

Οοά. 494 ἀὐΐοπι ἴδοσαν, πηα]6.1 
ΓΑ] Μ85. ἐφ᾽ ἑαυτήν. ΑἸ σαπὶ ας ἐφ᾽ ἑαυτῇ. 

4 Ἐ4ΠῚ εἴρηται. ΑἹ 5ὸχ Μ55. εἴρητο. 

»ἜΈΜΕΙ εἰσήλθομεν... εἰς τὸν χύσυνον. Αἵ φαΐϊηάιιο Μος. 

ΠῚ ἴῃ σοπίοχει. 



ΟΟΥΜΕΝΊΤ. ΙΝ 

τ , 
παρασχευσάμενοι, καὶ τῆς πρόσωπον “ πρὸς πρόσ-- 

͵ - - Ἢ , Κ τ» Ἄ 
πον θέας τῶν χαλῶς ζητηθένπων ἀξιωθῶσιν, ἢ 

παραπολὺ τῆς ἀληθείας παρενεχθέντες, ἐπ᾽ αὐτῆς 

τῆς ἀληθείας ἐπὶ τῷ ψεύδει χαταισχυνθῶσιν - Ὅτι 
, ᾿ χ Ἂς ν᾿ ον Ὁ αὐτὰ 

γνόντες τὸν Θεὸν, οὐχ, ὡς Θεὸν ἐδόξασαν, ἢ ηὐχα- 
, ΓΦ ονς Δ Ἷ , ες Ζ “-Ὁ- ΕΝ - ΄ 

ρίστησαν. Τῶν μὲν γὰρ ἁγίων ὃ νοῦς οὐχ δρᾷ μό- 
5» ἡ». “- , . . δ; νον, ἀλλὰ καὶ ἀχούει τῆς χτίσεως τὰ περὶ δόξης Ο 

Θεοῦ διηγουμένης. Οἱ οὐρανοὶ γὰρ, φησὶ, διη- 

γοῦνται δόξαν Θεοῦ. Οἱ δὲ τῶν φαινομένων πλέον 
ΡΥ ᾿ 3 ΄ 'Ν, τΆ, , 

μηδὲν συνιέντες, ᾿Εματαιώθησαν, καὶ ἐσεόάσθησαν, 

χαὶ ἐλάτρευσαν τῇ χτίσει παρὰ τὸν χτίσαντα. 

Καὶ ὑψωθήσεται Κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχεί- 

νη. Φωτὸς ἀναφανέντος, ἀφανίζεται σχότος, χαὶ 

ὑγείας παρούσης, τὰ ὀχληρὰ τῆς νόσου “ πέπαυται" 
͵ ἢ. Ξαὶ ΤῈΣ “δ ς ΄ 

χαὶ ἀληθείας ἀποδειχθείσης, τοῦ ψεύδους ἢ φύσις 

ἐλέγχεται. Καὶ τοῦ ἀληθινῶς δψηλοῦ γνωρ!:σθέντος, 
ὅσον ἐστὶν ὑπὲρ πάντα νοῦν ὑψηλὸν χαὶ μετέωρον " 

ΠΡῸΣ Ἐττς Ξ ; , 
χαὶ πάσης τῆς ἀληθινῆς θεωρίας χαταληφθείσης Ὁ 

τὰ πρότερον Ψηλὰ καὶ ' μετέωρα εὐχαταφρόνητα 

δόξει. Μόνῳ οὖν Θεῷ τὸ ἀληθινῶς ὑψηλὸν χαὶ μέγα 
παρὰ πάτης λογικῆς φύσεως μαρτυρηθήσεται, τῶν 

τέως ἠπατημένων τὰς ἐπὶ τοῖς χαθέχαστον Ψψευδο- 

δοξίας ἀποθεμένων. 

Καὶ τὰ χειροποίητα πάντα χαταχρύψουσιν, εἶσ- 
ενέγχαντες εἰς τὰ σπήλαια, χαὶ εἰς τὰς σχισμὰς 

τῶν πετρῶν, χαὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς, ἀπὸ 
, πα ΕΝ 2; ἘΈΡΟΥ 

προσώπου τοῦ φόύου Κυρίου, καὶ ἀπὸ τῆς δόξης 
Ὁ -Ὁ « Ὁ τ τ 

τῆς ἰσχύος αὐτοῦ͵, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν. 
ΕἸ ᾿Ν ’ , - 

Ἐπειδὴ πολλάχις ἣ Γραφὴ ὁμοίως περί τε τῆς ἐν ΚΕ 

σαρχὶ ἐπιδημίας τοῦ Χριστοῦ, καὶ περὶ τῆς ἐν τῇ 

χρίσει διαλέγεται, χαὶ περὶ τῶν δύο παρουσιῶν 
ἐ, λεγωΐξ ἀπαγγέλλει ἐνίοτε: Σνού ᾿ ἐπιπεπλεγμένως ἀπαγγέλλει ἐνίοτε - ἡγούμεθα τὰ 
νυνὶ ταῦτα περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως λέγεσθαι: εἰ χαὶ 

᾿ 

ὅτι μηδὲ πρὸς τὰ μέλλοντα χαὶ προσδοκώμενα ἀπά. 
δει τῶν προχειικένων ἣ ἔννοια. Μετὰ γὰρ τὴν τοῦ 

Τνι " 
Χριστοῦ ἐπιδημίαν ἣ περὶ τὰ χειροποίητα σπουδὴ 

παρέῤῥιπται. Οὐχέτι μὲν ἀγαλματοποιοὶ σπουδά- 

ΕΒΑΙΔΑΜ ΡΕΚΟΡΗΕΤΑΜ. 029 

δηὶ ἤθρθπὲ αὶ (αοῖς δὰ [δοῖθπὶ γ65 γθοῖθ ἀἰβααῖ-- 
5115. ΠΟΙ ΘΠ] ΑΓ ΘΉΤΕ ; Ὑ6] δὶ ἰοπθθ ἃ ψϑυϊίαῖθ 

ΡΟΥΘ ἢ 7, ΘΟΓά ΠῚ ᾿ρ5ὰ γϑυϊἑαθ ΟἿ ΤΠ  ΠἀΔΟΙΠΠῚ 

ΘΟΠ απ θυθητι : Ομοσίαπι οππὶ σοβηιονίςϑθπί 
οιιηι, ποτὶ δίομε 7] 6ῖιπι σἱογι Ποανϑγιιῖ, απὶ οτα- 

{ας ἐρογιιτιῖ. Μθη5. θπΐτῃ βα ποίου πῸπ νἱάθὲ 

πιοάο, 5664] ἀπά} οαπι οὐθαΐπναπὶ δὰ {π|5 Δα Π6ὶ 
σἱονίαπη ρου πθηΐ δ Ἰββουθηΐθηι : (ἰὶ οπὶπι, 1π- 

απ, ὁπαγγαπὶ σἰογίαμι 1)οὶ. Ἠϊ νϑῦὸ ρῥγφῖον δὰ 
{πῶ ον Θοι]ο05 διιπὶ ροβὶία, Π18}] 1π|6] ΠσΘηΐ65 , 
7 απὶ {αοιὶ σείπιί, οὲ θα φιια οοτιίϊία 5τιιτιῖ, σοτιάϊ- 

[ογ ὑγίογίίο, νοποταιὶ σιπὶ ἀοὸ οοἰιιόγιετι. 

οὔ. Εἰ ὀχ αἰιαὐίιιιν [)οπεῖτιμ5 5οἶπι5 ἐπι εἴ {{|α. 

Ἐνδηοβοιηῇ ἔπ Ρ δ, ᾿ττο6 ΘΧ ον Θη[6 : 5: Πυ]Γπ|6 
δάθϑὲ βαηὶίαβ, ἀθϑίπιπε τη ΠΟ] Θβιϊα : ἃρρᾶ- 

τΤϑηΐθ {πο νου αῖθ τηθ πα 80 11 παῖινα σα 1. 
Τυἄθ πηι οἰμη} 15 {1 ν ΘῈ ΘΧΟΟΪ 5115 Θϑῖ, ΟΠ ΠΟ Π]16 

1π|6 ]!δοῦτι πὴ Θχοοίσιμηι ἃ 5] πηθ πὶ βρογαῦ, ἴηποὸ- 

ταουϊτ,. ΟΊ π|6 ἈΡΡΥΘΠΘηβα {ππθυ] τ ΟΠ ΠΙ5. γΘΓὰ 
σΟπ θη ρ το : 4185 ΡΥΙτ5 ΘΧ οἶδα ΘΟ ΠΒΘ ΡΠ οἵ 
5] 1 πηϊα, νἹ ἀοτιπ τι 6556 σοηἰθιηποπάδ. Τα τι6 
ΠῚ Ῥυϊπαῖπὰ 11 «ὑἱ Ππαοίθητιβ ἔιθραπὶ ἀθοθριὶ, [Ἁ]- 
585 51185 6 γθθιι5 51Π51}}15 ΟΡΙ ΠΟ ΠῸ5 ἀθροβιιθυϊηΐ, 
παΐαιγα ΟΙΏΠΪ5. γα ΟΠ 6. ρυρρ ἢ τὰ νου πὴ οΟ] σ᾽ ἐπ61-- 

ΠΘῚ ΠΙΣΤΉ ἀἸ ΠΘΠΉ 4116 Τ.6Ὸ 11Π] ΘΟΉΥΘΏΪ6 [Θϑία- 

Ρέτν". 
96. Εεπιαπιιζαοξα οἡππῖα αὐοοοτιοτηί, ἱπ ετοτ- 

165 ἐπ Ξροίμιπιοας, οἱ ἐπὶ δοίςοιιγας ροίγατιπι, Θὲ ἐπ 

Πονγαπεΐπα ἰογτῶ, α [πος {ἰπιοτὶς ])οπιϊπὶ, οἰ ἃ 51ο- 

τία {ογιϊιμαἰϊτιῖς 671|5, οί, σιγγοσ γί ἀεὶ ρόγοιι-- 
ἐἰοπάϊπα τογτάμπι. Οὐδ ῃ ἀοααάθμ 5ονη ρίαν ἃ πγ}Ε15 
ἴῃ Ἰοοἷ5 Ῥαγὶ γατοπο ἀ6 ΟΠ Υ 51} π᾿ σαγΠ πὴ αάνθμξι, 

ἴσιο ἄθ δὸ 41ὸ δά {πα ]οίτιπι ν θη αν τι5. δῖ, 56Γ- 
ΠΟ ΠπΘῚ. [αοῖς ; οαπὶ ΠΟΠΠμΠααὰπὶ 46. τἰγοάτι6 
ἀνοπίι Ομ ποῖ ἸΟΟ τ ταν : 4τ186 ππιης Οσοιαν- 
γαῖ, ἐδ ἀϑϑιιπηῖα Πυιπιδηϊξαίθ ἀἸοΐᾳ 6956 ἃΡΌ1Γὰ-- 

2117, Θἰα 5] ΘΟΡΠῚ {188 ΡΓΟΡΟΠΙΙΠί 56 Π5115 
ΠΟΠ ΘἰϊλΠῈ ΔΙ ΙΘπτιβ 51} ἃ} 115, {1185 Γαξιιγὰ 5ι1ηῈ ἃς 
ϑρογαπίαν, ἘΠΊ νΟΤΟ ροϑὲ ΟΠ ΥΊ5Ε1 δνοπίιπι 5ῖτι - 
ἀἴππι «ιοὰ δα τηδπιίαοίϊαᾳ σΟπίογ θαι" νάπας, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

5.1 3: 3 ΟῚ Ὁ ΄ - Β - 5 "ε ζονται, οὐδὲ ὅσα ἦν ἐκ πχλαιοῦ θεραπευόμενα 5 Νοπ ἤὰπι ἴῃ ΔΙῸ ΠιΙΠΙΘΙῸ ροΟπιιπίαν βἰαιθιαυ, 
- Ἂν ΞΟΞΙΣΣ βεαδχβηδ βω 3... 3 ἌΞΕΙ Α 

τῆς ἴσης ἐπιτυγχάνει σπουδῆς, ἀλλ᾽ ἐν σπηλαίοις, ὁ 
Α - - -. 

χαὶ ταῖς ὁπαῖς., καὶ τοῖς ἀφανεστάτοις παρεῤῥί- 
τ , ἢ Ὁ ΝῚ - - 7 

φη τόποις. Εἶδον γὰρ, τοῦ φωτὸς ἀναλάμιψαντας, 

ὁ“ ψόσοπι πρόσωπον ἀπίε Ῥ δΕρΡοβ  οΠ πα πρὸς εχ 4υτη- 

46 Μ85. δἀ]εοίπιιβ. 

ἃ Βυχιις νοσυ απ γὰρ ἀὐιτάϊπηις, 561 Πάδιι 

Ἡργογατὰ Φαογαπη πὶ νου τπι, 

« ἘΠῚ εἰ ἐγο5 Μϑ85. πέπαυται. ... ἐλέγχεται, ΑῊΪ ἔτες 
Μϑ5. νύσου ἐλέγχεται.... φύσις Ἴνωρ τ ΑΠΙΦπαμῃἴο 

ῬΟΒΕ, ΠΡ Ἰοστειν ἴῃ ὁΠ115 οἱ ἴῃ ἸΊ4ποὲ Μ55. ὅσον ἐστὶν, 

οἱ φιυδοιμιάιθ ἀΠΕαΪιι5. ΘΟ] θα πεπι, ΠῸΠ [πὶ 

᾿ρ515 βὰν ϑυπαάϊιμ ἱπη ρου τιν : 56 ἴῃ 5ρ6] τ Π0 85, 

Θά ΟΡ Π 85, οἵ ἰϑ νυ τιϑϑϑίμηα ἰοοὰ ἀο]θοία 5ιιπε. Οἰια: 

Τλασδοιι5 ἴῃ Οοάῖοε Εἰ. Ξοτιρέιπη Ἰηνθηϊξ, ὅς ἔστιν : 4 πᾶπὶ 

βουρίαταπι ἐποπέιν {ποις ἈΘΡῚ τογίλιι5 οἵ ἀπαγίαϑ ς 

πος ἀυθέτιπι Πα πνιιβ φαὶῃ ἁτιοῖον ἴξα ΒΟΥ ρβουτς. 

ΓΈΜΗΙ ὑψηλὰ χαὶ μεγάλα. ΑἹ ποτὶ 5ὸχ Νίββ. ῬτῸ 
μεγάλα. παρ επὲ μετέωρα : ἴπ ποτγιιπι ἔθ η5 μοο ἴαππεπ 

ὙΠ οδῖ, σιοί ἱπερίε πρότερα Ἰεπαξιτ. 

Κονμ.τ. αὐ. 

ΡῬεαϊιϑ αι 

Ποπι.ι. 2. 

5. 

ν. 18. τὸ- 



Πεμὲ. 27. 

1ῦς 

ὑ90ὺ 

δηΐπὶ οαΐδηιι5 δ ταθυαπὶ πη Ἰσ πον [10 ΤῸ Π6 15, 

δὰ, [ποὸ δχογία, νἹἀθυιηῖ, Πρ ππιπ ν]  θ]ϊοθὶ τὰ π- 

ἀύαπι Πσππιπι, δὲ ἰαρι ἄθηι τ Ἰαρ θη}. ΝΘ 16 Τάτ 

ΘΧ [Ὀγπγὰ ἢ 566 γ 115 ΟἸΓΟΙ ΠΟ 511 1π ΘΡΓΌΡΘ ΠῚ ἴΠ- 

ἀπποιιητιι", 564 6χ ΡΡΟΡΥΪα Ἰρβᾶνιι πη. πα τ ἃ Θὰ5 

ἀσποβοιηΐ. Νὰμι ΟΠ 511 ἀὐνθηίι5. {π|| τη] 6150 

ΟΥ̓ΡῚ δ5ὲ ϑα]ατανῖθ.. ἀφο π θτῖ5. [ἘΠῚ ΓΟΥΡΟΥῚ ; οἵ 

πτιης ἰοοα δάθο ἀδοαληίαϊα σδῖὶ [ἈΠ] οἷδε ΟΠ ΠΟΙ πα 5 

ἀἰθνο πϑυτηΓ. ΝῸΠ ἈΠΊΡ] 1115 ΤΠ Ρ}1 : ΠΟῚ ΠῚ ᾿τι5 

Οὐδοι]α : 116 σΟΠ ΓΙ Θ56 1 ααϊ θη ππι1} 161 [Α1161-- 

οὰ : ὈΙΡΊται νΘ.Ὸ [ὉΠ 5. (βία 15 ; δ τὰτηθη {4{] Ὀ]- 

}υιηῖ, Βα ΠΔ ΠῚ ΓΘΕΠΘΠ ΠΟ ΠΙΘπῚ : ἔπσὶς ΑἸ ρἶα-- 
γᾶτι5 ΑΙ ἢ] ΟοἾιιῖ5. ΠυΙ5 πᾶ ἀρΡΡάΓΘΕ., ΡΟ] ἴω 
βἴαξιιοθ : 564 6 1ην]51}}}}65 μοτθϑίαιθϑ ἃ ἴδοϊ {ἰπ|ὸ- 

γ5. ΟΠ ηΪ οἵ ἃ σ]ονῖα ΓΟγ ΠΕ 115. 6}115 ΓΘΟΘΘ5Θ. 

Τὰχ 41|ὸ οὐχ πουλὶ παῖ, ἔπσατα 140] διιπε. Ρου- 
1Ὸ ΡΠαη!αϑηπηαῖα ΘΟ ΠῚ {π|| πΙΘ Π 0115... {πὶ (6 

Τθο, ἔππι 6 τὸ «υιανῖβ. 'π “υϑιοπθπι ἈΠ Ζιιοία 
Θχοορττα 5, ἤθη Δ Π]] 56 Π:, 51 οὐ ΠΠ]06ὲ ἀ ΠῚ πη: [π|ὸ- 

υἱπι ᾿πβοῦ!ρῖα ; 51Π| διΐαπ Ἰ401α. Αἰάτιθ ψαδηλ πὶ 
νἷβ δὲ δ] πα 0. ν [15 ΠῚ 1Π|6 161 {π|, 5ιιἃ 

4υίβαιθ Πσπηθητα. νΘΠΘΡ ΑΓ, 6. ΘΟ : Ροϑίθα- 
«ἀπ ἀτιΓ6 η} ΘΟΙβι 0 δὲ Ρ ϑοϑία παῖ 615 {|| 0 ]ὰ- 

ἢ ὙΘΥΤ5 ἃς ὙΘΡᾺΧ Θδ1 ΠΧ ΘΡῚΓ, πὸ 511 Πα] 416 
ἀορσηηαία ἰάθο σπάθη πα πἴθβ, αο δουιπη ἃ Π1- 
10 [ἈΠ] 8065. 5ρθοῖεβ. ΟΠ ]θοῖθθ θβϑϑθπῖ, 18 πὶ τηθπαα- 
ΟἹ ἸΠ] Ὶ Π65. ΠΊΘπῖΘ οΟποθρίαβ. ἄἀθ]θγο [Ὁϑι]παηΐ; 
᾿ρϑὰβ ν αι ] ἴῃ 5ΡΘΙ Ποῖ5. δὲ [ΟΡ λ  ΠΙΠ τι5. Γθοοη- 

ἀεπίθϑ. Οὐρρ6 7ὰπ δχ πὰς ᾿ρϑὰ Υἱ οἵ οἰ Ποδοῖα νἱ- 
ἄἰδηι του] } ] οὶ ΠῚ δὲ δ ἃ ο]ο π 5 οὐποῖαι5. ΓῸ5 

ΟΡ ΟΡΘα5, δὲ νϑ 1 δα σοπίθιο πα τΘγγΘ πὰ ν πι- 
ἴθ ἃς [ὈΡ ΠΕ πΘὴῚ ; 406] ΠῚ τιῖ ΒΡ ̓ ν Λ}1ὰ πη Δ Π]- 

[δϑιθητιι". Οὐπ δὲ ΟρΟΥ ΤΟΙ ἸΡ58 ΠῚ 6]115 {π| του ὸ- 

5015 δ ᾿π]  σῚ Π6ΠῚ ([6]6}}, τι} ἸπηᾶθῸ 6115 πὶ οδ 16 - 

5115. 651 ν᾽ ἀθπλπὶ 56. Ῥυθθαι. Τίαιιθ [α]ςὰς 46 
60 ορϊπίοποβ {{| Πα] ηΐ, Θθ ̓ ν Ί τα] αι δ ἃ ΠῚ 

ἴῃ 56 1ρ515 1ἀο] ΟἹ αἰνα πὴ ΘΟ ϑιιβο ἀπ [65, δὰ {1180 ΠΟΙ 

56 Π|, [ἈΠ ΖΕΔ} 51 Θϑϑθ η, ΔΠΙΠῚΟ 510] ἤησιηΐ: 

αι 56. ᾿ρϑὶ ονρηοχῖοβ. γοάάιιπε τηα] θα οι] οηὶ, 

41 ἀἴοῖ : ἡ7]αϊοιίοίιι5. Οπιτῖς Πόπιο ιὶ βαοῖοῖ 

δοιριϊ)6 οἰ Πιδίϊο, αϑοπιϊπαιοτιθι Π])ομεῖτιο, 

Οριις πιαπιίτη αὐτἰΠοῖς, οἱ ροποί ἐἰ{ιεὶ ἰ"ι οσοιεῖτο. 

3.᾿Ἀ1π Μβ5. οὰπὶ 6115 Χριστοῦ, ΑΠ1 χυρίου. 

» Ὁ]τογάιο (0010. οἱ Ἀδρ. βεοαπάτι5 ἀμφιάραος. ΑἸΗ 

{τὸ5 ΝΜῖςς. ἀμφιάρεως : Ζαοα Ἰάἄθιη ὅ556 πόπιο πὸὴ γἱοῖς; 

Ῥογπο ἃς 5ϊ {15 ἀϊοογοῖ πϑιΐαϊο, λαύς : 

λεώς. ΕΠ ἀμφιάρεω. 

αὰΐ αἴτος, 

ὁ Τα 5ὸχ ΜίΞ5. ἘΔῚΠῚ γογὸ βπηρ]]οϊτοι τετυπωμιένα. 

ὑ [(οά. 491 ἃ Ρυϊπηὰ τηᾶπι ἐγεργεισ, ἃ βεοιιη ἦα 

ἐνάργεια. 

4 Τὰ «παΐαον Ν55. Ῥυφ ΟΡ πὰπιῖπῖ (ΟΠ. Π5᾽ αλτι. 

Ὑὺχ ὄντως ἴπ οαΠ|5 ἄδοναι. ϑέαιπι 11 ψεῦδος. Αὐ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. 

ιω 

ΒΑΒΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

Ε - , ταὰν τ τ ΑΣγ, 
ἐν τῷ σχότει τῆς ἀγνοίας τέως διαλανθάνοντα, 

υ 

. 
τα 

"7 
τὸ ξύλον ὡς ξύλον, χαὶ τὸν λίθον ὡς λίθον ᾿ οὐχέτι 
Ξ Ὁ , τ - » , 

ἐχ τοῦ περικειμένου χαραχτῆρος αὐτοῖς ἀπατώμε- 
ἜΝ νν ἢ 

νοι, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ὑπαρχούσης φύσεως ἐπιγινώσχον- 
δι ἃ Η , Ν 

τες. Φοδερὰ γὰρ δαίμοσιν ἣ σωτήριος τῷ κόσμῳ 
᾿ αν ἘΌΝ Ὁ ΥΝ ΤΣ κ , 

παντὶ τοῦ ᾿ Χριστοῦ ἐπιδημία " χαὶ χαταλελοίπασι 
- κι ΡΕν- 

νῦν τοὺς περιδοήτους τόπους, τὰ τῆς ἀπάτης ἐρ- 
ϑ 9, ’ δ -ἢ ἧς ᾿ , 

γαστήρια. Οὐχέτι Δελφοὶ, οὐχέτι τὰ χρηστήρια, 
λ -" 7] , " 

χαὶ σιωπᾷ μὲν ἢ πρόμαντις, πίνεται δὲ ἣ Καστα- 

λία, χαὶ σωφρονοῦσιν οἱ πίνοντες - φυγὰς ὃ "ἢ Ἂμ- 

φιάραος " ὃ ᾿Αυνίλοχος οὐδαμοῦ, χαὶ τὰ ἀφιδρύ-- φιαραος Ἀμφύλοχος οὐόάμου;, χαὶ τὰ ἀφιὸρ ΕΣ ἘΠ Ξιο ; 
ματα ἐξηφάνισται - χαὶ αἱ ἀόρατοι δυνάμεις ὗπο- 

ἘΠΕ ΤΣ εὐν δὴ 
χεχωρήχασιν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόδου Κυρίου, 

ΚΡ ΤΥ ἘΣ “" - πΞ  Ξ - 
χαὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ᾿Δφ᾽ οὗ ὀνο- 

μάζεται ὃ σταυρὸς, ἐφυγαδεύθη τὰ εἴδωλα. Εἴδωλα 

μέντοι ἐστὶ χαὶ τὰ ἑκάστη τῇ ψυχῇ “ ἐντετυπωμένα 
φαντάσματα τῶν τὰ Ψευδῇ ὑπολαμθανόντων,, εἴτε Ὗ ὃ τ ἱ ἣ ᾽ 

περὶ Θεοῦ, εἴτε περὶ οὗτινος οὖν τῶν ζητουμένων. 

Καὶ ὅσον μὲν ἣ ἢ ἐνέργεια χαὶ ἣ τῆς ἀληθείας φανέ- 

ρώσις οὐ νοεῖται, ἕχαστος περιέπει τὰ ἴδια ἀναπλά- 
Ὁ ΣΝ δι ιν τα προς ΨῈ ας οἱ τότ Τρ τι "ἃ ν᾽ 

σματα᾽ ἐπὰν δὲ τὸ ὕψος καὶ ἣ ὑπεροχὴ τοῦ 4 ὄν- 

τως ὄντος ἀληθοῦς ἐχφανῆ,, τότε ἕκαστος τῶν ἰδίων 

δογμάτων χατεγνωχὼς, ὡς ψευδῶς αὐτοῦ τῆς ψυχῆς 
2» ἐξ ΄ , ΓΝ ᾿ - , 

φαντασιουμενης , εζςαφανισαι σπουδάζει τα του Ψεύ- 

" δους νοήματα, οἱονεὶ σπηλαίοις χαὶ τρώγλαις ἐγχα- 
ο » ε -: Ἅ -- ’, 

ταχρύψας “ αὐτά ̓  ὁρῶν λοιπὸν ἐχ τῆς ἐνεργείας 

αὐτῆς τὰ φοδερὰ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι, ἐπὶ τῷ ἐξα- 
, τοὺς Η ΄ ὮΣ “Ὁ ᾿ - ν 

φανίσαι τὰ ὑλιχὰ πάντα, χαὶ οἱονεὶ θραῦσαι τὰ 
ε δὸς ν Η εἰν 5 ΟῚ ΕΥΒΡΕ ν δ.5 

γηϊνα, ἵνα τὰ πνευματικὰ φανερωθῇ, ὄἶ χαὶ δεῖ 
᾿ ΕῚ , -Ὡ “ Ὁ "ΚΣ - [2 - 

τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ ἐξαφανισθῆναι, ἵνα ἣ τοῦ 
3 , 5» Ξ Ὁ σ ΑΥ ] ἣὮ . Χ 

ἐπουρανίου ἀναφανῇ. “ὥστε χαὶ οἱ ψευδεῖς περὶ 

Θεοῦ ὑπολήψεις ἔχοντες, τινὰ νοητὴν εἰδωλολα-- 

τρείαν εἰδωλοποιοῦντες ἐν ἑαυτοῖς, τὰ μὴ ὄντα ὡς 

ὄντα ἔχουσι " χαὶ ὑπόδιχκοι οὗτοι ' γίνονται τῇ κα- 
, ἐπ , » , πε λὰ ᾧ ᾿ 

τάρα τῇ λεγούση " ᾿Επικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος ὃς 
᾽Σ ᾽ σ᾽ ͵ 

ποιήσει γλυπτὸν χαὶ χωνευτὸν, βδέλυγμα Κυρίῳ, 
Ἐς νοι κν 

ἔργον χειρῶν τεχνίτου, χαὶ θήσει αὐτὸ ἐν ἀπο- 
ἢ 

χρύφῳ. 

«αϊησας Μ55. ψευδῶς. 

ὁ ἜΔΕΙ ἐγκατακρύψας αὐτοῖς, 5γᾶνι πηοπο. 

46 Μϑ85. αὐτὰ, οἐπιοπήαΐο. Ῥάμ]ο ρΡοβί φαΐ δῖος. 

Αἱ φαῖπ- 

ἐνεργείας αὐτῆς. ἘΔιι ταύτης. 

ἘΚ ΓΟ οιππῆα ΡγῸ Ῥαποῖο Ροβιΐηλιβ ῬΟΞΕ φανερωθῇ, 

Ῥομάθηξ ὁμῖτη χαὶ δεῖ οατι. ἃ Β1ρΟΣἸΟΥΊΡιι5 χαὶ ὅτι. 

Γ οχ γίνονται ἴῃ ποϑ ΤῚ5 5ὲχ ΝΙ85. ἐδϑιδγαίατν: 

“ποταπι ἴθ {Ὑ]}Ρ5. ΡΓΤῸ οὗτοι Ἰοσίταν αὐτοί, Βιαῖίπι 

δ οἱ ἔτος Μ55. πᾶς ἄνθρωπος : 5664 νοχ ΡῬΓΙΟΓ ἴπ 115 

υὐἰϊνιις Νῖ55. ποὴ ἱπνυθηϊζαν, ποάπο ἀρὰ ἈΝ 



ΘΟΟΜΜΈΝΤ. 

Τῇ γὰρ ἡμέρα ἐκείνη ἐχόαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδε- 

λύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ, ἃ ἐποί- 

σαν προσχυνεῖν τοῖς ματαίοις, χαὶ ταῖς νυχτερίσι" 

τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέτρας, 

χαὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν, ἀπὸ προσώπου 

τοῦ ρθοῦ Κυρίου χαὶ ἀπὸ ΕῚ: δόξης τῆς ἰσχύος 

αὐτοῦ, ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆν. ᾽ν τοῖς χα- 
τόπιν λόγοις καταχρύπτεσθαι ἐλέγετο τὰ εἴδωλα, 

νῦν δὲ ἐχδάλλεσθαι " διότι ἐπαισγυνθῆναι πρότερον 

δεῖ 6 τῷ ψεύδει, εἶτα ἐχθάλλειν αὐτὸ ἐκ τῆς χαρ- 

δίας. ᾿Εχθάλλει οὖν τὰ εἴδωλα τὰ ἀργυρᾶ ὃ τοὺς 

ἐν πάσῃ πιθανότητι χατασχευάζοντας τὸ ψεῦδος )ό- 

γους τῶν χρυπτῶν ἑαυτοῦ ἐξορίζων " χαὶ τὰ χρυσᾶ, 

ὃ τοὺς ἐν τῇ διανοίᾳ περὶ τοῦ ψεύδους 

νους τύπους ἐξαφανίζων. Ταῖς δὲ νυχτερίσι προσ- 

χυνεῖ ὃ τὴν τῶν δαιμόνων δύναμιν συγγενῆ οὖσαν 

τῷ σχότε! θεοποιῶν. Ἢ γὰρ νυχτερὶς ζῶόν ἐστι 

νυχτὶ φίλον χαὶ σχότει ἐνδιαιτώμενον, αὐγὴν ἡλίου 
μὴ φέρον, ἐν ἐρημίαις φιλοχωροῦν. 'ΤῚ δὲ οἱ δαί- 
μονες; Οὐ τοιοῦτοι ; ἐρημοποιοὶ, τὸ φῶς ἀποφεύ- 

ΙΝ ΒΘΑΙΑΝ 091] 

97. Τῖο ὀπὶ {ἶϊα οὐϊεῖοι ἤόοπιο ανοπιϊναιίο- 
7165 5165 αρβοπίθας οἱ αἰιγθάβ, ἡτιας Γδοογιιι κεῖ 

ῬΕΟΡΗΕΤΑΜ, ΘΑΡΌΤ 11. 

ν. 20. 

«ἀοτγαπάϊπηι Ὅαπα, οἱ υϑορογ οτος : αὐ ἱπίτατι- ᾿. στ. 
ἄταη πὶ σαν οῦτιας {πὶ ροίγαρ, οἰ ἧπ βοὶ διιτας 
Ῥοίτανμηι, α [αοὶθ {ἱπππογὶς ])οπιϊπὶ, οἱ α δἰοτία 

7ογεμιιϊτιῖς 67ιι5., σπετη, σιιτεα γί απ σοπίογοπ - 

ἄαπι {θΡΓατ. ἈιΘοοπϊ 1014. ἸπἸοαθαϊ σα ρθυῖον 
56 ΠΊΘ ἢ 118, ΠΙΙΠῸ ὙΘΙῸ Θἃ 6716] ἀἸοιιπ τι". ΝᾺ ΠῚ ̓ΥΪτ5 
ΟΡουτοι ο}ν πιθπάἀδοίπιηι ριιίονθ ἁ[οὶ, ἀθῖπθ 1ᾳ 
ΘΧ οογάθδ 6]ῖσθνθ. Τα τι {11 605 56 ΠΊΟΠΘ65 6] ἰπ}}- 

παῖ, 4.1] ΟΠ ΠῚ ΨΘΡΙΒΙ Π}1Π 1 41 Π|5. σΘΠΘΓΘ τηϑπεα- 
οἴπιπι [ἈΠ] οἰ πη 116 ΘΟ ΠΟΙ παρα ηΐ, 5. δχ Θσσα 5 

51:15. ῬΡΘ ΠΟ ΙΡΆ τ15. Ἰἀο]α ἀγσθηΐθα 6] 10 : αὐ γ6}Ὸ 
8 ἐγγινομέ- 4Ν7 ΔΌΪ σας απιτθα, {αὶ 5ΡΘΟΙ65 πιθηδοῖϊ ἃηΐτηο ᾿πΠ[οΥν- 

Ά 
πηϑ ὰ5. ἄο]θι. Αὐόνᾶς ἀπ θη) γΘΒρθυ ΠΟ Π 65, (] 
ἀδοπηοηῖιπι μοί οϑία θη ἰθπ θυ 15. ῬΙᾶΠὸ οοσ πα ΠῚ 

δὲ αἰἤπθηι ρῸ Π6Ὸ μᾶθθὲ. δὲ θη ϊ πὴ γΘϑρου ]Π1Ὸ 

ΔΠΙΠΊΔ] ΠΟΟΙ5. ἈΠΊΔΠ5, ψΘΙΘΔΠ5 ἴπ ΤΟ ΠΟΌΡ 5, 5015 

5ρΙ Θπάογθηι ΠῸη ἴθι 5, δὲ ἴῃ ἀθϑθυεβ Ιθοἷ5 ρου] 1- 

Ῥοπῖοι ἱπΠ} Ἰ τὰ π5. ΕΘΖ απιίθπι ἀφυηοπο5 Δπ- 
ἐ ἐλᾷ Ἢ ΗΣ γόντες τὸ ἀληθινὸν, τὸ τοῦ χόσμου παντός; Ἣ νυ- τθαλοποβ ΠΟΙ 6] βιη0 6] διιηὶ 9 ΠΟΠΠ6 γε [Δ115 δι πὶ ορίῇ- ; 

7 ἘΦΑΝ νδβρογιίιος 
τέρωται, ἀλλ 6685 9 ΟἵΠ| νΘΓΆΠῚ [Οἴτ15 Πλτ1Π 61] [ΠΟΘ ΠῚ ἀν ΘΙ 5ΘῺ [11 9 μη νης οὐμς 

γΒρΡοΎΠΠΪΟ δϑὲ δὲ ν που 5, ΠΘῸ [ἈΠΊΘΗ ῬΘΠΠΙ5 1η-- Ῥδιαρίατ, 

δγιιοῖα δϑῖ, 5661 ΠΠΘ ΠΡ Γ Πὰ Οα  ΠΘὰ Ρ61 ΔΘΙῸΠῚ νὸ- 

χτερὶς χαὶ πτηνόν ἐστι, χαὶ οὖχ ἐ 
΄ τ Χ 

ὑμένι σαρκίνῳ διχπέταται τὸν ἀέρα. Τοιοῦτοι χαὶ 
“7 ΡΝ ον 3 ἘΣ , Β 

οἱ δαίμονες, ἀσώματοι " μέν εἶσιν, οὐκ ἐπτέρωνται 

δὲ τῷ θείῳ πόθῳ, ἀλλ᾽ οἱονεὶ ἀπεσαρχώθησαν, 
ξ 
Η 

. ᾿ Γ 3 ᾿ , 5. 
νυχτερῖὶς χαὶι πτῆνον ἐστι χαὶι τετράπουν . ἀλλ 

δ ΓΕ ἐς , , 
ταῖς τῶν ὑλιχῶν ἐπιθυμίαις προστετηχότες. 

ν - ᾿ 5 - 3 , ν Δ 
οὐτε τοῖς ποσὶν ἀσφαλῶς ἐστηριχται, οὐτε τὴν 

Ὁ - Α 

πτῆσιν βεδαίαν ἔχει. Τοιοῦτοι δὲ καὶ οἵ δαίμονες, 
“- ᾿ ὕτε ἀγγελοί εἶσιν, οὔτε ἄνθρωποι" τῶν μὲν τὴν ο 

ΕΣ 
ἀξίαν ἀπολέσαντες, τῶν δὲ τὴν φύσιν μὴ ἔχοντες. 

ς Καὶ ὀδόντας ἔ τἼρῖσο ᾿ ὅπερ οὐχ ἔχουσιν ὄρνιθες " 

ἀμωυντιχοὶ δὲ χαὶ οἱ δαίμονες, ὅπερ οὗ ποιοῦσιν 

ἄγγελοι. ᾿Αλλὰ χαὶ οὐκ ὠοτοχοῦσιν ὥσπερ οἵ ὄ ὅρ- 

νιθες, ἀλλ᾽ εὐθὺς ζῶα τίχτουσι. 'Γοιοῦτοι δὲ χαὶ οἱ 

δαίμονες, εὐθὺς καὶ σὺν πολλῷ τῷ τάχει τελεσιουρ- Ὁ 

γοῦντες τὴν πονηρίαν. “Ὥστε οἱ δαίμοσι προσχυ-- 
νοῦντες, νυχτερίσι τροπιχῶς εἴρηνται προσχυνεῖν. 

Ὅταν δέ τις ἀποθῆται τὴν ματαιότητα τῶν εἰδώ-- 

λων, καὶ παύσηται προσχυνεῖν ταῖς νυχτερίσι , τότε 

ζητήσει εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς 

πέτρας, χαὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν. Οἶμαι 

ὅτι τρῶγλαι αἵ πολλαὶ μοναὶ, αἱ χατὰ τὴν ἀνα- 

λογίαν τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ἑχάστῳ διήρην- 

ται" χαὶ “σχισμυὶ πετρῶν, τὸ πάθος ἐστὶ τοῦ 

Τὰ 5οὸχ Μϑ85., πθὸ αἸτἴου ΒΟΙΊρϑῖ: Ῥγοσορῖιδ, ἘΜΠῚ 
τοῖο τὸ ψευδές. 

ἮΡγο ἐγγινομιένους ἴῃ ἈΠ πΟΙ Μ55. Ἰορῖταν ἐγγενομέ- 

νους. 

» Θοα]α γὰρ δηΐο υἱξν ἀὐάδίειν ἴπ Μϑς, ποηπι]- 
115. 

ἴὰ:. ἘΪυδηηοαϊ διιηξ δὲ ἀφ πηοπ65., ἱποορρογΆ 65 
αυϊάεμ ; 5664 ἀν᾽ η] ἃ ΠΊΟΥ 5. ΡΘΠ ΠἾ5. «6ϑε πππ Π  : 

1Π10. ΓΘΓΙΙΠῚ ΘΆΥ ΠΑ] πη} “651 46.115. ἀθ1|, ναι 

ΘΑΡΠΪ5. ΠΑ ἐΠΓΆ ΠῚ ̓Π πϑυιιπέ. Ὑ ΘΘρΟυ Π]Π1ο οἵ νο]αιῖ- 

115 ϑϑὲ δὲ υδάνιρ65 : ΠθῸ ἔπη ρϑά ]νιῖ5 τατο [{]-- 
οἴταιν,, ΠΘῸ ΨΆΠ6] δδὲ ψοϊδίιβ. Ἐ]ῈΠΠ ΟῚ ἀιιθ ΠῚ 

51η} οἵ ἀπ η65 : ΠΘΉ ΠΟ ΔΠΡΟΙΪ, ΠΟΙ πι6 ΠΟΠΙΐΠ65 

50 ΠῈΣ ΠΠ]ΠΟΥ τι. 5: Φυ] 46 πὲ αἰ σἸ ἀΓ6 ΠῚ Δ ΠΙἸ ΒΟΥ Πΐ, 
Πουυμ γΘΡῸ παῖπνα ΠῸΠ ἀοπαηταν. Οτΐη οἱ ἄθη- 

165 πα θθηΐ νεβρου ΠΟ Π 65, ἅν θ5. Δ]185 ΠῸΠ ἰἴθ πὶ : 
ἀςοηοΠ65 δεϊδιη δ υἱπα Ἰοδ πη 5ιιπῈ ραν δ] ; ἰά πὸ 

ΘΠΠοῖιιη Ὁ ΔΠΡ6]} 1. Ὑ ΘΒΡΘΡ ΕΠ ΟΠ 65 ̓πϑιρου ἀν ίτπι γἰ- 
τὰ νὰ πὸη Θάτιηΐ, 566] βίαι πὶ ΡΥ Π ΔΗ] Π]Α]1ὰ. 

Τα] θ5 ϑῖιη: οἱ ἀφ ΠΟ Π65 ; ΔΟ[α πππ δὲ Οἰ1 ΠῚ ΡΙ αν πλα 

Θοἰ θυ ατθ πο αι] Πὰπὶ ρον οίαπε, Οὐιᾶγθ {πὶ δάο- 
απ ἰῃ]ΟΠ 685, ΡΟ πη ΙΔ ΡΠΟΓΆ πη (ἴοι σαπὶ γὸ- 

ΒΡΘΡΕΠΙΟΠΘ5. Δἀογάγθ. 5664 ΠῚ] «αἰϑρίαπι δχπθυῖς 

Ἰ4ο]ονιι πὴ νἀ Πἰ αἴθ, ἃ 116. γΘβ ρου ΠΟ π65. ΘΟ] ο "Ὁ 
Δ ΨΘΠΘΙΔΙῚ ἀθϑιθυ τ, πππῸ ἴῃ [ΟΡ ΠΙΪ Πα 50] 11:0 Ρε- 

γδ δΓ ἴῃ βοίβϑιι αϑ Ῥθίλαγιι πὶ πο θα ΐ δι δ} 1. 

ΜΑΠβΙΟΠ 65. ΠλΠ [5 Ρ 6} ΡΘΙΡΆΡ ΠῚ [Ὁ ΡαμΪ πα ἀ65ὶ- 

ς Τϊονααο ΟἹ, οὐ εξ. βθοιηπ5 φύσιν μιὴ ἔχοντες, 

χαὶ ἡμιόνοις παρεικάσθησαν, 771 πειμιῖϊς σοπιραι αὶ σε, 

5611, δέγεϊίες Καοί σιιπὶ : 564 1114, χαὶ ἡμιόνοις παρεικά- 

σθησσν, Π1}1] 6556. ΠΟΡῚ5 υἱ πίων πἰδὶ τπθτὰ αὐ] ατἴα- 

πηθηΐα ΠΙΡΥΑΓΙΟΥ ΠῚ. 

4 Ἐ4ΠῚ σχίσμα. ΑΥ ποριυὶ 5ὸχ Μ5. σχίσυναι. 



΄ν. 22. 

3. Οον. 13 
ή. 

Ψοαπ.8.5η. 

ῳοαπ’ τι. 

25: 

Ῥλὶρ. ἡ. 

ι3. 

θ9 ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΒῸΜΝ 

δπατὶ ἀνθ ον, Ζαα Ἰιχία ΠῚ ἀτια ἴῃ ΟΠ νΊβία ΠῚ 

δῖ ἃπα]ορ ἀπ, 5 Π 6115 αἰ ΓΙ τπα ΠΕ : ἃΓ ὙΘΙῸ μΡ6- 

{ΓΑΥΊΠΠῚ 50 5ϑιι "85 ΡΒ] ΟΠΘΠῚ ἰρ51115 ΘΟΓΡΟΥ 8 ἀθηο- 

ἴὰπὶ, ἀὰ αιᾶπι αι 58] θα). 51Π| ΘΟΠΒΘαΙΜΑΓΕΡ], 

ΘοΠ αρ 6, 56 116 511} 6115 ᾿θσηΘ πο ΔΡϑοοπ θυ δ 

Θχορίδηξ. 

98. Ομίδεοῖιο αὖν Ἰιοπιῖτιθ, οὐ δρίσαιο ἵτι τα 

6745: φιῖα νι χιιο τορτίαξι5 65} ἴρ5ῖδ " 1Τπ ΘΧΘΙΗ- 

ῬΙΆΥΙθυι5. ΘΟμ λα 15 ΘΠ ΠΟ ΠἾ5. ΤΩ] Π]η16 ΔΡΡΟΠαη- 
τὰν προ νϑῦρα : 56 οἰπὶ ἴπ ΠΘΡναϊοο τρογῖλη- 

τπρν ΟΧ ΤΟΙ {15 ΤΠ ΓΟΡΡΥΘΕτι5 ἤππιο [ΓΔ 5] τὰ 511Π0. 

ἩΪς 6ϑι ἀαΐθηι 56 η5ι15 : αν ϑῖθ ἃ} ΠΟΙΉ]Π6, Π6 ΟἸπτη 

60 ᾿ποιθιϊηΐ, πὸ αἀνθυϑιια δὶ ὈΘΙ απ Ἰπ θυ τῖ5, 

41 τ4}15. δδὲ σοπϑε ΠΟ πἰβ. ἀϑήιθ δθο ἱπἢ νη], 
οἷ πὶ 51} πὶ πᾶν ψΊ[8}15 τ βρί γα το, ἃ γ6] πη ἴσα 

ἀδίοητα, δχϑιϑίοι 7ὰ πὶ ἀθϑῖπἰ τ. Τα ἢΐβοθ υἱν- 
τα 15. {π|ὰ5. ΡΥ Τρ ηϑ] απο ποηλϊπανὶ: νος 

ΒρΡΘΥ ΠΟ ἢ 65, ργ βου υ  νἸ θῖν, αὐ θη 6 05 ἃ 

115. 41ὰ5. ΠΟΙ ΠΙΠλτ15. 5 σαππι ΠῈ 1Π511115 ΡΘΕ ΠΘᾺ ΠΕ: 

4 ἱπῇνμὶ φυϊάοηι ϑϑοι πη τι ΘΑ Π6ΠῚ 511Π17) ἀρ 
Τϑθιιὴ νΟΙῸ ἰπῖου 605 {πὶ ΠΟ ΠΟΡΆ 1165 51π| γθοθη- 
θη τ: αἴθ ἃάθο δοντπὶ 4ιι85 ἃ ᾿ρ805 5ρ6- 

εἴδη, πἰ}}}} πο (56 |51{π|} Θϑῖ. 

ὁ Ἑδιο πορίτα Ῥανῖβ. ἐν τῇ μυχτῆρι : 564 ργῶτου- 

4παπιχιο πα]]} 5 ἀν ]ΘΆ] τι5. ἴπὶ ΠΟϑΙΓῚς Δῖσο, ΓΘΡουἹ ταν, 

οὐϊζαπι ὁρογειονας ἐν τῷ. Ηΐο, τὰῦ 10] ποι γάτο, τὸ- 

τ ῶ 

5. ΒΑΒΘΙΠΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

Τὰ - - τ - 

σώματος αὐτοῦ ᾿ ᾧ οἵ σωζόμενοι προσφυγεῖν χαὶ 

ἐγκαταχρυφθῆναι αὐτοῦ τῇ σχέπη εὔχονται. 

Παύσασθε ἀπὸ ἀνθρώπου, ᾧ ἀναπνοὴ ἐν “ μυ- 

χτῇρ! αὐτοῦ " ὅτι ἐν τίνι ἐλογίσθη αὐτοῖς ; ̓Εν τοῖς 

ἀντιγράφοις τῆς χοινῆς ἐχδόσεως οὐ χεῖται τοῦτο, 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ “Εὐραϊχῷ κείμενον, ἐκ τῶν λοιπῶν με- 
τεχομίσθη. Ὃ δὲ νοῦς τοιοῦτός ἐστι “ φείσασθε 

τοῦ ἀνθρώπου, προσπαλαίειν αὐτῷ, χαὶ στρατεύ-- 

εσθαι χατ᾽ αὐτοῦ, ὃς τοιαύτης ἐστὶ χατασχευῆς 

οὕτως ἀσθενοῦς, ὥστε τὴν ζωτικὴν ἀναπνοὴν ἔχειν 

ἐν τῷ μυχτῆρι, ἧς ἐπισχεθείσης μιχρὸν, οὐχέτι 

ἐστίν. Ἔοικεν οὖν ταύταις προστάσσειν ταῖς δυνά- 

μεσιν ἃς νυχτερίδας τροπιχῶς ὠνόμασε, τοῦ ἀπο- 

χέσθαι λοιπὸν τῆς ἐπιδουλῆς τῶν ἀνθρώπων - οἵ 

ἀσθενεῖς μέν εἰσι χατὰ τὴν σάρχα " ἐν τοῖς τιμίοις 

εἰσι χαταλελογισμένοι παρὰ Θεῷ, καὶ οὐδὲν 

ἀζήτητον τῶν χατ᾽ αὐτούς. 

ῬοΥΪαβ βοῖτιι ἄἴσνα ἴπ ποις Πυσαὶ. ΠΡΊοπὰ. ἈΘρῖ 1Π| 

4πὸ5 ΤΠλασδοι5 σοί! ΠΡ τὶ, οἴὰπὶ ἃΠ115. ἐγ] αι, ἐν τίνι, 

ῬῸν ἸπΓο ΓΤ σι ΠΟ ΠῸΠῚ. 

ΟΑΡΤΤ ΠῚ. 

99. Εδοο ἐσίψιι Π)οηιϊπαίοτ' ἰ)οηιΐπιι5 δαναοι]ι κι 
ατιξεγοι α “ἄτα εἰ α «]ογιιδαίοηι υαἰϊάϊιπι εἰ σα- ᾿ 

ἰἰάαηι. Ῥοβίαιιαιη «πιἀδίοιια. ροΟρι 5. ̓ΠῈ ΓΟ ΡῈ 
. ΘΟΠΒ Π πλὴ 1Π1}1} ἀἀνθυϑιιβ ΠΟ ΠῚ ΠῚ : ᾿ρ56. ΘΧ ἴπ- 

Πυθα ῖθ σαν Π15 ἃ δἷβ συ ἴχιῖθ, νἰν Θ Π5. νΘΓῸ ΘΧ 

νἰνταῖϊο οὶ Ῥδιβ.,. 1Π|[Π πη] αἴθ 1115. ΓΘ  ]υτ. 
“Μογϊθηιϊτιὶ δαϊηι, ἰπ απ}, ἐπὶ ρϑοσαϊὶς υδειτγὶς : 

πο ἷ5 ἀπΐθιη ἰἈγρΊτ5 δῖ ΓΟΘΌΡΓΘΟΠΟΠ5. ΨΊΓΕΠΓΘΠῚ. 

ει δηΐπὶ ογθαϊε ἔτι πὶ, οἰϊαπιδὶ πιοτίτις ΓιοΓιϊ, 

υἱνοῖ. ϑιχαϊάθπι ἱπουθά }} ΡΓρ 51ιὰ Θυσα ΟΓΙΙΟΘΠῚ 

ἱπουθά αι] ταῖθ ᾿πΠ γιὰ Πίτι : 7511 γΘΥῸ οτιπὶ Πάτιοῖα 
ἀϊοαπε : Οπιπῖα ροϑϑίίηι ἵπι 60 ψιιὶ πιθ σοπζοτίαϊ 

ΟΠεῖβῖο. Οἷἱ ἰρῖταν πο μοβϑίάοὲ ΟΠ γε βίσμ ὙἹναι- 

τθηὶ 6], πππὶο πὸη ᾿ποϑὲ ΤΌθι. Οτανο διιίογοι 

« ΤΙΓΪτ5. πα]]}ι5 ἴθ ποβίσὶς Νῖσ5. ἱπυοηϊίιν, ἘΜ 

ἰδοὺ δέ. Αὐ Μ55. ἰδοὺ δύ. 

». Α]ῃ Μβ5. ἐκείνοις ἐναφῆκεν. ΑἸ} 

δι αὐτοῖς ἐναφῆκεν. 

ἐχείνοις ἀφῆκεν" 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 

8. Ἰδοὺ " δὴ ὃ Δεσπότης Κύριος Σαδαὼθ ἀφελεῖ 
4 Ν Ὁ ᾽ ,ὔ ἥ 3 δ (1 ΝΥ " , 

ἀπὸ τῆς ᾿Ιουδαίας καὶ ἀπὸ “Ἱερουσαλὴμ. ἰσχύοντα 

καὶ ἰσχύουσαν. Μετὰ τὸ βουλεύσασθαι τὸν ᾿Ιουδαΐ- 

χὸν λαὸν βουλὴν πονηρὰν χατὰ τοῦ Κυρίου, ὃ 

σταυρωθεὶς παρ᾽ αὐτῶν ἐξ ἀσθενείας τῆς σαρχιχῆς, 

ζήσας δὲ ἐκ δυνάμεως Θεοῦ Πατρὸς, τὴν ἀσύέ-- 
Ὁ; 3 - 3 δ᾿ Η 

νειαν ἢ ἐχείνοις ἐναφῆχεν. ᾿Εναποθανεῖσθε γὰρ, 
ἘΣ , ΣΝ ΜΟΣ τ ΑΜΑΝ, Ν, γᾶς ᾿ 

φησὶ, ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν " ἣμῖν δὲ τὸ δυνατὸν 

ἧς ἀναστάσεως ἐχαρίσατο. Ὃ γὰρ πιστεύων εἰς 

(ν “Ἐ Ὧ] 

ἕω. ὧν 
Ἂ 

7) χἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται. Οἱ μὲν γὰρ ἄπιστοι 

γασθενοῦσι “ τῇ διὰ τὸν σταυρὸν ἀπιστία " οἵ δὲ 
"1 ,ὔ ͵ ,ὔ ᾽ ’, 

ίκαιοι μετὰ πεποιθήσεως λέγουσι, Πάντα ἰσχύω 

τῷ ἐνδυναμοῦντί Χριστῷ. Ὃ οὖν μὴ ἔχων ν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ. οὖν μὴ ἔχω 
ἈΝ Τ᾿ ΝΣ - ΠΥ ᾺΣ ᾿ 39 Ν -ι 

τὸν Χριστὸν τὴν τοῦ Θεοῦ δύναμιν, τὴν ἰσχὺν οὐκ 

(νυ Ο7 

ς ἘΔΠῚ τῇ διανοία διὰ τόν. 564 Ῥγαϊουψιαπι ιοά 

τὸχ διανοία ἴπ Νί55. ποῦ Ἰοσιτιν, Θὰ πὶ ὙΟΘΟΠῚ ῬΙΤΌΓΞΙΙΝ 

τεάδιυπάασγο ν 6] οθοο ἀρρατοῖ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΜΝ 

- “- - σ ᾿ 
ἔχει. Διὰ τοῦτο ἀφελεῖ Κύριος ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ. 

͵ἷ 

καὶ ἀπὸ ᾿Ιουδαίας ἰσχύοντα χαὶ ἰσχύουσαν͵, ὁποία 
Ὁ» ΓΣῚ 3 ΄ πρῖν ΚΝ - ΄ 
ἦν Σάῤῥα, ἰσχύουσα χαὶ ἄρχουσα τοῦ τηλικούτου 

᾿Δόραὰμ, χατὰ πρόσταγμα τοῦ Κυρίου εἰπόντος . 
Ξ ΡΒ 

Πάντα ὅσα ἐρεῖ σοι Σάῤῥα, ἄχουε αὐτῆς. Ὁποία 
ὦ : 

ἹῬεδέχχκα,, διὰ φιλοξενίαν ἀντλοῦσα,, χαὶ ἐνισχύ-- 

ῬΠΟΡΒΕΤΑΜ. 099 

ΤΟΙ ΗΪ Πιι5. ἃ}0 Τουιβαίοιη οἱ ἃ Ππάφα ναϊάτι οἱ 

γα]! άλπὶ ; σα πϑιη οἱ ρας βάν, γοθιιβία νά 6]1-- 

δῖ δὲ ἴδπιὶ ὙἹῈ ΑΡΡΆΠΘ πιο θυαίγῖχ, πιχῖα Ργθ - 

ΟΛΡΟΊ" 111. 

οθρίτπι ΤλοιηΪπὶ (Ἰοθ πεῖ : Οπετα ἡιθοιιτπτι6 ὥόη. ααὶ 

ἴσοι εἰνὶ ϑάγτα, αἰ ἴρδαπι. ΟὐΆ}15 οραΐ ΒΘ Ρθο- 

ουσα διὰ τὴν ἀρετήν - Δεύδῶρα στρατυγοῦσα " Ο 4116 τΟΡειϑία Ργορίθυ νἱρεθίθπι : ΠΘΡΡογα ἄπχ 

“ Ἰαὴλ ἀριστεύουσα" Ἄννα εἰσακουομένη " χαὶ ᾽Ἔλι- 
) , 5 ’, .} , ᾿λυδύυν ,ὕ σάξετ προφητεύουσα. Οὐχέτι ἰσχύοντες, οὐδὲ ἰσχύ- 

ουσαι. Καὶ ἣ αἰτία τῆς ἀσθενείας ἐπῆχται " διὰ τὸ 
Ὑ δ προ. Ἅ, 5 ἂὶ ν» τ ΣΚ Ύ ἐς μὴ εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς ἰσχὺν ἄρτου χαὶ ἰσχὺν ὕδα- 

τος. Ὥσπερ γὰρ τὰ σώματα ἡμῶν ταῖς χαταλλή-- 
Ἔ Ν Ἶ 

λοις τροφαῖς ἐνδυναμοῦνται " οὕτως ἐστί τι καὶ τὸ 
- , τὴν ψυχὴν τρέφον, χαὶ παρέχον αὐτῇ τὴν περὶ τὰ 

- ΕΣ [ κ᾿, 
χαλὰ εὐτονίαν. “ΓΓ οὖν ἐστι τοῦτο; Ὃ εἶπεν ὃ Κύ- 

ριος, ὅτι Ἢ σάρξ μου ἀληθής ἐστι ' βρῶσις, χαὶ 
:- - ὦ ᾿ 

τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστι πόσις. Οἷς δὲ ταῦτα μὴ 

ΘΧΘΓΡΟΪ 5 : 786] ατι86 5 γθπιδ πὶ δὲ [Ὀγίθ ΠῚ 568 οϑίθη- 
αἴ: Αππᾶὰ ο]τ5 ΡΓΒΟ65 ϑιιηΐ Θχαι [188 : ἘΠΙΒΆΒΘῚΝ 
4αοαιιθ, αι γιοϊπαΐα δι. ΝΘ 6 το θιιβι1, πο-- 
4116 τ ]δειβίδθ, 18 πὶ ἘΘρθυ απ τιν, Αἴχιιθ 1 ἢ πὰ - 

Εἰ5 Βα θ] ποῖα οαιιδὰ Θϑὲ, (πιο ΠΟΗ 5ἰ1 ἀρ ᾿ρ505 

γΌΡα Ραπὶβ. δὲ. τΌ ιν ἀπτα5. ΟἸΘΠΙΔ πη τη 

ΘΠΪηΙ ΘΟΡΡΟΥὰ Ποβίγα ΘΟΠΥ ΘΠ ΘΠ θτι5. ΙΓ] ΘΠ [15 
γΌΒΟΓΑ Πέτα" : τὰ αι! Δ η} 6ϑὲ διϊαπι, ιιοςὶ ραβοὶς 
ἈΠΙΠΠΔ ΠῚ; ΘΙ 116 γ ΘΠ 6 Π5 ἴῃ ΓῈ5 θΟπὰ5 Ποποϑίαϑ- 
416 διιιάτπιπι ᾿πά 1. Οὐ] ᾿σίταν Ποο 5101 να] } Τὰ 

12. 

“μας. ἡ.0. 

ἘΣ ΈΣ ᾿ ἘΠ σὸν “ἡ. 
οἃ 4118 ΠΟΒΡ ΓΑ [4115 οατισὰ ἀ]ιια πὴ Παιιδὶτ, [αὶ - ἜΤΗ Κι 

1. ἥξσ. ι. 
20. 

Ζμις. τι. ή 2. 

τ ΡΒ ΤῸ μ᾿ - ᾿ Ω κ πρόσεστιν, ἰσχὺς ἄρτου καὶ ἰσχὺς ὕδατος οὖχ ὑπάρ- ᾿ 4ποά αἰχὶξ Πομλΐπιιβ : (α7Ὸ πιθα ὑ Γι δεῖ οἰϑιιδ; ]οαπ.6.5δ. 

χει. Ὅπου δὲ αἱ τροφαὶ ἀσθενεῖς, ἐχεῖ ἀνάγχη 
χαὶ τοὺς τρεφομένους εἶναι τοιούτους. 

᾿Αλλὰ μὴ γένοιτο παθεῖν τὴν ᾿Εχχλησίαν τὰ 
ἁμαρτήματα τῆς Ἱερουσαλὴμ, ὥστε ἀφαιρεθῆ- 

ναι δ αὐτῆς ἰσχύοντα ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ χαὶ 

λόγῳ τῷ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, ἰσχύοντα ἐν νηστείαις, 

ἰσχύοντα ἐν προσευχαῖς, ἰσχύοντα ἐν πειρασμοῖς, 

ἰσχύοντα ἐν ὑπομονῇ , ἐν ταπεινοφροσύνη, ἐν τῷ 

χεφαλαίῳ τῶν ἐντολῶν, τῇ ἀγάπη" ὁμοίως δὲ καὶ 

οἱ 5απρβιῖς Π16 115, ὍΘΤΙ5 65ΐ ροίτι5. Οὐθιι5 ἀτι ἔθ ηὶ 

Πα ΠΟΙ 5 ρροειηί, 115 ἀθῆε τοι" ρα η]5. οἱ γὸ- 

ΡῈ πιά». {Π}0Ὶ αὐιΐθ πὶ ἱπῆνπηα αἰ πηθ πα, 10] δῸ5 
41 Πῖ5 Θπαι ΕΓ 1 ΠΕπ11᾽, ΘΟ Π 51 1165 δ οἱ πθοθ556 δϑί. 

τοῦ. (μἴθυιιπι 51} τιῖ ἘσοΙ Θδῖα ρθοσδε5 9 6χιι- 

5Ά]Θη} 511 Ουποχία, 460 τι ἃ} ἀτιβουατι" 4] ΡῸ- 

[65 511 ἴπ' ὁπιηΐὶ ΟρθΡῈ θΌΠῸ δὲ ϑθυηοπθ δ μγὸ- 
Ῥαρπαπάαπι νϑυ αἴθοπι ᾿ἄοπθο : ααΐ {ἰάθη ροΐθπ5 
511 [π᾿ 16} Π|15, ροΐθηϑ ἴπ ρυθοδ ΠΟ πΙθιι5 ; [ΟΥΠ5 
1ῃ ΓΘ η ΓΙ ΟΠ 115, [Ογ Εἶθ ἴῃ ραϊθπεῖα, ἴῃ Πα Π11ὰ- 

ἴ6, 1Π ῬΙΘΟΘΡΓΟΥ ΠῚ 5111 Π18, ΟΑΥ Γα 6 50 Ποῖ. Ρὰ- 

ἰσχύουσαν, ἐν ἀφθαρσίᾳ, ἐν σεμνότητι, ἐν ἔλεη-- Ε Τἰ ΓΑΠΟ ΠΟ ἈΡ510 δείαιμ, πὰ ἁὐιογαζιι" Θὰ {τι ἰη[6- 
: ΕΡΘΞ Ἀττι ὡς Ἐν ΒΕ νν 

μοσύνῃ,, ἐν τῇ προσεδρία τῶν δεήσεων, ἐν τοῖς χό- 

ποις τῆς ἀργυπνίας " μηδὲ τὴν τοῦ ἄρτου καὶ ὕδατος 

ἰσχὺν τῆς τροφιμωτάτης τοῦ λόγου δυνάμεως τὴν 

ἀφορμὴν ἀφαιρεθῆναι - ὡς ἐπέλιπεν Ἰουδαίους ἣ 

ἰσχὺς τοῦ προφητιχοῦ πνεύματος, χαὶ χατάδιψοι 

λόγου τυγχάνουσιν, ἐπιθυμοῦντες ᾿ λόγου Θεοῦ, 

χαὶ μὴ ἔχοντες. ᾿Αφεῖλε γὰρ Κύριος ἰσχὺν ἄρτου 
κ᾿ “" - 

χαὶ ἰσχὺν ὕδατος. "στι μὲν οὖν τις καὶ παρ᾽ ἡμῖν 449 
τροφὴ, ἰσχὺν μὲν οὖχ ἐντιθεῖσα, ἀποθνήσχειν δὲ 

οὖχ ἐπιτρέπουσα " ὁποίαν Παῦλος τοῖς ἔτι νηπίοις 

ἐν Χριστῷ Κορινθίοις παρασχευάζει. "ἔστι δὲ χαὶ 

λάχανα ἀσθενούντων τροφή ἔστι δὲ χαὶ τελείοις 

ἐπιτήδειον ἣ στερεὰ τροφὴ, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ 
αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν 

χαλοῦ τε χαὶ χαχοῦ. Καὶ ἐάν ποτε ἀπορῇ ᾿χχλησία 

ἃ Ῥαγεπι πα ροηΐ Μ55. ἀφεῖλεν : ραγέϊη ἀφελεῖ, οὐ 
ἴτα «ιοαια ᾿π Θχοιιβὶβ Ἰορῖταν, Μὸχ Ἀορ. βεουπάιια 
χαὶ ἀπὸ ἰούδα, δε α “μάα. 

ὁ Ὁτεγαις (Ο]Ρ. εἰ Βερ. βθοιπάμς ἰαὴλ ἄρχουσα, 
ΠῸῊ ἴΐὰ τοοίο. 

ΓΎΡῚ ἴῃ οὐ τἰ5 βρῶμα, ᾿ορσίπηιι5, βου ρίιπι τ ΡΥ Γα 

δυϊταῖθ, ΠΟΥ ΠῚ ραν ταῖθ, Θ᾽ ΘΠ συ ἢἾβ5, ἀϑϑι ατιῖ- 
αἴθ ον πα, πθὸ ΠῸΠ νἹρΊ Πἀγιιη ΡΟΥΘ να]θαΐ. 

ΑΒΡ51Ε πιὸ ἀα!ονα ταν γΌθν ΡΔΠ15. δὲ ἀάιιδ, 5ι05]- 
ἀἴπαπ) 50 1166 Ὲ 4110 56 Π10 ΠΧ π16 ΠΕ [1] : 416 Πη- 
Δα 51 ἔπ|5. ΡΥΌΡοιϊοὶ νἱβ ἀδβουαῖ 71ι- 
ἀδθο5 δἴαιιθ ἃ160 5111 ΒΘ ΠΟ Ἶ5. ΘΟ οἴ ΠτῸΓ ; ΟἸΠη 
Π6ὶ ΒΘ ΠΟ Π6 ΠῚ) Θχορίθμς, πθο ἰάθη {Ππ|πὶ Πὰ-- 

θϑαηξ. ΑΡβέμ! δπῖπὶ Ποπιΐητι5. ΤΌ ΡΔΠΪ5., 

δὲ τότ ἀαιο5. Ἐδὲ «αϊάθηι δὲ ἀριιὰ Π05 πιιν]-- 
ΠΙΘΏ ηὶ «181, 406] {ππΠ τ18 ΠῈ ΤΟΙ" ΠΟΙ 

ΡΓαβίαις, [θη ΘΠΙΟΙ ΠΟΠ 51Π|} : Οἱ] ϑπη0 61] 

ΑΠΠππθητιηι (ον Π Πἰ 5 ἀάπιιο ἰπ ΟΠ γΙδίο ράννα]β ,, (υ».5.2. 

ἈΡΡοπΙς Ῥαῦ]5. Οὐ ποι πη ΟΙδγα ἱπΠ ΠΟ ιηι 

50} ΟἸθιι5, δ50 αι ἔθη 5014 ρου ἴδοι 5 δὲ ᾿πί6-- 

5.15. σοηνθηϊ ; φπδπάοαιϊθπη ΠΑΡ τι «πο δμη 

ἴπ φαΐηααο γθέθριθιι ΠΡ τς βρῶσις. 

8. Τὰ 5βὲχ Μ95. Αἱ β1Π| αὐτοῖς. ΑἸΙφαάπίο ροβὲ 61 

ἐἐ ἔγεβ Μί85. ἰσχύοντα ἐν πειρασμιοῖς. ΑΙ1Ὶ ἐτε5. Μ585. ἐν 

πεῖρα. 

ν Ἐ6ΠῚ ἐπιθυμοῦντες λόγον. ΑἹ φαδίμπον Μ55, λόγου. 



ψοκπ.ἡ. ΠΡ 

ΡῬνγον. 320. 

17. 

( πὸΣ. 21. 

10. 

Ῥεαὶ. ι8.6. 

0 λ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΈΠΟΜ 8. ΒΑΒΘΠΗῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

βοηϑιι5 δουιηι ἃ ἀἰβογοι] Ομ πὶ ΒΟΠῚὶ δὲ τη8]}} σπὲ τῶν στεῤῥὰ χαὶ εὔτονα δόγματα χαὶ πεπληρωμένα 
2. 5 

Θχϑροϊ απ. Οὐοι 5] πη ιιαιη Ἐσο] σία ρον ο  Ρρ6- τοῦ θείου νοῦ παραδιδόντων, γνώρισμά ἐστι τοῦ 
παι α δου 41 ἀοσιημαΐία ἢυπμηὰ 50] 84 ]πὸ οὶ ἢ ἀφαιρεῖσθαι αὐτῆς τὴν ἰσχὺν τοῦ ἄρτου. Ἴστι ὃ 

βόηϑιι ἀἰνῖπο ρἴθπα τγαάαπε, 14 40 δὰ φΌθι" ρα η]85 χαὶ ἐν ὕδατι ἰσχὺς καὶ ἀσθένεια, χαθά φησιν ὃ Κύ- 

Δα ΓΟΡΡῚ οϑίθπαϊι. Οὐ] πϑιϊαιη ᾿πθ5ὲ ἴῃ ἁππ|ἃ ΤΌ" ριος" Πᾶς ὃ πίνων ἐχ τοῦ ὕδατος τούτου , διψήσει 

δὲ 1πῇΠγηλ 1185. τι] αἷς ΟΠ Πτ5. : Ομισιὶς φεὶ δεν πάλιν" ὃς δ᾽ ἂν πίη ἐκ τοῦ ὕδατος, οὗ ἐγὼ δώσω 

δα ἀηπα Παρ, οἰεΐοί ἰΐογιαπ - φαΐ ἀπιίοπι διθονς Β αὐτῷ, οὐ μὴ " διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα. “Ὥσπερ δὲ 

Ὧν“ 

δι ἀἥιια, ψιίαπι 650 ἄανο δἰ, τιον δἰ(ἴθὲ ἐπ θίοσ- πὴν στερεὰν τροψὴν χατὰ προηγούμενον λόγον 

γειεηῖ. Οὐδ πη πο απ ἃιι θη} ΡΥ]ΠΟ ΟΥἄΪΠ6 δι1π|- προσφερόμεθα,, τὴν δὲ ὑγρὰν ὥστε ὄχημα γενέσθαι 

1115. 50] 1 ἀτιη οἰτιπη, Παυιπη τι πὶ γοΡῸ ἰάθο οαρὶ- τῇ ξηρᾷ, καὶ χειραγωγῆσαι αὐτὴν πρὸς τὴν ἀνά- 

Ὠ11155 τ 5ἴσσο δἱἵ νο μου] ΘΙ 416 νᾶ πὶ ρᾶνοι ἃ δόσιν " οὕτως ἂν εἴη χαὶ ἐν τῇ τροφῇ τῆς Ψυχῆς. Ὁ ξ 
ἀἰσοϑιοηθμι : ἴἴὰ {πάτο ἢὲ ᾿π ]ΠΠπθηἴο ἃηϊηηθ. μὲν νοῦς, "ἡἣ πρώτη χαὶ οἰκειοτάτη τροφὴ τῆς 

ΤΩ ΟΠ ρθη τα φυ!άθηι Ρρυϊμηὰ οϑὲ δὲ τάχη ΡῸ- ψυχῆς" ὃ δὲ λόγος, διὰ τῆς οἰχείας ἐνεργείας δδο-- 

ΡῬΓΪὰ Θϑοὰ ΔΠΙΠΊ80 : 56 ΠΟ γΟΙῸ 81ὰᾶ νἱ οἵ δἰἠοδοῖα ποιῶν τοῖς δόγμασι, τὴν ἀνάληψιν ἐργάζεται. Ἄνοῖ- 

ἀορσπλαιῖβ Ἰγ6}" Ῥ θη 6 Π5, [ΔΟΪ τι δὰ ροΡορίαπ- ἔξαι δὲ δεῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἵνα τούτου τοῦ ἄρτου 

τὰν. ] 8) γΘΓῸ ρΘυΪθπΪ σαπὲ ΟΟ1}1, τ ρὰπ ἰδίο ἐμπλησθῶμεν χαὶ τοῦ ὕδατος. Διάνοιξον γὰρ, φησὶ, 

οἵ ἁάιιὰ βδτθηλν. «Ζρογὶ, Ἰπαα!, οσιιῖος ἔμιο5, εἰ τοὺς ὀφθαλμούς σου, χαὶ “ ἐμπλήσθητι ἄρτων. Καὶ 

ἰηρίθιδ ραπῖϑιις. Τὰ Οδποϑὶ νϑο, ΑΡΘΡΕ διιπὲ ο ἐν Γενέσει δὲ, ἠνοίγησαν τῆς ᾿Αγὰρ οἱ ὑφθαλμοὶ, χαὶ 
ΘΟ] ραν, δὲ νἹ 1 πιὰ}. εἰδε τὸ ὕδωρ. 

τοι. Οἰἱσαηίοηι οἱ {ογίθηι, οἱ οἴτιίηι νοϊαῖο- Γίγαντα χαὶ ἰσχύοντα, χαὶ ἄνθρωπον πολεμιστὴν 

τοι οἱ ἡιάϊσεηι. Οἱσανεῖς ποιηθη ἴῃ ὈθΟπδΠὶ ρᾶν-. χαὶ δικαστήν. ᾿Ιπὶ χαλοῦ τεταγμένην τὴν τοῦ 

[61 τιϑυ ρα τη ᾿ἴο ἀΘρΡ πο Πα ἴμη1ι5, δ δῖοι ᾿ῃ- γίγαντος προσηγορίαν ἐνταῦθα “ εὕρομεν, χαὶ εἴ 

νϑηΐϊδίαν, [4 ἢι ρουνανο. ἘΧΘΙΏΡΙ οαιιϑὰ : δ αϑιἶα- που, κατὰ τὸ σπάνιον. Ὥς τὸ, ᾿Αγαλλιάσεται ὡς 

ὑἱζ τιὶ σἶσας «αἱ οπγροπείαπι οἵαιπ. Αὐεγοι ἰριτι. γίγας δραμεῖν ὁδόν. Ἀφελεῖ οὖν “ γίγαντα. Τοὺς 

οἰσαηίθηι. ΑὙ]Ι ΓΡΑΠλαι}" οἰσαπ 65 (ἀἸοὶ 605, 48] οχὶ- ἔχοντάς τινα ἐκ φύσεως προτερήματα, χαὶ χατὰ 
ῃ Π1ΪΔ5 Πιιαβάδμ ἃ παίαγα ἀοἴθθ ΟὈΠ ποπῖ, αι] τθ τὴν σύγχρισιν τῆς σαρχὸς ' πολλῶν διαφέροντας, 

» 5» Δ ὀχοϊρίοπάαηι. βοϊθη τα πὴ βῖν ἃ ὀχοοϊθη απ. εἰς ἀνάληψιν ἐπιστήμης, ἢ εἰς ἄσχησιν ἀρετῆς, 

γἰγειτοτη, Πα θ᾽ 1ὰ ΟΡ ΡΟΥῚ5. ΓΆΓ ΟΠ, 6 να]σῸ θνὸ0 τούτους ἡγούμεθα γίγαντας λέγεσθαι " ἰσχύοντας δὲ 
5 . ͵ ᾿ " 

δίδῃῃ : [Ὀγ65. νΘΙῸ 605 41 δι ομη δ 5 οἱ ὀχοῖ- ἢ τοὺς ἐχ τῆς ἰδίας ἐπιμελείας χαὶ μελέτης τὸ ἐχ 

ΟἸΤΆ ΠΟΙ 6. ἀσοορίμη) ἃ ΠΙᾺ ΒοΟΠιιὴ ΡΟΥ[Θοθνηΐ. φύσεως ἀγαθὸν τελειώσαντας. Οὐχέτ παρὰ Ἴου-- 

ΝΠ 7. ἃριὰ Τά αο5, θ6]] ἴον θ5 ; ΠΟ 6. Θηΐη]. δαίοις πολειμισταί - οὐδὲ γὰρ ἐναριθμοῦνται τοῖς 

7απὶ }}00ὺ ΠΝ ΠΥ] ΘΟ, ΒΟΥ] τι Πῖπ : ἴπ]0 ΠΟ 71ι- στρατιωτικοῖς χαταλόγοις: ἀλλ᾽ οὐδὲ δικαστής" 
ἀν ξο: 5 - 5 ΓΙ μῚ - ᾿ 

ἀΧ αΠΠπ|5 2 ΤΡ ΠῚ ϑιηῖ Θηΐπὴ Π]566. ἡ Ἰο]]τι5, αα] παρεδόθησαν γὰρ δικασταῖς τοῖς αἰχμαλωτεύσασιν 

605 γϑάθρουιηῖ ἴῃ σαμεν 6 1. ΡΙορΡτορθασιοῖ ΘΧχ αὐτοὺς, διὰ τὸ ἐχλείπειν ὃ ἄρχοντα ἐξ ̓ Ιούδα. “ἔχα- 

Ταάὰ ἄτιχν ἀφ δοουι. ΟἸιδρου πη τι6 ἀτιῖθηη πη ηδ ἃ- στα μέντοι τῶν ἐχείνοις διὰ τὴν εἰς τὸν Κύριον ἀπι- 

ΘΥϑιι5. 1105. Ὁ] διιαπι ἐπ ΤΟΙ Ἰπτιὴ Ἱπονθ α}14-ὀ στίαν ἀπειληθέντων, δυνατὸν χαὶ ἐφ᾽ ἁμῶν γενέ- Ῥ Ἧι 
θη ἱπίθη!αἴο ϑιητ; δορθη δὲ ΠΟΙΪ5.,. 51 51 ΠΏ115 σθαι, ἐὰν ἀπειθῶμεν. ᾿Επιλείπουσι γὰρ χαὶ ἡμᾶς 

Τπουθ}},. Τπτο πὶ Ροβϑιιηξ. Τ)οϑιιηΐ 5: α] ἀθηὶ οι πολεμισταὶ, οἵ ἀναλαμθάνοντες τὴν τοῦ Κυρίου 

ΠΟ]}15 ὈΘ]]ἴονοβ, 48], ἀρυορία ΠΟΤ] ΠΙ ἀν πιδί ἃ πανοπλίαν, χαὶ ἱστάμενο! γενναίως πρὸς τὰς μεῦο- 
ὉΜΊΠΪ, 5656 [ὉΠ ΓΘ 1 |Π00}1 1Π51}15 ΟΡ ΟΠ δ ηΐ, ΟἸΠηῚ κ δείας τοῦ διαδόλου, ὅταν " χαταχρατήσηῃ ἡμῶν ἢ 

ἱπΠ 46} 15 ΟΡ ΡΥ 55. ΠΟΒ5, 5: 56 π|6 ἃν θυϑαν 5. ἀπιστία » καὶ παραδοθῶμεν τοῖς ὑπεναντίοις. ἊἌλλΧχ 

ἀγα 1π|. 564 Ο δον Θιητι5 ΠΟΙ ΠῚ1ΠῚ. αἴ Π6 ἃ ΠΟ Ϊϊα δεώμεθα τοῦ Κυρίου, μὴ ἀρθῆναι ἀφ᾽ ἡμῶν πολε- 

ἃ Τὰ 14 θιι5. Ν55. βουιρίιπι τϑρουϊίιν τοῦ ἀργρῆ- χαί. 

σθαι. 6 Τὰ {ὐ]]ῖι5 95. Ῥσὸ γίγαντα Ἰοσίταν γίγαντας, ἀπε 

» ἘΔ1Π οὐ ἅϊτιο Μ55. οὐ μὴ διψήσει. ΑἸ ἴνὲ5 Μ55. ἤδηεί αἰφαπίες. δὲ 
οὐ 5δοτὸ ἰοχία οὐ μὴ διψήσῃ. Γ ΈΜΠΙ πολλῷ. Αὐ Μ95.. ποπη}}} πολλῶν. 

τ [ἡ ργὸ ὁ νυίβαϊο ἀο]οῖαν (οα΄ Ἰοὶ οριῖπιο 194.7 8. ΔΟΡῚ ρυίπηιβ, [οΎ 1ι5 δ᾽ «πᾶγει5 ἄσχοντοις, εἰισες. 

ΤΠ ερ. βϑθοιμτι5 Ὁ ἀτου 6 ()0}}ν. ἐμιπλησθήσγ, γ)»- ᾿ Το πὶ γοίογοβ 1Π1 {τὸς τποὸχ ποιμηϊπανὶ ᾿ἰΡυὶ χα- 

Ρίονονὶς. ταχρατῇ. ϑδιαιπι ποπηλ}}1 ΔΜῖβ5. οἱ Θά 11 ἀλλὰ δεύυιεῆα. 
ἃ Ἄρα. τογϊαβ ηὕραμεν, ΑἸ «αϊάαπι Ν55, εὕραμεν. ΑἸ {τὸς 55. δεώμεθα, γϑοῖ 5. 

ΤΡῚἄδπν φαϊπαιιο Νῖ55. καὶ εἴπου. ἘΠΕῚ οεἐ θα. ῥῬυίπιας 



ΘΟΟΣΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΤΑΜ 

Μιστὴν,, ἀνδρα τῷ θώρακι τῆς πίστεως ὠχυρωμέ- 

νον, χαὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου σχέπου- 
σαν αὐτοῦ τὰ καίρια περιχείμενον , καὶ τοὺς πόδας 

ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου ἠσφαλισμένον᾽" ἐσπα- 

σμένον δὲ χαὶ τὴν μάχαιραν ἑτοίμως ἔχοντα ἐχδι- 
χῆσαι πᾶσαν παραχοήν᾽ χαὶ τὸ ὅλον, ὡς χαλὸν 
στρατιώτην Χριστοῦ, συγχαχοπαθοῦντα τῷ εὐαγ- 

γελίῳ, μὴ ἐμπλεχόμενον ταῖς τοῦ βίου πραγματεί- 

αις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. 
Ἔχει δὲ καὶ δικαστὰς ἡ ̓ Εχχλησία τοὺς δυνα-- 

μένους ἀδελφὸν ᾿ μετὰ ἀδελφοῦ συμόιδάσαι- ἐφ᾽ 

ὧν χαὶ ὃ χόσμος χρίνεται, οἱ καὶ ἀγγέλους ποῦς 

σιν. ᾿Βὰν οὖν ποτε πληθυνθῶσι ματαιολόγοι καὶ 
φρεναπάται., διδάσχοντες ἃ τὴ δεῖ, ἀγάτρεποντεῦ 

ὅλους οἴκους αἰσχροῦ κέρδους χάριν" χαὶ ὃ ἐ ᾿ ἔπιστο- 
μίζων ἐν ᾿Εχχλησίᾳ τοὺς τοιούτους μὴ ἢ» μος 

χαθαιρῶν αὐτῶν τὰ ἐπαιρόμενα ὑψώματα χατὰ τῆς 
γνώσεως τοῦ Θεοῦ, εἰδέναι δεῖ, ὅτι διὰ τὸ πληθυν- 

θῆναι τὴν παραχοὴν αὐτῆς ἐγκαταλέλειπται. Καὶ 

ἐὰν μηδεὶς ὴ σοφὸς ὃ δυνάμενος χρίνειν ἀναμέσον 

τοῦ ἀδελφοῦ, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν ἀπίστων χρίνωνται δι᾽ 

ἀπορίαν ἁγίων " σημεῖον καὶ τοῦτο ἐγχαταλείψεως" 

ἅ ἀφεῖλε γὰρ Κύριος χαὶ δικαστήν. Καὶ προφήτην, 

χαὶ στοχαστήν. Πᾶσα προφητεία παρὰ ᾿Ιουδαίοις 

μέχρι 
αὐτούς. Καὶ ὃ τοῦ νόμου δὲ πνευματικῶς στοχαζό- 

μενος τοῦ βουλήματος παρ᾽ αὐτοῖς οὐχ ἔστι, διὰ 

τὴν πώρωσιν τὴν γενομένην τῷ Ἰσραήλ. ᾿Αλλὰ χαὶ 

Ἰωάννου " τὸ δὲ ἀπ᾽ ἐχείνου ἐπιλέλοιπεν 

Ν , 

ἐν τῇ ἰχχλησίᾳ χάρισμιά ἐστι προφητιχὸν , διὰ 

τὸν θέμενον ἐν τῇ ᾿χχλιησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, 
ἢ κὺ “ 

δεύτερον προφήτας. ᾿ὰν οὖν ποτε εἰσέλθωσιν ἄπι- 
Ἀτλα ᾿ ΜΝ ΥΥ̓Σ - ἔων 5 στοι ἢ ἰδιῶται, χαὶ μὴ " ἐλεγχθῶσι, μηδὲ ἀνα- 

τὰ , ι - . ἀφ τἀ ἠέ, "ἘἘὸ ο κριθῶσι, γνώρισμα χαὶ τοῦτο ἐγχαταλείψεως. ᾿ὰν 

γὰρ, φησὶ, προφητεύητε, εἰσέλθη δὲ τις ἄπιστος 

ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται “ ὑπὸ πάντων, ἀναχρίνεται 

ὑπὸ πάντων, τὰ χρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ 
Εἰ ; ς γκε 

γίνεται. Οὐχοῦν προφήτης μέν ἐστιν, ὃ κατὰ ἀπο- 
δ - , 4 Ἀ ᾿ “- 

χάλυψιν τοῦ Πνεύματος προαγορεύων τὸ μέλλον 

στοχαστὴς δὲ, ὃ διὰ σύνεσιν ἐχ τῆς τοῦ ὁμοίου πα- 

ραθέσεως διὰ τὴν πεῖραν τῶν προλαδόντων τὸ 

4 ἐλν ποιή- 

Ἢ 
[ 3 ΠΝ ΄ ε ε Τ - 

ὅτι, ᾿Ιὰν μετανοήσωμεν ὡς οἱ Νινευῖται, παρα- 
, ΕἸ ΄ 5' ᾿ 

πλησίως ἐχείνοις ἐλεηθησόμεθα. 

μέλλον συντεχμαιρόμενος. ὋὉ λέγων, 
ν τυ; “ 095} ἡ με 

σωμὲν τὰ “οὐοκὼν γ μοι ἐχεινοις πεισομεῦα. 

ΟΝ 1 ἘΜ εἰ Μ85. ποηηι]]Π1 μετὰ ἀδε) 
Μ85, μεταξὺ ἀδελφοῦ. 

3. 11ἃ εὐϊάτπηι5, υ{1 ἴῃ ποϑίῖς κὸχ (ο τοῖρθιις. ει ]- 
οὕσαι Ἰπνδπΐπις. ΕΖ ἀφελεῖ 

τον, τ᾿ 

οὔ. ΑἸΠ «αἰ ἀπὶ 

ῬΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. ὉΑΙΡΟΤ. ΠΙ- 090 

[ΟΠ] ταν ΟΠ] αΐον, γὴν Πἀδὶ ἰουῖοα σΟΥμ πΠἰτιι5 : 

58 π|{15. 1πάτιττπ|5. σα] Θὰ πὶ θ᾿ ΡΟΙ θυϊὰ5 ΘΟΡΡΟΥ 5. ̓ρ5ϊτι8 Ἕρπες. 6. 

ῬάΡ 65 Το σθ ἢ 6 ΠῚ Σ Οὐ]π|5 6165 1π θ᾿ ΡΘ ρα ΠΟ πθι 1ή: 

ΘνΔΠΘΘΠΠ {πὶ δ πΐ δὲ 5[α Ὁ 1]05. : οὐ} 5. ΙΔ Ἰτι5 δὲ 
αἰδιγίοιιιθ, δὲ δα τ] οἸβοθπ τη ΟΠ ΠῚ ἱποθΘάἴθι- 2: οι. 

{πὶ Ραναίτι5 : δὲ ἀπ νου θο, 4, τ, ΒΟ τι5 Ομῖ- 

581 0}1165, [ΠῚ ο Το πιιπὰ Ἔν η σ Π1] ῬνΕΙΟΘΡ5 511, Ππθὸ 
- ̓ ὴ 

3: 

10. 

γι. 2. 

Ὑἱτα5. ΠΟΘΌΠΙ5 ἐπ Ὀ]1ΟΘ ἔπι, τιῦ Οἱ 411 56. ἴπ τ Π ἀπ 2: Τίρι.ν 8, 

ἀεορῖς, ρ]ασθας. 

105. Ηᾶθδὲ ἁιίθμι Ἐσοϊ βία οἱ ἡ ἴοθ5, {1 ρο5- 
5161 δΡδέν θυ [ρα ΡῚ γΘΟΟ ΠΟΙ Πὰν. ἃ (]] 115. πιἀἸοὰ-- 

Ὁ {π|’ ΘῈ Πα τ|5: Ζαΐ ἀπσθ]ο5. διϊδηι 7 ΠἸοὰ θτιηι. 
Δ Θιιαρνορίοιν 51 {πὰ πη 60 Λιουϊα παρ δα  ναπῖο- τι: τ΄ 
«Ὁ δὲ πηθμτἴππ ΘΟΥΡρΟΡο5, ἀΟοΘ ἢ 65 {118 ΠΟ 

Θρουνοι, ἀθΠ105 [οἴ α5 ἔπι} 015 ΠΟ ΥῚ σ να ἃ 5] νυ Το π- 

10. 

165: 60 δ ηΊθη 1ῃ ἘοΟΙ δῖα Δα {Ἰοὺ} Ὁ (τ ΓᾺΠ 1] 115. Ο5 5. δον». τὸ. 
Οθεανθῖ, δὲ δου ΔΙ ΕΠ ἸΠΘῊῚ 56 ἃν 5115 5016 Π- 

{8} 1)6] θα το] δ ηΐθιη δνυθυίαΐ ; 501} 6 ΟΡοΥοι ἄογ- 

Ἰλοΐα μὴ Θὰ ΠῚ 6556. 910 11} 0] ὰ ΓᾺ1} διιὰ μι ἵποθ6- 
αϊοπεῖαπι. Οἰιο 51. Πα]]τ5. ὁδι βα ρθη5. ἀπ] ροϑϑὶς 
ἴητοθν ἔα ΘΙ δὲ ἤρα ρθη «Ἰ] ἴσαν, 566] υ να: 58})-- 
ΟἴΟγα. ΡΘ παι α 1 Ἰοθη ταν ἃ} ἸπΠθ }ιι5., πος 
ΘΕα Π) θυ ΠΟ Π15 65. 5 Πτ}} : Ἀ5ΓᾺ1 οηΐηι Ὁὸ- 
ΠΗ Πτ15. δὲ ἡπάΐοομι. ΕῈ ργορμ]ιοίαπι, οἰ οοποοίο- 
τόπι. Αἃ ΦΟΑΠ ΠΟΙ τιδάτιδ Ρ᾽ ΟΡ Θεὰ ΟΠ Πἶ5 ῬῸΠ65 
Ψιαά:ο5 5.6 ς 566 ἃ] 110 ᾿θῃὴρογο οἷ ἀθίατ. Ν δ 
651 ΠΠπ|5 ἀρ ἴρ505 4] 16 5. βθηβιιηὶ π]0 60 5ρ1-: 
ὙἸΓΑ ΠῚ ἱπ θυ θίθ τι, ΟΡ 681} {τι 15 0861} σοπ στ, 
φρο ίαῖεμι. 564. θοπἰσηϊταῖο ὁ[π|5. 4 ρόβυς ἴπ 
Ἐπ οΙοβϑῖα. ΡΥ μι πὶ ἀροϑίο! 8, ἀοἰ πο ΡΓΟΡ οΙὰ5., 
ἤλπο ἰπ ΒΒ οοἸοσῖα. ἐοπαιπὶ ΡΙΌ ΠΟ 86. ΓΟρΡ ΘΙ ταν, 
τι ΟΠ 6 ΠῚ δἰ φιάλη 0 ἱπιΡΟ θυ αι [μ Π 0165 οι 1(ἴο- 
ἴδθ., Θ΄ τι6 ΤΠ) 6 ἢ ΘΟΑ ἃ Π Γι), πράτ αἰ] θη- 
ταν, {ΠΠπ|4 Θεΐα μὴ ἀθηοται ἀθρο ]ο Το π 11. (δὲ γεν, ἴπ- α 
«τ, ρπορίιειεοἰἰς, ἱπιιτινῖ ατεΐοιι ψιιὶς ἐἰοἰὶς ὑεῖ 
ἰὠϊοία, οοτιν ἑποἰίπι αὖν οσιη νι, αἰ μα ἰοαίι" αὖ 
ομπτεέφιι5 : Οὐοιἶα Θοτϊς 6715. πιαν δοία ἤίιπιι. 
Ῥνορπϑία Ἰρίταν θϑὲ, «αὶ Ταχιὰ ΞΡ γΊτι5 βά ποι γὸ- 

γΘΙΔ ΓΟ Π ΘΙ {τι 11} }}}}} Ρμπυπῖῖαι: ΘΟΠ]Θοῖο νοῸ, 
4{| ᾿ 61" 5016 Π 11} “118 Π} ΘΧ 5. Π}} 1} 115 ΤΌ] υι5 δα] 
ΘΟἸ ἃ εἶδ. ΘΠ ρα γα Ὁ]0 Θνθη αι. ὈΓΦΟ ΘΕ ΓΟΥ τι ΗΠ 
ΘΧΡΟΡΙΘητἴδπὶ Γατα ὰ σΟὨ]θοῖαΐ. Ριια, δἱ «5 πὶ 
ἀἴοα!, 51. ρορρθεραν θυ πιιι5. ΠαρΊ Πα ΘΟΦΟΙ μον, 
5Π1Π1 δἴάτιο 11 παῦπα θ]δοίθιηιι". Αἰιι, 51 πὸ5 ΠΟ 
56 0115. ἃς ΝΊΠΙν 15 γ)οΣ που, ρου π αἴ αιιο 1] 
Δ} ΒΘ ΟΡ ἀἴᾶτη ΘΟ ΒΘ ΘΠ. 1", 

"1. Ῥυΐπηιϑ χαὶ μιὴ διελεγχϑῶσι. 
ς Νοκίνα βάτο ἀπὸ πάντων. Αἴ ξεχ Μ95, ὑπὸ πάντων, 

ΒΓατ τη {185 Δῖ55. χαὶ τὰ χρυπτά. 

ἃ ΒΔΕ λέγων ὅτι. Τοοβὲ ὅτι 1πὶ ποσίν βὸχ δἴσ5. Παπα 

1 

(23 

ἢ, τιον. ὃ 

1. (οἱ. τὰ 
28. 

"ή 



Ζ1ε- 

Νιωπ. Τὶ 
1. 17 

Ῥεον. 

90. 
20. 

" 

τοῦ. δὶ ςθιίογοηι. ΤΏ 6} οεοτ θα τα πα τα}" 40}3- Ὁ 

τὰ 1 56 δ ἢ 5ΘΏΪΟΡΘΠῚ, τ 4] 518 ΡυϑβΘ ΠΗ ἃ ΠΟΠ 

Ῥάχιτιῃὴ ἃἰ ἔθου ΘΠ] τη Θ ΠΕ}. Ν ἘΠῚ Ἰσῖταν φυϊβαιβ 
4αοάιο τηθάο ρΡϑθβα]} 15 ἀϊονι δ. δάδρίιι5. 6ὃϑὶ, 
δ ῬΡΟΒΟΥ θρονὶ οοοτπΐ αι ἀβουῖρίι5.,. ΡΡΘΘΌΥ ΟΣ 
δὲ ἃς βϑῃΐον 9 Δῃ ΡΟ ἰ5, 41 ρΓΈΒθν ΤΟΡῚ ἰπδὶ-- 
886 Ἐπὰν οι θυ 116 οἰτγα ἀΠ18 πὶ ΤΘΡ ΓΘ ΘΒ] ΟΠ ΘῊῚ 

Ρια 56 ἴδυξ, ππᾶχίηιθ δῖ ΧΟΡΟῚ ΠῸΠ ἀπιχ ον 3 
Βιιγϑιῖθ 51 Σπιχία ΤΟΙ ΠῚ 6 6 ΠῚ 51} πΠΠΐπ5. ΠΧΟΥῚ5 
γι, ΠΠ1Ὸ5. Πα] 6 η5 {6]65,. 411 ἰἀβοῖν 18. ΠῸΠ δοοι- 

56 Πἴαν, ἀπ 4} πῸη δἰπὶ ποῖα 1165 : 
ΒῸρΘυ 5, Ποῖ ᾿νδοιπ 15, ΠΟῚ ΨἸΠΟΪΘΙτι5... ΠῸΠ 

τὰν ΡῚ ἰπογο ἀδάϊειϑ : 56 Ποβρ τα} 15, ῬΟπονιμη 

ἈΠΊΔΠ5, 50. Ἶτι5, σα ΠΟΙτ5, 1 5{π|5.. ΘΟΠΕΪη6Π5, ἴο- 

ΠὰΧ 6Ἶ1|5. 4] βθοιηάθη ἀσοίνϊπαπι δδὲ [46 ]15 
ΒΟΥΙΏΘΗΪ5, 1 ΡΟΓΘῊΒ 511 δι] πὴ Ἔχ Βον αν πὶ ἀοΙγῚ- 

πὰ 58 πᾶ, οἵ σοπιγδ Ἰσθηΐθ5 σοην ᾿Πποογ : ῃΐο Ργδ5- 

ῬΥΟΓ ἀὸ 5θῃῖον δϑῖ, {αθηι που: ΠΟ πλΐπτι5 ἃ 46- 
Ππαπθπῖθ ρόρα]ο. {Ὁ να]τάτιπὴ δὲ να! απ, ὉΠ γῸ- 
Βα ραηΐδ εἰ γοθιῖιν ἀατιθ, τὶ θΘΠ]ατουθηι, πὶ 7 α]- 

(611, ᾿ΐὰ δὲ βϑῃϊου θη ἁπ[ονί. Τίααιις οἴ Ὑἱ δ 5 

«ιοβάδιη αι 5ῖμι υ δ πὴ ἀἴσηϊ 4α] 1π οὐ ἀϊπθ πὶ 
ΡΓΘΒν [θυ Όγ ΠῚ ΘΟΟΡΙΘΠ ΕΣ ἐπ ἀε!τοϑοδηῖ, απὶ "πὰ ἢ: 

ΠΟ] σαπίμν, δὲ δουῖπὴ ΙθΘ60 νι ευ]5 οἰ θυυὶ ἱπα]-- Ξ: 

5πο5, Το μλἰ πτιη} ἃ}} 6] αδιμο! ροριΐϊο ργεβυνιθ- 
σαιπὶ ΡΒ 1556 βοῖαϑ. Οἴια}} ἁπιίθ τι ἔνα ρδΖεῖα Ορῖιβ 

5119 αὖ σοσποϑβοδὲ {115 πὶ [15 ΡΓΌΡ 5 511, Τ)δῖι5 πιᾶ- 
580 5110 ἔῃ! ΔΙ ΟΥ 51 οϑίθ 1}, ῬΘΡΓΙΏΪ550 ἱρ5ὶ ἴὰ- 
Ἰπαμ ἀδίθοιι. Οονσγέσα δαῖμη, Ἰπαι1ῖ, πιϊεὶ 56- 

Ριμιασίπία οἷτος ἐδ ξεπίογι δι ἰσγαθὶ, {ιιος ἔπι 

ἰρ56 ποϑσιϊ, ψιιοεὶ ἠιὶ σιιτιί σοπίογος ρμοριιὶ., οἰπατεῖ-- 

4ιι6 αὐάιιξος δος αὐ ἐαϑογτιαοιείιηι (θπ(πποτεῖϊ - 

εἰ οἰαὐιτε ἐς ἔδοιιπι : εἰ ἀπιίεγαπε ἐδ ϑρίγῖίι τὶ 

ἐπ ἰ6 65, δὲ ἱπιροπατπ δι ΡῈ} 605. - δὲ διιδιϊπεὺ κι 

ἐδοιιηι ἐπιροίμεπι ροριζὶ ἰκτιγιι5, ἐξ πιοτε ρογ α ῖς εος 

{πι σοἶϊις. 
τού. Οροιτεὶ αἰιΐθηι ῃῸ5 6556 εοίαϊο Ῥγονθοίοβ, Ρ 

ἁἄθο πὶ πὰ οἷ πὲ τομα ρον 5 ἀἰπιιπιν πἰταἕθ ΟῚ ΡΘΕ, 

ἀἴάιιο 6χ ολμ 16 ἴῃ ᾿Ρ515 δἰ ΠΟνοβοθη δ σοπϑίδ Δ ΠῚ 

ποσῖ οβἰθπάδηι. Οἰογία δηὶηι σοπίοσιηι., οα- 

ΑἹ ποκίγα οαϊτῖο εἰ ἴοῦβο φυΐπαυε Μ55. ἐλεηθησόμεθα. 

Ἀες. Ῥτίτηιβ ἐλευσόμεθα. 

6 Τὴ ΔῖΞ5. πομη}]}[ς Ἰεσῖξαν ὁ 

ΓΆΡςσ. Ῥυῖπηιβ Ἐπ ον ἀνεγκαλήτου, ργεσΡ γε 

ἐποιιίραϊι. ΑἸ ἴτὸ5 Δῖββ. ἀνέγκλητος,, ὑποιίραϊις 5ἱξ. 

ἘΔ εὲ ἄυο Νῖϑς5: ἀνεγχλήτως, οὐδ α εἰΐαπε γερνε]ιεπ- 

σίοπεσι. ΑἸ Ζααηῖο μροϑὶ 155. 

ξ [τὰ ξὲχ Νῖξβ., ποὴ βϑοῖιβ ἃς ἴδχίις ξάσον. ΕΠ δὲ- 

δασχαλίαν. 
" ἘΔ δὲ φαΐπαιις Μξβ. χαὶ ὡς ἰσχύουσαν. 

Ῥυίπιιβ χαὶ ἐσχύουσαν, γτεοῖο. 

ποηπ}}} ἢ ὀργίλος. 

Ατ ΟἹ". 

απ τοσι!απὶ ὡς Πῖς 

ΠΝ ΘΟΠ ΘΗ ῬΟΥ ΞΡ Οατι πὶ 650. 

51 ΠῚ 511 καὶ 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΠΚΌΜ 5. ΒΆΒΙΜΙ ἩΛΟΝΙ. 

Καὶ πρεσθύτερον. Ἔν τοῖς ἀπειλουμένοις ἐστ θ 
σόυτ τέρου ἀφαίρεσις., ὥς ὄφελος οὐ 

ἌἈρ᾽ οὖν ὃ Ὁ 

“ὁπωσοῦν Ρ προεδρίας ἀξιωθεὶς, χαὶ ἜΤΟΣ εγεὶς 

ρίῳ, οὗτος πρεσθύτερος; : ἢ ὃ φέρων 
ἢ 

τῷ Ἐτ 

τὸν ΡΩΞῚ χτῆρα τοῦ πρεσθντέρου 
» Δ "“ Ν 

μάλιστα μὲν ἀπείρατος γυναιχός : 5: ὃξ ἄρα χατὰ 

ἀνεγχλήτως . 

τὸν τοῦ Κυρίου νόμον μιᾶς γυναικὸς ὍΛΟΣ τέχνα. 
τ ᾿ 
ἔχων πιστὰ, μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἢ ἀνυπό-, 

- ᾿ 
μὴ ὀργίλος, μὴ πάροινος, ταχτα, μὴ αὐθάδης, 

μὴ αἰσχροχερδής - ἀλλὰ φιλόξε φιλάγαθ μὸν, αἰσχροκερδής ἀλλὰ φιλόξενος, φιλά ος. 
σώφρων . ὅσιος, δίχαιος, ἐγκρατὴ Ἰς» ἀντεχόμενος 
τοῦ κατὰ τὴν 8 διδαχὴν πιστοῦ λόγου, ὡς υνατὸς 

εἶναι καὶ παραχαλεῖν ἐν ἢ ὑγιαινούσῃ ὃ 

χαὶ τοὺς ἀνειλέ οντας ἐλέγχειν ᾿ οὗτος πὶ γεσούτε- ΞΎ ΕΥΧΕ 
ος, ὃν ἀπὸ τοῦ ἀμαρτάνοντος λαοῦ ἀφαιρεῖται » πττάτ' νλαν 

«;Ἱ ΕῚ 9 ΑΥ 

Ὡς ἰσχύοντα χαὶ "ἰαχύουσαν ; ὡς ἰσχὺν ΟΧ ) [ Κύριας. 
᾿ 

ἄρτου χαὶ ἰσχὺν ὕδατος. ὡς πολεμιστὴν ᾽ ὡς οιχα-: 

ν 
ατὴν, οὕτω χαὶ πρεσβύτερον. “Ὅταν οὖν ἴὸ δης ὄντας 

»Χ, - Ρ 
μέν τινας ας'ους τοῦ εγζας, τατάσσεσθαι τοῖς πρεσου- 

᾿ 
τ 

το ξ 
ες- ς» λανθάνοντας δὲ, ἢ ἀμελουμένους, χαὶ ἀντ τ 

[ἢ 

ἔγους. γίνωσχε ὅτι 
τ 

ὧν τοὺς ἀναξίους προύεδλη 

Ὁ τοιούτου λαοῦ ἀφεῖλεν ὃ Κύριος πρεσθύτε- ὃ 
«ς Γ Ἦν ον. Ἡλίχου δέ ἐστι χρεία τραπεζίτου, ὥστε, μὴ, 

᾿Ν ΄ ϑεν ἊΥ 3 , α΄ ΧΆ Ἂ διαλανθάνειν αὐτὸν τὸν ἐν τούτοις δόκιμον, ἔδει-- » τῷ 

ξεν ὃ Θεὸς τῷ μεγάλῳ αὐτοῦ θεράποντι Μωῦσεϊ 

τὴν τῶν τοιούτων ἐχλογὴν ἐπ᾿ τιτρέψας: Συνάγαγε 

Ὑγ88 οι» φησὶ . ἐσὲ ὀομήκοντα ἄνδρα ἀπὸ τῶν πρε- 

οὺς αὐτὸς σὺ οἷο σθυτ ρῶν τοῦ Ἰσραὴλ, υ»ὅτι 

οὗτ' οἵ εἶσι Πρ ΘΟ ΌΣΕΌΟΙ τοῦ λαοῦ " χαὶ συ δ ὑ- 

τοὺς ἐπὶ τὴν σχηνὴν τοῦ μαρτυρίου, χαὶ στήσονται 

ἐχεῖ χαὶ ἀφελῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος τ τοῦ μετὰ σοὺ" 

ΕΥΕῚ τὰν ν 3 , ἔν Ἐξ τ , 
επι σο!, χα! ἐπιθήσω ἐπ᾿ αὐτοὺς 9. χαὶ συναντιλὴ - 

ἘΞ τὸ , ι 
Ψονται μετὰ σοῦ τὴν δρμὴν του λαοῦ τουτου., χα!ι 

οὐκ οἴσεις αὐτοὺς σὺ μόνος. 

᾿Γούτους δὲ χρὴ εἰ εἶναι προσήκοντας χαθ᾽ ἡλικίαν, 

ῶ πεξειραμένους διὰ τὸν χρόνον, χαὶ τὸ 

ἐπανθούσης αὐτοῖς πο- 

πολιά. 

ΕΑ ἀπο πον ΕΞ 
τῶν ἠθῶν ἐχ τῆς 

ἘΤΟΝΝ ΑΘ ΣΎΝα τρεσδυτ ΠΟΝΟ αἴνοντας. Δόξα γὰρ πρεσθυτέρο τά Ξ ἀν ς᾽ Ἧ :2 

4 Ττεσψας (0}}». εἰ δα. βοοαπάιις διαλανθάνειν αὖ- 

ὃν, σογγωρίε. ΑἸῈ ἔτος Δῖββ. αὐτὸν τὸ εἴο.. φιϊεῖ 

ἐπ ἐς ργοῦιιπε οἴει. ἸΝοκῖνα οαὔτηο αὐτὸν τὸν, (μεῖς ἐπὶ εἰς 

τὸν, 5ἶνε τὸ Ἰεβουῖς, ἃρίᾳ εξ ᾿Ἰδοπθὰ Ρῥγονϑιις οἴ. θῖνα 

βοπίομτϊα οἰποϊθίαν. 

5 Βε6δ. βεοιπάπς εἴ ἄπο (οἸΒ νυ τοὶ πρεσθύτ Ἐν 

λιὰ, οαπίίες δἰονῖα ἐςὶ Ξεπίονῖ. ΑἸῚ τες Δ1Ξς ἌΣ 

τέρων.πολιά. Ἐάπι εἰ ΠΙΧΧ πρεσϑυτέρων πολιαὶ, ἴῃ πὰ- 

πιοτὸ τα ει τηῖ5. Πολιὰγ, ποὶ πολιαὶ, ἘΣ πραεῖς. 

Νὰ ΡΥ τιον απατα αι ἢ ἴϊα ἴῃ ποϑιτὶς ΝΕ Ἰοράσαν, ἐο- 

ἄσπι ρμἴατις πιοάο Ξουῖρϑοσο 4ποάιο ἀπε φαϊξοῖ οὶ ἔτες 

Ἰητογργοῖοβ, Ἄφα]α, 5. πιπιαοι οἱ Τ]ιοοάοεϊο, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ. ΕΒΛΙΑΝ 

» δ) 
ῖ ὁε 

φρόνημα, οὖχ ἀτιμαστέον τὸ δῶρον, ἀλλὰ πιστευτέον 

τῷ λέγοντι" Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἐν ἀνθρώποις. 

Ἠλεῖον γὰρ τῷ ὄντι εἰς πρεσδυτέρου σύστασιν τῆς 

ἐν θριξὶ λευχότητος, τὸ ἐν φρονήσει “ πρεσδυτιχόν. 

Μήποτε γὰρ τοῦτο βούλεται καὶ ὃ λόγος: Ἀπὸ προσ- 

ὦπου πολιοῦ ἐξαναστήσῃ, καὶ τιμήσεις πρόσωπον 

πρεσθυτέρου. ᾿Εὰν γάρ τις ἢ, χατὰ τὸν σοφὸν Δα- 

εν ᾿ , 
που χαὶ ἐν ἡλικίᾳ νέᾳ πρεσδυτιχὸν εὑρεθείη 

ἢ ͵ὔ ᾿Ὶ ἣν “ ᾿ Δ , , 

νιὴλ, νέος μὲν τὸ σῶμα, πολιὸς δὲ τὴν φρόνησιν. 3. Σ ! ͵ Ψ, 
, »"Ἢ - 

δικαιότερος προτιμᾶσθαι τῶν τὰς σωματιχὰς πολιὰς ᾿ 
ἐν ἀχολάστῳ τῇ προαιρέσει προφερόντων, κατὰ τοὺς 
Φ.ῸΝ - δ ͵ Φ, ᾿ 

ἐπὶ τὴς αῤυλωνίας πρεσθυτέρους, τοὺς πεπαλαι- 

μένους ἡμερῶν χαχῶν. Διὸ χαὶ ἐπὶ τὸν Δανιὴλ 

παιδάριον ὄντα, καὶ νεώτερον χατὰ τὴν αἰσθητὴν 

ἡλικίαν, τὴν δὲ νοητὴν πολιὰν ἐπὶ τῆς φρονήσεως 
δῷ τ! -Ὁ Α ζ΄ , , »} ἔχοντα, μετῆλθε τοῦ πρεσδυτερίου τὸ χάρισμα. Οὐ 

γὰρ ἐψεύδοντο λέγοντες, Δεῦρο, καὶ κάθισον ἐν μέσῳ 

ἡμῶν’ ὅτι σοι ἔδωχεν ὃ Θεὸς τὸ πρεσθυτέριον. Οὕτως 
τ ν ͵ ͵ , ΝῚ 5 Ἃ ἐνδέχεταί ποτε, πρεσδυτέρων ῥαθύμως χαὶ ἠμελη- 

2 ἐ 
μένως βιούντων, προτιμοτέρους εὑρίσκεσθαι νέους. ἢ 

ψψευδώνυμοι τοίνυν οἵ παρὰ ᾿Ιουδαίοις πρεσθδύτεροι. 

᾿Αφεῖλε γὰρ ὃ Θεὸς, ὡς πολεμιστὴν καὶ προφήτην " ᾽ ΐ Ί ροφήητην, 

οὕτω χαὶ πρεσδύτερον ἀπὸ τοῦ “λαοῦ αὐτῶν. Ἢ δὲ 
᾿Εκχλησία εὐχέσθω, μὴ ἀφαιρεθῆναι αὐτῆς πρεσδύ- 
τερον, τὸν τῆς προσηγορίας ἄξιον ταύτης. Τοῦτο δὲ βου. ἢ 

ἡλίκον ἐστὶν, ἐπὶ τοῦ ᾿Αὔραὰμ. μεμαθήκαμεν: ὅτι δὶ ᾿ 3. » ᾿ ἢ ῃ 

’ ΩΝ πολυχρονιώτεροι μὲν αὐτοῦ πολλοὶ κατηρίθμηνται 
ἐν ταῖς ἄνω γενεαῖς" ἔζησε δὲ ᾿Αδὰμ. ἐννεαχόσια χαὶ 
τριάχοντα ἔ' χαὶ ἔζησε Μαθουσάλα ᾽ 

, 62 Ψ ΕΣ ἐκ"; ᾽͵ κι 

χαὶ ἑδδομήχοντα ἔτη, χαὶ ἀπέθανε" χαὶ 
ἐγνεαχόσια 

ἔζησε Νῶε 
,ὕ ἐννεαχόσια ἔτη χαὶ πρεσδύτερος ἐχείνων οὐδείς. καὶ 

᾿Αλλ᾽ ᾿Αὐραὰμ. πρεσθύτερος χατὰ τὴν μαρτυρίαν 
7: ΄ ἊΝ ΄ ΄, - - Σάῤῥας λεγούσης: Οὔπω μέν μοι γέγονεν ἕως τοῦ 

νῦν" ὃ δὲ χύριός μου πρεσθύτερος. Πρεσδύτερος δὲ 
ἦν διὰ τὴν “ πολιώσασαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀρετήν. 

«ς Ἴ " , 3 ΄ ΗΡῚ τ πεντηχόνταρχον. ᾿Αφαιρήσειν μετὰ τῶν λοι- 
πῶν ἀπειλεῖ Κύριος Σαδαὼθ χαὶ πεντηχόνταρχον 

ῬΚΟΡΠΕΤΑῊ,, 091 

πῖτϊδς. ΑἰτΑυ ΘΠ. 5] «πιὰ πο σΟμΙ ρΘυἴθει ἴπ εοἴαΐο 
αν θη}}} 56 Π1}15. θυ θηεία,, ἀοπιμη. πος παι 
“ιια τι ΠῈ ΒΡ 6. ΠΆ 0116 : 5θ πα ρθοηα 465 οϑὲ οἱ 
«11 ἀἴοῖέ : (ατιιἰος ἀπίοπι 65: ργμάογεϊα ἴπι πο-- 
πιϊπδιις. Ν τ γονθυὰ θ]115 οοπίον! δὰ βϑηϊου θ ἃς 
ΡῬ᾿Θϑθυ του] ΘΟμ "ΘΠ ΔΈ] ΟΠ 6 ΠῚ βθπθοίιβ ΠἸΘΠ 8, 
{πᾶ πὶ ΟΥΤΠ] τη. Δ1}001᾽. ΕΌΡΓα556. θη] πος ΘἐϊΔ ΠῚ 

ἰβίμιεθο βϑηίθπεία να : 44 ]αοίδ σατιὶ δα σιιγρ05, οἰ 

ποπογανὶς Καοίοπι σθιιίοτὶς. ἘϊΘηΪπι 5] ατιῖ5, δα 
ΘΧΘΙΜ ΡΠ} 5 ΡΙΘ ἢ 5 ΤΑ ΠἾ6 15, ΘΟ ΡΟΥΘ ἅπ! (6 ηι 71- 

ὙΘΠ15 51}, ΠΠΘΠΙ6 ὙΘΙῸ ΘΔ Π15,) 15. ΡΟΓΟΥῚ 7π|06 0]1-- 
ΥἿ5. ϑ ΕΠ Πα11|5. 65 “τι8 1 {|| ΠΟΙ ΡΟΥΪ5. ΘΠ ΠΙΘ 
Οἴμ}. ΔΠΪΠ10 ΠΡ 1Ὸ Οἱ ΡΟ ἢ [Ὁ πΠΠ 5, (|Ὰ}65 οραπε 

111 ΒΑΡΎ ]ΟἢἾ5. 5Θ ΠΟ" 5. (Π 6 θτι5. Π18}15 ᾿πνοίθγατϊ. 
Θιᾶγο δὲ ἀἀ ΔΉ] 6 ΠῚ οἰλπὶ ΔΉ λιιο ριιοι" οϑϑοῖ, οἱ 

Ὁο ἴα 6 56 5111 Ππ|Π101᾽, 56] 5ρ᾽γ118}1 ᾿γιι θη 8 οὰ- 

ΠἶΠ|6. ΘΟ ΒΟ Ποβίατι5, «ΟΠιιη} ΓΔ Ή 511} ῬΡΘΘΟΥ ΟΡ]. 
ΝΟΠ Θῃΐηι ΘΠ ΓΘ] απ τιν (1 4ἸσΘ απ : 7. δπὶ, 

ΟΑΡῸΤ ΠΙ- 

οἱ 56 ἰμ πιθϊο τιοσίγιιι : ἡ εἰδὶ ἀοαϊέ Π διε 
Πποπόγοπι ργοσῦ γἱογὶϊ. Ἡτιμο αὐ πηοάτιπ ποππιιη- 

4πᾶπη ΘΟΕ ΠΡ, τι Πανθπθ5. τπα]οῦὶ Ποποῖο 41-- 
ΒΏΪΟΓΘ5 ΤΠ ΘΠ Π 11 4118 Π} 56 ΠΙΟΡ65, {{| οβοϊλπ- 

ἴο}" 56 ἔθ υτι6 υἹτὰ πη ΓΔ ποιιπΕ. 1Π1 ἰρίτιη" ἀρὰ 

Ψυι46505. 56 Π]1Ο.Ὸ5. ΘΙ θη Γ0 ΠΟΙΠῚΪΠ6 δῖ. νοοαθαη- 

τ. ΑἸ 5Ε]}1 οπΐ πὴ Πδῖιβ5, τι 6] τονδὶ οἱ ΡΙΌΡΠΟ- 

τ}, ἰξὰ δὲ 56 ΟΡ ΠῚ ἃ ΤΠ θουιιη ρορι]ο. ΟΥοὶ 

ἃπίθτη Ἐοϊθϑῖα, Π6 ἃ 56 διι[δυαίι" ῬΓΟΘγο δος 

ΒΘ ΠΟ. {πὶ πος ἀἴρητι5. 518 πομλῖπθ. 14 απίθηὶ 
ΖαλμΠ [Ὁ ἐοϊοπάπιμη αἰ ἀἸοίμητι5. π΄ ΑΡΥΆΠΔηιο. 
ΝΆΠ ἴπ 51  ΡἸ ΟΡ 115. ΤΟ ΠΟΥ ΔΓ ΟΠ 115 ΘΠ ΘΡἈΠ-- 
τιν χλ1}1, ἀπ] ΙΟΉ Θ]ΟΥΘ ΠῚ “Δ ΠῚ ἴρ56 νἸ ΓΔ πὶ ὁσο- 

γναη. ΥἼΧῚΕ Θηπὶ Α ἀπ ΠΟΠΡ ΘΠ 5 δὲ τὐϊσίητα ἀη- 
πἰβ : Μδιμιιβαΐα ΠΟη ΘΠ εἶ5 δὲ ϑθρίπασι πα ἀΠΠἰ5 
ΧΙ , ΘΕ πΠ ΟΡ τιτ15 Θϑὲ : ΥἸΧῚΓ ΝΟΘ ΠΟΠσΘΠ 5 ἈΠΉΪ5:; 

[ὩΠΠ]Θ ἢ ΠΘΠΙῸ ΠΠΠΟΥ ἢ] ϑθπῖον. Αἱ ΑΓ ατη [0 
56 ΠΙΟΥ ΒΑΓ 85 ΓΘΘΓΪΠΊΟΠΪΟ,, Πτ|65. ἐἰοῖε : Μοράπιηι 

ψιιάοηι πιϊ]ιὶ οοπίϊρίε παοίθγιις : ἐπείγει 5 ἀτεΐδηνι 
Ἴ16 115 56ηῖο1. ΕΔΓ ἀυιίθη} 56 10}, “πο γνἱρει5 

ἈΠ ΠῚ} 1 Ρ51115 σα ΠΙ[6 ΟΥ̓ παν υαΐ. 

τοῦ. δὲ ργϊποῖρθην διιρ6ι ιἰιχιιασίπέα. Τη-- 

ΟΡ ΠἸ Πδ τιν ΤΟΥ Πτι5. ΘΧΘΡΟΙ απ] Δ] ΓΕ} 1} 56 ἃ 
Ὥς Τ᾿ - τῶ Β . 5 - πεν τ Ξ τῶν ᾿Ἰουδαίων. Τί τοῦτο λέγων; Ὅτι πᾶσαν τὴν εὕ- 42 Πι458|5 οι γΘΠ 4115. ΘΙ]8}}} ῬΡῚ ΠΟΙ ΘΙῚ 5ιιροι" 4πῖπ- 

ΔῪ τὰχτον περὶ αὐτοὺς οἰκονομίαν χαὶ διοίκησιν ἀφίησι 

ε Ἀερὶὶ Ῥυϊπλι5 ἐὉ «αν ιι5 πρεσθυτεριχόν. ΑἸ {πὰ- 
ἐμποῦν Ν55. οἱ. ἐπὶ πρεσθυτικόν. Αρυα ΠΙΧΧ τοῖο Ἰορὶ- 
ἴὰν πρεσδεῖον, Ποπογθῆς δεμιδοίεϊς. 

ἃ Βεξς. βθοιιητι5 οἵ αἴογαθ (010. λαοῦ αὐτοῦ, αὖ ᾿ ἧροο, Ῥοριιῖο. Ἐπ ασοει ὙΕΠΙπὰ {1185 τποχ ΔΠΟΟΣ 
τιανταΐ ἦθ ἅπῃ ΔΙ βα]α οὲ ἄς οίαιε Νοθ, δὰ ποῖ 
ΥΠἾΠ10 ΘΟΠΒΟΠ ΤῸ ποι οὐαὶ ΤΧΧ, Ποάτ6. οἴαπὶ 

«υαρίητα. ΟτΆ 46 οατιδα Ποο ἀἰοῖ! " Οτοα ογἠϊπα- 

γιυ]ραία. 

ο ἘΔΙΠ διὰ τὴν πολιώσασαν αὐτοῦ τὴν ψυχὴν ἀρετήν. 
Αὐ δοχ ποβιγι Νί88. διὰ τὴν πολιῶσαν αὐτοῦ τῆς ψυ- 

χῆς ἀρετήν. 
ΜᾺ ᾿ ᾿ 

ΓΊΠΠαα, χαὶ πεντηκόνταρχον, Δα πὶ οϑι εκ «αδίθον 
- ΄. - ᾽ 4 

ἸΠονῖς ν οἰ θυῖιιβ. 

88Ρ. ἡ.9. 

Περὶς. το. 
82. 

αη. ι8. 

Ὅεη. ι8. 



Ἐχτοι. 

21. 

18, 

{Π|116 εβὶ 
σοπϑιξιαν 

“Ὁ ]αιι}ς 

99: 

Ζορίε. 26 . 

20. 
αι}, ὃ. 
30. 

ὑϑὸ 

τ ΟἸΏΠΟμ ΘΟΡΙΩῚ σα Ου ΠΆ ΠΟ ΠΟ. ΔΚ 1 Π15118-- 

«ἰοΘη  {1|6, [Ο10 ΘΟ} ῬΑΡΊΘΙῚ ἀοϑισπαῖο, ΟΠ Πα] 

ἃ 6 ρΘΡΠΙἸΒΟΘΙῚ 51Ππ81. ΠΔΓΘΉ 1 [6 ΘΟ 5110 ΦοιΠον, 

ΔΙΟν 505. {ΠΡ ΊΙΠΟ5., ΘΟ ἢ ΡΊΟΠ 65, ὈΥἿ ΠΟΙ 65. 5106} 

«αἰπαπαρίητα, δὲ. ἀδουνίοπθ5. ΘΟΠΒΕ ΓΑΙ, πὸ ἰρ5ὶ 
Ροπάιι5 ΡΟρ ΜΠ] 515} ΠΟΘ᾽ Ὁ Πέν ΤΠ] ΠΟΥ ΆΠΖΕΘ Ποῖα [πὶ 

50. ΓΘΟΙΡΟΙΌΠΕ ΘΟ], 4 115 Ορτι5. ο5561 }Π]οἱο. 
ΜΠ δίιν [Ὁγ6. αὐ οὐ 116 ἃς 5 αἴι5 65 ἀπ [δα ταν. 

Οπαρτομρίοι ΤΠ ΘΙ Πα τ᾽ ὈΥΙΠΟΙ ΘΙ 5ιιροθι 4] η- 

«ααρτιηΐα, 6] του θη, 1 Πσθ, ΘΟΠ]ΘΟΙΟΓ ἢ, ΡΓῸ- 

ΡΒ θίαμ ἃς 56 ΠΊΟ ΟΠ ἃ) Οἷ5. ἀ] τι 1ν]. 

Ἐπεὶ ααἀπιϊναν θην σοποιαργίμηι. (οι ]-- 

Ππππὰ ΠΟ Π ῬΑ ΠῚ Αἰ ΓΟΥῚ ἀὰ ἘΠ 4 15. ἂς ΘΠΊΟ] ΠΊΘ ΗΠ 

ἃ 4 νιϊαμὰ. οιϊπιιηλ ᾿π5ε πο πα αι, {πο ΠΟΠῸ 

{{Π1|5. 510 510] 58 {15 αἱ οἰμπῖα ρου ΠἸοθ μα, 5664 αὐ 

οὰ αἴτια ΘΟ μ πιο 111. διιας δ ἰσοπάα ππαρὶβ δ] 
τον] 115. παρ θαῖ, ἀπα πὶ ἃ ΠΟΙ ΡΟΣ ]65. ἀοι ΟΠ 5 
Ῥνοάιισοπα5. [τὰ 4116 ᾿θπιο ΟΠ 51] 1ανῖο σα 65, Πὰ- 

νἷβ 65ι 5110 (ἀ6ϑι τὰ σα  Παῖονθ, ΓΘ υ πὸ χὰ - 

Ῥοβίῖα. ἀριτα ΟΠ θτι5. νοπίογιιη. [ΠῚ νΘΓῸ 51 ἴῃ 

(ἀφ ΘΠ ΠῚ θτι5. 6. γ θῖι5 ἸΘν Ουἰ5 ΠΟΙ ΘΠ Πα 1 ἰδ 

Δα ΠΟ λτι5. ΘΟ 5] ΠΡΟ 5 : οαπὶ (6 ἀπῖτηὰ δὲ ἐδ γὸ- 

τοῦ. 

Ἰοτι5. ὁμπο πηοιτυιι ΑΙ αιιοεὶ ἰρ51 ΠΟ ΘΠ ]λτῖ5 Τηῖ-- 

1115 ΘΟΠΝΙΠ τιμ, ΠΟΉΠῸ 1ΠΖι Ὁ Πα διπ} ΠΟ} 15 δα- 

1 1 }}}105. ΘΟ Π51ΠΆΓῚ ὃ Εχ ατιο ἰσίταιν" Ψπἀο1 ρνὰ-- 
ναιπι ΘΟΠΒΓ ΓΘ ΓΘ ΘΟ Π5.Π 11}. «πιο πᾶ τη ρᾷοῖο, )0-- 
τΐπαιπὶ ρα Ἰτανὶ οοϑοπι ; ΠΟΠΉΪ Ππτ15 ΘΟΠΒ ΠΑ Γαι ΠῚ 

Ὡ Δ ΠΉ 16. οἰ] 115 ΘΟΠ 5111 1115 Θγα τ! Δ μλ γα 1ο-- 
ὨΪν ἃ} ᾿ρ515 ἀθϑια! 1 : σα δατσ ουῃι ἐγι ἀοοιτῖ- 

τι 6715... 6 τὰ ΠΙ6 ἢ. ΔΗ 11} αἰτο πἀθραηι ἀκ 665 

ΠΟ ὨΪ ἃ. ΝΌΠΠΟ σΟΠΒΙΠαγἾτι5. 116 οὐας Δ ρα 1] 15. 

4 Ἰοοὸ {Πππ|5 πιὰ 4α11.. Οοεζμηι ργὸ οοιῖο, τὰ 

ἀξ σΟΠ51111, τιῦ 51. 4115. ἀδχτθυα πὰ. ἐπα 1 Δ Χ Δ 1 

Ῥονοισδον {7 ΟΝ ον τὰ5 11 δὲ αἰϊθγαμη : αὐ πὸ ἰγὰ- 

504 715, Π6 ΠΠ|5 65, Π6 {πη 0] ΘΟΠοιΙ ἰβοὰβ., πὸ |- 

Τὰ} ΘΧΊἸ5ΈΠ65. {ΠῚ ̓πὶ λϊοιι),. ἀπ ΐ πὶ ΡΟΤτι5. τι 605 
«11 τὸ οὐἶο πα θοηϊ, ἀΠΠρὰβ : “αὶ πο πϑὶ τπϊ π6 
αιυϊδαιαι. (6. ΛΠ 115. σοΥΥ Πρ ομΪ ΟΡΠΟΧ ἢ 5. ἐς 

ΒΟ] Ποῖτιι5, Π6 πιθηΐθ οἰ ουαῖιι", πΘ μαννα ἃ Ποὺ 

Ροῖαϊ, ταὶ τ ο0 10, ΓΔ ἢ ΒΠ}15515 ΠΠπιὸ {Ππϑϑατιν 5, ΟῸΡ 

Πα θαι, τὰ απ Π)60. γθυβοίι", {Πα 05. ἀπλθὲ, ἃ]16- 

4. ΑἸ Μ95. παρθουῖ 

σθύτερον. 

»Ἐ άπ τῷ βίῳ 

«υἴπάας Ν,55. διὰ τὸ 

ΑἸῚῚ σπὶ δας π πρε- 

τῷ τῶν. Αἱ Μβ5, βίῳ τῶν. ϑιίαιίπη 

ἕνα υνὴ ἰ ἕνα. ἑαυτῷ. ἤδρ. «παγίας 
διὰ τὸ μηδένα. ἘΜΙΠ διὰ τὸ ἕνα μηδὲ ἑαυτῷ τ ὉΔῚ Πος 
50] τπν ὙἸΠῚ οϑῖ, {πο 6] γ,ο5ι μηδὲ 

Ῥ 5. ὁχοιδονῖε, Θαθίπάς δε. βοοιπ 5. οἱ ἄπο (9]- 

ον ΙΗ χοινωνῶν πλειόνων, ρζιω"ἴδιις αὐ ιιονῖδιις. 

5. 1] να ἐν ρόσνὰ- 

ς ΤΠτὰ βὸχ Νῖ55. Αἱ απ συμπαραλαυθάνομεν. Νοο “τὰ 
ἀλα] 1. ρόβι Μ,55, πὰὰ] βουλευώμεθα, ἘΜΙ οὐ Ἀεσ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜ 5. 

Ρ 

" 

Ε 

ΒΑΘ ΜΆΑΟΝΙΕ. 

συγχυθῆναι. ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον λέγων. Χιλιάρχων 
Δ « νιν γὰρ καὶ ἑκατοντάρχων χαὶ πεντηχοντάρχων χαὶ δε- 
, δ τὶ ἡ ἢ ἜΦΕ ΓΝ ἄρ πα ὌΝ ΑΜ 

χάρχων, χατὰ τὴν συμδουλὴν ᾿Ιοθὼρ, ὑπὸ Μωσέως 
᾿ Ἧι 

χαταστάντων, ὥστε διαδασταάζειν αὐτοὺς τὸν λαὸν, 
Ἐπ ᾿ Ε χαὶ τὰ ἥσσονα κρίματα τῶν δεοιλένων κρίσεως ἐφ᾽ ἑ- 

Α, Ε ἈΝ 6: "5 ν᾿ 2 Ὡς Ὧ. ἣ 
αὐτοὺς ἀναδέχεσθαι, ἣ ἀπειλὴ αὐτοῖς ἐστι, τὴν δια-- 

χόσμησιν ταύτην ἀτναιρεθήσεσθαι. Διὰ τοῦτο ἀφαι- 

ρεθήσεσθαι αὐτῶν χαὶ πεντηκόνταρχον ἀπειλεῖ' πολε- 
᾿Ν Ν᾿ δ μὴ ν Ἂ νον ον, ΑὐΝΒυ δ τ μιστὴν, καὶ δικαστὴν, χαὶ στοχαστὴν, χαὶ προφή- 

ἣ ᾿ 

τὴν χαὶ “ πρεσθυτερον. 

τί ὌΡ Ὶ ᾿ 
Καὶ θαυμαστὸν σύμδουλον. Πολὺ τὸ ἀναγκαῖον 

χαὶ χρήσιμον ἐχ τὴς συμδουλὴς τῷ βίῳ " τῶν ἀν- 
- Ὁ Ἀ 

ἕνα ἐξαρκεῖν πρὸς 
, δὴ ΄ -“Ὕ» 

θρώπων, διὰ μηδένα ἑαυτῷ 
᾿ ἧς Ξ ᾿ ἐὐπτ τιςς τος 

πάντα, ἀλλὰ δεῖσθαι χοινωνῶν πλέον κατὰ τὴν τῶν 

ἐχλογὴν, ἢ χατὰ τὰς ἐνεργείας τὰς 

στε ἀσυμξούλευτος ἄνθρωπος πλοῖον 

συμφερόντων 
ΟΡ 

τί ἴγ, σωματικάς 

ἐστιν ἄχυ τον, ὡς ἔτυχε ταῖς φοραῖς τῶν πνευ- 

μάτων ἐχ ΝΙΝ ν. ΕἸ τοίνυν ἐν ταῖς περὶ τῶν τυ- 
χόντον σχέψεσι συμθούλους “ ἘΑβαλΣ μρονεμεῦτδ ὅταν 

ἘΡΗ͂ΒΟ , ἌΣ ΤΥ ῆΡο. «ς δ τ 
ὑπὲρ ψυχῆς καὶ τῶν διαφερόντων αὐτῇ βουλευώμεθα, 

- ΕΥΡΥ τὴ ᾿ Ε “) προς ἐσ ο, τὰ δΣ 
πῶς οὐχὶ τοὺς θαυμαστοὺς συμδούλους ἐπιξητητεον - 

ἡμῖν; Ιουδαῖοι ΤΩΣ ἀφ᾽ οὗ τὸ πονηρὸν συμθούλιον 

ἐποιήσαντο τὸ πῶς “ παραδώσουσι τὸν Κύριον: ἀφ εἴπ 

λεν αὐτῶν ὃ Κύριος τὸν θαυμαστὸν σύμδουλον, οὗ 

τὰς μὲν συμθουλὰς ΕΠ πέρ ν. . Ἐξεπλήσσοντο γὰρ 

ἐπὶ τῇ διδαγῇ αὐτοῦ" ταῖς δὲ παραινέσεσιν οὗ προσ- 

εἴχον. Πῶς δὲ οὐ θαυμαστὸς σὐμόουλος, ὃ ἀντὶ τοῦ, 

“᾿ Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθλαμοῦ, συμδουλεύων , τῷ ῥα- 
πίζοντι τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέφειν αὐτῷ καὶ τὴν 

ἄλλην" μὴ ὀργίζεσθαι, » μὰ Γδιχκάζεσθαι, μὴ ἐπιθυ- 

εἴν τῶν αἰσχρῶν, ἐχθρὸν μὴ ἡγεῖσθαι . ἀλλ᾽ ἀγα- 

ἊΝ τοὺς μισοῦντας, μὴ ἐβρημο περὶ τῶν τον : ᾿ 
μὴ μετεωρίζεσθαι τὴν διάνοιαν, μὴ ἔτει παρὰ 

Θεοῦ τὰ μιχρά" ἐν οὐρανῷ τὴν χαρδίαν ἔχειν, ἐχεῖ 

με ετατιθέντα τοὺς θησαυροὺς, Θεῷ συνεῖναι; φιῇά- 

δελφον εἶναι, συμπαθῆ, χοινωνιχὸν ὧν ἔχει, μὴ ἐν 

βρώμασ: τὸ αιαρὸν ἀλλ᾽ ἐν χαρδίᾳ καὶ προαιρέσει τί- 

θεσθαι; Τ οὔτον τὸν τὰ τοιαῦτα συμθουλεύοντα, οὕτω 

θεῖα χαὶ θαυμαστὰ, ὃ διὰ τὸ νὴ δεχθῆναι παρ᾽ αὐτῶν, 

ἀφεῖλεν δὲ Κύριος. Οὐχέτι οὖν θαυμαστὸς παῖ! 

ΟΡ λιι5 βουλευόμεθα. ΠΝ 

ἃ 510 γϑίεγοβ ἀρησδίνςς Ἐδιι νότο οἐ ος. ρτῖ- 
πὰς παραδώσωσι. ᾿ 

ς ΒΔ οἱ Ἐρβ. Ῥοήπνιιν,ς ἀντὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ. ΑΒοϑι 

τοῦ ἃ αἸτῖ5 φαΐπαιιο Μεδ : 

τ οἴονος. {παῖπον ΠΡ τὶ Ὁὐ ρα ἰϑῇ μὴ δικάζεσθαι. 

Ἐδτιὶ νοτο οἱ ἄϊιο Μῖ55, μηδὲ δικάζεσθαι. ἀδοι 
8 [πὰ πος Μ55. βουϊρίαμη. οἰδη ἀϊπειις πος! “84 

ῃΞ ὃς ΟΣ ΤΩΝ ἈΝ. 

(ὦ 



ΟΟΣΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΆΙΔΝ 
δ. 

τοῖς σύμόουλος. Ἰυὐξώμεθα δὲ μὴ ἀποστερηθῆναι 
θαυμαστοῦ συμθούλου τ Ἰε ληίαν᾽ ταύτην, ἵνα 
ἀξειδὰν χαταλαύῃ τινὰ πσιρῦς τῆς ὑπὲρ τῶν ἀναγ- 

χαίων βουλῆς; ἀπαντήσας εἰς τὸν οἴκου τοῦτον τὸ 

χοινὸν τῶν ψυχῶν βουλευτήριον, εὕρῃ "λόγον παρα- 

χλήσεως, οἷόν τι Φῶς πρὸς τὴν εὕρεσιν τῶν ἀναγ- 

καίων ταῖς ψυχαῖς ξυποιοῦντα. Ὃ δὲ, παρούσης συμ- 

Θουλῆς ἀγαθῆς, τῷ θελήματι τῆς καρδίας αὐτοῦ πο- 

ρευόμενος τῆς ματαίας, ὅμοιός ἐστι τῷ “Ῥούοὰμι, ὃς 
ἀτιμάσας τὴν σώζουσαν γνώμην τῶν πρεσδυτέρων, 

ἘΣ ἠχολούθει τοῖς νεωτέροις τοῖς συνεχτραφεῖσιν αὐτῷ, ἢ 
Η Ἔα δε μὰς Ω 

δι᾿ οὺς χαὶ τῶν δέχα φυλῶν τῆς βασιλείας ἐξέπεσεν. 

Καὶ σοφὸν ἀρχιτέκτονα. Μετὰ τὸ ἀρθῆναι ἀπὸ 
τῶν Ἰουδαίων τὴν ὠφέλειαν τοῦ θαυμαστοῦ συμβού- 

λου, ὃς ἐδείχνυτο ὧν ὃ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, 

ἤρθη ἀπ᾽ αὐτῶν χαὶ ὁ σοφὸς ΠΣ ΤΟΣ χαὶ ἐγέ- 

νετο ἀπόστολος ἐθνῶν, ὃ Ἕραῖος ἐ ἐξ Ἑβραίων, ὃ ὃ 

χατὰ νόμον Φαρισαῖος, Παῦλος δοῦλος γενόμενος 
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃν "ἐδίωχε. Τίς ἣ τῆς ἀρχιτεχτονι- 

ΚΠΩΣ ἐπιστήμης ἀπόδειξις: Αὐτὸς γάρ φῆσιν' 

ς σοφὸς πηχτέντων θεμέλιον τέθειχα. Οἶμαι ὃ δὲ, 

ὅτι χαὶ Ἐν ῦμα τὸ ἅγιον ἘΠ Οαε τρλεῖ "Ἐχα.ν νησίαν 

Θεοῦ, χατ᾿ αὐτὸν τὸν Παῦλον λέγοντα - "ἢ Συνοιχοδο- 

᾿μεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι: 

χαὶ τὸ διὰ τῆς ἐπιχορηγίας τοῦ Πνεύματος συνοικο- 

δομεῖσθαι χαὶ αὔξειν εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ. Τοὺς 

οὖν ἀποδάλλοντας τὸν θαυμαστὸν σύμθουλον, τὸν Θεὸν 

Λόγον; ἐρήμους ἐποίησε τοῦ ΕΗ χιτεχπονος, τοῦ 

ἁγίου Πνεύματος. Διὰ τοῦτομὴ ἔχοντες τὸν ϑυύσοσν 

λο: γοῦντα αὐεδθ διαὶ συμ. ᾿ιβάζοντα, λελυμένοι εἰσὶ ὶ χαὶ 

ἐσχισμένοι ἄπ᾽ ἀλλήλων, ὙεύΞομδι ναὸς Θεοῦ ἊΝ τῆς Οα 

πνευματικῆς οἰχοδουῶς μὴ δυνάμενοι. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς 

ἐπ᾿ ἔχειν τὴν Ἐχχλησίαν τὴν ἐπι Ἴπρὴ) 5. 

τοῦ Πνεύματος στε ἀναδείχνυσθαι ὑ ἡμῖν τοὺς πνευ- 

ατιχοὺς ἀρχιτέκτονας, ὅποῖος ἦν ὃ (βεσελεὴλ; 

ἠνέπληρει ὃ Θεὸς ἸΠεῦμα θεῖον, Πνῦμα Ἤ Ἢ 

χαὶ ἐπιστήμης, ἀρχιτεχτονεῖν οξὰ πάντα τὰ ἔ; ἔργα 

τῆς ἀρχιτεχτονίας. Καὶ συνετὸν ἀχροατήνι ἰκατὰ 

τὸν Σολομῶντα, Λόγος “πολυτελὴς εἰς οὖς εὐήχοον, 
Λ ΓᾺ ̓ 

8, ΕΥ̓ 

τι ΠΆΡοΩΕ Μ55. μοππ.]}} εὕροι λόγ. ὃῸὃῸὃὋ 
τ ἘΔι ἐδίωξε. Αἱ ΜΞ. 4παιαπου ἐδίωκεν, 

ΒΝ οενοβ απ πὸ ΠΡνὶ συνοικοδομιεῖσθε. ἘΜ Ὶ ΠῚ νογὸ 

ΡΒΕΟΡΗΕΥΛΝ. ΟΑΡΟΎ 1Π|- 099 

πἶβ σομηηον οαἴα σα ἠ η 1Γ{Π|511|5., 4105 ΘΟυτ τι 

Ῥοϑϑι θὲ [ἀοϊαὶ ραν Ποῖ ρ65, τ πὸ Ῥαϊοι ἴῃς οΟἰΡ15 

ἴποσϑο αϊἀχιιατι ρΟΠ επτιη}, 56 ἴῃ σον άο οἱ πὶ 

ΔηΐμΪ ΡΡΟροϑιῖο ἢ ΟἿ δ πιϑιη1 σΟη 5111 460 ἐἰ- 
νἶπα οἵ ἀ ι]Ὰ 1Π1ὰ ἀα]ναϊ, δαιτὶ Ἰἄθο ΤΠ Πτι5 

ΡΒ ΓαΠ1, πιο, ἰρϑύιπὴ. ΠῸΠ ΔΟΟΟΡΘΙΪΏΙ. Τίαιο 
ΠῸΠ οδὲ δπὶ ἀρ ἴρ805. δ πιϊνᾺ 115. σοΠΒΠ}1ὰ-- 

τἶτι5. (ιουιιηῖ ΡΥΘΟΘΠ)1:", Π6. Ποοοδία ᾿ιοο «6- 

τ ϊγα ΠῚ ΘΟΏ 5, ΠΑΡῸ ἀδϑε πὰ πηι. πὰ οὐ! ΟΟΟΆ510 

Ροίθπαϊ 6 γοθθτιθ ΠΘΟΘΘϑΔ 15 ΦΟΠΘ1ΠΙ 5656. οὐ - 

ἴδηι ἀθάονῖ, δά ᾿ᾶπο ἀοΥημ 1), ΘΟΙ  Ππ1Π 6. ΔΗ Πα - 

αἰὰπὶ ΦΟΠΒΙ τι η1, νη 6 ἢ 5, ἱπυ θηϊαΐ νουθῖπ οοη- 

ΘΟ ΪΆΤΟΡ τι π}, {π|0 ὙΠ 11 Ππχ αυιςο απ ἀΠΙΠΠΆ 115 Δ] 

ἱπνοηϊοπα. οὰ πὲ δὲ σοπαπιοιηῖ, Αἰ θυ αι)". 

Ῥουτὸ 4] νηΐ 58} σον 5 νομαπταῖθ [Ὁ γτπ, ΘΔ λ- 

51 σοποι πὶ νοΐ Ππαθθαΐ δα τὰ πιιπη, 15. 551- 

1} 1115. οϑὲ ἈΟΡοδηι, {{| 5Θη]ου την 5 Πιϊανὶ ΘΟ 51- 

Ἰο 5ργΓοῖο, Ππιπίουθ5. 56 οι πὶ Θατιοαο5. σθαι τι5 

δῖ, «πουιι ΟρΘας ἱπηρου πὶ ἴπ θοθι {υ1]}115 

ΤΉ Ϊ511. 

107. ΠῚ βαμίοηίδην ατο]ι  Θοίτιηι. ῬοΒ τυ η ἃ 

Δι αῖ5 αΠΠ1 5. δι πηοἵα δὲ Δα πηϊ Ὰ}}}}15 ΘΟ Π5 11 18-- 

ΥἾ1,. 41] ἀθοϊαραῖιιθ. οϑὲ 6556 ΤΟΙ Ἶη115 Ποϑίου 16- 

5115 ΟΠ υῖϑίιι5, ἃ Πϑάθιη “ποάτι6 ἃ] αἴτ5. ο5ι δὰ- 
Ῥίοπ5. ἁΡΟ ἰ Γθοῖιι5, δἰ [δοῖτι5. Θϑὲ σ᾿ ηΓ 1} ἀρ Οϑίο - 

1π|ι5, ΠΟ δοιι5 οχ θυ δ 15, 5ΘΟ Πα 11ΠῈ Ἰορομι Ῥ]Νὰ- 

γἰϑεοιιβ, Ῥαυίτ5. 7651 ΟΠ 511 5. {16 πὶ Ρουβπ θὰ- 
ἔπι, 5ούντι5 οἴδοῖι5. πο παη) δϑὲ Ἀν στ ΠἼ ΘΠ [{1Π} 

6715 41 ρΟ]]Π νας 5οΙ ΘΠ 185. ἀρ ΟΠ] ἐθοΙΟΪο: ἢ Οονῖο 

Αἰ ἴρ56 : ζ7ὲ σαρίοπς ατοἠιίϊοοίτι5 {πιπιἀαπιθτείτεηι 
Ροσιιὶ. Αὐϊτγον διιΐοπι δ ἃ ΒΡ ΊΡΊτπι ΒΆ ΠΟΙῸ οοιι ἃ} 

ἃνομιθοῖο Ἐποοϊοϑίαιη. ΠΘῚ ὡσὰν]. ΘΘο τ] 

Ῥαυιηι ἴρϑιιηη, 4] ἀἸοῖῈ : Οοωεἰοανηϊηὶ ἐπι ἦκα-- 

ὑἱαοιἴιτι ΤΠ) οὲ ἴηι δρίτίι; ἀϑβουῖζαιιο Τὰ ΟἸ οβίδηι 
μἰ πἰδί γα πο. Κρ ν τπι σοοΠΠ οανὶ Θὲ ΟΡ ΌβθονῈ. ἴῃ 

τΟΠῊΡ τη}. Βα ΠΟ ΠῚ. ἴῃ ΠΟμἶ πο. Τίλαιιο 605, {τι 

᾿πππο Δα Ρ ΠΠ]ΠΘ πὴ. ΘΟ ΘΙ ΠΡ τι Τλοιιη.. Μ᾽ ΟΡ] 1 

ΤΟ] ΘΟΟναΠ  ,). ΒΆΡΙΘΠΠ ἀρ ΠΘοῖο ΒΡ ν τι. ϑάποῖο 

ΒΡ] Ἰαν τε. Οὐ ρ ΡΟ ρου οἵιπὶ ΠῸΠ ΠΑ ΠΘΔ ΠΕ {{π| 605 
σοασ ΘΟ. ἃς ΘΟΙΡΙησαΐ διπὶ 5011] αἴάαιιθ ἃ 

56 ἴπνίσθπι 56 ραΡαΓ, ΠΘ 116 ῬΘΙ’ 50 101 Γά]6 πὶ Ὡ1Π-- 

σαι] ο ποῖ {ΠΟ ΡῚ Π6Ὶ [ΘΠΠ Ρ ΠῚ Ροϑϑιιηΐ. Νο5 γϑῸ 

ῬυΘοθ μι", τι ἘΟΟ  Θϑ188. τη] Π]5 ΓΘ τι ΒΘ ΙΡ ἔτ|5 60 

τῦ ΠΟ 5. 5Ρ᾽Ρ114165 ΡΟ] ἔθοῖοθ. ΘΟ ΠϑΕ [τα 5. τι τι5-- 

τ] 01 οὐαξ ΒΌ56 166], {θη πη Ὀ] ΟΝ: Τλοῖι5. Θρίνιτπι Εαοώ. 31. 

ἄϊνίπο,, ϑρινίτα 110 }ΠΠσ π Ε185 ΘΓ 5οΙ θη 160, τι ΔΡΌΒΙ- 

τϑοίομ!οθ5 οροῦαὰ οπιηΐα [ἀνοίασονοι. Εἰ ρτμάφθη- 

οἱ Ἀορ. ῥυΐπαιιβ, οἱ Ῥγοοορίιι, μα. δ... συνοιχοδομεῖ-- 
σῆσι. Ῥ “ 

“ Αρπα τ ΧΧ γγὸ πολυτελὴς Ἰορίταν σοφῦς : Δύγος σι- 

Ῥμιὶρ 
ὃ, 

᾿- (Ὁ 

Βρ]ν5. 

22 

[ 



γον. 35. 

12. 

αι. ται. 
τ ν 

«Ὧν: 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΙΌΝ 040 

ἐόπὶ απιἰϊίοτοιπι. 8ὶ Ἰκῖα ΘΙ ΟΊ ΟΠ 6 ΠῚ, ϑ γ,π0 ρΓο- 

ἀϊοσιις ἵτι ατισόπι οὐ οαϊοπΐσπι ; αὐὶ 5ΘΡΤΠΟ ΠΟΗ 6ϑβῖ, 

ἁαάται 181] Οριι5 6δὲ. Οἴππὶ ᾿στει" 6 πηθἴο 5.0 1α- 

τι5 511 Δἀπηῖ γα Ὀ1Π15. 116 ΘΟ Π5!Πγῖτ5, 4υδάδηι σ0Π- 

βοιθπτα δ δ πη ῬΥ τ 65. ἃυ 110} δἴμητι! Δ] 5 
65:. ΤΙ] δῃϊπὶ ἀρσθ πη ΠῸΠ 6ϑῖ, οἴϊαξιη" {Γᾶ 006 - 

ἴα. δι ιθπι τη] θϑἔτιπ ΦαΙἃ Π|, ΟἸ1ΠῚ 5ΘΓΤΠΟ 

«υϊάθην ᾿π.6 1 εθ Πεῖα δὲ ΒΘ η ΘΠ ΠΑΡ ΊῚ ΠῚ Ὀ]Θητι5 ἰὰ 
Βοϑίαν, δ {πὶ 46 οἴοιῖβ ἐνδοῖθῖ, πθο ἴαιηθη δἰἰεϑὶ 

«υϊδαταπι 4] Ἰ51Ππδοο ΡΥ ἀθπίθν ρϑροϊρῖαῖ, ργὸ- 
Ῥ[δγθασιιοι δὰ5 ΔΠΪΠῚ85. ΔΠΡῸ5. ΠῸῚ ΠΑΡ Θαΐ, ἤτ|85 

ΤΟ ΟΠ Πτι5. δ ΘΙΙΟΓΙΙΠῚ 56. ΠΊΟΠῚΙΠῚ ἀΠΙ5ΟΠ] ΓΔ ΓΟ ΠΟ ΠῚ 

τους, ἀἴσθηβ : Οτεὶ παϑοὲ ἀτιτος ατιαϊοπαϊ, ατι- 

αϊαϊ. 

τοϑ. Εὲ ἐπιροπάπι αὐοϊοσοοπίος ρῥΓϊπιοῖρο5 60- 
τιίηι : “ογίςοτος αουπαιπιαδιιιίμ οἷς. ῬΌΡΙΘΧχ. εϑὲ 

Ραπὸ βϑπι5, οἵ ΒΟ ρυῖνανῖ, δὲ ταν] ἀθιθυϊου!- 
Βθιι5. Ῥοβίδαχυδίη οπὶπὶ Του παῖον ΠΟΙΉΪπιι5 ἃ- 
511} ἃ Πιάδρα οἱ ἃ Τογυβαϊθιι ΓΟθτ" ῬαΠΪ5. οἱ 
ΌΡτι" ἀστ», σἸσαηῖθπι [ογ θπι, ΒΟΉ Π 6 πὴ 6 |1ὰ-- 
ΤΟΓΘΠῚ, {ππ 4] 6 πῈ, σΟΠ] οἴ ΟΓ ΠῚ, ΡΥ ΠΟΙ ΡΘΠῚ ΒΡ 

αυϊπαιαρίπεα, Δ μι ΒΠ]Θιὴ σΟΠ5 ΠΠΆγΊτι., ΒΆΡ Θη- 

[6 Π| ἀρ ΟΠ Γθοπι πὴ οἵ γα ἀθητθ πὶ Δι ΠΟ Θὰ : [ΠΠῸ 

μϊπαΐα δϑ ϑουῖρίθνα, [ῸΓ6 πιξ ᾿ρ515 Δἀο]θβοθηῖεθ 

ῬΥΪΠοΙρο5. πη ττονοπειν. Αἄθοὸ πονογαξ ᾿ὰπς Ρα- 
ΠᾶΠῚ ΘΊΓαν 55: ΠΙᾺ ΠῚ, ΟἸμῚ} ἃ} ΔΔΟΙΘΒΟΘΉΠΡιι5. ΓΘΡΊ-- 
ταν Δατηϊηἰδιγαϊανιιθ εἰν ̓ ταὰ5. Ἐδὲ. οπῖηι δάοίο- 

βοθηϊία ἰθυϊτοτ οΡποχῖίὰ οἱ δὰ Παστπα ργοπὰ : ο- 
Ῥἰἀτταῖος οἰ παῖς, Ὀ6ΠΠῖτιεθ ᾿γαο. ΡΘ ] πιὰ, σοη- 

{π|Π16}18, Βα ΡΟ θ᾽α. ΘῈ ἈΥΡΟΘΆΠΙα ὙΠΠὰ 5ῈΠῚ τπΠ8 

οὔ Πανθητιιῖθ ἐπιῖγῖτα. Ἐ χοἰ ταν Την Ἰἀἴὰ ἀάνον- 

5115. ὙἹΡΓΠΤΘ ΠῚ Ρ ΔΟΘ [Δ ΠΕἸ551 ΠῚ Δ ΠῚ 5, 550 ]ΟΙΟΠΘ5. Πὰ- 
Ῥοπίι: δάνοιϑιια ἀοιηθϑιϊοοβ. Τππυ ΓΙ] τι πὶ 
ΤΠΔ]ΟΡ Ι ΠῚ ἔπ Πγἃ {Ππιν ΘΠ Πα ΓΘ ΟΠ ΓΑ ΤΕ], (ΠΟΤΈ 
ΟΙΏΠΪ τ ΠΟΠΒΟΥίΟ5. 6556. 58} 1105 ΠΘΟΘσ56. οϑὲ, 
Οὐἶρρο ρυϊποῖραπι νὙἱΠα σα] αν ἔα το5. σῖιπῈ 5110 }1- 
ἴουτιμι ἃς οὐτοϊαττσ5. Ππιροόπαπι «ἀοἰοςοοπῖες ρΓὶπ- 

οἷρες ἐθτγιιπι. Βομὰ αυϊθ πη. ΠιιΠΠΘΤῸ 5] Πρ] ανὶ 

ΘΧΡΥοβϑῖε, ραΐα να! άπιπη, να]!άδπι, ΒΘ] το ΓΘ), 

Ἰαάϊοοπι, ργορ θέα πη, ΟΠ] ΘοΟ ΠῚ, ὈΡΙΠΟΙΡΘΠῚ 
506} Ταϊπιασίπῖα, Δ ἀπ ΓΔ ὈΊ]6 πὶ ΘΟ 5. Π] Ἀγ 1 , 

βαρ᾽θπΐθπι ΡΟ δ οῖπι πη, ΡΥ θη ΘηῚ ΔῸΘΠΟΥ ΘῈ : 

φὸς εἰς εὐύκοον οὃς, ϑόγπιο βαρίεπς πὶ ἀπ όπεὶ οὔ άζετε- 

ἴδπὶ : ἴῃ {πὸ «υϊ4 Ξουϊρίονοπι ἀθοοροτῖῖ, ἴδοις, ορῖ- 

ΠΟΙ, πο Προς 4πὶ γουθα ἀπιεοοεπεῖϊα Ἰοβογε υολπουῖε. 

ως τὐΐεπι Ξαπὲ εἰς ἐνώτιον χρυσοῦν χαὶ Σάρδιον πο- 

χυτελὲς δέδεται, [πὴ αἰισεαπε ἱπαμγθηι δἰΐαπε δ᾽ αν αδζιπε 

Ῥλειζοσιιτι ἰδ αἴπιηε ἐσὲ. Ν Ἰάδίιν Θμῖπὰ ΤπίογρΓα5. 1116 

νόξοτη πολυτελὴς ἢ τιπα ΡΟΥΘ ράττθ μνγυμονιχῷ ἅμισο- 

πέρατι ἴῃ ΑἸτογαπι ΓΡαΠ5Γα ῖσϑο. 

᾿ 
᾿ 

ἀδη νεότητι πάθη" 

5. ΒΑΒΙΗΠ ΜΛΟΝΙ. 

" ΞῊν ε π- “ 
ὅπου λόγος οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ἀχοὴς χρεία. Ἐπεὶ οὖν 
Υ ὁ Ἐν - τ 

Ὁ ἤρθη ὁ θαυμαστὸς σύμδουλος, ἀχολούθως συναφῃ- 
ΓΦ, αν λλν «ἢ ὙΨΨΆΟ ΄ σ͵ 5» γα: 

θεθηι χαὶ ὃ συνε ἀχροατῆς. “Ὅπου γὰρ ἀργύρῷν 
ΒΙΣΡ "Ε - 

οὐχ ἔστι, τραπεζίτης ἀργεῖ. Αυπηρὸν δὲ χαὶ ὅταν λό- 
Χ τ Ἂ2 γῇ ΟΞ ᾿ 

γος μὲν ἡ πλήρης νοημάτων, χαὶ χατὰ πραγμάτων 
᾿ τ Ἢ τὰ Ἅ 

φερόμενος, ὃ δὲ συνετῶς αὐτῶν ἐπαισθανόμενος μὴ 
Ἐκ τα ΡΝ ΤΣ ὩΣ τ 

παρῇ, τῷ μὴ ἔχειν τὰ ὦτα τῆς ψυχῆς, ἃ ὃ Κύριος 
ἘῈ ο ἘᾺ τος ΜΝ ᾿ - , πε ον - ΄ 
πρὸς τὴν τῶν ἰδίων λόγων ἀχρόασιν ἐπιζητεῖ, λέγων: 
ἣ ΜΙ ν Ω ὙΠ ῊΡ, 5 , 
[} ξχὼν ὠτὰ ἄχουξιν, ἀχουξτῷ. 

Καὶ ἐπιστήσω νεανίσχους ἄρχοντας αὐτῶν, χαΐ 
ὲ ; πτας ΣΝ ᾿ 

ἐμπαῖχται κυριεύσουσιν αὐτῶν. Διπλῇ τιμωρία, χαὶ 
“- -Ὁ ἃ Α -- - - 

ἀφαιρεθῆναι τὰ ἀγαθὰ, χαὶ παραδοθῆναι τοῖς χεί-- 
Η͂ ᾿ 3 παν τα Ἂ ν ΄ 

Ε ροσι. Μετὰ γὰρ τὸ ἀφελεῖν τὸν Δεσπότην Κύριον 
ΣΡ ΤΥ Ὁ σσω Ἀ9 τϑαν ΑΡ τ Ὁ π᾿ ΟΣ 
ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ. ἰσχὺν ἄρτου 

χαὶ ἰσχὺν ὕδατος, γίγαντα χαὶ ἰσχύοντα, καὶ ἄνθρω»- 
Νὰ πὸν πολεμιστὴν, χαὶ διχαστὴν, χαὶ στοχαστὴν, χαὶ 

ἢ 
πεντηχόνταρχον, χαὶ θαυμαστὸν σύμβουλον, χαὶ 

ν ΕῚ ϑ' ν 

σοφὺν ἀρχιτέχτονα, χαὶ συνετὸν ἀχροατὴν, τότε 
ἜΤ ἋΣ Ἢ Ξι 
ἠπείλησεν ὃ λόγος αὐτοῖς ἐπιπεμφθήσεσθαι νεανί- 

δ ὼν "ἢ ΄ ϑ» , 
σχοὺυς ἄρχοντας. Οὕτω χαλεπωτάτην οἶδὲ τιμωρίαν, 

᾿ ΄ Ψ - πω 

ὑπὸ νεανίσχων ἄρχεσθαι χαὶ διοιχεῖσθαι πόλιν. Κοῦ-- 
νιν τς τὸν Υ Ἐλι χ " “ 3 φον γὰρ ἣ νεότης χαὶ εὐκίνητον πρὸς τὰ φαῦλα - ἔπι- 

ἀαδρ ΑΝ ἢ χς " 
θυμίαι δυσχάθεχτοι, ὀργαὶ θηριώδεις, προπετειαι, 

ε φ Ἀ - 

ὕβρεις, δπερηφανίαι χαὶ φυσιώσεις σύντροφα τῇ 
ἴω , φθόνοι πρὸς τὸ ὑπερέχον, ὑποψία: 

ον. δίυρίων χαχῶν ἐσμὸς συνέζευχται 

ἀρχομένοις γίγνονται. ᾿Επιστήσω νεανίσχους ἄρχον- 
3. ταΐϑ ΄ειλ ᾿ ΕῚ ΄“χ.ε - 2 , τας αὐτῶν. Τὰ υὲν ἀγαῦὰ ἑνιχῶς ἀπηγγέλλετο, ἰσχύ- 

ας" ,, δὴ Ν ἔῃ 

οντα χαὶ ἰσχύουσαν, πολεμιστὴν; δικαστὴν, προφή- 

τὴν; στοχαστὴν," πεντηχόνταρχον, θαυμαστὸν σύμ- 

βουλον, σοφὸν ἀργιτέχτονα, τὸν συνετὸν ἀχροατήν᾽ 

τῶν δὲ χαχῶν ἣ ἀπειλὴ εἰς πλῆθος ηὔξησε - Νεανί- 

σχους ἄρχοντας, χαὶ, ᾿Ἐμπαῖχτα: χυριεύσοῦσιν 

Β ὑμῶν. Οὐχ ὃ τὴν ἡλικίαν νέος χατηγορεῖται, ἀλλ᾽ ὃ 

νεαρὸς τὸ ἦθος. Οὐ γὰρ ὃ τῷ χρόνῳ ἐλλείπων πάντως 
ω- 

ἃ ἘΦ ὕθρις. Αἱ 5ὲχ Μξβ, ὕδξρεις. Μὸχ αιήπάὰς 

ΜΞ5. φθόνοι. ΑἹ ἌΡ. ῥυίπειβ, 6 40 στᾶνο Πα οττὰ.- 
τὰ ἴπιὶ ΠΟΒί ΓΑ ΠῚ εὐϊοπεπι ἔγατιδῖε, ΒαΡε φθόνῳ. 

ἃ Τία Πρτὶ Ξεχ απιϊμη, ἘΔΗ πεντιρόνταρχον, καὶ τὰ 

λειπὰ, θαυμαστόν. ΠΙᾺ, καὶ τὰ λοιπὰ, εἰϊαπι 51 ἃ δες. 

ΠΟῚ ἀἴλ0 85 εἴ, 1ἴα Τα ἢ ΡῈ 56 οἴϊοβαπῃ οϑῖ, αὖ ὄχοσοῖ- 

14] ἴῃ μἷβ τες μοπιῖποϑ, ΟΡ δᾶπι ΞΟ πὴ σατβα ΤΏ, πὶ 

ΠΟΥ, 5Γα πὶ Φο] επιάτιπι γι] σατεπε, 

ΞΡ 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ἿΝ ΒΑΙΑΝ 

ψεχτός: ἀλλ᾽ ὁ χατὰ πάθος ζῶν. Ὁποῖος ἦν ὃ Ῥο- 

δοὰμ., περὶ οὗ γέγραπται, ὅτι Καὶ ἹΡοδοὰμ. ἦν νεώ- 
ΑΥΤ Ν Ὁ Ὁ " τἢ ΡΤ ΎΡΙ 

τερος, χαὶ δειλὸς τῇ καρδία. Διὰ τοῦτο χαὶ ὃ ᾿[χχλης- 

σιαστὴς, Οὐαί σοι πόλις, φησὶν, ἧς ὃ βασιλεύς σου 

γε πε αδ ΟΣ χαὶ οἵ ἄρχοντές σου πρῶ ἐσθίουσιν. Οὐ 

γὰρ ὃ τὴν "ἡλιχίαν νέος, ἀλλ᾽ ὃ τὴν ψυχὴν ἀτελὴς, 

δ ει τερας χαὶ ἐνταῦθα έγεταῖ3θ: πεὶ τόγε τῆς ἧἡλι- 

ς ὅτι οὐχ ἐμπόδιον τῷ βουλομένῳ ζῆν κατ᾽ ἀρε- 
Ε Ὁ . ε , , ει’ ν᾿ ΚΣ 

τὴν, ἐν τοῖς πρὸς γ| (εἰτι8ν λόγοις ὃ ΒυΡΙΟΣ ἐειδενν 

εἰπών: Μὴ λέγε, ὅτι νεώτερός εἶμι. Οὐ ἡδρ. “ἠρνή- 

σατο αὐτὸν εἶναι νεώτερον " ἀλλ᾽ ἔφη, μὴ εἶναι ἐμ- 

πόδιον αὐτῷ τὴν νεότητα διὰ τὴν τελείωσιν τῆς ψυ- 
το δὶ απὸ εἴ ἜἘΚῚ , δον Ὁ ΠΥ Ὁ -» 
χἧς: “Ὅτι πρὸς πάντας, πρὸς οὺς ἐὰν ἐξαποστελῶ σε, 

Γ Ἷ Ὲ 
πορεύσῃ. Ἡ᾿ῷ γὰρ φρονήματι ἑώρακα “ πρεσβυτιχὸν 

τυγχάνοντα, ὃ βλέπων τὴν σεμνότητα τῆς ἐν τῷ 

χρυπτῷ πολιᾶς. 

Ἰδμπαῖχται δὲ χυριεύσουσιν " τῶν παραστησάν- 
τῶν ἑαυτοὺς δούλους τῇ ἁμαρτίᾳ. ᾿Εὰν γὰρ γένηται Ὁ 

χύριος αὐτῶν ὁ χοινὸς ἐχθρός: οὐχὶ ὡς ἰδίοις χέχρη- 

ται. ἀλλὰ παραχέχρηται ὡς ἀλλοτρίοις. “ μπου.- 

πεύει γὰρ τῷ παγιδευθέντι ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας ὃ χοι- 

νὸς ἡμῶν πολέμιος, ἐπεμβαίνων χαὶ χατεπαιρόμενος 

ἡμῶν, καὶ οὐχ ἡμῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν, οὗ ἀπεστασίασεν ἡμᾶς, χαὶ δηποξε ων. ἡμῶν 

τὴν ἀσχημοσύνην, οὐ παύεται θριαμδεύων τοὺς αἷ- 

χμαλώτους, καὶ ἐμπαίζων τοῖς ὑποχειρίοις. ᾿Κπει- 

δὴ γὰρ αὐτὸς πεποίηται εἰς τὸ ἐγχαταπαίζεσθαι 

(Τοῦτο γάρ ἐστι, φησὶν, ἀρχὴ πλάσματος Κυρίου, 
πεποιημένον ἐγχαταπαίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀγγέλων καὶ 

αὐτοῦ " χαὶ δ' ψαλμὸς, Δράχων οὗτος, ὃν ἔπλασας, 

ἐμπαίζειν αὐτῷ), περιτρέψας ἡμῖν ἅπερ αὐτὸς πά- 

σχειν ὥφειλεν, χυριεύει ἡμῶν διὰ τῶν ἐμπαιγ- 

μῶν. 5 Ὅθεν ὃ τῆς ἐκ τοῦ διαθόλου ἐνεργηθείσης εἰς 

» 001}. Ῥυΐμητις ὁ τῷ ἡλικίᾳ. 
ὁ Τπι {ὐθιι5. ΝΊ55. Ἰορίειν ἠρνήσστο ἑαυτὸν, τη8]ο. 

Νὰπι ποὺ ἰοσο Τ)ομπηΐηιβ., ποῖ Ψογοπιΐα5 Ἰοχαϊτιν, 

Μοχ ἴγὸ5 85, βάτο ἂο ΓΙΧΧ πρὸς πάντας οὕς. ἘΔ1 οἱ 

ἄτιο Νί55. ὅτι πάντας πρὸς οὕς. Αἱ Ἀδρ, τον τι5 τη ]τις, 

πορδς ΘΧ ῬΓΦΒΟΙΡίΟ ΟΥ̓Δ ΠΥ] 1605. πρὸς πάντας 

πρὸς οὕς. 

ἅ Τίὰ γδοῖς οἰπϑε ἤλδμι Τπστοιιβ 6 5115. (ΟΠ ΊΕΙΡι5 Ἦ, 

68 Ψ,, φαῖριι5. ατουάαο (ΟΠ ον τἴπιις ἃ ] πρὶ ἀόθοῖ. Αἱ 
ἴτὸβ Ἀδρὶϊ ΜΙ55,. δὲ ΘΠ δουτιρίο μαΒοπὶ πρεσθυτιχῷ 

τυγχάνοντι. 
εΒο 5. «πάρει ἐχπομιπεύει, Τα τὰ 01}, ρυΐτπτιβ ἡμῶν 

ΡΕΑΟΡΠΕΤΑΝ ΟΑΡΌΤ 1|- 01] 

6 ΘΟΒΓΓΑνΙΟ δὰ {{π|60. ΓπΓΘ ἢ δ ται" πλαϊα, ἰπς θ] τ ὰ- 

ΙΘν ΠΟΥ ΘΧΟΡΟΥΘΙῸ τ ΠΙμἰπ), «Το ἐδ οοτι- 

[ἐς ρνϊποῖρος, οἵ, [λον ῖσοτο5 ἀοηυεαθτιαίιιτ' ν ΟΠ 5. 

Νὴ ἰ5 ({ἰ τοἴαϊο οδὲ Κα ϑηΐδ., 5041 {π|1 {παν 5. 65] 
τ ΟΣ Ἴ 115, Ἰπϑἰ λα] αΐαν". ΝῸΠ ΘΠ ΐμῚ 5, οὐ ἀο οι 

τοἴαβ, 65: οσοπεϊηιιο οὐ] ραπάτι5, 56] {τ νἸτΔ}} ἈΡῚ: 

οἰ 4 τα] ιι5 ἰἀϊοίαην. ἘΪαβιηοα] ονὰΐ ἈΟΡΟδμ,, 

εἰ "ἰηεϊάιις σον εἶθ. Οταγο οἱ Το! οβίαδίοϑ : 76 ἐἰ- 7 

δὲ, ᾿παεῖῖ, οἰρίία5, ΟΣ 164 {πιτ|5 ιπίου;, οἵ ρμτὶπ- 

οἷρος {πὶ ἡναιιὸ σοπιεαιι. κου Θηΐμι {11 δῖα! Ἵπι- 
νοηἶ5, 566 αι σοι τη} ἀμ Δ ΠῚ ἐπ} . ΘΟ 5 δῖ, 
οἵαν. πο ἀἸοίταν [πηΐον. Νὰπὴ αιιοα φο[α5. Π]ΠΟΝ" 

10 Ἰ θἴο ΠῸῺ δἰ. οἱ, {αὶ οχ ΡΡΌΒΟΡΙΡΙΟ νιρπι- 

τἰ5 νίνουθ νυ που, οϑιθη ει ΤΟ] 115. οἵτη ἃ110-- 

«παπιετι5. οι. Φουθηλα μι, ἀϊοθηβ, Δοἰϊ ἴσον, Ομα 7ὲ.. τ. 

ἡμιυῖον" σι. ΝΟ Θηΐην ποραν]ῖ 6556 ππ] Οὐ ὴῚ : 564 

αἴχτι, Ἰανθηταμι οἱ ΠῸἢ 6556. πη ροαϊηοηΐο ρΡῸ- 

Ῥίον. πίη ρου οι οπθ : μία αὐ ομιτιὸς κε 

4105 τι 56 }Ὸ 6, ἐν ὶς. Ἔσο Θηϊην, 411 ΘΔ Ώ ΠΟΙ αι 
1π Οὐοα! το ὁ5ὲ συανιταΐθιη νἱἄθο, 0568 [6 ΘΟ ΒΡ ΘΧὶ 
Ἰπ θη ΘΓ ΡΥ οΠεὰ 56 ΘΠ]. 

τορ. 1)ογίϑονθς απίθπι «ἰοηνϊπα τιτίτι, οἷ νὶ- 

ἀοΠοοι. αἰ 5656. ΡΘοσαι Δα ἸΧΘυ  5Θυν ΓῈ||. 
Ετοηΐη δ σομμλιηἶθ. ΤΠ μηΐοιι5. ον: ΘΟΥΠΙΣὴ 
ἀομλΐπιιθ., 7 πὶ ΠῸΠ {{π|ᾶδὶ ΡΙΟΡΥ 5. ΠΠΔΠΘΙΡΙ5 
αὐ{ἰτπ|, 5661 Ραμ πι [Δ Ὠγ τι} Δ] 1615. ΝΠ. ἰϊς 

Ποϑίοι σΟΠ 15. ΠΠΟ5115. ΘΠ} ΠΠΙΘῺῚ ἱπ θεῖν 1 ρθο- 
οαΐο, οθῖι ἱπ᾽ οι ρα οβίθηταῖ . ἸΠδι 116... Θ᾽ 86 

ἀὐνουβιιηι ΠῸ5 οἴερε ; πθὸ δά νούϑιιβ ΠΟΘ 50}11Π} 

5664] οι πὶ δάνουβιιβ ΠΟ ΠΔ 11} ΠΟΘΙΡΕΙΠ 7 ἃ 410 
ΠΟ5. ἱπηριι σιν ̓ ρϑῖτι5. ἀ δ δοἸ πλτι5 : αἴθ. τ τι - 
ἀἰπθι ποϑίναμν ἀθίθσθη5., θ᾽ σαμεν 15. ὑὐπι- 
ΡΠαγΟ.. ἃ. 5 Ἰτ05. ΠΠιάθνο πῸμ οοϑβαῖ. ΝΆΗΙ 

«ιοπίδην ἀἰΘϑε ΠπΆτιι5. οϑὲ ΤΡ βίο ηὶ ( 706 Θτῖηι, ἴῃ - [0}».60. 10 

«αἰ, δε: ρτὶποῖρίπηιν ζογι αἰϊοηῖὶς 71)οπιϊγιὶ, {ὰ- 

οἴτιν τὶ ἐἰϊ θυ οί τι αὖ απϑοίὶς 6715. : δὲ ῬΘΆΪΙητι5, 

ἤταρο ἰδίθ, ἡτίθηι Ποτιπαϑίϊ αεἰ ᾿ἰ Ποτέ οἰ), Ῥοαὶ. τοϑ. 
οὰ {πῶ ΡΠ ἀθ])τιθύαϊ, 1πς ΠῸΒ 16] 16 5.) «η}1- 

, 

τὴν αἰσχύνην. αι Ἰοπρο αἰϊιιοῦ Μ85. ἐμπαίζων τοὺς 

ὑποχειρίους. ΑἸῈ ΕΝ Μ85, οἴχπὶ ἘΠ τοῖς ὑποχει- 

ρίοις. 

ΓΊΩ αἰ Ἰᾳαῖθιι5. Νίδ5,. βου ριαπι ἱπνθηΐμηιι καὶ ὁ ψαλ- 

μωδός, 

5. ἘΠῚ οὐ Πρ. ρυΐπιιις ὅθεν ἐκ τῆς τοῦ διαθόλου : 
«ποῦ α ἴασαι υἱἰοϑιιτη 511, πο πατο 46 510 ΠῸῚ 

ἀαβῖτα ΠΡ πα ΒΕΒ ΤΣ. ΑΤῈ Ἰρῖταν Ἰοροπ τσ 6856 ἐμ.-- 
παιγμιῶν, ὧνπερ ἐχ τῆς τοῦ, οἴο. δε4 ̓ Φοπ  οΕπιγὰ 1Πππιις 

11} ογτῖς ἐσ, οαπὶ πὸ Ἰοοιιβ δα 15 δοπλποῦο 6Χ 4π]π- 

{πὸ Μ85.. βαπαΥἹ Ῥύδϑιε : ἴπ ἀὐπδὺς ὀπιμΐθεις Θοπβίδη τοι 

ΤἸόράμαιν ἐμ, ἐν. πανγυ, ὧν, ὅθεν ὁ ὁ τῆς ἐκ τοῦ, εἴς. 

ἊΨ 

ΠΧΝΣ 

ιθ. 

26, 

Σ ἰδ 40 δουρί οϑὲ : 4 Κοθοαπι ἐγαΐ Ζιιτιῖον, ἡ. ΡΟ. 3. 

10. 

7: 



Ῥιεἰ.37.8. 

“εξ. τθ.25. 

ν. 5. 

012 
ἩΪπ ΠῚ ἴῃ ΠῸ5. ΡΟῚ 5185 {Ππδίοποϑς παθρθῖ. {πῶ 6 (πὴ 
56 ΠΈΡΑ. ᾿Θοσα πὴ, {π|ο6] ἐϊα 0 }} Ορογὰ δάιηϊδο- 
γαϊ, ἀἸσε] να : Ομπογαπι {πανὶ τπθὶ ππρίθίϊ στεηὲ 

ἐΠπιοϊοπίϑιις. ἘΛῚ [σοὶ Φαθην ἀπιο τιμὴ. ΘΆΠΊΒΟΝ 
ΔΙ ΠΘΠΙ Θ ΠἾ5. ΟΡ 5ΓΠΡΥ ΠῚ Ργθα οἰ δοιῖιβ., ἀΓα τι 6 

᾿ ΕΣ τ Α 
4} οἷβ δχοςφοδίιβ, δὸ δ πιοῖι5 65} πὶ 5101 ΠΠπ 4 ὸ- 

ῬΘΙΠΙ : 560. “Ζιοάτιθ (μιθιηοιτητι6. ΘΧ ΘΟ ΘΥῚ 
ῬΘΟοδ τι}, 5 ἃ}0 ἃΠ 16 ΠΙ Θ Π15 ΠΠπ| 6 Πτπ. 65. ἀυιτθ Πὴ 
ΤΡΕΪΒΟΓῸΒ. ΠΟῸΠ ΠΟΙ ΠΑ ΓΠ1 ΤΟΥ ΠῚΙ5 56. 6556 Ρ6}- 

ἱπ16. ᾿Π5 ΕΠ πα τ} 9 αἴψθιθ δἰ θβοθπΐοβ. ρυϊποῖ- 
5 : 5664 αἷΐ πόϑβοθ ἀθ βου 65 ΠΡ 515 νΟ ΘΠ ΕΠ 115 6556 
Ομ Πα ΡΟΝ... Το 815. “υΐϑτιθ ΟρΟΥ 15. 56 

ἴΡ56. δογεπι «ἰοΠλϊ πο 51} 1οἷαι. ΕΌΡ α556. Ἰσίταν, 
«ποκα ἀμ οσιιοθπν Τομΐπο 1Ππ|56 16 {ΠΠπ|πὶ οὐτιοῖ-- 

Πχυ, γϑοθητοῦὶ ΒΟΙΠ ΠΟΙ ΠῚ ἱπηρουῖο ὑγϑ {{| 
διηΐ, οἴβαιιθ ον πε] διιπῈ αἰθυ  βουθϑ., {πὶ ἀρὰς 
56 νϑυϊ θη ΠλΪ πἰ 6. ΠᾺ]} 6 αηῖ. Οποά 5ἱ Εςοϊο - 

δ᾽ 8 ἃ} 115. 4 δῖα νϑυβιτῖα ἃ ΠΡ ΠῈ γϑΡ  Ε 1, 

δἵ Ῥ61" β' πη] ΠΟ ΠῚ πηθπ δοίην ἀϊσιπε, σαι ον- 

ΠαϊΆ ΠῚ ΘΟΠΒΡΟΧΘΥΪΘ : 5015. ᾿ρ5ὶ ἀν Πὰν} ἀδυῖσο- 

γ65, 41 ΒΑ Π ΠΟ 115. 0 ΡΟΥΘ: ΠῚ ΠΠτ5. νυ ἷ5 

5᾽ ΠΡ] ΟΙΟΓ 65 ἀθοϊρίπηΐ. 

ττο. Εἰ σοη Πἴποὶ ρορτεῖπις, ἰίοπιο ἀεὶ Ἰιονεΐτεοηνι, 

οἱ ἠιοπιο κε ργοα ἑπητετν σμετετηι. ῬαἸατη Θπανταΐ θγὸ- 

Ῥθία απο [ἀοΐα βιιπὶ ἀπτθ ΘΧτρθπηάτη {ΠΠ 1 161Ὸ-- 

ΒΟΙΨΤΠΟΤΙΙΠῚ ΘΧ ΡΣ ΠΑ ΓΟ ΘΠ}, μοϑὲ αιια πὶ απ ροιϑὶ 

βδιιηξ. ΝῸΠ ΔΠΉΡ 1115 ΒΘΥΤΠΟΤΘ ΡΡΟ ΘῈ ρ θυ ςοηὶ- 

Θῃπατα ΡΙΌΡΠΘΙοα, 564 πιο δὲ ρδυβϑρίοιιθ ᾿ρϑὰβ 
ΓῸ5 ϑοϑίαβ ΠαΡΓἂϊ, ΟἿ 50 ΠΟΘῚ ᾿πῖδν 586 ΟΠ σ δϑϑὶ 

5ϑἀἸοπθ δὲ οθθ6 οἰνίτατθπι ἱπηρί ον θυ, πρήπθ ἃ 
51:15. ΠΟΒΕΡας. ἰρθὸς. ππάϊαιιθ οὔὈϑ  ἀθππθτ5. αὐ 
σΘΠποΟΡἸὰ πὶ {τι ποοθϑϑανῖα οραΐ, στιπὶ Δ πιο : 

564] δχίγοπια 510] πιο θη, οἰν!ταΐθ τἀ πίη ΠΟ 

φαρία, (Ἰ5] 6 15. τη} 5.. Πποβ  γτι5. ̓ Π αν Ἰθπ θιι5, 

ἴῃ 56 ᾿πνίσθι ἀμ} 1} ἂὸ ῬΥΪ Πα τπι5. Οθτποπάο- 
ΓΕ 51 Ἰπνάβουιπι. Αἰσιιθ πος ἰάθο Ραπο- 

θαπῖιν, πο α ἈΡ] α πι5 6556} ἃ} οἷβ ΡΙΌΡΠ δία, οοπ- 

Ἰδοῖον, βϑπῖον, δὲ δ μΡΆ]}}}15. ΘΟ 5] ΠΥ ΐπι5 : σοη- 

{ἃ 5. ΡΥ 0505. ΘΟΠΒΓ ΓΙ Θσβοπξ Δ Ο]οβοθηῖος 

ῬΥΪποῖροβ, οἴβάιθ ἀμ παν η ταν ἀδυίβονεβ. 171 ἐγι-- 

νδ]ιθίτι ριι6Υ ἴτι δοτιθτς ἱτυϊιοτιογαίτις ἷτε Πιοπιοτα- 
ἔπη. Οὐ. 511ΠῈ ῬΘΥΓΙΡ Α ΠΟ ΠΪ5 ΘΟὨ [ἰδ ἢ ἰβητι6 

ῬΓΟΡΥΪα ὁπανταῖ. ΝᾺΠι 56 ΠΟ 15. ῬΙΌΡΓ τ δῖ, 

Ἀ ΈΔΠΕ ἐμπαιχθῆναι παρ᾽ αὐτῶν. Θεὰ ΠΙΝΩ͂, παρ᾽ αὖ- 

τῶν, ἴῃ πΌ}10 Δῖβ. Ἰοσῖταν ; ΟΡ τάςπιο πᾶς ἐο]οπάαμη 

ἐρηϑαΐπηιβ. ΤΡΙἀθπὶ 11 πᾶς, ὃν ἀποτυφλοῖ. Αξ Ξοχ 

Δῖξο, ἀπ ἴπ' οοπέοχει. Νδο ἴξὰ πλι]το μοσὲ κ Με. 
ὑπὸ τῶν ἀχλατρίων. 

4 ἘΔ εἰ ἘδΕ ρ εἴτι, 41ὸ,) ᾧξ ἴαπὶ πηοπαΐπηις, 

δὶ 5 ΓΥΡΟΘΤΑΡΗΐ, ἐφ᾽ ἑαυτῶν. ΑἸ ηυϊπαμε ΜΞς. 
ἑαυτῶν. ΤΡΙάοπα «Ἰϊψιο Λε. χυριεύειν. Ηος ἰγ5ο ἐφ 

45 τοῦ " ἐμπαιχθῆναι" οὕτω χαὶ 

Β μένην, 

ΑΡΡΈΝΟΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 5. ΒΑΒΙΕ ΜΙ ΛΟΝΕ. 

φης- 
Χ , Ὁ 

αὐτὸν ἁμαρτίας αἰσθόμενος, “Ὅτι αἵ ψόαε μου, ς 
ν » ΄ 5 ΄ δ ΩΣ «,. 

σὶν, ἐπλήσθησαν Ἐραπτα τ κε ἘΣ Καὶ οχεθον ὥσπερ 

ὃ Σαμψὼν λάφυρον γενόμενος διὰ τῆς πορνείας τοῖς 

προήχθη 

ἂν ἀποτυ- 

ἀλλοφύλοις . ἀποτυφλωῤθεὶς παρ᾽ αὐτῶν, 

ὃν 
φλώσῃ ἣ ἁυαρτία, ἐμπαίζεται παρὰ τῶν ἀλλοτρίων. 

πᾶς, 

'Ῥούτους δὲ τοὺς ἐμπαίζοντας οὐχ αὐτὸς ἐπιστήσειν 

ὃ Κύριος ἀπειλεῖ, ὥσπερ τοὺς νεανίσχους ἄρχον 

ἐξ ὧν ἂν 
“τ 

τας, ἀλλ᾽ κε ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔφη χυριεύσειν, 
Π ε “ὦ ΑΝ ἀσλ νὰ ν 
ξἕχαστος ξΞαυτῷ οια τῶν ξργῶν το χυριευθῆναι παρ᾽ 

δον φρὰρ τνο, ἢ ΄ ὌΨΙ 15. ..2» -- 
αὐτῶν ἐπισπάσηται. Τάχα οὖν διὰ τὸ ἐμπαῖξαι τῷ 

- - Ἁ - 

Κυρίῳ πρὸ τοῦ σταυροῦ τοὺς μέλλοντας σταυροῦν, 
ΝΗ ΄, 5" ΚΣ “- - «ε Φ ’ 5 

παρεδόθησαν νεωτέρα ἀρχῇ τῇ τῶν Ῥωμαίων " ἐμ.- 
-"Ἢ Ἁ , 

ἐχυρίευσαν αὐτῶν. οἱ τὴν ἀλήθειαν 
- ᾳ Μ᾿ ΑΔ νὰ 

παρ᾽ ἑαυτοῖς. Κἂν ᾿Εχχλησίαν δὲ ἴδης 
κ “- » ΄ ᾿ ΄ ας ΤΙΣ » 

ὕπο τῶν ἐν ἘανΟΠρ για δουλούντων τὸν λόγον ἀγο- 
 ἰΦ .- 5 ΄ , ] ΝΟ λ “ ΄ 

χαὶ ὑπὸ τῶν ἐν ὑποχρίσει Ψευδολόγων ; γί- 
ἢ Ὁ τ το τ 

νωσχε ὅτι ἐμπαῖχται χυριεύουσιν αὐτῆς, οἵ διὰ τῆς 
᾿ , ι “- ΄ » Ρ- , 

χρηστολογίας και πιθανολογίας ἐξαπατῶντες τοὺς 

ἀχεραιοτέρους. 

δ λαὸς, ἄνθρωπος πρὸς ἀἄνθρω-- 
: ρει, " τ" οςς τ 

πον, χαὶ ἄνθρωπος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. ᾿Ἄντι- 
αἷ Χ ως ξᾺῪ ἡ χρὺς τὰ πρὸ τῆς ἁλώσεως Ἱεροσολύμων, τῆς τελευ-- 

αἴας ταύτης μεθ᾽ ἣν τῇ διασπορᾷ παρεδόθησαν., - 

ν» ΞΞ , τ, 
ὁ 

-- , 

τηγεῖται ὃ ΠΡΟ Πη: - οὐχέτι δι᾿ αἰνιγμάτων προ- 

φητιχῶν τερον, τὸν λόγον - ἀλλὰ γυμνῶς χαὶ ἄνα- 

φανδὸν αὐτὰ τὰ πράγματα διηγούμενος - ὅτε συμ- 
Ψ' ; ν ᾿ κ -} 

πεσόντες ἀλλήλοις, στάσεως χαὶ φόνου τὴν πόλιν 
ΞΕΤΝ Οτ ἘΠ; τ Ὁ 
ἐνέπλησαν, οὐδὲ ὑπὸ τῶν περιεστοιχισμένων " αὖ-- 

Ἶ ΄ » ,. " , ὼς δὲ ΕΧ 
πολ ξΞιαῖῶν εἰς τὴν αναγχαιαν θμόνοισν σύυνελαὺυ- 

- τε τὸ 
νόμενοι, ἀλλὰ τ πεῖς ν ἐσχάτων ἀγωνιῶντες, τῆς 

κι 
πόλεως ἤδη λαμόανου. βένης; τῶν ΠΕΣ χαταρο- 

πτομένων, τῶν πολεμίων εἰσ ἰσχεομένων; ὑπὸ φι- 

λαργίας χαὶ φιλοπροτεῖσε ἀλλήλοις “ ἀντ ἐπήεσαν. 

Καὶ ταῦτα ἔπασχον διὰ τὸ ἀρθῆναι ἅπ᾽ αὐτῶν προ- 

φήτην, χαὶ στοχαστὴν, χαὶ πρεσδύτερον;; χαὶ θαυ- 

ἃ ἐπιστῆναι δὲ αὐτοῖς ἄρχοντας 

Καὶ 

ὃ ἄτι- 

ι ΚΟ. ἘΧΡΤνΞ 
μαστον σα ΓΟ ΛΟ: 

Ν 
νεανίσχους, χαὶ ἐμπαίχτας αὐτῶν Ἐπ ρτθδτει: 

ἥ 
προσχόψει τὸ παιδίον πρὸς τὸν ξρρπῶ " ' τ 

ἐξερχετα Ξ: 
χύσεως ἰδιώμασιν. Ἴδιον γὰρ στ' 
μος πρὸς τὸν ἔντιμον. ᾿ἔπε τοῖς τῆς συγ 

ἄσεως, τὸ μηδὲν. 

ἴῃ Ἰοθο δῖε σονγιρίο ἐξ ὧν ἀναγκάστως. Αξ πἴοτναιιε. 

(ομαθεῖ. εἰ Ἀδα. «υατγίαβ. ἐπιθπάαϊε ἐξ ὧν ἂν ἕχα- 

στος. 
ΒΊΤα ποι 5ὸχ ΠΡυὶ νεΐεγοβ. ἘΠ 1 σὐτούς. ΑΠ- 

ἀυσπῖο Ροβὲ (01. ρυϊπιιβ ὑπὸ φιλαργυρίας καί. 

«ΤΙηὰς Οοἄεχ (οπι)εῦ. εἰ 11 φαδίιον ἀντεπγεσαν, 
Τα ἀντέπεσαν. 

ἃ ΓᾺΡ αϊάαπ γεΐονες ἐπιστῆσαι αὐτεῖς, 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΆΙΑΜΝ ΡΒΟΡΠΕΥΤΑΝ. ΟΑΡῸΤ ΠῚ. 

διαχρίνειν " ἀλλὰ χαὶ τὸν παῖδα δυσαρεστεῖσθαι τῷ 

πρεσδύτῃ,, καὶ προσχόπτειν αὐτοῦ τοῖς διδάγμασι" 

χαὶ ὃ ἄτιμος διὰ τὸ ἐν “ πάθει ἀτιιίας ἐνυδρίσθαι, 

σεμνότερον ἑαυτὸν βουλήσεται νομίζεσθαι τοῦ τι- 

μίου. Φοδοῦμαι δὲ 
χαὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος χαιροῦ ὦσιν αἱ προφητεῖαι 

αὗται: ὅτε παῖδες νέοι τὴν ἡλικίαν, νεαρώτεροι 

τὸν τρόπον, τοῖς πρεσδυτέροις τῆς ᾿Ἐχχλησίας προσ- 

Ἶ: - - 

μὴ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ᾿φθάνη ταῦτα, 

χόπτουσι, μήτε τὰς ἱερουργίας αὐτῶν προσιέμενοι, 

μήτε τὴν πρέπουσαν εὐταξίαν ὅ τῆς ἘἘχχλησίας φυ- 

λάσσοντες. Καὶ ὅταν δὲ οἱ χαχῶς βεδιωχότες χατὰ 

τῶν εὐπολιτεύτων στρατεύωνται, οἱ ἄτιμοι τοῖς ἐν- 
τίμοις προσχόπτουσιν. Ἢ γὰρ οὐχ δρῶμεν ἄνδρας 

χαθ᾽ ἐχάστην ἡμέραν ἀπὸ μέθης χαὶ γαστριμαργίας, 

ἀπὸ τῶν χαμαιτυπιῶν ἀνισταμένους, χαὶ περὶ Θεοῦ 

διαλεγομένους, καὶ χρίνοντας τοὺς τιμίους τοῦ λαοῦ: 

[} ,  » - »"» 

Ὁτι ἐπιλήψεται ἄνθρωπος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

χαὶ τοῦ πλησίον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, λέγων " ἱμάτιον 
κ᾿ κ 

ἔχεις, ἀρχηγὸς ἡμῶν γενοῦ, χαὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν 
ὑπὸ σὲ ἔστω. Σαφῶς καὶ ταῦτα ἐπὶ τὸν χαιρὸν φέ- 
ῥει τῆς Ἰουδαϊχῆς ἁλώσεως, ὅτε ἐχτετηχότες λιμῷ, 

ὃς χαὶ εἰς ἀλληλογραφίαν αὐτοὺς ἐχπεσεῖν, τοῖς δο- 

χοῦσιν εὐπορεῖν προσεχώρουν, τὰς προστασίας αὖ- 

τῶν ἐπιχαλούμενοι. Ἵμάτιον ἔχεις, ᾿ ἀρχηγὸς ἡμῶν 

γενοῦ. Ὃ ἀληθῶς ἄρχων οὐχ ἐχ τῶν ἔξωθεν συμόό- 

λων γνωρίζεται, οἷον πορφύρας, χλανίδος, χαὶ δια- 

δήματος" ἀλλ᾽ ἐχ τοῦ ἔχειν τὴν ἀρχικὴν ἀρετήν. 

Ὃ γὰρ ἀρχόμενος ὑπὸ τῶν ἡδονῶν, καὶ ἀγόμενος 

ἐπιθυμίαις " ποικίλαις, δοῦλος ὧν τῆς ἁμαρτίας, 

ἀνεπιτήδειός ἐστι πρὸς τὸ ἄρχειν. ᾿Ἔνταῦθα μέντοι 

ἢ μαρτυρία τοῦ δύνασθαι ἄρχειν οὐκ ἀπὸ τοῦ τὴν 
Ψυχὴν χεχοσμῆσθαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς τῶν ἱματίων 

περιδολῆς. Ἀλλ᾽ ἡμεῖς εὐξώμεθα, τοὺς ἄρχοντας 

τῶν Ἐχχλησιῶν, χαὶ χαθηγουμένους τοῦ λαοῦ. μὴ 
ἐχ τῆς ἔξωθεν περιδολῆς , καὶ τοῦ “ ἐπιφερομένου 

σχηματισυοῦ τὴν μαρτυρίαν ἔχειν, ἀλλ᾽ 

τῆς ἀληθείας, ὥστε λέγειν ἡμᾶς" οὐχ 

ἐν οσσο τς 
ἀπ᾿ αὐτῆς 
3 ΝΑ , 

ἐπειδὴ τὸ 
᾿ , Ν “ 

ἔξωθέν σου χεχύσμηται, χαὶ ἱκανῶς σοι πλάσμα 

ε 8ὶς. 55. ποβίτὶ οἴηποβ. ἘΔ ἐν πάθεσι. ϑ᾽αιίηι 
(.9}}. Ῥυίνητισ, χυτὸν βουλεύσετα!. 

Γ 5ῖς Κορ. Ῥυΐπνας. ΑἸΤΊ αιήπαιιο Μςς. φθάνει. ἘΠΠῚ 
φθάσῃ. Ηαυπα Ἰοπος Μ95. ἔγες ὡς εἶναι αἱ προφητεῖαι αὖ- 
ται, οἵ ἴΐα «ποάια Παροπὲ ἐπ οἴ πππῖὶι5 Ν5., τσὶ 

«πο τόσι]α αἱ ᾿π ᾿ρ515 “εβι οναΐαν, Ἀθρ. 4παγίαβ ὡς 

εἶναι προφυτεῖαι ταῦτα. ἤδρ΄. [οΥΕ1π|5 πιὸ 'π σοπίοχίιι. 
5 Ἄδερ. πάγει τῇ ἐχχλησία φυλάσσοντες. 

Ά μ᾿ στρατηγὸς ἡμῶν γενοῦ, Ζδίο ἱπιρενα- 

ον" ποσίεν, Τ ϊάου γνῷδι γόοσοπη γενοῦ, ἴῃ ὀχοιιβὶβ αὐ - 
ἀαμεαν 11, χαὶ τὸ βρῶμα τὸ ἐμὸν ὑπὸ σὲ ἔστω : {τ 

" 

ἠδ 
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56. Ῥυωθθαῖ, δὲ ἴῃ 6]85 ἀοοιτηθητα ᾿πνθπαίαν. Εἰ 

«4{ἰ ᾿ῃΠποπογαῖιϑ δϑῖ ΟἹ» Ἰπτιϑέιη 510] ῬΘΙ ἱφποηι- 

αἶα να ἀδάθοιιν, ΠΟ ΠΘΘΠΟΥ πη] Οὐ 4116 ΓΘ ΘΟ - 

εἴα ἀἴσηῖον, {πᾶπὶ α] ΠΟποΥ 5. οϑῖ, νόἱοὶ πὰ- 

γον]. δίθίιιο απῖθπὶ π6 ἰϑίμεθο δ ΠῸ5 οἴϊδηι Ρ61"- 

τπραπι, δὲ ΠῸ Πιδ ᾿γ)885 ΡΙΓΌΡ θεῖα πὰς δοῖαῖθ 1π|- 

ῬΙοαπειν, «πιὰ ρυιθνὶ φοῖατθ [πνθη08, ΒΊΟΥ τι5. 11|-- 

πἴονο5, ἁΔουπιπῖιν ἘοοΙοβῖδθ Ῥ᾽ἘΒΥ ἔθ ΡῸ5, ΠΟΘ 

ὅαογα ΠΠΟσττα τηϊπἰϑίουια δάιτητπιη, ΠΘ΄ 16. Θ0ὴ - 

σύασιαν ἀο Ια τιιο Ἐξσο] οδίδο ΟΡ ΙπΘ πὶ βουναηΐ. 

Οὐ ποιϊα μι οὐππὶ ἀπ] πια]6 ν᾽ χθυηξ, ΡΓΟΠ 5 βϑῖριι- 

ΒΠ τα ἀἀπιιηἰοίγατονι οι ἱπίδγιιπε Πθ 6] ]τιη}, ἔπη 1Π- 

ποπονατὶ αὐνούϑιια ΠΟπΟΡΆθ1]65 ᾿πϑαγατπε. ΕΠ] η- 

γοτῸ ΠΟΠΠ6 {πιο 1116 ὙἸΡῸ5 σον Πίπητι5, {τ 6χ ΟΡ Υ]ο- 

ταῖο οὐ ἱποϊανῖθ, οἵ Πα ρα παν] Θονθάϊθηῖοβ, 46 1)60 

ϑΟΥΠΠΟπο πα θοπῖ., ἂς 605 4π| 6χ ῬΡΌρα]ο διιηῖ 

Βοποιαηαϊ, πα Ἰοληῖ 9 

τατ. Οαΐα ἀρρτοϊιοπ οί Πιοπιο [ΓαΙ ΤΟΊΗ σαιτιηη, οἱ 

γτγορίπητιιι ραίτῖδ κει, αἴσοτις : Γ σἐϊηιοτιίτιπι ἰα-- 

δδ5, ΡΥΙπισ ρ5 ὁδίο τιοϑίει, οἰ εἶντις πιδιι5 διὖ 16 

οἷξ. ΔΡονῖο οἱ ἰβέμοοο βρθοίδπε δὰ Τυιά αἱοὶ Θχοῖ 

τοπιρτι5, {πὰ πᾶο [Ἀπ|6 [θοϑοθπίοϑ, ἴζα τι θαι 

4Π| ἃ]ϊο5 τη ποα θη 1 1π ΡανἴῸ5 {ΓΔ ΠΒΙ Δ 6ο- 

σαπὶ {απ οριπθπείονοϑ υἱ ἀθραπεαν ; ἀἴαιιθ τξ 510] 

ΡΓοββθηΐῖ, ῬοΘδΡ απ. 7 δειἰπιοπίτιτη ἰια 5, ᾿Υὴη- 

δ6ρ5 “5ἴοτιοσίοι". Οὐ ν6Υ6 ὈΡΊΠΟΟΡΒ δϑῖ, ΠΟ 0 οχ- 

τον Πἰβ5 ̓Π5᾽ σΠΊθτι5. αἴξ ΠΟ ΟΙ τπιν΄, ἘΠῚ ΠΡ ἃ, Ῥαπι- 

ἀαπιοηΐο, οἱ ἀϊδάθπιαῖο : 56 ἃ}0 ᾿πηρογαἴονία ατιὰ 

Ργοο Τττι5 65. νἰσεατο. ΟἿἹ δπῖπη 51} Πππιν γνοϊαρία- 

αἴθιι5, ἂς γα 5 σα ρ  ἀἸ τα ΕΠ 115 ἄτι ῖ 11", ΒΟΥ͂Ν ΙΒ ΟἿΠΠῚ 

51} ρϑοραῖῖ, δα ᾿πιροναπάπμι Ἰἀοπθιι5 ΠΟῚ ἐδ. ΠῚ 

Ζαϊάθηι τοϑυ πη ΟΠ τι η}, 410 Ἰπηρ ρα Πα Γἀ 5 ἀ6- 

β 5 παι", ΠΟῚ ἃ ΔΉΪΠΗΪ ΟΥΠαῖτι, 5ο ἃ ἃ νΘϑΠ6η- 

τουτῖμι οὐ] τι ἀδϑιιμτιι. ΑἸΦῸΙ ΟΥΘΗ}15. ΠΟΒ, {| 

ἘοοΙ δδίαγιιηι ῬυΪΠοΙρ65; Ρορυ 4116 ἀτιοθ5 πθάτιθ ἃ} 

ΘΧτου ον ἀπηϊσξιι, ΠΟ 116 ἃ} 60 “116 ΠῚ Γ᾽ 8 56 [Ὀρὰ ἢ 

μα ῖται,, 56 4}0 ᾿ρϑάιηθε νϑυϊζαῖθ θϑϊ πο πἴ τιμὴ [ιὰ-- 

μιοαπῦ; ἰἴὰ αἰ ἀἴσονο μοϑβίπηιϑ  ΝΟη “πο {πα ἴῃ 

τὸ δχινίπβθοιιβ ἀρράγοπι, οὐ μαῖα 5 π, ἀπῈ ῬΙ ΘΙ 5 

τ υρθα οἴπὶ ἱὰ πυβτιὶς 5. Μίϑβ. ποῖ ἱηνοπίσμίιν, 46- 

Ἰονὸ ποι ἀπθιανῖπιιβ. ΠΙ ἄοπι Ἀδρ. ῬΥΙπλι5 ὁ ἀλκθὴς 

ἄρχων, 7 ἐντὶ ρυΐποορς. : 
»ἜΈΜΙ εἰ Ἄεσ. ῥυίπαιβ ἐπιθυμίαις πολλαῖς χοὶ ποι- 

χίλαις : 5ε4 φυΐη ΠΠπ4, πολλτῖς καὶ, ἐχρππρὶ ἄοθοα!, 

ἀυαθίαπη ποῖ ΠαΡοιαι5. Νὰπι παρὸ νοσθα οἐ ἴῃ 5θοτὸ 

τοχῖα οἵ ἴὰ “αϊπάμς Δῖθ5. ρατιον. ἀοοι ἀοναπίατ. 

ΟΤτὰ Ν35. οἵηπος. ΕΠ καὶ τοῦ ἐπιφαιν 

αν ἀρρανοπίο Παύει. ΝΝος τ1ὰ πππ]το ᾿πῆτα πΟΝ ΡῚ 50 χ 

ἔνου, πέήιιο 

Μῆς5. τὸ ἔξωθεν. ἘΔῚΠ τὰ μὲν ἔξωθεν. 

ὃ. 

.Τῶν Διο, 
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ἀἰσηιθ «πο Οὐ ΔΓ] ΘΟΙῚ ρα Γι" ΘΟ ΟΠ] ΓΑ ν 101} 

«ποι πάτο οἰαποιἝ, Πα τι6 ρυιο»Ἱ δι {π|5ὶ ἀα- 
γι} ἴδονο, Τη10 ἀτιαϑὶ (6 Πρ 1 15 θΟΡΡΟΙ ΓΔ Ε15 σ]ουίδη-- 8 -- 
[65,. Θᾷ ΠιιΠ ΠΑ νΘΡιΙηἢ ΟὨΊΠΙ] 115. ἀο ΡΡΟΘΙἀθυιιηῖ, 

Ρουθ. αἴψιιο 1Π1 ἴῃ 56 6] 6555] πηὰ5. ΠΟΙ ἸΠ65 [Ὁ- 

5ΠΠΔΏΓΟ5.. ἸΔΘΟΙΝἸΔ ΠῚ 5118}}} 5ρΘοΙΟβὶ5. γ θυ} 15. ΠῸῚ 

ὥφαν το. ὃ. ΟΟΟΠΠ αγιηι. ρὲ πῖπτε σιιπῖ, Ἰπα1}, οἱτὶ φιί ἰπ- 

ν. το. 

Φρθϑοὶ διιπὶ ἀρτιεἰ (6 3 Ἰ ἄμο {1105 «αἱ πο5, τι σοδα- 

7,15. στην οἷς. Ῥοσολία. {ΠΠπ||| σιιπν Τλϊ τα 11. ΝᾺ ΠῚ 

ῬΟΟΟΘΔ [ΠῚ 5111}, ΦΙΘΠ πη τιηῖ ροσοατιηι 50 60- 

ΠΟΥ 111) να] στα! [ἰουαϊ, ον τ] σονογιιηΐ ἀὸ ρυοα!- 

ἀουιηι. ΟΠ] 54115. ἴῃ ΠἸ5ΓοΥ Ἰατη. Θὰ5. {1 ἃη[6 76 - 

ΤΌΒΟΙ γ τ Γαππι ἢ Θ Χο ἀπ ΔοοΙ ον ηΐ σα] Ἁγ Γαἴ05 

ΘΠΑΡΡΆΠΙΘ). Ἱποϊἀθυῖτ, ον] ἀθπιϊαην ΡΟ βριου τα - 

το πὸ ΡΡΟΡ Θὕαο. Δα π ΡΒ τι". Παρ] χ ̓ται6 ἢ 

5ΡΘΟΙΟϑ85 ΠΠΠ1π|5 ἀθέρος ΓΟ ΠΟ 15 γΔΤῸ 5 ΡΟ ίε θα 115, 

«{| Πρ νι. ἴῃ ΡΟ] ἀσοΙ ρον. ΘΟΙΊρ6116-- 

Ῥα τα, ΡΙΟΡΥΪα ᾿ 06 }}Π11ὰ5,. 0 αΠΠΠ 1115. ΤΟΥ ΊΤ ΠῚ 

5ἴατιβ : “πη οι θη} ΡΟ ρα] 5. νἱχ δά [ππισθηὶ 
Ῥομ απ. ΓΘ ἴρὸ μονα , ΟἿ} Θ᾽] Γ] ΠῚ ΠῚ Π)ΘΟΟΔ ΟΡ 

ἙΟΠΘΟΡΙΘΩῚ : 4π|06] τ[Ριπλ {τ|6 Πἶσ 560 η10. ΘΟΠΊ0]Ὸ- 

οὔἴτανρ.. Νὰ. ΤῸ γΘοιβα! ῬΥΙ ΠΟΙ αἴ}... ἰδ σὰ 

Ἰρ0 5115. 1Π να το «Ποῖ : Λίοσι ὁδὶ ραγιῖς ἐπ ἐἰοη1Ὸ 

τ166, πιθήτιθ υϑδίϊηνθηιξιι)ι : ῬΟΡῚΠΙ γ6ΡῸ ΒΔ] 11} 

Ἰη Βα ΠΆ} 116 ὁϑίοη 11, τιν ἀἸοῖ: : ΔΌη ΦΡῸ ρτίτι- 

δορ5 μοριεϊ αι πι5, ιιῖα αἰδοῖα 651 Τογιδαίοηι, 
οἱ “ιάα οοποϊάϊι; οἵ {ἰησιι Θογάίτι, οτεηι ἐπϊσιῖ- 

ἰαῖο Πὶς ψια Του διε, σιοτὶ οὔ οπιρογανί. 

Τηϊπιίία! θην Θτιλν 5τιαηι ταδὶ ϑοιοηιοτιίηι εἰϊ-- 

νεΐσαγιίηι ἀο μῥγοαϊονιηῖ. ΝΟΘΖΘ ΘΠΪ ΠῚ ΒΟ ν Ὁ 

Ῥοΐοναι ἀτητι5. ἈΠ 1π|5 ΒΟ“ ολη "85, 5664] ἄθοθιη 58]-- 

ΤΟ} 1π|5115. σοθαπῖ, ΧΕ] γθουιπὴ ραῦπαμ ἤοργο- 

σαΓΘη [πῦς 

ττή. 7 ἀπίνι ΘΟΥΙη1,. ἡιΐώ ἱτιϊοτιιεῖ σογιοὶ- 

{ἀιπι τααίμιην σοτίτα 56, εἰϊσοπίος : “Τ{ἱρϑηνις 

“ιιδίτονι, χιῖα ἱπειἰ]ῖς ὁ5ὲ πιοῦῖς. Πιαητιο {ποῖ 5 

ΟΡοΓιιηὶ 5. γι. σοηιοεογεῖ. Ῥοϑιθα τι 1] Τα ΠᾺ[61}}} 

Δάν Ι556. ρΡΟρ θα βΟ αι) 1518} ΘΟ ΠΊΟΥ ΠῚ 

5Ππὸ {10 μιάονο ἃ ροοσαίπη θγΈΡΟΙ [6 η} [ΟΥυἷ, 

ἴτὰ πὰ πὸ οσοι]το αα θη. ἀπ ἃ Ρ5ΟΟ 16 ροοοα- 

γῸΠΓ, ᾿η10. οὕλη. ΘΠ] Ρ πὰ ἁιι ἀοῖα δὲ ᾿η ρ  οη τὰ 

8 νι ανίαην ἰηΐον 5. Πἰρυὶ αὐϊϊααϊ. ἨΆΡοη. ἔπ. ἐν- 

αγαλλόμενον : Ἅ]}11 ν5 ἐναγαλλιώμιενοι, δαϑιίατιίος. 

δ Ἄρρ. 4πανίιβ ρήμασι μιόνον εὐπρο. 

ἱ ἘΠῚ οἱ ἀπαιιον Δῖ55. ὡς Σοδόμων, ΑἸ πιο ὡς 

Σόδομα. ΑΙΙΦαλιτο, ροϑὲ ΘΟΤΕ οἵ ἀπτι5 Νῆς, χαταπλα- 

γήσεται, ΑΠῚ φαϊπάε Μ55 

ἃ Φάπη πο παπηι5 ἸοσῚ ἀοθονο, ἀιιο πη πη πὶ. ἴῃ 

ὃ ἐχπλαγήσεται, 

Ν155. Ἰορῖτιν, μετὰ, ΠῸῚ μιεσταί, 

» ἜΜ χαὶ τό. Ν᾽ οσυ]α. χαὶ ἰὼ Μ55. τπιπιβάυαμπι σοη]-- 

Ῥάτοι, (πο αἰ ᾿τος Ἰοοο (ἰον] οἰ κῖτι5, γον όσιπι 1] - 

ΟΡΕΒΝῸΣΝ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΛΑΝΙ- 

ἀλλ᾽ οἱονεὶ " ἐπαγαλλόμενοι τῇ ἐργασίᾳ ἤχᾶσιν, 
τ "δ. 

τῶν πονηρῶν, ἀνήγγειλαν πᾶσι χαὶ τ βν τορι 

Β ὥσπερ ἀπ ον ἐπὶ τὰς ἐπ ρανομους ἡδονὰς ὅρῳ ιὧῶν- 

τΕΡν οὐχ ι ον 
ὍΝ ΟΣ ΤΥ τ 

συνεχάλυπτον. ἸΠοῦ γάρ εἶσι, φησὶν, οἱ ἄνδρες οἱ 

ῥήμασιν εὐπρησωποῖς τὴν ἀσέλγειαν 

5" , Η͂ " ΡΣ 7 ᾿ . ΞΡ 
εἰσελθόντες παρὰ σοί; ᾿Εξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, 
[} " - , ΓῚ , "ἢ Γὰ ᾿ 

ἵνα αὐτοῖς συγγενώμεθα. ᾿Εχείνην Ἐριμήσαντο τὴν 
ἂν ἘΠ 1) ῃ ΦΉΥΣΝ Κ τ - ὦ ΡΥ ᾿ 
αμαρτιᾶν. Ἣν γὰρ αμαρτιᾶν αὐτῶν. ὡς οδό- 

ΩΣ 9 νέων; ἐπι 
μων, ἀνήγγειλαν χαὶ ἐνεφάνισαν. Ταῦτα ὃ ἐντυχὼν 

τῇ ἱστορίᾳ διηγουμένη τὰ πρὸ τῆς χαταο ρους 
ε Δ , - ͵ ν 3 
Ἱερουσαλὴμ. πάθη, τῆς προφητείας τὸ ἐναργὲς ἐχ- 

ἢ Ἂς αδδν , 
πλαγήσεται. Δύο τοίνυν αἰτίαι παραιτήσεως εὐλό- 

ε 
γου τῶν εἰς προστασίαν ἑλχομένων τοῦ λαοῦ, ἣ 

ἐν  τβ τ᾽ Ἀα ΤΟΣ μὰ ; ππ νὰν , Ξ 
οἰχεία αὐτοῦ ἀδυναμία, χαὶ ἣ τῶν πραγμάτων δυσ- 

8. “7 Φ φν , ν -“"" ΠΕΣ, ΤῸ, τὰ " 
χολία͵, δυσδιορθώτων ὄντων τῶν λαῶν διὰ τὴν 

τὶ ἽΔ , “ ῃ 
πολλὴν χύσιν τῆς ἁμαρτίας ι - ἅπερ ἀμφότερα ὃ 

, ἢ ; ΤῊ Το τ κοτῇ 
προχείμενος περιέχει λόγος “ περὶ μὲν τῆς ἰδίας 
ἀδυναμίας, τοῦ τὴν ἀρχὴν ἐξομνυμένου, λέγον τος" 

Οὐχ ἔστιν ἄρτος ἐν τῷ οἴχῳ μου. οὐδὲ ἱμάτιον : τὸ 
ἈΝ “Ὁ - 32.) ΕἸ ΤΥ Ἢ τῆν 
ὁξ του λχοὺ ανιᾶτον,, ἔχ τοὺυ εἰπεῖν - Οὐχ ἐσομαι 

ΤΗ͂Ν πα ἘΝ , τὴν Ὁ ΘΥΥ Σ « 
ἄρχων τοῦ λαοῦ τούτου, ὅτι ἀνεῖται Ἵ 
ἤν τ Ὁ ἌΑΣ ΄ τ " “- 
χαὶ ἢ ᾿Ιουδαία συμπέπτωχε, χαὶ αἱ γλῶσσαι αὐτῶν 
ΡΟ ΤΣ ΤῊΝ ἀ Ν χκασν θὴν οἱ ὐὐπρυν 
μετὰ ἀνομίας τὰ πρὸς τὸν Κύριον ἀπειθοῦσι. ᾿“Γὴν 

γὰρ ἀνομίαν αὐτῶν ὡς Σοδόμων ἀνήγγειλαν χαὶ 

Β ἐνεφάνισαν. Οὐδὲ γὰρ Σοδομίτας εἷς ἂν ἐγένετο 
Ρ 

δυνατὸς περισώσασθαι, ἀλλ᾽ ἔχρηζον δικαίων δέχα 
2Ἃ -“ " ΣῚ Υ̓ 

᾿ τὸ ἐλάχιστον, τῶν ἐξαιτουμένων αὐτούς. 

Οὐαὶ τῇ Πυχὴ αὐτῶν, ὅτι βεθούλευντᾶι βουλὴν 

πονηρὰν καθ᾽ ἑαυτῶν, εἰπόντες “ δήσωμεν τὸν δί- 

χαιον, ὅτι δύσχρηστος ἡμῖν ἐστι. Τοίνυν τὰ γεννή- 
“- “ "νυ , Τ,,ν" ΧΕ Ύ νον ματα τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. Ταῦτα λοιπὸν ὃ 

΄ ν᾽ Ὁ 5.» ΠΟ ΎΨΙ Ἕ , ξι 
προφήτης μετὰ τὸ ἰδεῖν τὸν λαὸν παραπλησίως Σο- 

Ρ “ ᾿ 
δόμοις ἀπερυθριάσαντα πρὸς τὸ το ὡς μηδὲ 

μετὰ ἐπιχαλύψεως χαὶ ἐπιχρύψεως τ ταίειν., ἀλλ᾽ 
Ων 

ἐμπαῤῥησιάζεσθαι ἀναισχύντως, χαὶ ἐπισεμνύνεσθαι 

Ἰουιιηι, δέχα τὸ ἐλάχιστον οἴο., ᾿λτι 6586 56 ηβιιπη, ε[6-- 

ἐοην πεὶγίγιπι δον αν, 

δῖον Βα] οἰ πα ιιπι ο550. ἀΥ ΘΙ  Γραπλατ., ΝΟ ζ16 5815 1η- 

το] 1ρίιαντιβ {1 5101 γ ὉΠ} 111ὰ, ἀτιτο ὙΠ ΟῚ {1155 πη 115 

6161 αὐ ἀρρυο απ πη βιὰ τη Ἰο[οχρτεϊαϊοπεπι, ΓΔ 

τππι5 ἰὰ ρμνυωσίαν ει «ΤΡναϊιαπι. Τσίται" γουθιιτὰ ἐξα! 

Ἰῖς πὸπ Το] Ὁ βυμηὶ ΡιῸ 60 ἈΝ ἐϑῖ δαρείθν : 5οα 

ἴον γάϊοι, «υοά Ῥαώπαπι εἰερνθεαν. ΔΎ ΣΝ βουῖ- 

νἱοῦ, “αϊσ ας ο51, αὐ σοῦρὰ ἀσπο5. 18, 32 

ψιιὶ ἐαρειενεπί, ἴθι ἐο Ἰη5ὶ-- 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΛΙΑΝ 

τοῖς αἰσχροῖς, ἀποθρηνῶν αὐτοὺς, φησίν " Οὐαὶ τῇ 

ψυχῆ. αὐτῶν, ὅτι βεδούλευνται βουλὴν: πονηρὰν χαθ᾽ 

ἑαυτῶν, λέγοντες" δήσωμιεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσ- 

Το στο. ἡμῖν ἐστιν. Αἱ χατὰ τῶν δικαίων βουλαὶ 

ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς “ τῶν βουλενομέ- 

νῶν" ὥσπερ ἀπὸ στεῤῥῶν χαὶ ἀντιτύπων σωμάτων 

τὰ προσπεσόντα βέλη πρὸς τοὺς ἀφιέντας ἐπάνεισι. 

- ΓΕδουλεύσαντο βουλὴν χαθ᾽ Διὰ τοῦτό φησιν ἕαυ- 
- " ἡ Ἐν ες, . ., Π “" 
“ ξΞ τ τ υσ- τῶν, εἰπόντες οσήσωμεν τὸν οιχαιον., οτι ουσ 

᾿ 
χρήστος ἣμῖν ἐστι. Ταῦτα δὲ 

δήσαντες γὰρ 

Ἰουδαῖοι 
ἃ 

ΓῚ , τ 

ἐποίουν οἱ 
ἐν ἘΞ ΚΣ ΤΟ νος τῇ ἘΝ 
ἐν τῇ ἐπιδημία τοῦ Κυρίου ’ αὗτον 
ΣΧ »» Κ ΞΌΞΆΝ Ἔδέ ᾿ Ἀπ ετμος τ 
ἡγάγον προς αιαφᾶν. ξέσμοὺν τὰς χειρᾶς τὰς 

"» ῃ » , - 5» , ᾿ 
ευεργετουσᾶς . ου φέροντες τῆς Οοιχαιοσυνὴς τὴν " 

ἘΝ Ὗ τς, 5: : ; 
ἐπιδημίαν, διότι πονηρίας ὑπῆρχεν ἀφανιστιχή. 

, Η τ 
Δύσχρηστος γὰρ τοῖς ἀδικοῦσιν ἣ δικαιοσύνη" ὥσ- 

. πὲρ ὀφθαλμιῶσιν ὁ ἥλιος. Διό φησι " Τὰ γεννήματα 

τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. Ταῦτα δὲ ἐκείνων τῶν 
ν . ἔργων τὰ ἡ ηέστα; ἣ οἰχθαλώσία  ἣ διαο πο μὲ» 

ἣ χαταρτρθθὴ τοῦ ναοῦ, ἣ ἀπὸ τῆς δόξης χατά- 

πτωσις» ἡ "αἰσχύνη τοῦ προσώπου πέσον: οὐκ 

ἐῶσα ς πρὸς Θεὸν ἀναόλέπειν ." διὰ τὴν εἰς 
. - κς ῃ 3 ͵ τῇ Δ 

τὸν Νίονογενη ἁμαρτίαν. ᾿Απώλεσαν οὖν τὴν προ- 

τέραν παῤῥησίαν" μιήτε προφήτας, μή 
" ΄ Ἂλ ν , "2 ᾿ 
ἔχοντες: δήσαντες δὲ τὸν Λόγον, δήσαντες τὴν 

τε λατρείαν 

5,2 , 5 “- ΡΣ ἀλήθειαν, δήσαντες τὸ φῶς, δήσαντες τὴν διχαιο- Ε 

σύνην, αντες τὸν “ωτῆρα, δήσαντες τὸν ἰα- 
᾿ 'δήσαντε ἜΝ ἘΝΤΊΜΩΝ , σισρηδ 

τρὸν, δήσαντες τὸν ἐ Ξυθερωτήν ἅπερ πάντα ἐστὶ 

χατὰ ποικίλην “ τὴν περὶ αὐτοῦ ἐπίνοιαν ὃ Χαῖστοει 
3 

σ᾽ ἔρηνται φωτὸς ) ἔστ, ΠΕΡ λύγου, ἐστέρηνται 

θείας ἀδικίᾳ συζῶσιν, ἀνίατα νοσοῦσιν. Ἱ αὔτά 

ι τὰ ἡξυνηματα, τῶν ἔργων , ἃ ἐσθίουσιν. (0. 

Οὐαὶ τῷ ἀνόμῳ. Πονηρὰ κατὰ τὰ ἔργα τῶν χει- 
ρῶν αὐτοῦ ἐσυμπήσεται αὐτῷ. Περὶ τὴρ θείας χρί- 152 

σεως, τῆς ἄνταπο ιδούσης ἑχάστῷ τὰ πρὸς ἀξίαν, 
ᾧς 

᾿ 

ταῦτα εἶ μεν. ΩΡ δὲ ΠΣ τοῦτο, Οὐαὶ τῷ 
Ξργὰ δβποὺ δυμθήσρ: 

τῳ ᾧ μὴ: 
ἀλλ ν τῷ χρυπτῷ τῆς Ῥδρδίας συνετελέσθη, ἄρα 

ϑ ἢ ἔπε δ. πεταὶ ἣ πολασις . ὅδτε ἐφαρμόσαι τὸ 

"οὐαὶ καὶ αὐτῷ; Ἢ τὸ τέλειον ΠΈΣ Ν, ἐν χαχίᾳ, σοὶ " 

νοεῖν "τὸ, λεῖπον ἐξ ἀναλογίας χατέλιπε. ὅ ΩΣ 

μὲν γὰρ: χαχία, τὸ χαὶ γνώμη καὶ πράξεσιν ἅμαρ- 

ὺ ΔΜ Δτε οἱ Βορ. Ῥυΐπηιιβ τῶν βεξουλευμένων. ΑἸ 

«αἴπαιο Με, βουλευομένων. Ῥαα]ο Ῥοϑὲ ΕΣ ποππα} } 

τ᾿ πρὸς τοὺς ἀφέντας. . ὦ 
ὑμ Οον, Ῥυΐπμιις, αὐτὸν, φγοὶν, ΡΥ ΑΝΝ : 4πα γὸχ 

ἤγαγον. τϑρονῖειιν «ποιὸ ἴῃς «ποθι αΠπῖ5. (ὐοαϊοῖ- 
τ 

᾿. : ᾿ 
ἡ ἄϊτο εἰ Απρίϊοας ὉΠΠῚ15 τὴν Ζερὶ αὐτούς. ο- 

ιι χατὰ ποικίλην τὴν περὶ ἑαυτοὺς συμιξουλίσν 

τον ὁ Χριστός. Αἱ Ἦτο γίπης οἵ Απρ]οῖ ΓῚ 

Ν γα: 

ῬΒΟΡΗΒΤΑΝ. ΠΑΡῸ π|. 0ἠ 

Ὁ 5656. ψουθηῖοβ, ΟΧ ἱβπομ  Ὠ]οδϑὶβ (Ἀοϊ που] ιι5. 510- 
ὀς 8 

οἰανοηται", ᾿ρ505 ἀθῇθηβ, πόθο νου] ΡΥΟΪΟνῚ : 42 

ἀπίπηιδ δου, πῖα ἐπιϊοτιετιί ἐοπδίἑϊπασι πιαΐιεηι 

«ἀνογσιίηι 56, αϊοοπίος : .«Ἵ {Πἰσόπιιις ἡιιδίπιηι, αμΐα 

ἐπι ἰς πιονὶς ὁ51. ΟΟμϑΊΠ τα ἀν οῦϑιιβ Πιϑῖοϑ ᾿η1ἃ 

ἴπ οοπϑι τα πττιηι οαρ τα γϑιου αιιθπταν : φαθιηδά- 

πποίψιι [6] Ἰαοῖα ἃ 5011|5. 40 ΓΟριυΐδιι ᾿ Ὁ» 4115 

ΟΡΡΟΥ Π 15 ἴπ 5105 οι] τον 65. ΡΌΒΙΠ 1 Π:. Ἐπ) οΡ 

γϑῖὰ αἷῇ : Ππίογιτ σοπϑοὶἑπίηι «εἰν ἐγ δία, 56, εἰἰσετ- 

(65 : “{{{ἰσόπειις ἡιδίιεηι, ἡτια ἐγιμε{115 τιοὐὶς 65ΐ. 

Ταΐαὶ ααίθπι αἀνοπῖθπίο Ποιΐπὸ Πδς [ΔΟΙΘΡΔΙΕ : 

ἀαῖρ06 ᾿ρϑιιπὶ Πισάσιην ἀθάπιχονο δα ΟλΙΡΠαηι. ἘΠ Πὐπης 18: 

ΘΆ Λα ΠῈ Ἰηᾶπιι5, 485. ᾿ρ505 θθπ θῇς 5 σαπι!ανο- 

τὰηῖ; ὅθ ἠαδετια [ΟΡ θὰ ΠῈ ῬΡοβεπιίατη, αοὰ 

τα Πα ἃθο θοαὶ οἱ οχτουμῖποι. Ἐδὲ οπΐπι Ππι51- 

εἶα ἰμ 515. ἂς ἰηϊ 15 πιο] δῖα, ρου ϊπ 46 ἀἴαιιο 50] 

Ἰρρίθπτθιιβ. Οὐαρτορίον αἰ : Α γιοῖτι5. ΟΡΘΓιεπι 

σμογιίην σοπιδέίοπι. Του ιααι τι ἔθ ΠῚ ΟΡΘυιΩ [αἰτι5 

51} σα ρ Εν 115, ἀἰϑρθυβῖο, ΤΟ ΠΡ} Θνθυβῖο; ἰάρϑιι5 

ἃ Θ]ουνῖα, σΟὨ Ἰιδῖο να] π|5. ΘΟ 11)» ΡῈΡ 4υδηὶ Οἱβ 

ποπ Πἰοθὲ οουϊος. δα θθιιπ, Ο}} ̓πηρίτιμη. ΤΓ!ΔΟΙηὉ}5 

ἴῃ {Ππ|σθηϊτιιην ΔΕ 5511}; 10} 16γ6. Τάχιο Πάα-- 

οἷαι ρυϊουθην ρον! ἤθνθ, ααρΡ6 4 πος ριὸ- 

ΡῬιθίαϑ, πϑὸ οὐ Πα θαπε : Ὑ θυ] ἁτιίθπι ΠΠππὰ-- 

το, Ἰραῖὰ νϑγίταῖθ, τς ἸΙσαῖα, Ἰυδάτα Πσαῖα, σατο 

ϑαϊναίονθ, ᾿Ισαῖο τπθάϊοο, ΠΡδναῖον ᾿ἰσαῖο, τι 

οὐιπΐα ΟΠμνἴσιτιβ οϑῖ Ππαχία γανίαπι {τι 6 60 πα ο- 

τιν ποιό ποι ; ὈΥΪν τ δα π| Πυπηῖ 6, ὈΥΙΝ ΠῚ διιπὶ 

γοῦΡο, ρΥῖνα τ διιης γϑυϊζαϊθ, πὶ ᾿πἰ αἰταο ἀθριιηι, 

πιουῦο ᾿πϑαπαθ}}} Ὡθογαπε. ΗΙ διπὲ ἔγιιοῖτ5. ορο- 

ὙΠ] δου πὶ 4105 ἐοτηθάπηΐ. 

ταῦ. 7 ἱπίψιιο 1 Μαῖα ργὸ οροτῖνιι5 τα μτειιηι υ. 

ὁ πις ἐνοπίετιε οἷ. Πς 6 ἀϊνίπο ἡπάϊοῖο, φαοα 
απϊουΐαιιθ ΡΥῸ τπϑυῖτο τπευοθθηι γθρθπάϊε, ἀἴοία 

[556 ἀν γαῖ. Οτοα 51 ἰάθο 7 ἐπίψιο ἀἰοῖ- 

τι", αιιοά 7]Ζαία ργὸ ορογίδιις ἰροίιις θροτιίθηί εἰ : 

Οὐτι5. τη] ἴα αὶ ΟΡτι5. τιβάπι6 ΠΟ ῬΥΟΘΘδβίΓ, 5ϑὰ 

ἴῃ ἀγοᾶπο οονϊα γθοθϑϑῖι σΟΠϑι πα τα Θϑῖ, ΠΟΠΠΟ 

εἱ ᾿πΠισθῖαν ρμαπᾶ, ἴα τὰς Ψ 16 1ρ51] δεϊαν δ ὰ- 

Ῥίανὶ μοϑϑῖῦ ἢ Απὶ 0] ἀτιοε πὶ πηἈ] "ἴα ρου Γδοιιιηι 

651, γθέι]! : «04 πιΐπτι5 6δῖν 14 πρὶ ργορονοπὸ 

βουγαία ὑϑι αι ὀχοορι ἀπάτη). Εδε Θηΐπὴ ρου - 

οἵ αἴονάτπο (9}}5. τα πὰ σοπίοχειι. 

ΓΤτὰ Τ|Ρτὶ νεΐονοβ, ἘΔΙΠ ταῦτα δὲ τά. 

« ΤῬοιαμι Πα, τελεία μὲν γὰρ χαχία τὸ καὶ γνώμῃ χαὶ 
πράξεσιν ἁμαρτάνειν, ἐχ Εοηνϊοίαπιο, οἱ ἐχ ἀροθτάμρ]ιο 
Αμρ]ϊοο ἁἀΠοπάτιπι 6556, εἴ ἴθχίαὶ ἸΩβογ πα πὶ [πὶ 
πιομιιο γα, ΡΠ Ἰββῖπ τι χὶρ Πυιοθιβ. ΜΙΟπομλλ5. ΠῸΒ 

μαοὶ ἰρδα γουρα ΤΟΡοΥ νὶ ἀποίας ἴπ ΠΠ|5 ἀπο]ιι5 Ἀοστῖς 

δὲ ἴα αἰχτοσας ΟὐοΙΡονίηο. 

“8. 



00 ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΣ 

αἰσαιθη «πιο οὐ λ ΠῚ ΘΟ ραν Θ αι" ΒΟ ΟΠ] γιι}}}» 
«ποῖά ποάιο οαπουλιπι, ΠΟ πι6 μι Ὁ}Ἱ 5. {{{|ὶ αὐ- 
Ὠ]ἶ5θ ΓΘ. [π10 “τ|α5] 46 Πα σ 1 Π15 ρορρείγαιῖς σ]ουδη-- 
[65, δὰ πιπεϊαγ γι πὲ ΟΠ 15. ἂς ΡΥ Ι ἀουτιηΐ, 

Ρευ δ ἀἔιιθ 11 ἴῃ 506 Θβ Ἰβϑιπηὰβ. ΠΡ᾽ἀϊπ65 [ὸ- 

5ΠΠΠΔη 65... ἸΒΟΙ ν ἸΔ Π διὰ} ΒΡΘΟΙ 515 νυ ]5. ΠῸΠ 

ει. το. ὃ. Οσο]τατῖηξ. Ζϑὲ δπῖπι διιπί, Ἰηαῖτ, υἱγὲ φιιῖ ἴπ- 

ν. 0. 

δρθϑϑὶ διιπὶ ἀρτι τὸ 3 Π ἄπο {1105 αα πιος, μὲ εοδα- 
τιτι5 οἴιπι οἷς. Ῥϑοσαῖατῃ {ΠΠπ|4| σα ΠῈ ᾿πηϊξαεῖ. ΝᾺΠῚ 
ῬΟΘΟΔΠΙΠῚ 5111}, ΦαΘτη πη πηι ροοσοαῖαπι δοάο- 
ΒΠΟΓῚΙΠῚ σα] σα τα πὶ [ποναΐ, δυ α] σουθγιηΐ ἂς Ργοα - 
ἀοῦγιιπε. Οὐ 5115. ἴῃ ΠΈΣ Ια ΠῚ Θὰ5 απο ἀπο 16 - 

ΤΌΒΟΪν Πα πτι πὶ Θχ οι ἀτππ ἀοοϊάογιιπὲ σα] τη! ἕαῖο5 

Θπαγγαῃἴθηι ἱποϊάθυϊξ, ουϊἀθπεϊαπν ρουβρίιουῖα- 
το π|6 ΡΡΟΡ θτιαο. Δα τ ΓΑ τ. Παρ] Θχ ̓ ἴα 6 
ΒΡΘοΙοβεο ΠΠ|1π|5 ἀθίγθο Δ ΟΠ ΟΠ ἰ5 γδτῖο σι ρρϑίεθαϊ 115, 
411 ᾿πηρϑυῖτιηι ἴῃ ΡΟΡαΪτ ΠῚ ἀσοΙροῦΘ σΟΙηρ6}16- 
Ῥαπταν, ΡΥΟΡΥῖα ᾿π 6. 1τὰ5,. ἀο αἰ [ἢ 0115 ΤΟΥ ΊΙ ΠῚ 

ἴδ  ΤΖυλη ἀο τ 6 πὴ ΡΟΡα 5. νἰχ αὐ ἔμασθηι 
Ῥοπαιμη γϑάἴνο ροϊογαῖ, ο]} Ρ] αΓἸ Πγὰ πὰ ̓ΘΟΟΔ ΟΡ 
ΘΟΠΘΘΓΙΘ ΠῚ : Τυοα τγιπητι6 Πΐσ 5ΘΡΠ]0. σΟΙΏρ]6- 
οὔἶπαν. ΝΠ ΧαΪ γδοιδαι. ΡΥ ποὶραΐαπι. ἰδ. 5ὰ 
Ἰρϑ5ῖτι5 ᾿πβνιηϊξαϊο ἀἸοῖὲ : Δίοσε θεὲ μαπῖς ἐπὶ ἄοηιο 
πιδα, πιθήτιθ Ὁϑείἱπιθπίμηι : ῬΟΡῸΪ γΘΡῸ ΠΊΔ ΠῚ 

Ἰη5 ΠΆ116 οδίθπαῖῖ, ἀτιην ἀϊοῖς : ΔῸπ 6γῸ ρτὶπ- 

δὸρ5 Ροριεῖὶ Ἰει τις, ιῖῖα εἰϊδεοϊεία 65ὶ Τογσαῖεπι, 
οἵ “Ζιιάκδα οοποϊαϊε; δὲ {ἰπσιιθ δογίιπι οτίτα ἐπεὶ φιιῖς- 

ἐαίθ ἢιὶς ψιι ])οηιῖπιὶ διιιῖ, τιοτὶ οὔ ἱοπιρογανί. 

Τοϊφιιίαίεια ἐπῖπα σίαπὶ ἡιαςὶ ϑοάοηιοτιιπι εἰϊ-- 

νεἰσαγιιπὶ αα ρῥγοαϊάογιεπί. ΝΘ] α 6. θη πὶ 5ουν ΓΘ 
Ῥοϊδγαϊ ππι5. ἈΠ 15 ΘΟ Ομ 5, 5θ ἄθοθιη 58]-- 

τοι [515 Θσοθαητ, 4αϊ τθουμὶ ραπαμι ἤδρτος 
ΘΑΓΘΠ τα. 

ττή. 718 ἀτιῖπι δογιιπι, ηιΐα ἱπίογιεπε σοτιδῖ- 

{ἰπιπὶ πιαίμπι σοτιίγα 56, εἰϊσοπῖθς : αἰ ἰϊσϑηνες 

7ιι5ίπίνι, πιῖα ἱπιιεϊῖς 658 τιοῦὶς. Πιαητιθ Ππεοῖτις 

ορογιίπι 5ογιίπι σοπιθαθη. Ῥοβιθα πιὰ ἐπα 6] 
Δαἀνου ῖββοὶ ργορ δῖα ροραϊιηι ᾿ηϑἕαυ' ΘΟ ΟἸΠΟΥΙΙ ΠῚ 
5[Π6 {10 μιιάονο ἃ ρϑοσαξιμ ᾿γεβοΙρι ἔθ [ον ν, 

ἴτὰ πξ πὸ ὁσοιθ σαϊάθπι ἀξ ἀΡϑοοη ἴθ ρϑοοὰ- 
ΤΟΠΓ, Π10. οι Θ]ΡΙ πὰ ἀπ ἀοῖὰ δὲ ρα θητα 

5 Ν ατίαπὶ ᾿πΐου 56. Πἰθυὶ απειχαῖ. Ἠαρεπὲ ἔγὸς ἐν- 

αγαλλόμιενοι : 111 ἔτοβ ἐναγαλλι οι, δασμίαπίες. 

Β Ἄρςρ. φααγίαβ δήμιασι υἱόνον εὐπρο. - 

᾿ Ἐδπῖ εἰ «ααίιον. Δἴς5. ὡς Σοδόμων. ΑἸ ἄπο ὡς 

Σόδομα. ΑἸϊφασιῖο Ῥοβὲ ΘαἸΕ οἱ ἀπὰς Δς. χαταπλα- 
γήσεται. ΑΙ φαϊπάαε 755 

εἴτι ἴῃ ἃ ΔΦάτη τη πτητι5 Ἰοσὶ ἼΕΤΕΣ «ιοπια πιο πὶ ἴῃ 

ἐχπλ' αγή σεται. 

155. Ἰορστεισ, μετὰ, πο μεσταί. 

»ΈΔΜι χαὶ τό. Ν οσῦ]α χαὶ ἴθ Μ95 

Ρατοῖ. ποῦ αἷς Ἰνος Ἰοσο (Ομ οΞιιβ, σουβόυιπι 1} - 

5] Δ ΠῚ ΘΟ] - 

Ε ἢ 

[-} 

85. ΒΆΑΒΙΠῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

ἤχασιν, ἀλλ᾽ οἱονεὶ 5 ἐπαγαλλόμενοι τῇ ἐργασία 

τῶν πονηρῶν, ἄνή Ε 

σπερ ἜΧΕ ΡΊΟΟΣ 

τΕΓ Ὁ οὐχὶ 

ΕΣ ΥΚΡΕ ΤΩ Ποῦ γά 

᾿ δή μασι 

σὶν., οἵ ΞΕΞ οἱ 
΄ ν 3 -} Ἀ Χ -“᾿ 

εἰσελθόντες παρὰ σοί: αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, 
σι .Ξ- - » ῃ ἜἝἜ ἘΝ ς᾽ 3 , Ἔ ΞῊΣ 

ἵνα αὐτοῖς συγγενώμεθα. ᾿Εχείνην ἐμιμήσαντο τὴν 
ς ΄ ΓᾺΔ " ς ῃ -" σο ς ππτ' δ 
ἁμαρτίαν. Τὴν γὰρ ἁμαρτίαν αὐτῶν, ὡς ὁ Σοδό-. 

ὐεῖ, ὦ Ὅσων ΄ -- » ΔῚ μων, ἀνήγγειλαν χαὶ ἐνεφτάνισαν. Ταῦτα ὃ ἐντυχὼν 
- , Ν, ᾿ ΑἿ “-- -Ὁ 

τῇ ἱστορία διηγουμένη τὰ πρὸ τῆς χαταστροφῆς 
«ε Α ; Ὁ , Α 

Ἱερουσαλὴμ. παθη,, τῆς προφητείας τὸ ἐναργὲς ἐχ- 
μ Ξ 

πλαγήσεται. Δύο τοίνυν αἰτία! παραιτήσεως εὐλό- 
Ε 

γου τῶν εἰς προστασίαν ἑ 
ε 
ἥ 

"ον 
οἰχεία αὐτοῦ ἀδυναμία, χαὶ ἣ τῶν πραγμάτων δυσ- 

ἰχομένων τοῦ λαοῦ, 

»7 - “- ΓΝ ᾿ 
χολια. δυσδιορ οθώτων ὄντων τῶν λαῶν διὰ τὴν 

πολλὴν χύσιν τῆς ἁμαρτίας " ἅπερ ἀμφότερα ὃ 
τς 

προχείμενος περι ἔχει λαγος Ξ περὶ υὲν τῆς ἰδίας 

ἀδυναμίας, τοῦ τὴν ἀρχὴν ἐξομνυμένου, λέγοντας" 

Οὐχ ἔστιν ἄρτος ἐν τῷ οἴκῳ μου, οὐδὲ ἱμάτιον - τὰ 

δ τοῦ λαοῦ ἀνίατ ον, Ξ τοῦ εἰπεῖν - 

χαὶ [ηΣ 

ἃ μετὰ τὸν Κύριον ἀπειθοῦσι. Τὴν 

γὰρ ἀνομίαν αὐτῶν ὡς ἘΣΘ ον ἀνήγγειλαν χαὶ 

ἕνεφ ἜΣΕΙ Οὐδὲ γὰρ Σοδομίτας εἷς ἂν ἐγένετο 
τ 
δύναῖος τ περισώσασθαι. ἀλλ᾽ ἔχ εζον δικαίων δέχα. 
ν τὸ ἐλάχισ στον. τῶν ἐξαιτουμένων αὐτούς. 

ὅτι βεδούλευντᾶι βουλὴν 

δί- 
γῶν αἶ 

Ξ΄ ἢ 

Οὐαὶ τῇ ψυχῇ αὐτῶν, 

ἜΣΕΙ: χαθ᾽ ἑαυτῶν, ἐείσες ες δήσωμεν τὸ 

χαῖον, ὅτι δύσχρηστος ἥριν ἐ ἔστι. Τοίνυν τὰ : 

ψᾶτα δῶν ΞΡ αὐτῶν φάγονται. Ταῦτα λοιπὸν ὃ 

δ ύπιΣ Ὁ τὰ τὸ ἰδεῖν τ' ὃν λαὸν παραπλησίως Σ Σο- 

περ απο ασαν τον ποὺς τὸ ἁμαρτάνειν, ὦ ὡς μηδὲ 
ΕΣ 

πταίειν: ἀλλ 
4, 

ὍΣ δι Ἐ "Ξ Φ ΚΞ στ 

πὶ ἜΧΩΝ χαὶ ἔπ Ὡ Π .“ Ὦσ πιχρύν “Ως τὰ 

αῤῥησιάζεσθαι ἀναισχύντως, καὶ ἐπίδεμνύνεσθαι (τω τὶ Ἧ 
«ἕξ, τυ 

Ἰογιιην, δέχα τὸ ἐλάχιστον εἴς., ἢυπιο δξϑα βοηδιιπι, εἶε-- 

εαπε πιϊπίπειπι ἐπεδαπί, ιὶ ἐαρείεγεπέ, 1ῃ δὼ ἴπβι- 

δπῖτον Βα] ποϊπαΐιπη οϑϑὲ ἀνθ ἐγαπιατ. Ν οι 58 5 πη - 

16} σήπηις φυλαὶ Ξ1θὶ σψεῖτπ 111, 4 τὶν γα 1 Ἰπβι πγτι5 

ἀατάτι δα ἀρρτοβαπάδχη βιιάτη Τοϊοσργοϊαϊουο πὶ, (ἴστε 

αὐπις ἰὰ ργείαγει «{Ρναϊιαπι. ᾿σλτατ' σευθυπὶ ἔξαιτεῖν 

Ἰεῖς ποῖα ἀερθὲ βΌμηϊ ΡΓῸ 60 προ εϑῖ δαρείεγε : 5οεὰ 
ἰἄσπι, παϊοῖ, «υοᾶ ῬΡάπαπι εἰερ»εςανί. ἐλσ οτοροΝς βουῖς 

Νἱοῦ, “αϊσάαῖς ὁπ, «ὦ τοῦρὰ ςπος. 18,5 33. 
.- 



ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΛΙΑΝ 

τοῖς αἰσχροῖς, ἀποθρηνῶν αὐτοὺς, φησίν - Οὐαὶ τῇ 

ψυχῇ αὐτῶν, ὅτι βεδούλευνται βουλὴν πονηρὰν χαθ᾽ 

ἑαυτῶν, λέγοντες" δήσωμεν τὸν δίκαιον, ὅτι δύσ- 

χρήστος ἡμῖν ἐστιν. Αἱ χατὰ τῶν δικαίων βουλαὶ 

ἐπιστρέφουσιν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς “ τῶν βουλευομέ- 

νῶν - ὥσπερ ἀπὸ στεῤῥῶν χαὶ ἀντιτύπων σωμάτων 

τὰ προσπεσόντα βέλη πρὸς τοὺς ἀφιέντας ἐπάνεισι. 

Διὰ τοῦτό φησιν " ᾿Εὐδουλεύσαντο βουλὴν χαθ᾽ ἕαυ- 
»" εἰ 

οτι οὐσ- 

Τύοσοι 

- ὄν . » ᾿ » 
τῶν, εἰπόντες " δήσωμεν τὸν δίχαιον,, 

- 2. " ΝΣ ϑ᾽ .« 

χρήστος ἣυμῖν ἐστι. Ταῦτα ποίουν οἱ 
νος Στ τς (ς 
ἐν τῇ ἐπιδημία τοῦ Κυρίου - δήσαντες γὰρ ἅ αὐτὸν 
» ΒΕ. - 317. κ7 , 

ἤγαγον πρὸς Καϊάφαν. Ἐδέσμουν τὰς χεῖρας τὰς 
᾿ ΑῚ ΕΣ 2 ες , 

εὐεργετούσας , οὗ φέροντες τῆς δικαιοσύνης τὴν ἢ 

ἐπιδημίαν, διότι πονηρίας ΒΕ ΊΡΧΕΝ ἀφανιστιχή. 

Δύσχρηστος γὰρ τοῖς ἀδίχοῦσιν ἣ δικαιοσύνη" ὥσ- 

περ ὀφθαλμιῶσιν ὃ ἥλιος. Διό φησι " Τὰ γεννήματα 
τῶν ἔργων αὐτῶν φάγονται. Ταῦτα δὲ ἐχείνων τῶν 

ἔργων τὰ γεννήματα, ἢ αἰχμαλωσία, ἣ διασπορὰ, 

ἢ χαταστροφὴ τοῦ ναοῦ, ἣ ἀπὸ τῆς δόξης χατά- 

αἰσχύνη τοῦ προσώπου αὐτῶν, οὔκ 
ς πρὸς Θεὸν ἀνχόλέπειν ." διὰ τὴν εἰς 

πτι 

ἐῶσα 
τὸν Ἡονογενὴ ἁμαρτίαν. ᾿Ἀπώλεσαν οὖν 
τιρᾶν παῤῥησίαν - τ: προφήτας, 1 ἦτε 

ἔχοντες " ῥήροντες, δὲ τὸν Λόγον, δήσαντες τὴν 

ν τὴν προ- 

ατρεῖαν 

ἀλήθειαν, δήσαντες. τὸ φῶς, δήσανξες τὴν δικαιο- Ε 

σύνην, 

τρὸν,, δήσαντες τὸν ἐλευθερωτήν ᾿ ἅπερ πᾶντα ἐστὶ 
κατὰ ποικίλην “ τὴν περὶ αὐτοῦ ἐπίνοιαν ὃ Χριστός: 

ἔρηνται φωτὸς, ἐστέρηνται λόγου, ἐσ 
τ ον ἡ ΄“- 5" - Βὸ Ἰσων, κι Ἀι είας -᾿ἀδικία συζῶσιν, ἀνίατα νοσοῦσιν. Ἑ αὔτά 
ὰ γεννήματα τῶν ἔργων͵, ἃ ἐσθίουσιν. 

᾿ πω ὁ » " }} ψ - ὶ τῷ ἀνόμῳ. Πονηρὰ κατὰ τὰ τῶν χει- 

ντες τὸν Σωτῆρα, δήσαντες τὸν ἰα- 

τέρηνται 

ρῶν ΤΣ ἀρίν αὐτῷ. Περὶ τῆς θείας χρί- 45) 
ΝΗ διήσης ἐχάσνον τὰ πρὸς ἀξίαν, σεως, τῆς ἀντ 

διὰ ἐρρο Ῥ Οὐδι, ὑπτῷ 

ἡ πρ εχώρησεν. εἰς ἔργον ἣ ἀδικία Ἶ 

συνετελέσθη, ἄρα τῷ τῆς ᾿χαρδία 
ἐν δ τ! ἥ κόλασις, ἜΦθτε Ξητοα, τὸ 

ἠαὐ ταὶ αὐτῷ; 
νοεῖν ν τὸ λεῖπον ἐπ ἐξ ἀ ἀλογίας χατέλι 

μὲν Ὑ χακία, τὸ χαὶ γνώμη καὶ πρόξε 

ὃ τέ Ξιον εἰπὼν ἐν χαχία, τ 

Ξ Ῥελεία 

εἐσιν ἅμαρ- “γε ὦ 

; ΟΡ υίπηας ΓΟ ΝΣ ΑἸΗ 
λευου,ένων. Ῥάλ]0 Ῥοβὲ Νῖ955, πόπηι}}} 

ξ Δ ᾺΣ . ἂν 

φησὶν, ἀπήγαγον : 4 γὸχ 
τρουτειν σους ἴῃ ἀιυοβιῖς αἰτῖς (ὐαϊοῖ- 

πα ἣν ψ ᾿. ᾿ Ἶ 
1 ἄϊιο εἴ Απρ!ίσας {ππτ5 τὴν Ζερὶ ΠΡ. (ο- 

1. χατὰ ποιχίλην τὴν περ 

τον ὁ Χριστός. ΑἹ Ἐπ πες οὐ ΔΈ ΘΠ ἃ] 

“ ἕε 

ΡΒΟΡΗΒΤΑΝ, ΘΑΡΟῚ Π|. 01 

ἢ Ο 5656. ϑϑυθηῖοβ, ΟΧ ἰσ πο  Π]Οϑἷ5. [ἀο πον τι5. ο10- 

γα πη τιιν, ᾿ρ505 ἀθῆοπβ, προ νου] θγοΐονε : 7 τὸ 

ἀπιπ ὀογιίμα, αῖα ἱπϊογιιτι σοπδὶ πε πα ἰπεηι 

«ἀνογσιίηι 56, εϊοοπίες : «1 {{Ἰπϑιτι5 γιιδίπεπι, “αῖα 

ἐπιιἰὶς πιοδὶς ὁ5ῖ. ΟΟμδ Πα Δάν ουβιιβ [5ῖ05 1π1ἴὰ 
1π σοπϑι τα πεϊπιη σαρὶϊα γϑιου απ θητιν : αιθιηδα-- 
πιοίζι ἰο]α Ἰαοἴα ἃ 501115. 6 γΘρασιι ργῶ 115 
ΘΟΡΡΟΥΊΡιι5 ἴΠ 51105 Δι] [ΟΡ 5. Γ στ ηΐ. Ἐκπη ΟὉ 
ῬΘὴ ἃἷς : Ζπίογιιτῖ σοτιὶ πὶ «εἰν οτϑιίπι 56, αἴσετι- 

ἰθς : ΑΤ {ἰἰσόπεῖις ἡδίπεηι, ἡπεῖα ἐγεεε1ὶς πιο ὶς 65. 

Τυκ αὶ ἀπίθηι αὐνοπίθπί Τ)ομηπῸ πόθο [Δ ΙΘθαηΐ : 
Ε ᾿ Ξ ἐπες δ . 

΄αρρΡε 10518Π| ᾿σαίιιηι ἀδάπιχουο «ἀ Οἱ ρμάμα. Τι ρα. 18. 

Θά ΠΕ τᾶ πι5, “1185, ρΡ505 ῬΘΠΕΠΟΙΪ5. οὐπλι]ανο- 
γὰηῦ; Π6Ὸ 5.185. (ἘΡ θὰ ΠΕ ρα ϑεπιϊαπι, αοά 
μι} ΠΠἴὰτ} ΒΡ οΪθα. δὲ θχτθυπηῖποῖ. δὲ θηΐτη {πι5:1-- 
τἶὰ Τὰ }π|5 115. ἀὸ ᾿π] 115. πιο] οϑῖα, ρου πα 6 αἴαιιθ 50] 
Ἰρρίθπεθιιβ. Οπαργορίον αἷὲ τ δ γμοξτις. Ορθγιεη 

σποόγιίην σοπειρεϊοπιί. ΤΠ]οΥ τη ἀτιῖθηι ΟΡ δ ιι πὴ [οὐἴτι5 

5πῈ οαρ εἰν [Γὰ5, (Ἰ5ρουβῖο, ΓΘ ΠΡ}} Θν υβῖο, ἰὰ θ5115 

ἃ σ]ονῖα, σοηΓσῖο, να] 15 θοῦ τι), ΠΡ 6. {π Π} Οἷ5 
πο [ἴσθὲ θοι]ο5. δ Πϑιῖπὰ, Ο]}} Ἰπηρίτιπι [Δ ΟΙ Πτ|5 

ἴῃ ΤΠ πισϑηϊτιι ἃ πη ββιιπ), [ΟΠ ]16γῸ. Πααιιθ Πἀ-- 

οἴατῃ Ρυϊογθ. ρου άθυθ, ἀαρρο 4πι| ποὸ ρτὸ- 
Ῥἢιθίαβ, πθὸ οὐϊέαπι πα ρθαπξ : γοιὸ δτιΐθπι ΠΠἴπι- 

το, Πσαΐα νουϊταῖθ, ᾿ὰθ6 ᾿ϊσαΐα, [5 |ὰ δαῖτα, Πσατο 

Βαϊναίονο, ᾿σαῖο τηθάϊοο, ΠΡ νυ ίου ᾿ἰσαῖο, απ: 

Ομ πὰ ΟΠ νἸβῖιι5. Θϑῖ Πα χ τὰ γΡΙ πὶ ἀπιτ 6 θὸ πὰ 6- 

ἴπι ΠΟΙΙΟΠΘΙΗῚ ; ὈΥΪΝ ΑΕ 51 πὶ πη 6, ῬΥΪν 1 διπῈ 
γοΡο, ΡυῖναΠ σιηξ νου ταῖθ, ἴπ ἰηϊψαϊίαῖο ἀδσαηῖ, 

ΠΊΟΣθῸ Ἰπϑα πα Ὀ}} Ρογαπε. ΗΙ δαπῖ| ἔγιιοῖτι ορο- 
ΤΠ ΘΟΥΙΠῚ {π05 σομηδάιπιηξ. 

ταῦ. 7ὦ ἱπίψιιο ! λαϊα ργο ορετίντις πιά μτειίτα 

ἐ7πι5 ἐνθηίοηε εἰ. Πθς ἀ6 ἀἰνίπο ἡπάϊοϊο, αι 
απϊοι τι ΡΡῸ τπϑυῖτο τπεγσθάθηι γΘρθπά!!, ἀϊοία 

[τῖ556. αὐ! ρα ηλῖν. Οτοα 5] ἰάδο 7 ἐπίψιιο ἀἰοῖ- 

τι", φιοα γ͵]αία ῥγὸ ορογίθιι ἰρεῖμς ονθπῖθηί εἰ : 

οὐ] τη εἶα ἃ Οριι5 τιβάτιο ΠΟΙ. ῬΡΟΟΘβϑίζ, 5 

ἴπ ἀγοᾶ πο ΘΟΡ 15 πθοθϑϑι ΘΟ Πα πημη τα 65, ΠΟ Π6 
οἱ ᾿μῇίσθῖαν. Ραμα, ἴα τι 15 Ἰρϑὶ δεϊαμι δ α-- 
Ῥίανὶ ροϑϑὶτ Ὁ Ασπ αὶ 40 ἱπ' ἩΡΙΠῈΣ ῬδΥ δ πὴ 

6δι,. φϑέμ!!ε ; {πο ΠΗ] Πτ5 οβῖ,. 14 πρὶ ΡΙΌΡον το πὸ 

βουγαϊα Ῥ Πα Θχοοσ Τἀπάπιηι. Ἐϑι ΘῃΪ μου - 

δ αἴόγάις (ο}}. πὶ τπὶ δοπίοχειι. 

ΓἼτα Τιρτὶ νοϊοτοσ. ἐν τῚ ταῦτα δὲ τά. 

4 οι ΠΠπι4, τελεία; μὲν γὰρ καχία τὸ χαὶ γγώμη καὶ 

πράξεσιν ἀμάφεξεειν, εχ Ἐξδηνϊοίαπο εἰ ὃχ ἀροβνάρ]ιο 

προ ἁἀάδεπάτϊπι 6556, εὐ ἴοχίαὶ ᾿πβουο πα πὶ ἢ ἦι 
ΤΠΟΠΙΙΟΤΑΙ, ον αἰ ἰποίπιεις Υἷν Τοιισίοιιβ, ΜΙΟπομλ5 

Μκωο ἔῤο α σογΗα τορουῖεῖ ἀποίας π᾿ 15 ἀπ ]ις Βορίϊς, - 

ὶ ἑαυτοὺς ον Ἢ ον ἴπὶ βαρῦθε ΟοἸβονείπο. ν ᾿Ν 



ν. 12. 

αὶ 6. 8. 

σα ἃ 

0. 
"- σι 

1μ: 12.58. 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΒῸΝ 

εἴα πα! εἴα, οὐαὶ {π|5. δὲ νοϊαπίατο ρϑοσαΐ δὲ [ὰ- 

οἷἷς : ἀἰπηϊϊα γ61Ὸ ΜΔ} Ραγ5 Θϑὲ ΟἹ ΠῚ ΡΘΟΟΔΠΠΠῚ 

ἴπ ἀπί πὶ ρΓΟΡΟβΙο πιὰποϑῖ. Πα ιι6. ἀπ] σοβταΠο- 
πὸ ρῥδοοαΐ, ΠΟ ΟΠΙΠΪΠῸ ΤΘΠΙΔ ΒΕΓ δϑῖ ΤΠῈΪΕτι5 : 

56] φααπίιηι δῇ οῖ Ὁ ἃ πηα]0, τὰ πτιιηι οἱ ΡΟ ΠΑΡΕΠῚ 

τ Πλ ττδειι". Ὑ Ἰοῖταν ᾿πίχιο, αι δὲ τηὰ]α 56- 
οαπάτιηη ᾿πἸ τ τὰ 65. δὲ ΒΟ πα τι Πὶ ΟΡ ΘΓ ἸΠ Δ ΠΙΙΠΠῚ 

65 δνθηΐθηῖ, 4τιο (1 πιάπτ5. οὐσᾶπα δπὶ σορῖτα- 

τἰοπἰ5. Οποάιο Ἰσίταν πηοάο πιονθαῖα" ἴ4 απο 

ΡυΪποῖρίπηι οϑΓ, δοάθηῃ τηονϑῖιν 14 «πο Θχβο- 

«αϊααν. 
τιθ. Ροριιῖδ πιϑιις, δααοίοτθς Ὁδοίγὶ ἐἰθηιῖ - 

{τι ᾿ς, οἱ Θιϊροπίος ἀοηιϊπαηέι νονὶς. ΝῸΧ 

ἰϑίπτθς, Ῥοριιῖο ἤιθιις, οϑὶ Δα που ἢ τ15. ρΟρι μι, 
δ μηᾶ]6 [ΓΘ οῖο5 ὙΠ] ΡΠ Π15. ΡΥΪιβα αατῃ 416 4556- 
τἰ5 [Πιϑπι πη, ῬΥ Τπβ 18 1 ΘῸ τι γΘΟιιβ 55  5., 14 

Ῥᾶβ5] [που 159 Τὰ πὴ «6 115. τα }{15 ΟὈΒΓΡΙΟΥΙ 6515. 
Τάοἶνοο {πὰ 111 ΘσῈ15 1π τη Πτι5 ΘΧ σ ΘΠ Ππ1ΠῈ ἃ ΨΌΠ15 
ἀοθῖῖα, 4αΐ οὶ ΠΘΖῸ16 ΤπαΠ!ρα]05, ΠΟ 116 τ ΡῈ 5 

[υπιοῖαι5 ἃριι νὸ5 ἰηνθηΐαηϊ, ᾿π τηοάτπιηι ΒΡ 1 ΟΠ] ΘΟ 
ΘΧΊΡΊΙΟϑ γῸ5 ἀἴαιιο ν1165 ἀθπηθειπ, ΘΟ ΠΡ ΟΙΟ5 Δ η]- 

ΤΠ ΔΓ] ὙΘΘΓΓΑΥ 1 ἔτ ῖτι5 ΟΠ ΠΣ ΘῊ[65. ΘΊ1Π}115. ἃ1ι-- 
Ομ] 6] π5π|0 6], 5ὶ οἴμ πὴ Ῥ 510 ἃ] οζο τι ἀμΐπη0 ἃ0 
5166 [ππσέτι ρορΠ ΓΘ τἰδ πὴ ἀρΊπηι5. Οποε ὀηεέτη 5 θη: 
παῖ ]ιοηῖο, ᾿ιοε εἴ τποϑιδξ. Οὐ ᾿σῖτα" ΘΙ ΘΠ Οϑυ ΠΔ 1), 

ΘΟΙ ΒΘ ἈΓΟΠΘῺ., ΟὈΒΘΟΡ ΓΙ ΟΠΘΙῚ, ΤΠ 5118} [ὰ-- 

ΟΥΥΠὰ5. ἀσϑ᾽ πιὰ5 ΡῸῚ ΡΥ δὴι Ἰπ ἀ Ὀ]] πλ 116 
Ραπιιοπεϊαιη ἴῃ ΒΡ᾿ ται ἀΡυιπ ἀλη ἴοι" βθιηῖ παῖ, μϊὸ 
ΒΘ ΠΔΠ5 ἴῃ ΙΔΟΓΨ 5, πιδῖθι 1ῃ ΘΧΒαΪ ΓΔ ΠΟΠῸ : αἵ- 

46 πιὰ ῃ] ρα] 05 Ῥα ΠΟ Π 85 ἁαίονοῖ, αάθο πἴθχὰ- 

οἴου! ἀθθιτιη Ομ Π 6 Θχβοϊναῖ. Ὁ ΘΠ] γοῸ ΡΟ ηΙ- 

ἴδ Ῥϑοραζουιιη ἃ ΠἴΘ ΘΟΙΠΠΒΒΟΓΡΊΠΠῚ ,. 51. ΘΧΙθαια 

ἀαφορίαηι 5θηλἶπαξ ἴπ οἰθοπποϑυπὰ δὲ ἴῃ ρυθοδίῖο- 

πὸ; ἰ5 νδοῦδηι ἔγοῖτι βἐ ἢ} α] τὴ Πα 6 Π5, Π6 πὰ πὸ 

ααϊάδθην. τϑεῖπθῦο ρον πη ἐΓδίι" 410 Θχδοίονθ. Οὐ5 

τιτθιὴ ἰϑῖθ δὲ θχδοῖον δ οοθαμλλη" ΡῈ. Θν απ 56 }1- 

σαμὰ ἀμ ΟΠ ι, ἀϊοθηΐο ΠθουΏΪμῸ : (πίη δγιΐτι 

ναὐῖς οἰιην αἀνουβατίο ἐπιο αὐ ργϊπιοίρεηι ἐπ οἷα, 
εἶα ορεγαπε τὶ ἰἰδογογὶς αὖν 60. π6 ἤότι ρεγίγαϊιαὶ 

6 αὐ γιάϊσεηι,, οἱ χιάει ἱγαάαὶ 6 Θταοίοτὶ, οἱ 

ὀααοῖοτ πυϊίξαϊ τὸ ἵπ. σατοόγθηι. Ῥυοίδοεϊο πο οοὴ- 

»51. ΠρτῚ φαδίιον νοΐουοβ, ΑΡογαξ αὐτῷ ἃΡ οὐ Ἰεῖς. 

ΠΙᾺ ψὰς 5ἰαϊίπι Ἰοσιιπίμν, ὡς ἄν οὖν εἴς.» δε ἢ 

πιοῖῖο πιονεϑαίι" ἰὰ ψιοα ρεϊποίμέιπε δσὶ, δοάΐεπε 

πιονθίι" ἱα] χιιοεῖ εασοηιζίιι"., 516 Ἰπτο ΠἸσθηα 558 

Ῥαΐο : Ομόψιο πεοεῖο πιονθαίι" δαιισα ρυΐηια, δοείεμα 
φαοηιια πιονδίϊ" ἔπι τισι δ ἐτιπὲ. ἘῚ σότὸ ᾿πβίσιπηθη- 

τὰπι ἴα] ἐδ, αἴ, 4αοα ἃ ρυῖπια οασδα δχοοϑιζαξιαπι 
οβί, ὀχξοαδίαν, ᾿ 

ὁ Ἐδι οὐ Ἀδρ. Ὀυΐπηιβ χυριεύσουσιν, «οπεῖνεα δειγείτι". 
Αἱ ἴὰ αἸτ5. ἀαΐπαις Δῖ55, οἱ ἀρὰ ΧΧ Ἰοσίταν χυ- 

5. ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΑ͂ΟΝΙ. 

δ τάνειν " ΝΣ ΤΌΣΗ ΕΟ ἘΝ τάνε ἥμισυ δὲ τοῦ χαχοὺῦ, ἐπὶ τῆς ὁρμῆς τῆς 
, -- 5" 

χατ' Ξὸι ιάνοιαν οτῖν αι ἰτὴν ἐεθοιος Οὐ πάντη οὖν 

τοὺ χαχοῦ ». τοσοῦτον αὐτῷ τῶν πόνων ὩΣ φΦ ζ τσὶ τὶ 

Φ σα τῷ 

“- 

σο ὧν 
τε ΠΤΣ 

αι. Οὐαὶ οὖν τῷ ἀνόμῳ, ὅτι πονηρὰ αὖ- 
ἀνομήματα, χαὶ χατὰ τὰ ἔργα τῶν 

αὐτῷ ὴ 
ὌΞΩ ΣΕ Ἐὴ ΓΑ τς 

συμοησεται οἷοτι αι χεῖρες 

ὄογανά εἶσι Εια: ἐννοίας. Ὥς ἂν οὖν χινῇ τὸ χατάρ- 

εἴ 

, ε , ε ΄“ ΄“ὡ ε -“ 
Λαός μου, οἱ πράχτορες ὑμῶν χαλαμῶνται δυᾶς, 
Ἂς Ε - ε , ς- “0 

χαὶ οἱ ἀπαιτοῦντες “ χυριεύουσιν ϑιμῶν. Ἀναχαλου- 

Ὁ μένου τὸν λαὸν ἣ φωνὴ, καὶ συναλγοῦντος τοῖς 

χαχουμένοις, Λαύς μου. Πρὶν δῆσαι τὸν δίκαιον, 

ποὶν τὴν χρῆσιν αὐτοῦ παραιτήσασθαι, τί πεπόν- 

θατε; ἃ Νῦν χατάχρεοι γεγένησθε πολλῶν ὀφλημά- 

των. Διὰ τοῦτο τοῖς ἐχπράσσουσιν “ δυᾶς τὴν ὄφει- 
Ἄ ΕῚ ἍΑΝ 

λὴν ἔχδοτοι ΣΙ ἔνησθε, οἵ ἐπειδὴ ἡ ΝΣ εν 

ὑμῖν οὐχ εὑρίσχουσιν ,..οὐδὲ καρπῶν εὔθην: χα- 

λαυμῶνται ὑμᾶς γος χαὶ ΩΣ ελεῖς., ἐπταροας- 

σμένους καρποὺς τῶν ψυχῶν ὑμῶν ἐχλέγον τες 

Τοιοῦτοι δέ ἐσμεν, ΡΈαρσπρετος χαὶ εὐτελῶς χαὶ 

ἀχάρπὼς ! μετανοοῦντες. Ὃ γὰρ σπείρει ἄνθρωπος, 

ἢ τοῦτο χαὶ θε ὋὉ τοίνυν τῇ ἀξιολόγῳ μεταμε- 

λεία ΔΌΣΙΣ σπείρων εἰς τὸ Πνεῦμα, ἐλεημοσύ-- χ ἢ 

οἴσει. 

νῆν, εὐσπ' τλαγχνίαν, ἱχεσίαν, δικαιοσύνην, δάκρυον 

διηνεχές" οὗτος σπείρων ἐν δάχρυσιν ᾽ ἐν ἀγαλλιά- 
ξι 

σει θΞ ρίσει » αἴρων τῆς υὑετανοίας τὰ δράγματα," ν 

ὥστε τῷ πράκτορι ὅλον ἀποτίσαι τὸ χρέος: Ὅ 

αμελεία τῶν προημαρτημένων μικρὰ σπείρων, 
ι ὑῖν. 

ΕΕΡ. ἐν ἽΝ ξημ. μοσύνη, . ἐν τε ί ὍΝ ἐνάστοι,. χα- 

ταύτην ὑπὸ τοῦ πράἄκτορος 

τράχτορ οὗτος, ἐχ 

βῶρι τρέφων, οὐὸ 

μο] τοῦ ἮΝ ΜΕΝΟΣ Ἢ 

'ἀντιδίκου σου ἐπ᾿ ἀρ ον τας ἐν τῇ δ 

ἀπηλλάχθαι αὐτοῦ᾽ ̓ εύσοτε χατασύρῃ σε πρὸς τὸν 

χριτὴν, χαὶ ὃ χριτής σε παραδῷ τῷ πραάτερις Ἐπ 

ὃ πρίοσταρ σε βολην εἰς φυλαχήν. Νόησον γὰρ ἐχεῖ 
τὸν ἀντίδιχον χαὶ τὴν δὸόν- εἶτα τὸν ἄρχοντα τὸν 

ριξύουσιν, ἀοπεϊπαπέϊ, 

ἃ Ηἰς Ἰοσιις ἴτὰ Ἰπ!οριιπβῖταν, πξ Ῥαποξιπι ἐπὶ ἩΒΕ 
ὍΙΞς, Ῥοπαῖιτν ἀπΐα νοσι]απι νῦν : ἴπ ΕἾΠΕ Ῥοξὲ δδηι- 

ἄεπι. »᾿ 
« Ἑάιο ῬΠΟΣ εἴ Βος. 

ἀυϊπαιιο 55. ὑμᾶς, Βεπὸ.. 

ΓΒορῖϊ ἄτο οαπὶ ο 1{|5 ἡμῶν ᾿᾿ ωἑ ΑΙ αι φι 
ἴον Μ55. ὑμῶν, τϑοίλα, (. 

Ἐξ ἘΔ εὐ Οοάέχ ΕἾ. 1. ἐπιμελείᾳ, τἰοξο. ΑἸτον 

Οοιη)οῆεϊϊ Οὐάοχ οἵ ἀπ μοππὶ]! μεταμελεία, γϑοῖο, 
᾿ ο 

4 -«" 

Ρεῆπιυς ἡμᾶς, τηα]ς. αϑο 



ΘΟ ΜΕΝ. 

λ λ 

προεστῶτα τοῦ ἀντιδίχου ἡμῶν. “Οδὸς μὲν Ἰὰρ, ὃ 

βίος ἡμῶν ἀντίδιχος δὲ, ἢ ἀντιπαλαίουσα ἥν δύ- 

ναμις χαὶ παρεπομένη τῷ βίῳ, πάσῃ μεθοδεία μη- 

χανωμένη ἐχτρέψαι ἡμᾶς τῆς τ 
τα παν τ πε σὰ τ ὅτι 
ὁδοῦ - ἄρχων δὲ, ὃ τοῦ χοσμου τούτου ἄρχων; 

πρὸς Θεὸν ἀγούσης 

περὶ 

οὗ ὃ Κύριος εἴρηκε " Νῦν ἔρχεται ὃ ἄρμων τοῦ χό- 

σμου τούτου, χαὶ ἐν ἐμοὶ 5 εὕὑρήσε! οὐδέν. ᾿Αλλ᾽ ἐν 
5. Ὰ 

μὲν τῷ Κυρίῳ εὗρεν οὐδὲν, 

ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ 

᾿ 
διότι Ἁμαρτίαν οὐχ 

τῷ πεπειραμένῳ χατὰ πάντα χαθ᾽ ὁμοιότητα, χω- 
ϑ ς ,ὔ οὶς ἁμαρτίας. 

᾿Επειδὰν οὖν εὕρῃ ἐν ἡμῖν πολλὰ, πολλαῖς ἣμᾶς 

σείραις , αἷς ἑαυτοὺς χατεδήσαμεν, 

Ἐπ ἐπισυρόμενος πο ταδώςει τῷ χριτῇ. Ὁ 

- δὲ χριτῆς, ᾧ πᾶσαν χρίσιν ἔδωκεν ὃ Πατὴρ, παρὰ 

τῶν ξαυτοῦ 

τοῦ ἐχθροῦ καὶ ἐχδικητοῦ ἐλεγχθέ ἔντας ἐπὶ πολλοῖς 

ἐγκλήμασ: παραλαδὼν, παραδώσει τῷ πράχτορι τῷ 

ἐπὶ τῶν χολάσεων τεταγμένῳ " ὃς βαλεῖ εἰς τὴν φυ- 

λακήν " τουτέστιν, εἰς τὸν τόπον τῆς χολάσεως ; 

δι᾿ ἐπιπόνων μαστίγων ἀπαιτῶν χαὶ ἐ ἐκπράσσων ε μέ- 
χρι χαὶ τῶν μικροτάτων χαὶ μετὰ παταφευμήσεως 
παρ᾽ ἡμῶν ἁμαρτανομένων. Διὸ συμξουλεύε ει ὃ 

Κύριος, ἕι 
δοῦναι ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι αὐτοῦ, τουτέστι, ποι- 
εῖἴν τὰ ἔργα πρὸς ἐσολαγὴν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ μὴ ἀνα- 
μεν πότε τ π ΩΝ ὁπότε ἔλθη ἣ 
ὥρα" ἐν ἣ ἐπιστὰς ὁ ἄρχων, διερευνήσεται ἡμᾶς" 
ὃς ἐὰν πολλὰ τῶν ἑαυτοῦ ἐν τῷ βίῳ ἡμῶν εὕρη, πα- 
ραδώσει ἡ ἡμᾶς τῷ χριτῇ » ἐλέγχων ἡμᾶς, 

σμὲν ἐν τῇ ὁδῷ μετὰ τοῦ ἀντι δίχου ἢ 

τελευ ταία 

χαὶ τὴν 

ἄρνησιν ἢ συγχωρῶν, ὑπομιμνήσχων ἡμᾶς τοῦ 

τόπου ἐν ᾧ Ἔριν τὴν ἁμαρτίαν, ὡς μεθ᾽ ἡμῶν 

ὑπάρχον, χαὶ συνεργῶν ἡμῖν τὸ χαχὸν, τοῦ “ τρό- 

που δ ἐ ε ετηδεύσαμεν, τῆς διαθέσεως μεθ᾽ ἧς ἡμάρ- 

τομεν. Ἕως οὖν ἐσμὲν χύριοι τοῦ ἐργάζεσθαι, δῶ- 

μὲν ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι τοῦ ἀντιδίχου. Καὶ οἱ 

ἀπαιτοῦντες ἅ χυριεύουσιν ὑμῶν. Οἱ τοὺς πένητας 

πολλοῖς ὀφλήμασιν ὑποχειμένους ἀπαιτοῦντες, ἕλ- 

ς 

χουσιν εἰς δουλείαν. Καλὸν μὲν οὖν; μὴ ὀφλισχάνειν" 
ΓΎΞΡ ὁ ᾿᾿ι ἣν 3 - ν ΝΥ ᾿Ν τς .“ δεύτερον δὲ, τὸ μὴ ἀπορεῖν πρὸς τὴν διάλυσιν τοῦ 
5 Τ ΡΝ ᾿ - -“" -ὰ 
ὀῳλήυατος. Εἰ δὲ μὴ, πᾶσα ἀνάγχη, δοῦλον εἶναι 

“-Ὁ , - σι “ κ 

τῶν ἐπαγομένων αὐτῷ ἀπαιτήσεων. Ταῦτα διὰ τὸ, 

- 

ΠῚ 7οαππεπι 14, 51, Ράι]ο ἰπΐου, “Ἡ 

Ε ἣν, Εὶ ἐπ πιὸ πὸπ Πιαδεὶ ψεϊψεαπι. Νο- 

ἰαπήϊππι ἰάπηθη., ὙΟΟΘΠῚ εὑρήσει: ποξατὶ εἰ ᾿ρβᾶπι ἴῃ 

πόνο Γοδέαιπεπέο χοπίοποὶ. Οαῖπ εἰ Τμθοάοτιι ΒεΖζα, 
τ ππόποῖ Πιισζοιιβ, τὰ 4ποάιις πὶ ἀπ θιι5 ὀχοιη ]ατι- 

)»5 Ἰοσεγαῖ, οὖχ εὑνήσει!, ποπ ἱπνεπῖεί. 

» ἘΦ οὐ φαΐπαις Δῖσς, πότε. ΑὉ Ἀδρ. τογεϊα5 πότε. 

πες 
ξυνοι ὺ 

Γ' 
οὐχ 

Ἄ εκ. .: ἡ, ἐν δ 5. 

ΙΝ ΕΒΘΑΙΑΝ ΡΆΟΘΡΒΕΤΨΑΛΙ. 

ἀδ0 
Α 

ΘΟΑΡΕΤ ΠΙ. γ10 

5᾽ ἀογεβ νϑῖ σεἰνουσαγίμηιν οἱ υΐαπι, μοϑίθα ρσῖτι- 
εἴροπι, 4αἰ Δάἀνθυϑανίο ποσί ΓΟ θυ θοίι5 6ϑῖ. ὙἹὰ 

«αϊάεμι, ποϑίγα ΥἹ ἃ ὁ5: : ἀν θυβαυ 5 γΘΡῸ, ΥἹΡΠΙ5 

ὁ5Ε ποθὶβ ΟΠ ποίδ 5, ὙἸϊεο τι βοοῖα., {π|0 Π.}}ὰ5 
ΠΟ Θχοορίίας ἰπϑι 4185... {αθ5. ΠῸ5. ἃ νἱὰ δά 

Ῥεῖπὶ ἀδάποθπιθ αἰνάτπιοδξ : ΡΥΙ ΠΟΘ Ρ5. ἀπιῖθ πη δὶ 
Ρ56 τπππαϊ Πυ]τι5. ῬΥΪ ΠΟ Ρ5., 46 {πιὸ ῬομΝπτι5 
ἀἰχῖς : ἥΐμπο υϑηῖῖ ρῥτῖτισορ5 πιιιτιεὶ πιγι5., οἰ ἷπ ΑΥΕΣ, 

γπ8 ποθ ἱπνοπῖθε ηιιϊάηιξαπι. ϑᾶθιθ ἴθ ΠΟπΪπῸ 30. 

τή. 

«υϊάσπι μ1}8}} ἱπνθηῖς, 41 ΡΘοοαίτίπι πΘ τ }ἘὈ 117 τ. Ῥεῖ. 5. 

γιδὸ ἱπνοπίιις δὶ ἐἰοἶτιδ ἔπε ΟΥΘ 6715; Ἰϊσθὶ το πεαῖτιβ 25. 

[θρὶξ ΡῈ Ρ Οπηπΐα ΡΥῸ 51} 1π6, ἀΡ5ατι6 Ρθο- 

ςαἴο. ξ 
117. τὴ σῖτον ἴῃ ΠΟ 5 ἱπυ ΘΠ ΡΕ τι], ΠΟ5. κε },.ή 

Π}1}115 ρΘοσατογιν “ΠΟΥ ΔΠΟΙΟΥ δϑξ ψ ποι} 5 

Ρδυ γαοίοβ , ΖΌΙΡτι5. ΠΟΒΠ ρ505. Ὁ ΒΈΡΙ ἢ ΧΙ ΠΊΙ5 
ἐγαάθὲ Τπάϊοῖ. Τπθχ δέει οα] {ππιἸο πη ΟΠΊΠΟ γα. 

ἀθάϊε Ῥαῖοι, ΠῸ5 οΥ Ιλ Π θτι5 λ}|5 ἃ Δάἀνουϑαυῖο 

οἵ αν α]ονα ἐοαγσιτοβ ἈΡΡγΈμοπάθηβ., ἰγαάοῖ 
ὀχδοῖουϊ θα σθπϊβ ρα ΠῚ5. ργαϑηϊζιο; 411} ΠῸ5 
γα δὲ ἴπ ἐαγοθγθ : πο 65, ἴπ ΒῈΡΡΙΙΟΙΪ ἸΟΟΙΙΠῚ, 

Πασνὶβ ἱμητη ἢ βίη ὈΓῸ ΤΟτι5. γ6] ΠΗΪΠΙΠῚΪ5. δὲ 

ΡΓῸ ρΡδοοδεῖβ ἃ ΠΟῖ5 οτμα σοΠ Θέτι ρα ΓΔ 15 γα - 
ῬόβοΘπ5 ἃ6 δαί σθη5. Ροῦπαβ. Ὁποοῖγοα ΘΟΠΒΙΠΠΠΙΠῚ γος 12.58. 

ἄταν Ποπιΐπιι5, πιὸ ἄπιτη ἴπ νὰ οὐὰπ Δάν γϑαγίο 5τ|- 

Π115.7 ἀθηλτι5 ΟρΟΓΆ ΠῚ τι ἃ} 110 ΠΡΟΡΘιπι", πος 

εϑῖ, δὰ εἰ οϊδηνιθ ορθῦα, {π]θ015 ἃ Ἰπίπηῖοο νὰ- 

Ἰδάμπηι5 ΠΡΟ ΡαΡ ἢ ποο πΠηᾶπι Ἱπα πσ πη. ὃ 

ὐἀνθηταπι ΘΧΈΡΘ 88 1Π1π|5 ΠΟΥ :5 Θχϑρθοΐθπηβ, 418 
ῬΥΪποορ5 δάἀβίδῃϑβ ΠῸ5 ρθυβου τ Ὀ1Έτν" : ΤῸ] 5] πη] 

δ δς  - . - - «Ὀ δ 
{86 51 ἰρϑῖιι5 ᾿πηρυΐϑα μαϊγαΐα Γπογῖπε , ἴῃ να 

ποϑβίγα ἱπυθπουῖε, ἰγαάθε ποϑ' 6 1οῖ., σΟΔΥΒΊΙΘΏ5 
Πο5, ΠΕῸ ΠΕΘΆΓΕ ΠΟΒ 51Π6Π5, τιΆ 41ὶ ΠΟ 15 γενοσᾶ- 
{π π15. π᾿ ΠΠΘΠΙΟΙ.Πὶ 511 ἰθοτι ΠῚ} ἰπ 4110 ΡΘεοαίπηι 

Δ πιἰδίπηι5, {πο δϑϑοῖ ποΡίβοιιπι, δὲ τπιπα ΠΟΡΪ5- 

δαιπὶ τηαὶ πὶ σοπῇσογεϊ ; Ἴἴθ πὶ πηοάτιηι {πὸ 46]1- 

«αϊπιι5., αἴχιιθ. δτῖπὶ 41π|Ὸ Ῥεοςαν πηῖι5 αἰ θοΐαιηι. 
Τίαπ6 ᾿πίθγθα ἄτππι ἀσ Πα] ΠΡ μητῖ5. ρο οϑίαϊθπι, 
ΠΑ ΘΠΙΔ5. ΟΡΘΡ ΠῚ, τιῦ ἃ} Δάν θυβαυῖο ΠΠΡΘΡΘΠλΕ. 

Εἰ δχίροπίος εἰοπεϊπιατεει υοὐῖϑ. ῬαιιρθγῈ5 μλ] 10 

ξοΥ 6 |Ίθ πὸ ΟΡ  65505 1Π 56 ΡΥ Γ ΓΘ ΠῚ τεάϊστηι οχὰ- 
εἴονθβ. Ἐπ᾿ χιυϊάθηι Ορουδθ ΡΓΘΕτιπὶ δϑὲ Β1}}]} 4ε-- 

ῬΘΡΘ ψΡΥΟΧΙ Πα ΠῚ διιΐθηι ΠπΘΡῚΕ , 86 015 ΔΠΘ ΩΣ α15- 

«ἘΔ εἰ ἔτος 55. τρόπου, ὅ: εἵ τὰ 4ποάπα Ξουῖθὶ- 
τὰν ἴπ (0}}». Ξεοῦπάο ρυῖπια πιᾶητι. ες. «υδτιυς οαν 

ἔανει (ΟΡ. βεοαπτι5 βδουπᾶα πιᾶπιι τρῦπος ὅν. ΑἸΤΟΥ 

(οπιθεῆϑι Οοάοχ τρόπος ᾧ. Μοχ εἀ1 εἰ Βερ. πθεῖπισε, 

ἦρ. ̓αρτάνομεν. ΑἸΗ οὔτως ες. ἡμάρτομεν. 

ἃ Προς, ῥυῖπαιϑ χυριεύσουσι. 
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ΦΟΙνομ  ποὴ 6 0556 [ἀου Γἀ Γ6 1 : 51Π| 1] Π|15. ΟἿΠ}} 

Τα ΟΠ 5 ΓΟΡΘΙΘΠ ΕΠ, ΒΘῸΨ ΤΠ 6556 ΠΘΟΘ556 6δΓ Οἢι- 
πἰηο. Ηδς. ἀἴοία 5ἰην ργορίον Ππ|ὰ4 : Εἰ σαοσίονος 
φοςίτὶ ἀδηιθίιις ὐο5, οἱ οαϊθοιῖος εἰοπιϊηαγε{τι" 

νοὐϊς. 

τι8. βοριιῖε πιοιι5, χὶ νδαΐος ὑὸς ργιβαϊοαπῖ, 
ἀδοϊρίισις οος., δὲ δθηυίίατπ, μϑάτπιν θα ΓΟ, 

ἀ«ἰσϑαπι. Οὐἱ Δ Ο]Θϑοθη ]} 115 5] οι ταν, δὲ ἀὁ- 

Υ Ἴσον}. δ] τιπ τι Ομ η]ο,, 41} 1518} 50 10116-- 
11 ἀδιποετιπτιι" ἃ]0 ΘΧΔΟΙΟΡΙΡι5., οἵ Δα Ἰοιιπταν 
δΘυν ἐτατ1, φαο ποπ μά θο πε τπλ 6 5] ν απ, δἴαιιθ 

Ο}» Ιλ Ϊ Δ} ΠΟ απ ἈΠ ΒΕΓ Ὸ ΠΡΟ Τα Θμ., 1 Ργο- 

[δοῖο ἀἸρ ΠΙΟΓῸ5 51Π| 781 σΟμ ον απ τ δου τ10- 

ΠΟΙ}. 48} τ Θὰ 1) ρυϑο Ἰσθητιν. Οὐ ἰρσίτιν 

τὰ]65 θυϑαΐοβ. ρυφϊοαϊ., Δα] ο}}5. ραν τε5. ἀρ; 
Ρυοῖθυ ἀθοουύιμι ἃ σαρτα πάλην συαταηι ἸΟ τ16 5, 

605 ἀδοιρῖῖ; πὸ πιθἸθου 6} ΠΟΟΘΕ : ΟἸΙΠῚ 56 Π511} 

Ῥοσοατονιη ΔἸ λαῖς ἀτα6 ἀτπιηι 0} ΘΑ Γι ἀπ θὴὶ 

πη Θ. 0. ΕΓ ταὶ ἀἰδοὶ ρ᾽ππτι}", 56 ῃλϊτα θ᾿ Θά τι 
Θουτπὰ ΘΟΠΕ θα τι. ΟΡ. ΌΡΓΘΙ σα] τη [αἴ65 4 1}- 

ἄδην ρυονοολη! ἃ ἸυιπΠΠ]ταῖθιη, θα 15. νῸΡῸ 

[6] Το τὰ 5416. θυ] σα τ10 ΓἸππ]Ο ἢ ρα δ βιιροι- 

Ἰ αι. ὈΙΧῚ  ἁὐιτθ πὶ σοποιαιῖ, Ῥοριο. ΝΙΠαϊττιπὶ 

οβίθπα ες ποῖ πο διὰ ΡΟ ρα τ αὶ ᾿τὰ ἀοργο5- 

5115. Θδὲ τ ἴπ ΠῚᾺ]}15 ΘΠ ΠΟ ΓΑ Γ15. νουβθίτ", 504 ἴῃ 

ἘΠῚ  ΘΡβι1 1 “τ Θ ἢν 15. ΠΟ ρα] τι, προ 6 41] 51} οου- 

ἴπ|5. ποι] παι}, ΟΧ αν ον 515 5{π| 115. το ἘΠ τιβάτιο οἱ 
σἹϊτ ἸΠ5ΕΠ{π|15 ΘΟ] δ οἴτι5. τπιιπὶ εἰ θηι ᾿υοαι ταις 

56 Π15 ΘΧ ἘΘΈ110 ἀβϑοάι ΠῚ ΡΌ556. ΑἸϊδ Θμ 1 ἃ] 10 

π0 0... οἱ 5115 θη τ16. σα] πηϊταο5. ἀἰνοχδηῖ : 
πτιπο αιυϊάθιι βϑοπθοίας ἱποομεηοίία,, πππὸ νΟΡῸ 

ΟΡ ΓᾺΠ15. ΠΙΒΟΥ Ια ἈΠ 1 ΠΟ. ἴᾺ5... Ο:Ο ΘΙ ῸΝ 

ΠΘΟΟΒΘΔΡΟΥΠΠῚ ΔΙ ΪΘ510. 57. Π105. ΠΟΥ] Αἰ ΠΙστιηι. 

Οιιοιηοο, ἰσῖταν θα αι5. ρυἸσα το ρΡόρι!ο 

Οπλπΐ [ΡΠ ατα, [πσατὰ ΠῸἢ 65} δὲ οαριϊοβα ἢ θῸ- 

ΤῊ Πτι5. τι. ΟἰΙ 51 Δα] ΕΠ ἀπο ἀἰθ αν. 1π 

Ἰνοα τι ἀ] π]] 115. ἀπ πὰ η 15, θαι ραιροιος 5ρὶ- 

γἱτιι, οἰ, δ δαιὶ ψιιὶ οδισι παῖ, οἵ, Βοατὶ ψιιῖ ἐσθ ; 

ς ἘΠ ἀπαιτοῦντες ὑμᾶς. Νοχ α]τπηὰ 1π πιο5 115 5ὸχ 

Μ|35. ποη ᾿πνομλζιν, ΠΡ᾿ ον Ἀθσς ῬΥ πηλ5. σαιγβτιβ χὺς 

ριεύσουσιν. 

τ [Θδα. 91 προσκαλοῦνται.] Φ 
ΓΒ1Ο ὁπιο πα τι} ΓΟΡΘΙῚ ἴῃ τπαγαῖπο πποὶ ΠΡΤῚ : βοΐ, 

11 νουαπὶ [αΐοαν, ποὺ ποία {πὰ ἀποτζονιαο ἀπονο 

ἀοδεπηοπῖο 11 {ρου μὰ. ΔΙ1Π1 ταποιι δὲ ΠΕ ϑιιαβῖβϑὶ- 

Πλ11Π},. ἀλ8 πιο ΘΟ] οἴπσα. «πποττιη, 561 {1 {6 ἀΠ Του] τι5 - 

(οὐτοῖς ἐππῖχιιπ), {τὰ σαι αβπο, Δ᾽ α] σαταπι ᾿οο Ἰοτ πὶ 
της Δαβου απ, 41 Δλρθο 65} : καθόλου δὲ καὶ πᾶς ὁ 

[Ὁπὶ. ὁ (οα. 941 λαὺς, οὐχὶ οὗτος μόνον ὁ οὕτω [οπι. 

ὁ οὕτω 14. ταπεινῶς διακείμ, τοῖς ἀπυριθυ, γ- ΄ ᾿ΨΝ ἯΠ.3 
μένοις εἶναι παθήυνασιν - ἀλλὰ χαὶ λαὺς [1ᾶἃ. ἀλλὰ τὸ 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΜΙ ΜΛΟΕΝΙ. 

΄ - Ἂ “- τ; τ 
Οἱ πράχτορες ὑμῶν χαλαμῶνται ὑμᾶς, χαὶ οἱ 

" 5 “ ΄ Ὁ}. πὸ 
“ ἀπαιτοῦ τες χυριευουσιν υμων. 

Λαός μου, οἱ μαχαρίζοντες ὑμᾶς, πλανῶσιν ὑμᾶς, 

χαὶ τὴν τρίόον τῶν ποδῶν ὑμῶν ταράσσουσιν. Οἱ 

ὑπὸ νεανίσχων ἀρχόμενοι, καὶ ὑπὸ ἐμπαικτῶν χυ- 
ριευόμενοι, οἵ ὑπὸ τῶν πραχτόρων χαλαμώμενοι, 

καὶ διὰ τὸ ἀπορεῖν πρὸς τὴν διάλυσιν εἰς δουλείαν 

ἀγόμενοι, χαὶ τὴν ἐλευθερίαν ὑπὸ τῆς ἄγαν πενίας 

ἀπολωλεχότες, τοῦ ἐλεεῖσθαι ἀξίως πράσσουσι μᾶλ- 

λον ἢ τοῦ μαχαρίζεσθαι. Ὃ οὖν αχαρίζων τοὺς 

τοιούτους, κόλακος ποιῶν ἔργον, χαταγαφιζόμενος 

παρὰ τὸ προσῆχον, πλανᾷ βλάπτων οὐ μέτρια, τὴν 

ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν αἴσθησιν ἀφαιρούμενος " τῶν 

δὲ ἀπατωμένων ἐπὶ τῷ παρὰ τὴν ἀξίαν μαχαρισμῷ 
χαὶ ἣ τρίδος τῶν ποδῶν συνταράσσεται. Διότι αἱ 

μὲν θλίψεις ἐπὶ ταπείνωσιν ἢ προχαλοῦνται - ὃ δὲ 
Ἐ 

μαχαρισμὸς φυσίωσιν ἐμποιεῖ. Καθόλου δὲ εἶπεν.» 
-“-Ν »ου Γ ΑΥ - Ἷὰ 

Λαός: δηλῶν ὅτι ᾿ οὐχὶ οὗτος μόνον ταπεινῶς δια- 
δὲ τεῶτε ς ΠΑ τας ἀπτοιθ ᾿ς ΣΕ 07 

1 χείμενος, ὡς ἐν τοῖς ἀπηριθμημένοις εἶναι παθη- 
“Ὁ 55. Ὁ ἀΡ ὅν » ᾿ 

μασιν" ἀλλὰ πᾶς οὖν ὃ καθόλου λαὸς, τῷ ἀθροισμα 

εἶναι ἀνθρώπων ἐκ διαφόρων ἐπιτηδευμάτων χαὶ 
Ων - ν ΟῚ ᾿ 3.ὦ 

ἡλικιῶν χαὶ βίων συνειλεγμένος, ὑφ᾽ ἕνα πίπτειν 
΄ Ἂν 

μαχκαρισμὸν ὁμοτίμως οὐ δύναται. Ἄλλαι γὰρ ὅ ἄλ- 
Ἀ , 

λως ἴθιαι ἕχαστον συμφοραὶ χατατρύχουσι" τὸν υὲν 
-Ὁ ᾿ 3 » , - 

τὰ τοῦ γήρως ἐπίπονα" τὸν δὲ τὰ τῆς δουλείας χα- 
ἈΞ , τ Ἦν οἷ-ς ΘΔ ΣΝ ΡΥ ἢ χά" ἄλλον πενία" ἑτέρους " οἰκείων ἀποδολή " ἄλ- 

λους νότοι. Πῶς οὖν οὐκ ἀπατηλός ἐστιν ὃ μαχαρι- 
αὖς διλαῶ παντὶ προσοϊπάμενος- ὦ μεν ον Κα ΗΕ συὸς ὃ λαῷ παντὶ προσαγόμενος ; Ὃ μέντοι Κύριος, 
ς Ἀᾷξ ἘΣΘ :ς 

εἰ χαὶ πλῆθος ἐμφαίνει διὰ τοῦ μαχαρισμοῦ, Μαχά- 

Ν᾿ ριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, χαὶ, Μαχάριοι οἵ πει- 

νῶντες, χαὶ, Μαχάριοι οἱ χλαίοντες" “ ἀλλὰ τῷ 
Ν ΄ 3 ΄ Ν᾿ ΕἸ , 

πρὸς παρόντας ἀποτείνεσθαι δείχνυσι τὸ εὐαρίθιμη-- 
- ᾿ -"Ἤ ᾿ τς Α “τ 

τὸν τῶν μαχαριζομένων. Δῆλον γὰρ, ὅτι περὶ τῶν 
Ἐς " ᾿ ἜΤ Ἐρο τ 

μαθητῶν ἐποιεῖτο τὸν λόγον, τῶν δεδιδαγμένων τὴν 
᾿ , ᾿ ᾿ 
ἐπαινετὴν ταπεινοφροσύνην, χαὶ χατὰ τὴν πρὸς αὖ- 

λαὺς] τὸ ἄθροισμα εἶναι! ἀνθοώπων, εἴς, 

ἃ Ῥρὸ ἄλλους κου Ἰρβίπαιι5. ἄλλως, πο {πο} γὸχ ἄλλως 

πος παῖ αὐνιοαϊ,, πο ψιοα 5ὲχ (οἤϊοι πὶ ἀτιοῖο- 

αἰταϊο Γα]οϊαταν, 

» ἘΜ1Ὶ οὐ ααίαον Νῖββ. οἰκείων, πιϑοθϑϑα ἰο) 7) 

απιϊδοῖο. Αἴ ατοναας (οι θεῖ Οὐήοχ οἰχεῶν, ἐρεζζιετνε 

7αοίμνα ; οὐ ἴϊα Ἰορῖς νουπίχψας “ἰπιαππιιβ, ϑια πε 

ἴπ Οὐτὶ5 Τορῖταιν νόσος : 506] ΞΟ. Πρ πὶ ΤΟΥ Γαι ἴῃ πὸ- 

βἰεῖς 5σὸχ (οἸοἰθιι5. νύσει. ὡ 

ὁ ἘΘΠ ἀλλὰ τό, Αἱ Μ55.. ἀλλὰ τῷ. ΠΙᾺ πο ἵπιοχ 
βοχαῖξαν, τὸν λόγον, ἴπ ποβ νυ ἷδ 5βὸχ Δῖβς. ποῖ ἱπυθηϊία; 

ποίαις Τἀπιοῃ {ΕΠ ὰπὶ ἀοΙο μα τπὰ σοηβιι ηλτις, 



ΟΟΜΕΝΤ. ΙΝ. ἘΒΆΑΙᾺΝ 

ΔῸΣ ͵ ὧν Ὁ... - δυδν ἥν υα τὸν ἐξομοίωσιν, τὸν δι’ ἡμᾶς πτωχεύσαντα, τὴν ἐν 
“- ᾿΄ . - ΟΞ , Ὶ ππ- 

τῷ φρονήματι πτωχείαν ἀνειληφότων. Διὰ τοῦτό 

ὅτι Ὑμετέρα ἐστὶν ἣ λεία τῶν οὐρανῶν" φησιν, ὅτι “Ὑμετέρα ἐστὶν ἣ βασιλεία τῶν οὐρανῷ 

χαὶ τό: Νίαχάριοι οἵ πεινῶντες νῦν, ὅτι αὐτοὶ χορ- 

τασθήσονται. [Εἰ δὲ στενὴ ἢ δδὸς, χαὶ ὀλίγοι οἵ εὃ- 
-" 5. ν 

ρΐίσκοντες αὐτὴν, ποῦ δυνατὸν πολλοὺς εἶναι τοὺς 

μαχαριζομένους : “Ὥστε πάντως ὃ λαὸν ὅλον μαχα- 
΄ - Ἁ , ΄νν ΕΣ Φ- Δ 

ρίζων, πλανᾷ χαὶ ταράσσει αὐτὸν, μὴ ἐῶν δδεύειν 

εἰρηνικῶς. Ἔστι δὲ ῥάδιον ἁλῶναι τῷ πάθει τῶν 

ἐπαίνων τοὺς μὴ προσέχοντας" ὑπὸ φιλαυτίας ἑχά- 
στου ῥαδίως ταῖς ἐχ τῶν χολαχειῶν ἀπάταις ὕπα- 

ΠΕΣΩΝΒ δ πε ἃ Ὁ ΄ ΄ - 
γομένου - ἀνδρὸς δὲ “ ὠφελημένου, μήτε ταῖς χαχη- 

γορίαις τινῶν ὑποπίπτοντα ταπεινοῦσθαι, μηδὲ συ- 
-" ’ὔ « ὁ ΦΙ ΄ - ,ὔ 

στέλλεσθαι παρὰ τοῦτο, μήτε ὑπὸ ἐπαίνων ἀγνοία 
τῶν χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐξοιδαίνειν ῥαδίως χαὶ φυσιοῦσθαι. 

᾿Επεὶ δὲ τρίβος ἐστὶν ἣ προτετριμμένη χαὶ “διω- 
- Ά. « ν - ΄ ΄“᾿»ο ΑΥ̓ 5. -“ 

δευμένη ὑπὸ τῶν προλαδόντων ὁδὸς, ὃ μὴ ἐῶν εἰς 

αἴσθησιν ἔλθεῖν λυπηρὰν τοὺς ἀπολειπομένους τοῦ 

ζήλου τῶν προαγόντων, ἀλλ᾽ ὡς χατορθοῦντας μα- 

καρίζων τοὺς ἁμαρτάνοντας, τὴν τρίδον τῶν ποδῶν 
αὐτῶν συνταράσσει. 

᾿Αλλὰ νῦν χαταστήσεται εἷς κρίσιν Κύριος, καὶ 

στήσει εἰς χρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ. Πάντα χρίσει 
θείᾳ καὶ συνέσει χατὰ τὴν δυσδιήγητον σοφίαν 
ἐπιμερίζεται ἑχάστῳ πρὸς τὴν ἀξίαν: τά τε νῦν 
ἐπαγόμενα, τά τε χατὰ τὸν μέλλοντα αἰῶνα. 
᾿Ἐπεὶ οὖν τοιαῦτα, φησὶν, ἠνόμησεν ὁ λαὸς, τοι- 
αὖτα δὲ αὐτῷ ἐπήγαγεν ὃ Κύριος. Διὰ τὸ οἷον- 
εἰ ἀποδειχθῆναι ὀφείλειν τὰ περὶ τῆς διχαιοσύ- 
νης τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐχ ὑπερέβη τὸ μέτρον τῶν ἀδι- 
χημάτων ἐν τῷ πλήθει τῆς τιμωρίας, εἴρηται ἐ τό- 
᾿Αλλὰ νῦν καταστήσεται εἰς χρίσιν Κύριος - ἵνα τὸ 

Νῦν τοῦτο τῷ μέλλοντι αἰῶνι ἀντιδιαστέλληται. 
Ἢ μήποτε τὸ Νῦν ἐφ᾽ ἡμῶν μὲν τὸ ἀχαριαῖον χαὶ 
τὸ ἀδιαίρετον τοῦ χρόνου σημαίνει" ἐπὶ δὲ Θεοῦ 
πάντα χατὰ τὴν τοῦ Νῦν αἴσθησιν παράχειται. Οὐ- 
δὲν γὰρ αὐτῷ παρῆλθεν, οὐδὲ μέλλει, ἀλλὰ πάντα 

ΡΕΟΡΒΕΥ ΔΊ. ΘΑΡΌΤ ΠΙ. 051 

[ΔΘ 60 404 605 {{| μγεϑεπίθα δ θυαπὶ 4110- 

4αθγθίαγ, 605 4π| ὈΘΔΕ ργϑἸσαπέμν, ἔδοι!θ πι- 

ΠΠΘΓΑΓῚ ΡΌ556 ἐθοθέ. Ρ] πιιπὶ θϑὲ Θπΐπι, διιπὶ ἐδ 

αἸβοῖρι 15 ΒΟΥ Πθ πη ΠΑ ιΐσ5θ, {π| ἰδ Β]}6 πὶ 
δἄοοι ἔπθγαπε παιτ Π]α ἔθ μι, αἴσῃ δά ϑ μετα 1-- 
ΠΘΠῚ 6715. 4] ΡΓΟΡΊΕΙ ΠῸ5 ΕΘ 6 ΠῚ15 ἔδοίτι5 δϑὲ, ρᾶτι- 2.4 γ 8.9, 

Ῥογίδεθ πη ϑρι γ 5. δραπὲ πηρθχὶ. ΟἸΔΙΠΟΌΓΘΠῚ 

1 : 7} ἐξίσιιπι δϑὶ στϑβταίπι σ(δίογιιπι; δἰ 1Ππ4, 

Βεαῖϊ φιιῖ τιίπις δϑαγίμτιῖ, πα ἰρϑσὶ ςαἰιισανιιτι- 

ἔμιτ, Οτιοά 51 ἀπριυβία δϑί νἱὰ, εἴ ραϊοὶ βαπὶ {αὶ 
᾿ἱπυθῃϊδηξ ΘΠ), 41: ΠΕΡῚ ροΐδϑε τι πα] οἰπὲ «αὶ 
Ῥυθ Ἰσθηταν Β6δι] 9 Τα πι6 4154 |5 ΠῚ ΠῈΠῚ ΟἸΠἢἷ- 
ΠΟ ΡΟρΡαΪαπ ργθράϊοαξ Ὀϑαΐππη, βθάποϊς ἰρβιιμ εἴ 

ΘΟΠέιγραΐῖ, πϑο {ΠΠπ|πὶ γα πα 1116 ἱποθάθγα οἰπίξ. 

ἘδΟΙ]6 ἀυῖθμη δϑὲ 115 {{] τηΪ ΠΙΠη6 5ιιπὲ δἰέθητὶ ἰαιι-- 
ἄσιπη αἤδοιπι ἃς βιπαϊο οὰρὶ ; οὐπὶ ππιι5 αἰ 8 

556 π Δ ΠΟ Ππτὴ [Ἀ}14 0115 Ρ 88 511 ᾿ρϑίτιβ ἁτῆογο παπὰ 
αΠ Πού τειν βθάπιοδίιν. Ἐϑὲ απιΐθπι υἱγὶ ργουθοΐα νἱν- 
ἴαξθ ΡυΘ Π ποααδάιᾶπι ἀ6]1ο], σοην "15. αιο- 
ΤΠ Δ Π| 51 ΟΠ ΒΘ 6 ΠῚ, ΠΘ΄ι6 ΟΡ ἰά δηΐπιο 
ΦΟΒΕΡΆ, ΠΩ 16 ἔλο!]6 ργθ Δ Ἴθτι5 ᾿πεϊι ΠἸΘϑοθγὸ 
86 Ἰπῆαν! δι] Ἰρβῖτι5 βίδιιπη ἱσπογαπίθπι. Οὐΐὰ 
ὙΕΙῸ 56 πη] ξα ΤῈ δϑὲ 18 ΠῈ ἔγὶ πη}, δ Δ 115. αΐ 
ῬΡδοο ββθγιπαξ σΟΠ δοξαπη ; “54 ῖβ δ05 {π|| ἃ ἀ6- 
ΘΟΒΒΟΓΙη ἐπ ϊο ἀθβοϊαπε, τηοοϑΐο ἂς ἐγῖβεϊ 5θῆϑιι 

ἈΓΗΟΙ ΠῸΠ 5ἰπὶξ, ἴπ|Ὸ ψθιῸ ἀε]ϊπαιιοπίθς αιαβὶ 
γβοΐθ 56 ϑϑγειθηΐ, ργρϊοδὲ ᾿ϑδΐοβ, 15 5 8 ΠΏ 

Ρδάτπιπη δοῦιπὶ σοπ αγθαΐ. 
110. δεέ πιτίτις σοτισίϊ{τπιίπιτ' ἐπ ἡ Ἰοἴμπι Π)0- 

πεΐτιι5.,. δὲ σἰδίοί ἐπ ἡμάϊοίιπι ρμορτείμπι σικίπι. 
Οπηηῖα αἴνῖπο ΠπἸοῖο 86 ρυιιάεπεῖα τπιπἰουίιιθ ργὸ 
πηογΊ το αἸ5ιγ] απιπτπ Ππιχία πο παγγα ὈΠ]Θ πὰ 58-- 
Ῥ᾿θμ ΙΔ ΠῚ ; ἔπι πὴ Θὰ {{π|88 ΠτιΠῸ ἔθ ΠῚ ρΟΓΙ5 ᾿πέδγιιη-- 
5 ἴππ| {188 1Π {ὨΓΠΓῸ ϑ52θοι]ο γΟΘΟΓΥΑΠΙΠΙ. 

Οποπίδπη ἸσΊταν, 1Π τ, ἘΔ] ΠΡ τι5 5656 ΤΠ Τα ΓΔ θιι5 

ΟΡΠΟΧΙα ΠῚ ΡΓΘΘ5ΓΠΠ ΟΡ τ5., [465 ἔθ ΠῚ οἱ ἴγσγοὸ-- 
δαν ροπᾶβ Πομηΐπιι5. Οτιᾶϑὶ {185 δἀ Τ6ὶ {ι5ι1- 
τίαπι ῬΘΡΕΠΘΠῈ ΟΟΙ}15 51Ὲ}}}1οἱ ἀθρθϑαηε, «ιοά νυἱ- 
ἀο]τσθε ᾿πι ψυ] αἔτ!η ΤΠ Π5ΠΓ ἍΤ Ὑἱπηϊοἴςο Τηᾶ τ τ]-- 
τὰ π6 ΠΟΠ 5ΠΡΘΓΑΤΙΣ,, ἸάοἶτοΟ ἀϊοσξιμη δϑὲ : ϑδϑά 
σιιιτιο σοτιδἐϊ{πϑέπι7᾽ {τὶ Μιαϊοίμπι Τοπιῖπιις : αἱ Ραν- 

ἤσι]α δεπο ἀἰβ πρτιδίπιγ ἃ ἤπξαγο βθοιΐο. Απὶ 
ἔογίθ 1Ππ44, δίμπο,, ἀρὰ πθ5 «φυΐάθπη τη Πἰ πητ πὶ 

δὲ τπαϊντἀστιπη ἔθ ρΟΥΊ5 πΠΟΠΙΘΠέτιπη 5ἰσηϊῆσαι : 
ἐνέστηχε, καὶ τὰ πόῤῥωθεν ἡμῖν προσδοκώμενα, ὡς Σ 564 ἴπ 60, χία 5:5] βοδ ΙΟΠ ΠῚ νοοῖ ἥίσιο, δὰ - 

ἃ ἘδπῚ εἰ Ησρ. Ρυΐπιις ὠφελίμου. ΑΠῚ «ααίποτν Ν55. 
οὔπὶ πὸ (Ομ Ρεἤβίαπο ὠφελημιένου, ΠΟΙ ἄεπη δα εἰ 
ἄπο Μβ5, χατυγορίαις, ἀδοιιδαϊίοπίφιις. ΑἸ 4ααξιοῦ 
Μϑ5, χατυηγορίαις, οοπνίεἰἰς. Ῥτορβαΐαν φαϊάεπη ποθῖ5 
αΐταααα Ἰεοίῖο : 564 Θάπὶ ΞΟ] ορίπηιι5, οἱ ΡΙατες (οαι- 
665 ἔαγεηΐ. 

ΤΟΝ, 1. 

“ἘΔ εἰ Μ535. ποππα}}} διοδευομ, 
Μ95. διωδευμιένη. 

ΓΈΛΙΕ ὥφειλε, Βες. ἐεγεῖα5 ὀφείλει, ΑΈ ἴπ 1115 χυὰ- 
πον Μ55, Ἰεστέυτ ὀφείλειν. 

Ξ1τὰ Ἀορ. «ιάτειβ, Πδαβὲ τὸ ἴπ αἸ115 φυΐπαις Ἀ5:, 
Εἴ ἴῃ ρΡογυυ]δαῖῖς, 

ν ἈΠῚ φυΐάαπι 

Δίαιι".5.3. 

διά. ν. 6. 

Μαιελι. 7. 
14. 

ν. 13. 



Πορι.2. 12. 

Τνίάεηι. 

Ῥταῖς αοίδὲ 

ὔραμς, τὰ. 

ἠ5. 

()5 δε 7: 3. 

Ῥδ  οῖοε 

052 

Ἰασθηῖ οἱ δάϑβίαμι οπιηϊᾶ. ΝΊΜ] Θπῖπ ἃρι Ἰρδιιμ 

ΡΥ ΊΘΥ 1} δ917.. 181] {Ἐπ πντιπὴ : 56] οὐποία ϑιιη1 

Ρῥταβοπτῖα, οἱ 485 ῬΓΌΟΙ ἃ ΠΟΡΪ5. ἔπτιγα Ἔχβρο- 

οἴαητατ, τἀ Π Δ 1} 18 ΠῈ ΡΥ ΦΟΒΘη 18 ἃ Εἶν 1Π15 ΟΟ1}}15 
ΘΟΠΒΡ ΟΠ ἴα}. 14 αι ἴῃ Τ)60 111 ΤΘΙΠ ΡΟΥῚ5 Ῥᾶγ5 

ιπο ναι οἴϊαπι {πα σιιπι ΘΟΠ θ] Θοἴατιν. ὑπ 

ἰξῖταν;, φαδητιπι Δ Πλοῖιπὶ ἁι ποῖ, ΠῸῚ ΙΟΠΡ6 ἃ}0- 

511 ἀδἤ πἰτπιπὶ [10 }} Γι ριι5, γθοθ μὰπὸ Δίσιο δὰ 
αἰ ν ύϑαϊθ ἡ Ἰο τι η γον ΥἹ ἀπιχίηηιι5, (ὐογιϑζει6- 

{1 ἀπείη ἐν γπἀϊοίτανι. ΤλΘοΙαναϊ γα 065. 1ι5- 

εἴα 5ι185, Παχτία ἡτιὰ5 Ο]0 ᾿ρϑὰ οροῦὰ δ τιὰπὶ ἴῃ 51- 
ΠΊΘΠαΪ5 δ) αϑιηοϊ ϑρ 1115. νἱοθι Δ ΠΠ6 0 : 510 
ἀὰ 11 ΘΕ πὰ {πὶ σοπἀθιηπαπει", ρΡο πα πείαῖο δήνου- 
511Π| 56 ἡ Ἰοῖο [ἈΠ τι8 ΠῈ 1π|511551} 10 ἀΒΘΘΏ ΔῊ [11]. 

120. ΕἸ οἵϑίθι ἐπὶ γα ϊοίπιην ροριείιηι 1ϑνα }111-- 
οἴη. Οὐ οι 16 Θνεΐην ἐπι ἰθο 6 μθοσαν θη εγιῖ., ΡῈ 

ἰόροηι [ιαϊοανιιείτι". ΝΘαυιδα τι ἈΠ ΓΘ ΠῚ 56 16 - 

τἰὰ πὶ βάν ἢ) ΡΥ ΌΪ Δ 115. δϑὲ ἴῃ γ ] ιι05. ρορι]ο5. 

Ν πὶ Ομριηιφιι δἰτιθ ἰθρὸ ροσοανογι, 5ἰτι6 [656 
δἰΐαην ρμογίνιιι. ἘΠ, Πηρῖϊ πολι γϑδισβοτεῖ ἔτι [πι- 

εἰϊοῖο,, 564 ἴῃ οσοπάοθιηηδιίοπθ. {πα ]οῖτιηι. ἃ ΓΘ ΠῚ 

ῬΟΠ65. δὲ Ομ Π6 1 ̓Θρ ΙΒ ΓΟ ὉΠ 1Π 605 4 βθοὰη- 

ἄτιην ΙΘσθη ἃ} 60 δουρί πη 74 Π σα Π τι)", ΟἸ1ΠῚ Θ᾽ Θὰ 
ἀτι85 ἀεί ϑιιηῖ 7 ΟἹ ἸΘρἸ5Ι ΓΟ} }5. ΟΠ αι ΠΓᾺ5. ἸΠ [ΘΙ 56 
σΟΠρανΠει}". ΑἸ ρν ρθε" ἃἰ Θεϊα πὴ. ΠΟμλΪΠτι5 : 

ϑέγηιο {τθηι ἰοφιμιειτι5 51, ἴρ5ε τος γιάϊοανιι : 

ἀυΐρΡο σορ! τ ΠΟ Π05. 510] ᾿πνοθ} Δαν ΘΥΒΆ ΠΕ" 
{πὴ} Θὰ {τι ἃ ΠΟΙΪΠῸ 515 ΡΟ. }}".. {π|} Θὰ (π|ὸ 
δα ρϑοσδίιμη ᾿πνίται. ΝὰπῈ {χτα Ο566, οἰροπ πη ἃ- 
Ῥιιηῖ τππι πη ΠἸθ  τι6 ΘΟ ἈΠ ΟΠ 65 Ἰρδῖτι5. Ὑ 1460 ]- 
Πλτ15. ΘΠΪ ΠῚ δ᾽ πλιὰ} Ομ ηἶὰ ΟρΘύα ΠΟ Ἶ5. ΡΟΥ ΠΙΘΠ1Ο- 

γἴαπ γ 1 Δα ϑίαητα., αἴθ οχ ἀάνουβθα [ΔοΘ 

Οἴιπὶ ῬΡΟΡΥ 5. [Ὁ Π}15 Π]ΘΠΕῚ ποϑ γὸ0 ΟὈ]ΘοΙ ἃ, ῬΡΟΙ 
ἘΠῚ} Το ατι6 γ 6] ΘΘΘΓ1}}.,. ν6] ΡΓΟΪ ΔΓ] 651. 

Ῥοβίαχιιδηι δηαΐηι ΠΟ ἾΠ}}5, Πα 6] ΘΟ ΠΕ ΠῚ ἃ 56 
ἀΒΘΠ ΠῚ ΓΑΓΊΤΗῚ ΟΠ Δ ΠῚ ἀΓ ΠῚ, Θὰ Ομ πὰ 4185. Πλιι-- 
ΠΘΡῚ5 1ΠΠπ|5 διιη, ΟΠ Π]ΠῸ Ῥ.ΡΟΒΓ1 1556. 56 Οβίθη 1}, 

τὰ ἀϊοῖταιν νἸ ΠΟ 6 6... ΟἹ ΠῚ ἃριιἢ ΠῸ5. {6 Π] λιν. 

58π6 παι ματα πιπὴ οδὺ ΔΜ] 1} ἐΘΙ ΠΡΟΣ 5 οοη- 

5} ΓΔ ᾿Σ]7. ὉΠ 560. ΠΕ ΙΒ 116. οἰ πλ ΔΟΓΟΏ ΠΡ ῖι5. 5115 
ΘΟΠΒρίΘοΓο να ]θαῖ ; {ΠΠΡ06 ἃΠίηλι5 νὶ ἱποΧ ρ]οὰ-- 

ΒΗ], πη το [ΘΠ 015. ΠῚ} {6416 6}}}5. ἔπ} (1188 

ἀἰνὶπο {πιά ϊοῖο σοη ποῖα 51} 15. 5101 ἴρ56 ἤηροι, 

51 Ί4 0 ΓΘ ΡΥΘΘΘΘΉΓΆ}} ΟΠ] Π]ὰ, ἃ 618} ἰπ ΒΡΘομ]ο, 

ΘΟΙῚΙΠῚ 4185 Τ᾽ ΒΓ 511Π| [ὉΥ ΠῚ ἃ5. Δ016. ΠΙΘΗ 15. Θ0η-- 

{π6 Ὀ τιν. 
1921. 1956 71)οηιίγιις ἐπι ἡ ἰ οἴτανι ν θτῖοί στιν 

ἈΝ οἴθυοϑ 4πδίιον ΠΡΥὶ συμιπεριλαμθάνειν. 

» ἘΜ οἵ φαΐπαιςο Μ55. χαθώς : 564 ργὸ χαθὼς ἴῃ 

Ἰορ. {ααντο γθοῦθς Ἰορῖτιν καθ᾽ οὕς, 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝΜ 8. ΒΑΘ ΜΔΆΔΟΝΙ. 

ἤδη παρόντα ὑπὸ τοῦ θείου ὀφθαλμοῦ χκαθορᾶται, 

ὥστε ἐπὶ Θεοῦ τὸ Νῦν χαὶ τὸν μέλλοντα αἰῶνα; 
συμπαραλαμβάνειν. ᾿Επεὶ οὖν οὐ μαχράν ἐστιν 

ὡς πρὸς τὸν (Θεὸν, ὃ ὡρισμένος τῆς χρίσεως καιρὸς, 

ἐπὶ τὴν καθολικὴν κρίσιν ἀναφέρεσθαι τὸ Νῦν ἐξει- 

λήφαμεν. Καταστήσεται δὲ εἰς χρίσιν - ἐξαπλῶν τοὺς 

λόγους τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ, " χαθ᾽ οὺς ἐπὶ τοῖς 

αὐτοῖς ἔργοις δικαίαν ποιεῖται τῶν τοιῶνδε χολά- 

σεὼν τὴν ἀνταπόδοσιν, ὥστε χαὶ τοὺς καταδιχαζο- 

ἔνου: συντίθεσθαι τὴν κατ᾽ αὐτῶν ἀποφανθεῖσαν 

χρίσιν ὡς δικαιοτάτην. 

Καὶ στήσει εἰς χρίσιν τὸν λαὸν τὸν Ἰσραηλιτικόν 

(Ὅσοι γὰρ ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου χριθήσον- 

ται), τοὺς δὲ λοιποὺς λαοὺς, οὐχέτι" διότι “Ὅσοι ἀνό- 

μωὼς ἥμαρτον, ἀνόμως χαὶ ἀπολοῦνται. Καὶ, Οἱ ἀσε- 

θεῖς οὐχ ἀναστήσονται ἐν χρίσει, ἀλλ᾽ ἐν χαταχρίσει. 

ς Παντὶ δὲ νομοθέτῃ πρὸς τοὺς χατὰ τὸν ὕπ᾽ αὐτοῦ 

γεγραμμένον νόμον χρινομένους χρίσις ἐστὶν ἐν τῇ 

παρεξετάσει τῆς τε πράξεως χαὶ τοῦ βουλήματος τοῦ 

νομοθέτου. Διὸ καὶ ὃ Κύριος, Ὃ λόγος, φησὶν, ὃν 

Ὁ ἐλάλησα, αὐτὸς ὑμᾶς χρινεῖ" ὅτι οἱ λογισμοὶ ἀλλή- 

λοις ἀντικαθίστανται " δ᾽ τε παρὰ τοῦ Κυρίου ὗπο- 

βληθεὶς, χαὶ ὃ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἐχχαλεσάμενος. 

Κατὰ γὰρ τὸν Ὠσηὲ, χυχλώσει ἕχαστον τὰ διαδού-- 

λια αὐτοῦ. ᾿Οψόμεθα γὰρ ἅμα πάντα οἱονεὶ παρε- 

στῶτα ἡμῖν τὰ ἔργα διὰ τῆς μνήμης, χαὶ φαινόμενα 

ἀντιπρόσωπα τῇ διανοία ἡμῶν μετὰ τῶν ἰδίων τύ-- 
πων, ὡς ἕχαστον πέπραχται, ἢ ὡςλελόάληται. Ἔπει- 

δὰν γὰρ ἐπιδείξη τὰ καθ᾽ ἑαυτὸν πάντα ἀνελλιπῶς 

πεποιηχότα περὶ τὴν ὧν εἴληφεν ἐθνῶν ἐπιμέλειαν 

ὃ Κύριος, νικᾶν λέγεται ἐν τῷ χρίνεσθαι πρὸς ἡμᾶς. 

Οὐ μὴν χρόνους γε προσήχει νομίζειν χαταναλω-- 

θήσεσθαι εἰς τὸ ἕχαστον ἰδεῖν ἑαυτὸν μετὰ τῶν ἕαυ- 

τοῦ πράξεων, χαὶ τὸν χριτὴν καὶ τὰ ἀκόλουθα τῷ 

θείῳ δικαστηρίῳ ἀφάτῳ δυνάμει ἐν ῥοπῇ χαιροῦ 

φαντασιουμένου τοῦ νοῦ, καὶ πάντα ἀναζωγραφοῦν-- 
τος ἑαυτῷ, χαὶ οἵἷονεὶ ἐν χατόπτρῳ τῷ ἡγεμονικῷ 

ἐνορῶντος τοὺς τύπους τῶν πεπραγμένων. 

Αὐτὸς Κύριος εἰς χρίσιν ἥξει μετὰ τῶν πρεσόυ- 

ς ϊς, αὐ βῶρο αἰϊαβ, δγαν ον οὔεμπιουιηΐ ορογα, 

4 οπὶ ἐχ Μ85. δἄοθηαπι οβϑοὶ παντὶ δὲ νομοθέτγ,. 

Αἰϊαα οορίταπτος οἀϊάονο ΤΠ. 6 πάντα δὲ νομοθε 



ΟΟΜΜΕΝΤ, ΓΝ 

τέρων τοῦ λαοῦ, χαὶ μετὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ 
«Πῶς χαὶ σφοδροτέραν τὴν συγχίνησιν ὃ λόγος ἐμ- 

φαίνει ἐν τῷ, Αὐτὸς Κύριος εἰς κρίσιν ἥξει : ̓Επὶ 

μὲν γὰρ τοῦ λαοῦ εἴρηται τὸ, “Καταστήσετα: εἰς 
, ξ ᾿ ΄ ἧς δ ι ᾿ - ᾿ 

χρίσιν Κύριος, καὶ στήσει εἰς κρίσιν τὸν λαὸν αὐτοῦ 

ἐπὶ δὲ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ τῶν ἀρχόντων τὸ, 

Αὐτὸς Κύριος εἷς χρίσιν ἥξει. Πρῶτον μὲν, ἵνα δι- 

δαχθῶμεν, ὅτι ἕχαστος ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι κριθη- 
Ὰ 

σόμεθα, ὃ λαὸς, οἱ πρεσδύτεροι, οἱ ἄρχοντες. Ὁ μὲν 

γὰρ ἐλάχιστος σύγγνωστός ἐστιν ἐλέους" δυνατοὶ δὲ 
δυνατῶς ἐτασθήσονται. Δῆλον δὲ, ὅτι εἰς κρίσιν ἐρ- 
χόμενος, οὐκ ἐπὶ τῷ χρῖναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ διακρῖναι: 
ἥξει. Οὐ γὰρ τοῦ χρίνοντός ἐ ὰ τῷ -- ἤξει. Οὐ γὰρ τοῦ χρίνοντός ἐστι μετὰ τῶν χρινομέ 

ἘΒΑΙΑΜ ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. 059 

Ξεπίογί νι ροριιῖὶ, οἱ ομπὶ ρνϊποίρινιι5 6} 5. Αονῖο- 

Γ6ΠῚ “ιιοάδπι πιο σΟπηΠΊΟ Ομ 6 πὶ βονιρέιγα ἱπαἰ- 
οδὲ 5 νϑυθὶβ : ἤρϑθ ])οπείπιις ἐπὶ ἡμεϊοίμεπι ὐδ- 
πιθί. ΤῈ. ρορυϊο φυίάδθηῃ ἀϊσξιπ εϑὲ : (οπϑεϊέιμο- 

{μι ἐπὶ [μα ϊτοίτπι ΠΖ)οπείτειις, εἰ δἰ δίθι ἐπὶ Γιά Ἰοίμτα 

Ροριιίμηι 5ιιπι. ΑὉ γερὸ 46 βεπίουθιϑ ργϊποῖρῖ-- 
Βυδβααε ἀἰοῖπιν : ἤρ5θ ]οπιΐτις ἐπὶ ἡιἀϊοίμπι ὑε-- 

πιῖθί. Ῥυϊπηιπη φαΐάθηη, αὶ ἀοοθαπηι [ὉΓ6, ταὶ 5110 

Φυΐψαθ ογάϊπο {πα !σθπηι., ΡΟραΪι5., ϑθηΐογεβ., 

ΘΟΑΡΙΤ ΠΙ. 

Ρυΐποῖρεβ. Εἰχίριο ἐπῖπι δοποθάϊειτ' τηϊ σου σογαΐα: δαρ. 6. 7. 

Ροιοπῖε5 αἰίεπι ροίεπίετ' δα απιΐπαετιέμτ. Τάψαοι 

Δαΐθ μὴ πὶ Τἀϊοίτιτη νθπἰθπίθπι,, ποη δά {π||ς4π- 

ἄτιπ|, 566 δή ἀἸϑοθυπθπάτιπ) γε ηἶνθ. ΝῸΠ ΘΠ δϑὲ 

νων ἔρχεσθαι πρὸς τὴν χρίσιν, ἀλλὰ τῶν κρινομέ- 05 1 1015. σταπι 15 4] }ιἀἸσα παι, δα ἐπ] οἴτιπι ν - 

νῶν μετ᾽ ἀλλήλων ἀπαντᾶν πρὸς τὸν κρίνοντα. Ἐλ- 

θὼν δὲ εἰς χρίσιν μετ᾽ αὐτῶν, εὐθὺς χαὶ ἐγκαλέσει 

ἐλεγχτιχῶς, λέγων - Ὑμεῖς δὲ τί ἐνεπυρίσατέ μου 
τὸν ἀμπελῶνα, χαὶ ἡ ἁρπαγὴ τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς 

οἴκοις ὑμῶν ; τί ὑμεῖς 5 ἀδιχεῖτε τὸν λαόν μου ; Βου- 
λευσώμεθα, οἵ πρεσδύτεροι χαὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ, 
τί ἀποχρινώμεθα τῷ ἐγχαλοῦντι" μᾶλλον δὲ εὐξώ- 
μεθα, μὴ ἐφευρεθῆναι τὰ ἄξια τοῦ ἐγχαλεῖσθαι τὰ 
τοιαῦτα. Δῆλον γὰρ, ὅτι πρὸς ἡμᾶς ὃ λόγος. τοὺς 

μὲν ἐν πρεσδυτερίῳ, τοὺς δὲ ἐν μείζονι τιμῇ τοῦ λαοῦ 
προεστῶτας. ᾿Ἐπίστευσα ὑμῖν ἄμπελον εὐθηνοῦσαν, 
πᾶσαν ἀληθινὴν, εἰς τὸ ποιεῖν αὐτὴν τοὺς δέοντας 
χαρποὺς διὰ τῆς ἐπιμελείας ὑμῶν" ὑμεῖς δὲ οὐ μό- 
νον ἀπεχερσώσατε αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ προσενεπρήσατε. 
Τοῦτο δὲ γίνεται, ὅταν πρὸς " τῷ μὴ διδάσχειν τὰ 
δέοντα, ἔτι χαὶ τὸν ἐκ τῆς δυσσεδείας ἐμπρησμὸν, 
οἷόν τινα φλόγα ἕρπουσαν πανταγ οὔ, καὶ ἀεὶ τὰ συν.- 
εχῇ ἐπιλαμδανομένην, καὶ εἰς τὸν ἀμπελῶνα παρα- 
δεξώμεθα, Οἱ τὰ “τέως θάλλοντα καὶ εὐθηνοῦντα τὰ 
κλήματα ξηρὰ χαὶ ἀπρεπῇ καὶ ἄχαρπα ἐπιδεικνύον-- 
τες, καὶ οἵ τὰ ἐκ τῶν πεπυρωμέγων βελῶν τοῦ δια- 
θόλου ἐγγινόμεγα πάθη μὴ σδεγνύντες, ἀλλὰ τῇ ἐχ- 
λύσει τοῦ βίου τοῦ καθ᾽ ἑαυτοὺς πολλὰ γίνεσθαι 
συγχωροῦντες, ἐμπυρίζουσι τὸν ἀμπελῶνα. Ἀλλὰ 

ἃ Ἐδιιὶ ἐνταῦθα πῶς [Ξοτῖθο ἐνταῦθα πως]. Ἧοχ ρῥτίονγ 
ἴῃ Μ55, ποῦ ᾿ηγεμπίζαγ. Ηοο ἴρϑο ἴῃ Ιοοο εἀπὶ εἰ Βερ. 
βεραπάιι5 σφοδρότερον. ΑἸ φηήπψαρ Μϑς. σφοδροτέ- 
ραν. ΓΡοβὲ ἥξει β' σπιτα Ἰπίογγορσαίοπϊδ Ῥοδαϊτηιι ῬΓο 
Ῥυποῖο.} 

51. (οιμθεῆσιι (οάϊοες εἰ ποσίτὶ, ἘΔΗῚ χαταστή- 
σει. 

Γ Αἀάϊιαπι εβὲ ε ᾿ἰθσῖς 4αδέποῦ γείοσῖθυς Πὰα 
χρίσιν. 

ε ΔΙ εἰ Απρϊο, διακριθῆναι, σεα πί )μαϊεῖο εοπ- 
ἱεπέαι, τεὶ, ἡμαϊοῖο ἐαρεχγίαΐν", Αἴ πΐργααε οιηθε- 
ἤιβίαπτιβ οσατα αϊγοόσας (ΟἸΒον ἶπο εἴ σητη Βερ, φαατίο 
διαχοίναι σεε πὰ αϊσοευπαί ἴπέον ᾿πἀἸσαπάος, οἴ 5ηιιπι 

"" 
γ» ξῖς 

Α ΙΓ ; δθεὶ δογιιπ εϑὲ, 4] ἡπά σα πάϊ 5ιπε,, ϑἰπηὶ 
φΟἸ]θοῖοσ ᾿πιάϊσθπι δάἶτθ. ἴηι Δπτθπὴ 86 ἡ] οἴτιτη 
ΟἿ ἰρϑὶ5 νϑπουῖξ,, βίδεϊ πὶ 605 δοᾶνστιθέ, τηοάῸ 

ΟΡ] γσιονῖο ἀἴσθπϑ : 7 Ὸς ἀμέεπι, τ ψιϊα ἵτισονι- 

αἰϊειὶς υἱπεαπι πιϑάπι, εἰ ταρῖπα ρμαμρετγὶς ἐπ 4ο-- 

πιῖνιι5 αϑείγὶ 5} τὶ μά νος ἐπιγιιγία αὐβοϊεῖς ρο- 

Ριῖτπι πεθιεπι9 ϑθπίορθα ἃς Ροραΐ ρεΐποῖροβ, ψαὰ 
51Π|1|5 οἱ ἴῃ ὅπ|ι8 νοσδητὶ ΡΘΘρΡΟΠβι , ρογροπάα- 
ΤΏΙ : [10 ΨΘΓῸ ῬΥΘΟΘΙΠΊΡ, τ ἴῃ ΠΟΡΪ5. [8116 πηϊ- 
ΠΪΠΘ Ἰηγ ΘΠ ΠΕ, {{π|86 ΓΘρΡΕμθηβίοπο ἀἴρσηὰ 5ἰπέ,. 
Οομρθρία πη θξὶ ΘηΪπὶ., δθο ψορρθα δ πο5 5Ρ6- 

οἴαγθ, ΦΟΓτὴ 8}Π| οοορίδτϊ 5ὲπὲ ἴῃ ρΓΘβον ἔΘΓΟΓΊ ΠῚ 
ΟΡ ἸΠθπι, 4}}} γθγὸ ἴῃ Πόπονδ δὲ σγαύτι ΤΗΔ]ΟΥῚ 

ΘΟΠδΕ τε, Ρομρυΐο ρῥγεδιπέ. Οοπογϑάϊαϊ νοθὶβ 
σἰπϑᾶμῃ [θυ 6, ἐοΐα ΠῚ} ψ γᾶ μη, τι ΟΓα γοϑίγα δ 

ἀπ σεπεῖα ἔππιοῖαβ ἰάοπϑοβ δάεγεξ : νῸ5 ἀιιΐθ πὶ ΠῸΠ 
6ἱ δοϊαπὶ ἸΏ Γ15ι15 νἀβεϊξαΐθμ), δε ἰρβᾶπη δ απ 
Ἱποθη ἰδεῖ. 14 ἁὐΐθπι οοπείηρίξ,, οἰιπὶ ρτεῖθυ- 
4υδιηαιοά πο οσθπηι5 ἡτι8Ρ ΟΠΟἱΪ ϑιῖπὲ ἀὸ πηιι- 
ΠΟΡΙ5, δἰϊα πὴ Ἔχ ἰπιρ δαί ἱποθηάΐτιηι αιαϑὶ {πιδτη-- 

ἄτη Πδπηπιᾶπη. ΡΙπ6 βορρεπίθπν, οἵ ρεγρϑίπο 

Ρᾶγίδϑ σοπϊσιιαβ ᾿πυ δά θηίθπι,, ἴῃ ν᾽ ηθδμ ἱπάιιοῖ- 

πηι5. ΘΕ] νἱγαπίθϑ Πδοίθηιιβ ΠΡΘΡοϑτ16 Ραἰ πηΐτθ5 

γεάάτιπε ἀγιάοβθ, ἀδέογπιθβ, ἱπέριιοϊιιοβοβ, οἵ {01 

συΐφας ᾿γὸ ππετῖζο τεάάαΐ, Τοίμπι 114, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ 

διακρῖναι, κῖνε διακριθῆναι, υξ ἵπ (01. ῥγίπιο, ἴα, Π)ι- 
ὅξο ἐεβίθ, ἴῃ Ηδητγίοῖαπο ἠεϑεγαΐιγ, 

35. Απίαυϊ {γος πρτὶ. ἀδικεῖτε τὸν ἀμπελῶνά μου, ἔπει: 

γία αΠιοίεῖς αἱπεαπι τπεαπι. Νῖοχ Μεβ. ἤοππμ}}} ἀπο- 
Ἀρινούμεθα. 

ΡΈΛΜΗΙ εἰ ἔγεβ Μ55. πρὸς τό. ΑἸΤ ἔτεσ πρὸς τῷ. 

ς ἘΔ ἢ τὰ τέως. Νες επιεπάαϊϊοτες καηξ (οαϊεος 

ἔγεβ, ἴῃ 4Ό1Ρι5 Ἰορίξιτ εἶτα τέως : Ξε4 ἴῃ 4115 ἀπιοβιις 

ἐπηθπάφίε ξογίρἔιπι ἱπγεμπῖπιιβ εἰ τά, ϑέαίτη 611 

ξηρὰ καὶ ἀτερπῆ. Αἱ αΐετᾷπε Ορμηβεῖ, ξηρὰ χαὶ 
ἀπρεπῆ. 

4. 



ν. 

δα}. 5 13: 

υἱεῖ ὁχ βαλεῖ. ἀϊα ο}} Ἰαοιυ ]5. πατα ΠΟῊῚ ΘΧΒΠη- 

δασιη, ἴπ10. ΘΕ ΠῚ 5ι185. ν [85 ρυἸναἴαρ ᾿Π θιροΡδη- 

τὰ να {15 πλα}{|5. ἀἄαπι ἸΘοιι}., πὶ ν᾽ πθαμ ἸΠΟΘῊ - 

ἀππι. Οὐ ποιϊαπι {πὶ ρ6 1 5101] 4ἀ πὶ ἀναν Πα πὶ δα 
ἀΠοπα θόπὰ σΟΠποιρ ϑοθηα πλα]105 ἰην ἴαΐ, 15 1η-- 

σοπα 1 νἱπϑαμι. Λα]απΡῈ ἰσίταν {Πι|ὼ : δ σαρίπια 
μαιιρογὶς ἐπ ἀουιίνιις νοςίγὶς. Τααιιθ αι 1} 515 
Ὁρ65 γα ρὶπα οἵ νἱ φο ]Πριιπῖ, νἰπθδο ΠΟΘ η 410 οδιι- 

51) ἀΠΒΔΠΊΠΙ16 ἀλη: ΘΧΘρ]0 ρΓάνΟ 5 {πὸ ΟΠ ΠΪ5 

ἰδ πλ ΡΟ ι5. Δ}11 αἰϊονιιπὶ. θΌπα, Ῥ ΘΟ ΓΘΟΓΟ "ἢ 
τ τἀτοπθ ΘΟ ποι  ΄δοθνο δ οοθη τι". ΒΟ ΠΙΟΓ 65 ἰσὲ- 

{τ᾽ ἃς ᾿ΥΙΠΟΙρο5, {πὶ Ρ6 ν᾽ 58 Π 81} «ΟΟΓἼΠΔὯ} ἃ0 ΡΟ" 
βοπὰ νἱτα ρυϊναια ΘΧθη }]α πῸΠ ΘΧΘΟΙΙηλι5. Υἷ- 
ΠΟ ΠῚ, ΠΟΥ τι πὶ ΔΟΟΙΙΒα ὈΙ Πλ11. ΝΘ Ο ΠΟΘΙ ΓΟ ΞΕΠΠΠ115 

ἀπ δ ταν {Ππ4 : Εεταρίπα ρμαμρογὶς ἵπὶ εἰοηιὶ νι 

τοσίγὶς ; οἱ ἀπὸ ΘΟποθϑϑὰ δ1Π| ραπρουῖιηὴ 51.10}6-- 

γΑΠἤογιη σαιιθα., ἀΟ᾽] ΓΘΕΠΘΆΤΠΗΙΙ5. . ἀἴτι6 5ρ0- 

Ἰλθηλτ5. ᾿πΠ Ἰσοη 65. 
129. Ομ τος ἱπ ισῖα αἰγ)οἱ ες ρορτείμιν πτδιεῖτι. 

οἱ υεἹτιιηι ρατρόγιιπι οοη [μι {153 ΜῸ5 651 115 4. 
ἐπ μυρίαν. ᾿πθυιιηῖ.,. δὲ ΒρΟ]  η 5 ὉΠ οὐ. ἃ [80 515 

ΘΧΡΟΒΕ Δ τι", ΘΟΠΕΠ16}115. οἱ ΟΠ. Π5. ᾿Ρ505 

δοηἰιπάαπι, νἹ Προ πθηῖοβ ἃς μ᾽] αθὰθ Θοι ἰδ η- 

ἴο5.» δοβήτο Τἀπηλπι Πα Πα] οὐ ρίάο5. τραάτι- 

οοπίθϑβ. Ττα 416. ΠῸΠ ἘΝ αἰΐ.,. Τη)υνῖα Αἰ ΟἾ 15 

Ραμροιο μι, «ϊ [ἀο116 ρμοῖθϑι 5ρο αν 5 σαι τ - 

Ροῖδ αὐιχ  Π115. ἀοϑεϊτιτο. παι αἰ οι] τον Ῥαγαμτιι 
᾿πϑιἀϊαο : 564. εἰ αὐάϊτιν. : (Ομ Γι μ 115. ἈΠ] 15 
Ραπρουιη. ῬΌΔΟΡΘΙῚ {πι0. ΘΧ ΠΠατὰ Ἰη)υνα [ΠΟ] 
ἀδθιιθυα 5, ἐγ γα ππῖθ γοϑίνλα ᾿π ᾿αιρΟΓ65 Γοίτιπ-- 

αἰιῖς. Θ ον παηίοθ. ἰθϑίοβ, τπθῦοθθ σοπάιπιοιεθ 

ΡαϊνοΠο5, ΘΟΡ ΠῚ 115 Κι 416 65. ἀοπθο θΡθοἴον γ- 

Ἰϊψαδη ἐπι φαϊταῖθπι ριιάονθπι θεϊα πὶ ἐκ 5 οορ δη- 
εἶα οὐτπιη ἴῃ Ῥάιρο 65 ἐΡα Πϑ[Π] 115. 566 δὲ Ἀ}1ὰ5 
ἸπΟυ Πλ115 πὶ ΟΡ ΠΊ6Π5. οἵτπ ΟΡ ρᾶνῖα ἀο]Ἰοἴα ραιι- 
ῬΘΙῸ5. ΔΟΡΙΓΟΡ ἸΔΟΘΘΒΙΠΠ115.: 41] 50 ]Π1οθὲ. ῬγΟαἰἁμηιι5 

«υϊάοηι θογιμὴ ροοοαία : ΡΙΟΡΓΡΟάτι6 ομηηὶ Δ }}]-- 
λ͵ιο, Τοΐαιιο Ζοῖο ἴῃ βαιρουο5 οβίθηβο, ποὺ Ρᾶοῖο 

ναϊττι5 ᾿ρβόγιιαι ΟΠ απ ἀδηγι5. Οαϊὰ νθΡῸ ποηπι]- 

Ἰὶ ρατρθνοβ ἀϊοιπίι θαι, ἀαὶ Ρἰθιδεῖ5. οαιιδὰ 

ἀΒΡΘΥ ΠΑ διιηῖ Ομ πῖα, αἴ π|6 Δα αΙ ΡΠ ἀἀγιιῃ) 1)6] 
ἀϊντανιιπὴ. 506. δάπιοιῖ, πλιὰ πὰ5. ΟρῸ5. ΠΙΠ}]] 

φϑΠππαγαπῖ; {Ζπλ Π10. 11 4 τηὰ]6 ρυϑαηξ ΡΟριι- 

1ο., οἵσμὶ Πα] πο ἀϊ θαι ροῦῈ5. θαϊο5. ΡΡΘΡἸοα ΓΘ 

ἀοθυιίδϑομῖ, Θ05 σα] απ αἰ ΔΓ, ψ Προ πα πιπίηιιθ., 

δὲ σοιμμηθπ ἀ .] 6 ηλ δου ΠτιΠ} Πα πὶ ΘΟΠΙΘη1- 

ἃ Ψοἴογοβ αἰ φαοι ΠΡΥῚ σφοδρῶς χαθαπτωμεθα, [εἱ ἴτὰ 

βου ρϑίπεις οαπὶ 4. 494, ΡΥῸ καθαπτόμεθα νυ]ρ,., οἰδὶ 

ὅταν ἃ ποβίτο 5ΙΟΡΙτ5 Βίσ 1} ΟἸ1ΠῚ ἜΤ ὦ 5 Π α- 

βάπίς ὁοάομι. ορτίπιο Οὐοάϊοο.1 ΠΡ᾿άοπὶ Βορ. «ππιανταις 

ΑΡΡΕΝΏΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 8. 

ἡθὴ 

ΒΑΒΙΠΗΙ ΜΛΟΝΙ. 

καὶ ὃ διὰ τῆς ἡδείας πλεονεξίας πολλοὺς εἰς τὴν τῶν 

ἀλλοτρίων ἐπιθυμίαν προχαλούμενος Ξ ἐμπυρίζει τὸν 

ἀμπελῶνα. ᾿Επισυνάπτει γοῦν τό- Καὶ ἡ ἁρπαγὴ 
ΩΣ ᾿εσω Ὁ - ΕΣ φ' - σ, ) ν «ἈΝ 

τοῦ πτωχοῦ ἐν τοῖς οἴχοις ὑμῶν. “Ὥστε χαὶ οἱ ἄδιχον 

χτῆσιν ἀπὸ ἁρπαγῆς καὶ βίας συλλέγοντες, αἰτίαν 

τοῦ ἐμπρησμοῦ τῷ ἀμπελῶνι παρέχουσιν, ἐχ τοῦ 

πονηροῦ ὑποδείγματος τοῦ χατὰ τοὺς προεστῶτας 
ἀπο πε τος ἐπ ΕΝ 

χαὶ τοῦ λαοῦ παντὸς εἰς τὴν χατ᾽ ἀλλήλων πλεονε- 

Ὁ ξίαν παιδοτριδουμένου. Πρεσδύτεροι οὖν χαὶ ἄρχον- 
.ς λΦΩΝ - Ω , -3 ΣΝ , ν - 

τες, οἱ μὴ διὰ τῆς ὑγιαινούσης διδασχαλίας χαὶ τῶν 
Αἷ , ὙΝ ΄ 3 “- ΄ Ν , ν - 

χατὰ τὸν ἴδιον βίον ἀγαθῶν ὑποδειγμάτων τὸν ἄμ- 
πελῶνα γεωργοῦντες, ταῦτα ἐγχληθησόμεθα᾽ εὐλό- 

γως δὲ χαὶ ἀχουσόμεθα τό Καὶ ἣ ἁρπαγὴ τοῦ πτω- 

οῦ ἐν τοῖς οἴχοις ὑμῶν ἐὰν τὰ εἰς λόγον τῆς ἄνα- 
ἐν ἤν τόντ' Ξ 

παύσεως τῶν πενήτων διδόμενα, ἐν τοῖς οἴχοις ἔχω- 
τ ΣΑΤΓΣΦ ΤΞ 

μεν, ἀποστεροῦντες τοὺς ἐνδεεῖς. 

ἘΝ ἧς ᾿ ᾿ 
Τί ὑμεῖς ἀδικεῖτε τὸν λαόν μου, χαὶ τὸ πρόσω- 

πὸν τῶν πτωχῶν χαταισχύνετε: ἼΕθος τοῖς ἀδιχοῦσι 
- δὴ ΚΟ ΉΒ.ν ἀρ ΤΑ, ΔΕ 

χαὶ ἀποστεροῦσιν, ἐπειδὰν ἐγχαλῶνται παρὰ τῶν 
τ ͵ 9 ἥ κι κί ᾿ 
ἠδικημένων, ὕδρεσι καὶ λοιδορίαις καταισχύνειν 

αὐτοὺς ἐξευτελίζοντες, χαὶ πληγὰς ἀπειλοῦντες, χαὶ 

Ε ὡς φιλοπράγμονας διαῤάλλοντες. Οὐ μόνον οὖν φης- 

σιν, ἀδικεῖτε τὸν πένητα, εὐδιάρπαστον ὄντα, χαὶ 

εὐεπιθούλευτον, διὰ τὴν ἐρημίαν - ἀλλὰ χαὶ, καται- 

σχύνετε τὰ πρόσωπα τῶν πτωχῶν. Ὑὴν ὑμῖν προσ- 

ἥκουσαν ἐχ τῆς ἀδιχίας αἰσχύνην, ταύτην ἐχ τῆς 

τυραννίδος ὑμῶν τοῖς πτωχοῖς περιτρέπετε; μᾶρ- 

τῶρας ἀναπείθοντες, συνηγόρους ε αἱισθούμενοι » τοὺς 

δικάζοντας παραπείθοντες, ἕως ἂν πρὸς τῇ λοιπῇ 

ἀδικία καὶ τὴν ἐκ τῆς συχοφαντίας αἰσχύνην τοῖς 

πένησι περιστήσητε. Γίνεται δὲ χαὶ ἄλλως ἧἡμέ- 

τερον τὸ ἔγχλημα, ὅταν ἐν τοῖς ὁμοίοις πταίσμασι 

τῶν μὲν πενήτων σφοδρῶς ἃ χαθβαπτώμεθα, δημο- 

σιεύοντες μὲν αὐτῶν τὰ πταίσματα, χαὶ μηδενὸς 

Α δνείδους φειδόμενοι, ἐνεπιδειχνύμενοι δὲ τὸν τοῦ 

Θεοῦ ζῆλον τοῖς πένησι, καὶ ἐκ τούτου τὰ πρόσωπα 

αὐτῶν χαταισχύνοντες. ᾿Επεὶ δέ εἰσί τινες πτωχοὶ 

μαχαριζόμενοι, οἵ διὰ τὴν θεοσέδειαν πάντων χατα- 

φρονήσαντες, χαὶ ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ χατὰ Θεὸν πλού- 

του, τῆς χοσυιχῆς περιουσίας ὑπεριδοντειῦ οἱ χα- 

χῶς προεστῶτες τοῦ λαοῦ, ἀντὶ τοῦ μαχαρίζειν τοὺς 

οὕτω πτωχεύοντας, δια νον . χαὶ ἐξουθενοῦν - 

τες, χαὶ τὴν ἐπαινετὴν αὐτῶν ταπεινοφροσύνην ἐξ- 

ευτελίζοντες, εἰχότως ἐγχαλοῦνται" μάλιστα ἐὰν 

δυμοσιεύοντες μέν, Τ)οοδι μὲν ἰπ δας οἱ πὰ 1115. Μ5. 

Θυβίπᾶς Ἰάοπι (οάοχ ἐπιδεικνύμενοι δέ. ἘΔ σετο εἰ 

411 Μ55. ἐπιδεικνύμενοι μέν. 



ΟΟΜΜΕΝΤΟ ΙΝ Ε5ΔΤΑΝ 

πρεσδύτεροι ὃ ὦσιν ἢ ἄρχοντες, ὡς τὰ πρόσωπα ἡ ἄρχ' ᾽ 

τῶν ἁγίων πτωχῶν χαταισχύνοντες. ὋὉ ποῖος ἦν 

πτωχὸς Ἰωάννης, μὴ οἶχον ἔχων, μὴ οἰκέτην, μὴ 

βοῦν ἀροτῆρα, μὴ γήδιον, μὴ χλίνην, μὴ τράπε- 

ζαν, μὴ ἄρτον. (Ὁποῖος Ἠλίας. “Ὁποῖος τῶν ἁγίων 
ῳ ᾿ τ -»" ἕχαστος, Οἱ περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρ- 
μασιν, ϑστερούμενοι, θλιθόμενοι, καχουχούμενοι. 

᾿1άδε λέγει Κύριος: ἀνθ᾽ ὧν ὑψώθησαν αἱ θυγα- 

τέρες Σιὼν, χαὶ ἐπορεύθησαν ὁψηλῷ τραχήλῳ, καὶ 
ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν, καὶ τῇ πορείᾳ τῶν ποδῶν 

ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας, χαὶ τοῖς ποσὶν ἅμα 

παίζουσαι " χαὶ ταπεινώσει δ᾽ Θεὸς ἀρχούσας θυγα- 

τέρας Σιών. Εἰ χαὶ μείζονά τινα προηγουμένως 

ἐμφαίνει ὃ λόγος, ἀλλ᾽ ὅμως ἔχει τι χαὶ αὐτόθεν 

τοῖς πλήθεσι χρήσιμον χαὶ ἐπιστρεπτιχὸν τὰ λεγό- 

μενα. Συστέλλει γὰρ ἀχολάστων γυναικῶν τὴν 

ζωὴν, χαὶ σχήματι, χαὶ βλέμματι, καὶ βαδίσματι, 

καὶ στολῇ τὴν πρὸς πορνείαν εὐχολίαν ἐπιδειχνυ- 

μένων. Ὅταν γὰρ ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ σώματος με- 

γαλοφρονοῦσαι ὑπεραίρωσιν ἑαυτὰς τῶν λοιπῶν, 

ματαίῳ φρυάγματι χεχρημέναι, καὶ ἐπαιρόμεναι 

πράγματι ταχὺ ἀπανθοῦντι καὶ ἀποῤῥέοντι εἶτα 

ὑψηλὸν μὲν τὸν τράχηλον φέρουσιν, ὑπὲρ τοῦ πᾶσιν 

αὐτῶν τὰ πρόσωπα εἶναι καταφανῆ. Ἢ μὲν γὰρ 

σεμνὴ γυνὴ χαὶ χοσμία, εἰς γὴν χατανεύουσα ὑπὸ 
αἰδοῦς, " ἐπὶ τὸ κάτω καθελκόμενον ἔχει τὸ πρόσ- 
πον" ἣ δὲ πολλοὺς ἀγρεῦσαι τῇ παγίδι τοῦ χάλ- 

λους προαιρουμένη, πορεύεται ὑψηλῷ τραχήλῳ. 

ἹΚαὶ ἐν νεύμασιν ὀφθαλμῶν. ΠΤ υναιχὸς πορνείας 
πνεούσης ὯΝ χατηγόρημα, περίεργα βλέπειν τῷ 

ὀφθαλμῷ, τὴν ἀσέλγειαν τῆς ψυχῆς χαταμηνύειν 

τῷ βλέμματι, ἐμμειδιδίν, τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐρεθίζειν 

πορνικῶς, ἰόν τινα φθαρτιχὸν ἐξαποστέλλειν τοῖς 

ὄυσμασιν᾽ ὅποῖον δή τι καὶ ὃ περὶ τοῦ βασιλίσχου 
κατέχει λόγος ; ὅν φασι χαὶ ἐχ μόνης τῆς ὄψεως δια- 
φθείρειν τοὺς θεαθέντας. Δικαίως οὖν ἀγαναχτεῖ δ αὶ 
λόγος Ἴ τῶν πορευομένων ὑψηλῷ τραχήλῳ" του- 
ἜΤ: ἀπερυθριασμένῳ προσώπῳ, καὶ ἐν νεύμα- 
σιν ὀφθαλμῶν. Τὸ δὲ ὑψηλὸν τοῦ τραχήλου, δεῖγ- 
μα τοῦ μηδὲ τῷ ζυγῷ τῆς σωφροσύνης ὑποχεῖσθαι: 
ἁδρυνομένης δὲ χαὶ χλιδώσης, τὸν χιτῶνα ἐπισυ-- 
ρομένην βαδίζειν, χαὶ τὸ βάδισμα μὴ κατὰ φύσιν 
ποιεῖσθαι, ἀλλὰ πρὸς ῥυθμὸν ἐχμελὴ ἐπιτετηδευ-- 
μένον ἐχλύτως. ᾿Αντὶ οὖν τούτων Ἱ απεινώῴσει ὃ Θεὸς 
ΠΝ ΗΝ, ͵ , 
ἀρχούσας θυγατέρας Σιών. ᾿Κπειδὴ ἑἐχουσίως τὸ 

ἃ ερίογος αὐὔπαας ΠΠΡτὶ ὦσιν ἡ ἄρχοντες. 

Τρ. Ῥυΐπιιιβ ὧσιν οἱ ἄρχοντες. 

"74 Μϑ5. πλι] 1, ἴαπι ἃ Ὑἱνὶς οὐα 1 ἰδδίπιὶβ Ποῦ 

Βάκὶ εἰ 

ΡῬΑΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΛΡΟΌΤ. 1Π: 

«αὐ πὰ 614. {ἀπ Π] ΘΙ 0 ΟἹ τυ ἃ ΠΕ}. ΠΑ ΧΊΠΟ 5] 

ΒΘΘΠΙΟΙῸΒ 51Ππ| ἅτ θυ Ἰ Ποῖ ρ65., 514} 46} ΘᾺ ΠΟΙΟΥΠῚ 

Ῥαθρονιιιη. να] ΕΠ] 15. ̓πουιτιιπι γι ἀονθην. ΦοαΠΠ05 
δὐδὲ Πα] πϑιηοαϊ ραιηρον, ἀθιλτ ΠῸΠ πᾶ θΘΠ5., 

ΠΟΠ [Ἀπλυ]} τη}. ΠῸΠ ΠΟΥ ΘΙ ἀγα ΓΟΙῸ 5 ΠΟῚ ἅ66}- 

Τὰ... ΠῸΠ ἰδοίιι πὶ, ΠῸΠ ΠἸΘΠΒΔ ΠῚ. ΠΟῸῚ ΡΆΠΘΗ,. 

ΤᾺ] 15 ΕΠΙὰ5. οναῖ, ἘΠ] βπηΟ] δὰ Θ8 ΠΟΙ ΟἸΠΟΒ5.» 
«1 Οἱνοιιονιν ἐπι πιοϊοιὶς, ἐπ ροΠυιι5 ἐαρτίπῖς, 

ὀβόπῖος, ἀπριοίϊαιὶ, αὐηϊοιὶ. 

τ. πως εἰοῖε ]οπείπιιΣ : ΓΡῸ 60 ηιιοεὶ εἰο- 

ναί διιιὶ {{{{ω δῖοι, οἱ απιϑιίανογισιι ὁνθοίο 

ἐοἴϊο,, εἰ ἐπ παιιϊϑει5 οοιιϊοτγιηι,, οἱ σρθϑϑῖι ρθε 

σἰπιιῖ ἰτα]ιοπῖδ5 {ππϊοα5, οἱ ροεϊϑιις δἰ πεάοτι-- 

(65 : οἱ μιμπὶϊίανιι 71 δῖ ρΥϊποῖρος {Πὰς δίοι. 

ἘΤ5Ὶ νουνὰ ἰϑι 1 ΓῸ5 4 β ρα ΠΙ ἃ ]ΟΥ 5. ΠΙΟΙΠΘΗΠ 

ΡΟ σϑ πλτιὶ 5 σ ἢ Πα ΠῚ, Τὰ Π 10}. {τπ85. ἀΠοιιπται",, 

σομεποηΐ δεΐαμι ἴπ 56 1 0515 Φα ἀἀλ ΡΟ} 11}15. 110, 

οἴ τον Ἵτῖ5. σου  σΘ 15 ἀσοομηπηοάιιι. ἈΘΙΡΘ ΠΗ 
Θηΐτα πλα] όσιμι ᾿αϑοῖν ἀντι νἸΓὰ πὶ... {π|ῶ0 Πα] Ἶτιι, 

ἈΒΡΘΟΙα.,. Ἰποθϑϑῖι. ἀμ] Οἴτιτι6. 1}. Δ] [θυ πὶ 

ΡΓΟοΙνταΐθι ρυοάτιητ. Οὐλ Θηΐπὶ ΟἿ» ΘΟΥ ΡΟ 5 

ῬΆΠΟυ πἀϊ πθὶ ἃο ΘΙ Θρα εἴν} Π ΠΗ} τ}}}} 5101 ἃν νῸ - 

ΘΔΏΓΟ5., 5656 510 ἃ Ο,ΟΙ ΟΡ 5. Οἰουιιητ, [ἀδ{{| ΠΠ Δ] 

απ τ ἃς 116 ὁ γὸ οἷο την οθβοθηῖο οἵ ονὰπο- 

906 [6 σ]ου απ : ἀδίπαῖθ ΘΠ] τὶ ἴπ 5] πη ονῸ- 
εἴπαι ἔθυιι τ. τὰ Θανῖι] να {π|5. νὰ ]οα ΟΠ Π 111} 

ΘΟα]15 βρθοιανὶ. Νάπι. ατι85. θυ ἀ]οὰ ΘΓ μα] ον" ΟἹ 
Ῥοποιηούαία., (ἀοΠΧ15 ρνδο ριον 11 ΓΟΡΓΆ ΠῚ ΟΟΊΙ-- 
115, [δοίη ΠᾺ]06 1 ἀθουύϑιιπὶ (6 Π} 558} : {1185 ΔΛ 6 1}} 

ῬΕΠΟΡ τἀ  π|5. 8115. Ια τι60 οα ρίαν! ἀ0 γΘΠΑΡῚ 1.1] - 

ἴο5 ἴπ᾿ ἀπ πὶ ἱπαῖχη., ΤΟ ΘΑ διυιυγθοίο ΘΟ]10. 

Επ πὶ πιιδιις οστἰοτιίηι. Δ ΟΟυ 5. 10 658 πὶ ΠλΠ10 - 

ΠῚ 5[ΠρΡ τ ἀΠΠ ΘΙ απο σΟὨ αἴ α, οὐιπὶ ν Ἰ 6 Π1οοὲ 

δὰ ΘΟ] 15. οὐ] 0515. ΒΡ ΟΙ ΘΠ 5, ΟἸ (αι {1]|0115 5115 Ἰμ}0ῖι- 
εἰτατθ πὶ ἃ πίπηδ ἀθοϊαναῖ, ἀἰτι6 5.0} 1465... π6}Ὸ- 

τοῖο οου 15. 5015. ΡΥΌ] ΤΟΙ. ἀὸ ργονοσαῖ; ἄτι ἅ5ρ6-- 
οἵα ἴρ50. δχιοϑιι. αιοάάαμν. νίνιιβ 7 οι !αίαν", 
5ΔΠ6 511η116 αὐ ἀἀ πὶ παργαΐ ται] 0} 46. ΠΑ 5156. 

«πθηὰ ἔδυ ιμη! 5010 ἱπίν!τιι ἐπ Θ ΠΟΘ  ΒρΘο ΓΟ Ὁ 5. 

Δὰν ἰσίταιν ἃ ΠΠΘΥ Ὁ 5θπίθηεα ἸδΠδθ. Δ νουϑιι5 

Θὰ5 {π|5 ΔΡΓΘΟΙΟ Θ0110, Ποο 6δῖ, ἱπγθυθοιηά0 να] .- 

τὰ, δὲ ἰπιὶ παι 115 Θου] νη ᾿ποθάπιπι, πα Πρ Πα 119- 

ΠΟΠῚ Ῥ ΡΟ οΡ . (δοίθυῖμ 60}}1 ΘΙ το ᾿πἸσαῖ ἢλ11}16-- 

ΓῸΠῚ σΟΠΠΠΘῊ Γἴ80. ππισῸ Πποηπδ τα πὶ 5016]. Οἴιπὶ 

ἀὐιθιη ᾿ϊὰ ποθ ἢ, ἂς τπίοδμ {να]ναι, Πίοατιο 1π-- 

οοϑϑῖι5 ΠῚ 5δοιπ τιη Πα αν ἃ ἢ}, 56 δα πιο τιηι 

Ἱποο ποίη πη (550 τἴ6 ἃ δι] 5115 ρθουν Ποία, 

οὐ Οομηβοίβιο, ἔπ ἃ ποῖ. ᾿ρ515 ΘΟ] π|, ΕΠ οἱ (ο- 

ἄοχ Γὺ. 1. ἐπὶ τῷ κάτω. 

ΠΠενν. τα. 

37. 

υ. 

10. 
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τὰ δἰουθπτῖς 5656, δἵ ἴῃ (6 }10 115. νἱνϑητ5 ᾿παΠἸοῖτΠὶ 

65. Τταστιθ ΟΡ. Θὰπὶ γθηὶ ἀἤιεπιῖανὶι ])εῖις ῥΓὶμ-- 
οἶρος Πἰϊας δῖοι. Θαοηΐδμ πο ϑροηΐθ 8 8 Π}- 
ΡΙοχα ϑιηῖ παν} τα 6 ΠῚ}, 564 ἃπη αν θγιιη τ 60}10 

δἰαῖο, Βυι μη} 4 018, ᾿Ἰπα1Ὲ.,. ΠΠαστιπὶ ἄπιοθϑ., ἢΠ1ὰ5 

ϑίομ. Γἰσθὶ Θ Δ Πγ τι} Πα 115 ἴῃ Ἰοοἷβ νἱάθνο σπ- 

ἀαϑὰ5 πηι] 1665, ἘΠ] βου) 5416 Ρ αἴ θι5 Πα δ πῖδβ, 
4185 Βᾶπο ΡΙΟΡ Θἴδθ γΟΟΘ ΠῚ ΠΏ] ΠΪ ΠῚ ΤΘΥΘΡΘΔΠΓ)). 
Ατάιιδ αὐπαπι Ἐςφοϊ οὶ Ζαοάιιο ἢ] ΙΑ Ρτι5 ᾿ος ᾿άθηη 
ΘΧΡΓΟΡΓΑΡΙ πὸπ Ροβϑθῖ. ἈΠ 185. ΘΠΪ πὴ ἴδ ΠΙ ΠΙΆ ΠῚ 

οαϊθυν τη} ἴῃ ΟΟυ 15. ΘΟΥ τι ΠῚ 411 ἴῃ ἀἸ 6 θῈ15. [Ὁ 5115 

νουθατη ἀἰν᾽πατη δι" γῚ δοσδάιιηι, ᾿  ΕΠ125 5ρΡ1- 

Υἰτ18}1}5. Ἰσπανορ, ἸΠΠΟΠΘβ[5. ἢ 15 νασδηΐ, ἃ ἴῃ 

σοηνν 15 ̓αβοῖν5. δἴατιο ᾿π ΘΡυϊθίαϊθ ν ο  αἴαπτν". 
πθο Δαπηοπ το πΘ πὶ {Π|41} ΟὈβουναηΐ, ατι85 ἀἸοὶ : 

»εον.ἡ..5. Ομ ταὶ τοῖο υἱάδατι τ πιθηνρ6 ἄϊιπὶ ἴῃ Ο}]1- 

4ασππι ἀφιονγαιιθηΐ οοι]ο5. ἃς ἀδἤθοιιπι, ργᾶνο 
γοἰ πα τ5. ἈΡΘ ΘΠ ΤΠ) ἃς ΒρΡΘΟΪ θη. ΡΥ ΘΗ. 

ΜΈ] 5 δαιἴθη ἰΟΟΪ5. ᾽πὶ τη] Δ Πὶ ῬΓΓΘ ΠῚ ΔΟΟΘΡΙΙ 5 πὲ 

ΘΟΙ]ΟΥ ΠῚ Πΐι5.. αΠῸ ἴῃ ΡΥΟν ΘΓ 5. ΟΌΒΘυν [11 Π} 

Ῥιον 8.13. 651 46 Ποϊῃϊηθ Πϑαιιδηὶ : 7056 απίοθπι ἱπιπιῖι αι - 

Ῥίον. ΄ο. ἄδηι οοιῖο, ρεάδ θεγοὸ σἱρσπίβεοαϊ. Ἐὺ στιγϑιιβ, Ομ 
10. 

ἐππαιὶξ οοτεῖο οἰιτα ἀοἷο, οοτιδτόβαι υἱγὶς ἰΓὶεἶίας. 

»» ναι. 34. [ἴδηι {Ππ4 : Ομ οαδγιπί πὶ στα 5, δἰ ατιτιιεετιξ 

19 οσιὶς. Οὐπ οἵ !Φυᾶπάο ἃ νἱρὸβ ρου πσιπὶ 

5 πβπιοϊ ΟΥἸΠ]Πἃ 5. 411 1Π θυ] Οὐ 5 5 ΡΟΓΡΟ ἀιϊ- 
ἄδπι ἃ ΠῚ Π10 ἈΒρΘυ Πα Πῖϊι", σϑϑίτι γΘΓῸ 50 1η0 Πα ]- 

τπατι6 δὲ ϑ ρΘγο ΠΠοσιιπὶ ΠἸοΙΆ ΟΠ 6 5 ΡΟ απ ἐ6- 

ἴϑσιπῖ : 4] δὲ ἔλδίοβο οἱ οἰαΐῖο σγϑάιι Πυιπηθ 56 

ἱποράθηϊθβ, ἈΥΤΟΘ ΠΙᾺ ΠῚ 5118}. ὙΘΒΈτι5 δα πιὰ ]-- 
ἸδΟ]ο5 ἀϑαιιθ (6 Π}15515., ἀθοϊαγαῃΐ : 41105 Τὰ πη 6 

δ Ἰχ405 ἱπηπηοθυαῖοβ ἃ ΠῚ Πλ11 ΠῚ 5ιπ1η} Δ Ππησοη- 

ἴθ5. τηᾶποῖ Ἰη!θηταῖα. ΤΠ Πἃ 5 ἴρ505. ἃ οοἰϑι πι ἴπὸ 

ΡΘῚ παι μ}ΠἸταῖθ πὶ ἀ6]θοῖιγα. 
τ2ήη. Εἰ Ποπιῖηιι5 τεν εἰ ανὶϊ μαΡίξιτγ δατγιιπι. 

Ἡτιπο Βα] πη 5 ΡΟ θη, ἃ ἰῃΓΘΠΙρΡΘυ ΠΕ ΔΠ) 

ΟΠΊΠΘΙΏΠῈΘ ἱπηριἸσὰ μι σΟΘῚ ΓΑ ΟΠ 6 ΠῚ ̓ ποδ τ ΓΟ 1 ΠῚ 

ΔΠΪΠ}15 ᾿ΠσΘ ΠΟΘ Πα ΠῚ ΘΟΠρΡΟβὶταπὶ ΓΘ νυ Ια ῖ: Π)0-. 

ς (οαϊοες ἀπο ἐν ὑψυλῷ. 
ἃ ἘΔ εἰ ΘΟ] ἃ Ἰθσοο ΠΡ Η. 1. εἰ Α. τὰς 

ἀρχούσας τῶν θυγατέρων Σιών : ἃ φαῖθιι5 ἴῃ δ βοϊτπὶ 
ἄπο ΟΟἸΒεγτῖηὶ ἀϊῆδγαπε, φαοα ΡῬγὸ ἀρχούσας Βαβοαπε 
ἀρχγηγούσας. ΑἹ ἀἴογαις (οτηθεῖ, εἰ Βδα. «αάτει εἰ 
ΔΡΟΒτάρμυμ Ἀπρ]οιιπὶ τὰς ἀρχγηοὺς αὐτῶν, τὰς θυγα- 

τέρας Σιών. Μιξαξθο Τλασοτη. Ἰδοι ΟΠ πὶ γϑγαπι ἔα]σο 

σοπαογῖ ταν (οπιθοἴβιτς, ΤΝ ὸ5 σοῖὰ τοΐαπι Ἔσα ἀἸ ἔογτιπι 

7υάῖοῖο Ῥϑγιπητείπις, διατίπι Ἀδπιβεουπάας εἴ πξΐογσα 

(ΙΒ. τὰς ἰουδαίας γυναῖκας. οχ υἱεηα ἰπ δχοιιθὶς 

ἄεεγαῖ. 

α΄ ετε εἰ ἀοοῖε εππεπάδυϊς υπς Ἰοσαμι Πυοροιις ὃ 

βαὶς Οοἀϊοῖθας Η. 7. εἴ Α., φαῖθας ΠΡ τὶς Δα]απρὶ ρμο5- 

δαπὶ οἵ Ἀ}11 4ααζιιον, ἈΒῚ 5᾽ ΠΗ] ν Ἰορίταν εἴθε δὲ «νὴ, 

Α 

5, ΒΛΒΙΠΠῚ ΜΆΟΝΙ- 

ταπεινὸν οὖχ εἵλοντο, ἀλλ᾽ ἐπορεύθησαν “ ὑψηλῷ 
τραχήλῳ, ταπεινώσει, φησὶ, τὰς ὅ ἀρχηγοὺς αὖ-- 

ὅδ ὧν, τὰς θυγατέρας Σιών. Ἔτι καὶ νῦν ἔξεστιν δρᾷν 

πολλαχοῦ τὰς Ιουδαίας γυναῖχας τοῖς ἑχάστου πο- 

σὶν ἐπιπαιζούσας, χαὶ μὴ ἐντρεπομένας τὴν τοῦ 

προφήτου φωνήν. Εἴθε δὲ " μὴ καὶ τῆς ᾿Εχχλησίας 

αἷ θυγατέρες τὰ αὐτὰ ἐγχαλοῖντο. Πολλαὶ γὰρ ὡς 
ἐν πλήθει ἐπὶ τῶν προσιόντων τῷ θείῳ λόγῳ, ἐν 

ταῖς ἡμέραις τῶν ἑορτῶν, οὐχ εἶδυῖαι εὐφροσύνην 

πνευματικὴν, παιδιαῖς ἀσέμνοις ἑαυτὰς ἐπιδιδοῦσαι, 

κώμοις χαὶ μέθαις ἐγχαλινδοῦνται " χαὶ μὴ τηροῦ- 

σαι τὸ παράγγελμα τὸ λέγον, ὅτι Οἱ ὀφθαλμοί σου 

ὀρθὰ βλεπέτωσαν ἢ ὑπολοξοῦσαι τὸ ὄμμα χαὶ πα- 

ρεχχλίνουσαι » δεῖγμα πονηρᾶς ἐχφέρουσι προαιρέ- 

Β σεως. Πολλαχοῦ δὲ τὰ νεύματα τῶν ὀφθαλμῶν δια- 

δέδληται: ὡς ἐν Παροιμίαις ἐπὶ τοῦ χαχοῦ παρα- 
΄ -ἰ [ « δὰ ΕΥ̓ΞΘῚ » , Α 5 - 

τετήρηται, ὅτι Ὃ δὲ αὐτὸς ἐννεύει μὲν ὀφθαλμῷ, 

σημαίνει δὲ ποδί. Καὶ πάλιν - Ὃ ἐννεύων ὀφθαλμῷ 

μετὰ δόλου, συνάγει ἀνδράσι λύπας. Καὶ τὸ, Οἱ 

μισοῦντές με δωρεὰν, χαὶ διανεύοντες ὀφθαλμοῖς. 

Φθάνει δέ ποτε χαὶ ἐπ᾽ ἄνδρας τὰ τοιαῦτα ἐγχλή- 
δτΞ "Ξ:: οἴ , ΞΞ ᾿ ΓῚ - « 

ματα, τοὺς φρονήματι μὲν ἀλαζονιχῷ ὑὕπερφρο- 
Ἢ: ὡς Γ Ἐλέαν, 

γοῦντας τῶν ὑποδεεστέρων,, ὑπτιάζοντας δὲ τῷ σχή- 

μᾶτι, χαὶ τῷ νεύματι τῶν ὀφρύων τὴν ἀλαζονείαν 
:Ν , ,᾽ “νὰ .ν ᾿ ΡΥ 
ἐνδειχνυμένους, σοδαρῷ δὲ χαὶ διηρμένῳ βαδίσματι 

ς Υ͂ “ Ν , . ΄ 

εὔρυθμα βαίνοντας, τὸ ἱμάτιον χαθιέντας μέχρι 
Ξἰ ἘΣ ς 

( τῶν σφυρῶν, ἀλαζονείαν ἐνδειχνυμένους, χαὶ παι-- 
Ως Χ 58 τ 25. ἈΟΝ ᾿ Η , ν 
ὁιαις ἑαυτοὺς ἀμέτροις ἐχοξεοώχοτας, οὺς ὑξένει τὸ 

ΓῚ Β ἢ ΕΣ Ξ Ξ 
ἀπειληθὲν πτῶμα τὸ διὰ τῆς 
ἀρ τ τ τ ἀν: 
ἀπὸ τοῦ ὕψους. 

Ξ ἐν 
“ ταπεινώσεως τῆς 

πες ἘΠ ς ΣΤΥ  ΜΣΣ ὑτῶν. Τοῦ 
Καὶ Κύριος ἀναχαλύψει τὸ σχῆμα αὐτῶν. Τοῦτο 

ἊΞ ἥ , Ἔ 
τὸ σχῆμα τὸ ὑπερήφανον, χαὶ πεποιημένον ἣ πρὸς 

ἔχλυσιν χαὶ πᾶσαν ἀχόλαστον ἔννοιαν ; ταῖς χαρ- 
΄ - - , 5. ν᾿’ Ξ , 

δίαις τῶν ἀφυλάχτων ἐνεργαζόμενον, ἀναχαλύψει 

εἴς. ἂἰ Οοάεχ Εν. 1. εἴτε δὲ υνὴ..«. ἐνεχαλοῦντο : 416 πὶ 
Οοάϊοεπι Ξεαιπαίις ΤΠ πιαππιις, 5ῖς γουίογαῖ, σ΄π πον 

ἰία εἰίαπι Βοοίεςῖα οὗ ἐαέΐϊεπι ἐπ γι πυοσαίς διπῖ. 

Ηος δχεπηρ]ο, αἱ Ἀ]1}5. πη] εἶπ, ἀαδηΐαβ [περ τὰ 5 τοὶ 

Ἔγαἀ{ἰ5ϑῖ πὶ μου τ 5 ἐχῖσια δουρί αν ταυϊατῖο οἵς- 

ξαπάαϊ, εὐοσεοσπλαγ. 

»ΈΔΙΙ ὑπολοζοῦσαι, πα]. Αἱ αἴογαιις Οομηθεῖ. 

οὐπιὶ 4115 ἀποθι ὑπολοξοῦσαι. ες ἴἴὰ πλιὸ Ροβὲ ἄπο 
Μ55. τὰ ἐννεύματα. 

ΟὟ οχ ταπείνωσις πος ἰΙσσο ποΐαπι οἴ ξΞο] ἴαπι 5ἰσηῖ- 

Ποαϊζοποπι πο Βαρεΐ : 564 βιπιὶ νυ δῖαν ᾿τὸ ἀπ πηδα- 

γεγβίοπο, 40 Ποῖ 5 ρογθο5 Ῥαμϊξ,, δοβάτια ἀερυίπηε. 
ἃ δὶς αἴογψας Οομηροῖ, εἴ "1 ΜΞς, ποῦ Ῥαμεῖ. 

ἙΔΙεὶ πρὸς ἔλχυσιν, ἱποιγῖα Θρογάγιπε. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ΚΚύριος, ὅταν ἐν τῇ φανερώσει τῶν χρυπτῶν τὰ 
“- » λ 

μὲν τῆς σαρχὸς παραπετάσματα περιαιρεθῇ, γυμνὴ 

δὲ χαὶ χαθ᾽ ἑαυτὴν μετὰ τῶν ἔργων τῆς ἀσχημο- 
Ψ ΝΟ »" ς ΄ὔ 51 - ΝΗ 

σύνης παραδειγματίζεται ἢ ψυχή. ᾿Κνεργεῖται δὲ 

ποτε χαὶ ἐνταῦθα ἣ ἀποχάλυψις τοῦ σχήματος ἐπὶ 

καλῷ τῶν περὶ οὺς ἣ ἐνέργεια, ὥστε γυμνωθέντων, 
ἃ τέως πολλοὺς διαλανθάνει, καὶ εἰς γνῶσιν τοῖς 
πολλοῖς ἐλθούσης τῆς ἐπὶ τοῖς ἅ! ἥμασιν ἀσχη- ης τῆς ἐπὶ τοῖς ἁμαρτήμασιν ἀσχη 

γ} 5: ΄ Σ ΄: ἣν ΄ Ὁ ὰ 

μοσύνης ; ἐπιστρέψαι χαταιδεσθέντας τοὺς τέως δι 
Ν - ΩΣ νὼ τὸ λανθάνειν ἐπιμένοντας τῷ χαχῷ. Τοῦ Κυρίου 

" 

οὖν ἔργον, ἀναχαλύψαι τὸ σχῆμα τὸ ἐπίπλαστον., 

χαὶ χχτεσχηματισμένον. Ὥστε χαὶ εἴ τινες ἡμῶν 
τῶν τιμωμένων προσχήματι βίον ἄσεμνον ὑπο- 

κρύπτουσι, φοδηθήτωσαν τὸν ἀνακαλύπτειν ἡμῶν 

τὸ σχῆμα μέλλοντα, καὶ φανεροῦντα τὰς βουλὰς 

τῶν χαρδιῶν ἡμῶν͵, ὥστε ἐν ταῖς πάντων προχεῖ- 

σθαι ὄψεσι τοὺς ἐν ἑχάστῳ γινομένους χείρονας 

λογισμούς. Κυχλώσει γὰρ ἕχαστον ἡμῶν τὰ δια- 

θούλια αὐτοῦ, χαὶ αἵ πράξεις ἐν τοῖς ἰδίοις γνωρί- 

σμασιπεριστήσονται, αἰσχύνην χαὶ ὀνειδισμὸν αἰώ- 

γιον ἥμῖν ἐπάγουσαι, ὅταν ἐλέγχωνται ἐναντίως 

ἔχουσαι πρὸς τὸν λόγον" ὥστε τὸν χηρύσσοντα μὴ 
᾽, ΄, , ᾿ , ᾿ 

χλέπτειν, χλοπέα ἐφευρίσχεσθαι - τὸν λέγοντα μὴ 

μοιχεύειν, ἐν τοῖς μοιχοῖς ἔχοντα τὴν μερίδα φω- 
- Ἐκ γι Ὁ νὰ , 

ρᾶσθαι " τὸν βδελυσσόμενον τὰ εἴδωλα, ἱεροσυλίας 

τοῦτον μὴ ἀπεχόυενον. Οὐδὲν γὰρ κρυπτὸν, ὃ οὐ 
, αἰὐα τ ς ͵ ΓΝ Ε΄ φανερωθήσεται, οὐδὲ " χεχαλυμμένον, ὃ οὐχ ἀπο- 

χαλυφθήσεται. 

66 
Α 

Ἔν τῇ ἡμέρα ἐχείνη ἀφελεῖ Κύριος τὴν δόξαν 
τοῦ ἱματισμοῦ αὐτῶν, χαὶ τὸν χόσμον αὐτῶν. ᾿Κπει- 

Α “- 
δὴ παρὰ τὸ πρέπον ἐχρήσαντο τοῖς διδομένοις εἰς 
ΒΒ 3 - , ἢ Γ -ς - χρῆσιν, ᾿Αφελεῖ Κύριος τὴν δόξαν τοῦ ἱνατισμοῦ 
αὐτῶν, ὃν ἐπὶ χαχῷ ἑαυτῶν καὶ τῶν ἐντυγχανόν - 

τῶν αὐταῖς "»περιεδάλλοντο. “Ὥστε πᾶσα γυνὴ κα- 

χῶς χεχρημένη τῇ περιύολῇ τῆς “ ἐσθῆτος, τὴν 

ἀφαίρεσιν ἀπειλεῖται. ᾿Επειδὴ καὶ ἐπορεύοντο, 

φησὶν, ἅμα σύρουσαι τοὺς χιτῶνας, ὡς μὴ χρώ- Β 

μεναι τῷ ἱματισμῷ, ἀλλὰ παραχρώμεναι, ἐχελεύ-- 
σθησαν γυμνωθῆναι τῆς δόξης τοῦ ἱματισμοῦ. 
5 - - 

Ἀφαιρεῖται μέντοι χαὶ ἀφ᾽ ἡμῶν τὴν δόξαν τοῦ 
“ , - - - 

ἱματισμοῦ, ἐὰν ἀναξίως αὐτῷ χεχρημένοι φανῶμεν, 

χαταπατοῦντες αὐτὸν, χαὶ τῶν σαρχίνων μολυ- 

σμάτων ἀναπίμπλαντες. Τίς δέ ἐστιν οὗτος ὁ ἵμα- 
Η Ἄς τα αν 5, Ἐν , ς 

τισμὸς, ἢ τὸ ἔνδυμα τῶν ἁγίων, ὃ Κύριος ἡμῶν 

ἃ ἈΘρῚΙ ἐογεϊτ5 οἐ «πατεῖ καταχεχαλυμμιένον. 
» Μα]οῦ ραὰγ5 (οαΐοιπι ποβίσοσγιιμ περιεθάλοντο. 

« Ττοναις (9]Ρ. εὲ Ἀδρ. βθοιιη τι ἐσθῆτος, προσδο- 

κάτω αὐτῆς τὴν ἀφαίρεσιν, Πίαηιε οπεπὶς πειεεν" χιαΣ 

ἘΒΑΙΑΜ ΡΒΟΡΗΠΤΑΜ. ΘΟΑΡΌΤ ΠΕ. ὑδγ 

ΠΪΠ ΤΙ... ΟἿ], ΡαΙΘ δ οα5. ΡΌΟΔΠΪ5., ΘΟ Π]5. Πυ ἀ6ηὶ 

ΔΕ ΓΘΡΘΠ τ ᾿ΠΙΘ ΠΠΘ Πα, ἃΠἰμηὰ ΨΘΙῸ πιὰ οἱ 

501 πὰ ΟὐἹΠῚ ἔπ} {41 π|5. ΟΡΟΥ 115. ΡΥ ΘΛ ἴα}; 
1π πηθάππιπη. ΑἸατι6 ϑίαπι ἴῃ ΠΟ 5θθοα]ο δα ΘΟΡτΠ 

Ζαῖθιι5. ἰδέ σοπηποῖξ, τ Πταΐθ πὰ τυ δία 1η-- 
τοι άτιμι Πα 1 πι8 : [τὰ τ ΓΘ Ότι5. {1185 ἀπίθα πη] [05 
Ἰατπιθγαπὲ, ἀθπιιατ]5, αἴ τι6 ρϑοσαίονιιπι ἔαρ Ρ Ια - 
ἀϊπο δά ῥ᾽ ιν Ἰπηου τ ΠΟΘ ΠΙ ΠΟΠΘ ΠῚ ρον ΘΙ θηΐο., 

ἘΠ ἰρ5] «πὶ ρυῖτι5 Ἰ Π Δ ΠΙΘ5 1Π Πη8]0 μ ΘΒ βίο θη, 
7δπὶ ρα} ει πα] σον ον ΓΔ Πτ} ἃ0 ΓΟΒΙ Ρβοδητ ΟιΔ η1- 
ΟΡ ἢ. [τιοαίτημ 51 Πλ11} τι π 1πι6 Π ᾽ ἔπι πὶ γεν 6]ἃ-- 
ΓΘ, ΤΠ Πτι5. ΠΟΠΝΪΠΙ 6ϑῖ. ΟἾΔ δὶ {τ|1 ΠΟΘΙ 
4] ἴῃ ἀἰσηϊαϊο δὲ ΠΌΠΟΡΘ. ΘΟΠΒΓ ΓΙ ΠΙ,. ὙΠ 
Ἰπάδοουᾶ πὴ ΡΘῚ" 5: Πα] ΠΟ ΠῚ σοπἴθοιιηΐ, πη ἐπα ΠΕ 
Θ.1ΠῚ {πὶ ποίαν Πα ὈΙ [απ ΓΘ ν 6] ἃ Π}Ὶ15 δῖ, αἴ 

1.ον.ἡ.5. 

σοΡ “πη ΠΟΒΙΓΟΥ ΠῚ). ΘΟΠ51Π18 Ρα ΓΘ ΔΘ ΠΡῚΙ5., Δ60 γρίώομε. 

τ Ρ6]ογ 5. σορ ΔΈ] ΟΠ 65. 1 τι π56116 ΔΠΪΠ10 σοη- 

οορίδο. ον Θπηηΐτπη Θοῖ]Π05 μΟ ΠΑ)". ΟἸΡΟ πη 48- 

Ῥηηΐ ΘΗΪ ΠῚ τΠ11Π} 6116 Π 6116 ΠΟΒ Γα1ΠῚ ΟΟΟἸ ΔΓ ΟΠΕ5 

Ἰρϑίιι5. Οὐπ δὲ ΔΟΙΠΟΠ 65 ΠΟΘ ΟἸΡΟἸ 556 ΠΓ, Θάβτι6 

51:15 ποις. ᾿πϑῖ σηἶ τα», ΡΙ ΟΓΘ ΠῚ ΡΥΟΥ ΤΙ ΠῚ 4116 2οἴου- 
πα ΠΟΡῚ5. που θηῖθα., “υδ πο τ] 461 5ΘΥΠΊΟΗΪ 
ἀοοινίπεοαιιθ ἀθργεθπ θην σΟΠΙΡΑΡΙο5 : [1ὰ τιῦ 
ααἱ ρναάϊοας ποὸη {πιγᾶπτιπ}, 15. ΓΠΡῚ ᾿πυθηϊδίτιν 

γΘι5 : 4] ἀἸοῖΕ ποπ πη Δ ΠΑ 11Π|, 15 5118 ΠῚ ΟἸΠΠῚ 

Δα] του ΐθ ΡΟυ ΠΟ πθ. Πα 6 ΓΘ ΘΟΠΙρ ἔν : 
ΔΙ ΡΟΠπ πα ίτπιν ᾿άο]4, ἰάθη ΠῸΠ 510] [ΘΠ ρουθέ ἃ 58- 
οὐ] ορῖο. ΝΊΠῚ] οπῖπὶ Θσου] αι" δϑῖ, {πιο ἀδίοσθη- 
ἄτιπι ΠῚ δἰἐ : ΠῖΠ1] ἀΡϑοο πα πη, 04 γον οἰαπ-- 
ἄππι πο 511. 

τοῦ. [π αἴθ {Π|Ππ απογεὶ ])οπιΐνιι5. σἸογίατι 
τυ οςίϊπιοπίϊ Θατηι, Θὲ ογτιαΐμγ δατίιηι. Οπαπάο - 

«υϊάδθηι τ θι15 {τι αὐ τπιϑιπὴ [ΘΓ Δ ΠΕ ΘΟ ΠοΟβδδο, 
πϊΟ δ πη τα" σοπίνα ἀθοουὶ γα τ] πθπι, 7 π{ἐγοὶ 7)0- 

ταΐπιι5 οἰογίαπι εἰ πιθτιϊ ΘΑΤΊΠ1 ,. {π|0 1Π 5.111} 

δὲ ΘΟ ΓΘ ἢ π11} ΤΑ] ἈΠ] ΟΙ ΘΑ ΠΕ. Τίδ 6 

ΟΠ ΠΘΠῚ Ὠ}1 ΘΓ ΘΠ γΘϑΕ 6 ΠΓῚ οὐ Δ] ΓΘ Π.6 1}, 
60. 5Ρο]]ἴτιπι 1ὙῚ πηϊ ηἸ τἀ ττι. Θαοπίαμι., ἱπααϊτ, 

ἱποθάθθαηΐ δ ϊ ΠῈ 5121} {πη οὰ5 {Γ] 16 65, “πιᾶϑὶ 

ΠΟΙ τΘΥΘΠΓΠ γΘϑ ΘΠ ἴο, 566 (1185 Δ ΓΘ ΘΠ 1}, 

1460 ἤτι5586. 511Π0 ψϑϑι1Π|6 1} σ]ουἵα ρυν αν. Αὐονε 
«αϊάθιη δὲ ἃ ΠΟΡῚ5 νΘϑ 6 Π11 σ] ΟΥΙΔ ΠῚ, 5] 60 ἀ6- 

ῬΡΟμΘπἀϊπηιν ᾿πάϊρπο τοὶ, 1Ππ4 σοποιοαπίθβ, 
αἴσιιθ σαν η δἰ θιι5 ᾿πυ] ΠΑ ΠΊΘ ἢ 5 ΟΠ ρ]Θπἴ65. ος 
υι [6 ΠῚ ν ΘΕ ΓηΘη {π|Π «ΠΟ ΠΔ ΠῚ Θϑζ, Πἰδὶ σα ΠΟΓΟΙΕΙΠῚ 

Πα τ] 6} {1 7 'ρ56 ΠΟ ηΪΠτι5. Ποϑίθυ 16 515 ΟΠ - 

{1 

νοδίϊπιοπίζ οἰἶτιι αΡιιἴ{πι), 6715 αἀἰεπιρίίοπαπι 6α- 

σρόοίει. Ἠαιὰ σοπίοιππηεπα Ἰθοῖῖο, ΑΠῚ ἴγὸ5. Μϑς, 

οαπη οὐ 5 τ ἴπ σοπίοχία, 

ν. 18, 

Οσεε. 7. 2. 



0δ8 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 

Θαϊ.3. 27. 55) Ομ οιεηεσιθ Θτΐηι ἐπι (᾿γϊδῖο θαριϊταιὶ 65 5. 

Ομτίσίμηι ἐπεϊτεῖς 5, ἀαΘ πὴ 0 115 τι [δ }Ὲ Τ) ΟΠ.]Π115, 

Πενν. το. 48| σουριι5 ΡΟ] απΐ Ρ6. ρΘοσδίι., οἱ ἰθϑία- 
29. ΠΊΘ ΠῚ ΒΔ ΠΘΈΠΠΘ ΠῚ ΡΙῸ ΡΟ] [Ὸ. ἃς σοι Πλιιηὶ Πὰ- 

ῬΡεπῖ. Τπαπιμηθη Παι}1|5 Πστιγα ον πι ΒΡ ΘΠΠΟΙ Ρὸ- ὦ 
ῬΌΠΙ νοϑίθϑ, ΠΘ δ πιὰ πὶ ἀθιυ}180,. Χ{Π| Βου ρΡ πὴ ὁδῖ 

Ῥοιιί.59.5.. ἴῃ Του ΟΡ ποιηΐο : ΚΣ δεἰἱηιοπία θεν τιοτὶ 5τιγιΐ 

15; 

ἀοιγίία., οἱ οαἰοοαπιοπία ἐπ ροαϊνιι ὐϑειγὶς ποῖ 

Προς, 6. 51{π| ποία! σοπδιιπρία. ἘΣ αἸηιν ΘΡῸ με ο ΘἰἸὰηὶ 

ΘΑ] ρα ΠΙΘηΪὰ 5Ύ Πα Θγαηΐ ἀο ἤΠσιιτα ΥΘΘ ραν Δ 1Ὸ- 

ἢἷἶ5 Ἐν 61} ραοῖ5. Νά. πον τ ἰΘϑ  ἀΠΙ ΘΠ [11}Ὶ] 
«πιο {68115 ΟΠ υἸβίτι5 ἐνΡα ἀ 411, πον τιπὶ ρουβονοιαῖ, 

ΠΘ6Ο 65. τπηαιᾶπι ΠΕ (Ιλ Π τ. ΝὰΠπι 410. ΠΙΔΡ 5 
᾿χος γϑβε θη οα]ΟΘ ΔΙ ΘΠ ΓΙ56 16 τ{1Π}11}, 60 ἀ{γὰ- 

416 πηι γϑοθπιονα, φααπαοαιάθηι {46 αι ἴῃ 
ΟἸν δέν ὁδὲ ΡΥ Ποἰθητο, ΡΥ ράνγ αι. Ἐν ΔΉ ΘΟ] ἢ 
ῬΘΘΘΠ5 5606} ἃ πονὰ ἴῃ ΠΟΡΪ5 8:10 6 6111. 1: οο- 

57πιθος. Δ γα ]Π]Θυ] 115. ]μ10. Οὐ π| ΘΧΟΥ Πα 115 οο-- 

5 Π1|005 Οἰϊαπη. ἈΡ]Α αν τι 56. ΠΟΛ Ἶπιι5. ΡΟ. ΡτῸ- 
ῬΠθίαηι σοι Πα ἴα. θο ἁιιίθηι οο52, πιδὲ νοσὰ- 

Ἰα]μι ποη γαϊάθ δα ϊπηοάτιηι ασόθοο τιϑιι θϑὲ γθοο- 

Ῥίμην, ἀπ 16. Π] ΠΙ16. ΡΟ Βρίοιια οϑὲ {ΠΠ|π|5 1Π16}}]1- 

Ἑχοὰ. “28. ϑθηῖία. Οὐὰ ται 1Π γΟϑι15 ρΟΠΕΠ οἷα ἀρρανδίιι 
33. 37. 

Ψ,- 1 

τα πίσαπι ΘΟϑυ 15. ΟΥ̓ ΠΑΙ͂Δ ὨΙ ΟΕ Ὠ]Δ}15. ῬιιΠΙΟΙ5. ἃς 

ἘΠΕ Π ΠΑ] 1115. ᾿Π5Ὑυτισ πὶ. ΛΘΡΟΥ 115, σΟΣ γος 
ΘΧΊΒΕΠΠΊΔν ΠΠ}115. ΠΠἸΟ5 18] 6556. ΠΠ 0} γ τι ΠΟ 05, κα 

᾿ππὰ ΟἿ} {ΠΠ|}ΠῈ 8 ]γ}1}}15 ἀπ 615. ΘΓ ΤΠ8}15 ῬΙΠΠ1ΟΙ5. ἃ} 

ΘΧΊΡΘΙΪ5. νΘϑΕΠΠΠ 6 ΠΠῚ ΠΑ 115 ἀΘροπθηῖθθ., {105 

διϊαπῃ ΠΠ1ὰ0 Θ᾽ ΟΠ. θ᾿ 85 5110. ΠἰπΉΪΟ Ππιχὰι πη} τα] ΠΈτι" 

ἴῃ 5111 νϑϑυ πΊΘ ΠΕ ἈΠ 1. Οὐο ραοῖο ΡΟ] πὶ 
ΨΘΒΠῚ1ΠῚ ΔΘ ΠΟΙ] 1 πὶ ὈγΡοσατναμι ἀδάθοογα- 
Ῥαπῖ, οὐ ΕἸ ΟΠ [ΘΓ ο τ ποάήοϑα Πηη αν τιπὶ οὐ- 

παπιθηΐαᾳ ἃ]}} ἰῃἸὰ ψνϑϑιῖ5. οὐὰ ροπάθηϊϊα,, ϑαηιις 
ΠγΔοΙ π᾿ Πἰπὰ οἱ οοοοϊπρὰ. 

ι20. Εὲ {ιεπι|ας,. δὲ ἡχονῖϊ αἰθιηϊ οιίηι., οἱ 
ογπαίμηι [αοὶθὶ θάγιιι. ἈΠ Π ἀτιη μλ1} 16] }Ὸ Π} 51} - 

σα] ΡΘΡΟΌΥΤΙΕ., ἀἴατιο 14 «το ἴῃ πος οὐ παία 
5. ΥΠιιτ Θϑι , Τρυμ η 411. Αὐογθὲ θηΐμ Πο- 

μΪηῖ5 δὲ {μπιῖας οἱ πιοηῖΐϊθ ἀθηιίσϑιίηι. ΑἸΙι5 

ἀπ θπ ᾿Π ου  Γοἰατιι5. Θϑὲ οἰ π5., ΡΙῸ [Π1Π1}}15 α1-- 67 

ΟΘὴ5: ΜῈ 1Τογήιιθς; ἀϊσοπβήιιο Ιοσο Π]Ο 115. ἄ6- ἃ 
ΠΪἶ551 : Εὶ σαιοπιίας. Ταιπιι!α ᾿σ] τυ} ἀπ ΡΘΙι ΠῚ δὲ 

ΟΥ̓ ΠΑΠΊΘῊ ἔπι} 6110. ΟἸΓΟΙΙ ΠῚ ΡΟΒΙ[{11}}... ΟΥ̓] Οὐ] 1} 

οἰδοίιμ, , απο οἴῖπὶ 51] δάἀαρίαη! πηι] 1605. 

ἀ δῖος ΠΡνῚ φαΐϊπαιιο νθίογοβ ἘΔΙ οἱ Βορ. τότες 

ἡγησαμένων. 

ἘΝ όοεηὶ χαινὴν, (πὰ ἴπ οαἰ15 ἀοϑ ἀογαθαιίιν, 5110- 

Ροάττανονο ἀπ] 411 ἔγὸ5 ΠΡΥῚ. 

ΓΤ) οἰρηϊποαιίοπο ο]15 νοοῖβ, χόσυμθος, τ [ιδς, τα 

“Π ροητον ἀϊδριζαι Τλασατιβ : οα]ιι5, 4{ὶ Πασιιπι τ ΥΊμ 

ΘΠ Οϑὶ 51}, ΟΥΠΠΠῚ ΕΙσο  πηα πὶ ποίαπι Ἰοσαπ! σπαάοο, 1- 

5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΜΛΑΝΙ. 

3 ΄ , ᾿ ᾿ - τ τ . 
Τησοὺς Χριστός ; ὍὍσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐδαπτί- 

ΔΕ ΑΝ ΤΕ ᾿Ξ ΠΆΑ 
σθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, ὃν ἀφαιρεῖ Κύριος 

ἈΣ μό ἐξ :, , 
ἀπὸ τῶν διὰ τοῦ ἁμαρτάνειν τὸ σῶμα χαταπατούν - 

των, χαὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήχης χοινὸν “ ἡγουμέ- 

νων. Τούτου τοῦ ἱματισμοῦ σύμῥολα ἦν τὰ ἱμάτια 
ΠΕ αὶ Ν δὰ ΄ Ἂν ’ τοῦ Ἰσραὴλ, τὰ μὴ χατατριδέντα, χαθὼς γέγρα- 

2. Ἷ « πὶ ς δ, τ: - ΓῚ πται ἐν Δευτερονομίῳ, ὅτι Τὰ ἱμάτια ὑμῶν οὐ 
; : ν ἘΞ 

χατετρίδη., χαὶ τὰ ὑποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν ἡμῶν 
, οὐχ ἐπαλαιώθη ᾿ ἐπεὶ καὶ τὰ ὑποδήματα σύμδολα 

ΡΥ - - - ο 
ἦν τῆς ἑτοιμασίας τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης. Ἣν 
ἜΝ τς σὴς ἼΔΩ ἀκ νε τογ Ὁ 

γὰρ δέδωχε διαθήχην “ χαινὴν Χριστὸς Ἰησοῦς. 
ἐφ Νὴ Ν, ’, σ͵ } μένει χαινὴ, μηδέποτε παλαιουμένη. “Ὅσον γὰρ 

Ξ , 
χρώμεθα τούτῳ καὶ τοῖς ὑποδήμασι,, τοσούτῳ χαι- 

᾿ , 
γοτέρα γίνεται, ἀεὶ προσφάτου χαὶ νέας ἐπιγινο- 

ἘΣ ΉΒΕΙΝ ΣΝ ΚΣ Ξ ΠΡ ολ τιε τις 
μένης ἡμῖν τῆς ἑτοιμασίας τοῦ εὐαγγελίου ἐν τῇ 

- - - ἢ ΕΝ ΔΕ ΡΝι ὦ 
προχοπὴ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Καὶ τοὺς ἡ χο- 

5 ΠΆΡΟΣ ἢ 
σύμθους. ᾿Αφαιρήσειν ἀπειλεῖ τῶν χαλλωπιζομένων 

“Ὡ - ,ὔ Ν Ν 
γυναικῶν διὰ τοῦ προφήτου ὃ Κύριος χαὶ τοὺς 

τὰ ; ΘΡΡ: 
χοσύμθους. Οὐ πάνυ δὲ ἣ τοῦ χοσύμδου λέξις τῇ 

τ “ , ὯΝ τ 
Ἑλληνικῇ συνηθείᾳ χαθωμίληται, ὅθεν οὐδὲ ὃ νοῦς 
αὐτῆς πρόδηλος. Πλὴν ἡμεῖς ἐν τῇ κατασχευΐ τῆς 

ἀρχιερατιχῆς ἐσθῆτος εὑρόντες χιτῶνα χοσυμθωτὸν, 
᾽ ἂν 

ἔχοντα ῥοΐσχους χαὶ κώδωνας, ἀποδέσμους τινὰς 
- - Ἀ , 

τῶν χροσσῶν, ἐνοήσαμεν τοὺς χοσύμδους συναπηρ- 
“- - - ἈΝ » “ 

τημένους τοῖς χώδωσι τοῖς χρυσοῖς, χαὶ τοῖς ῥοΐ - 
ΠΡ ΣΉΚΩ ΝΉΡΑΜΡΕ: Ψε 

σχοις ἀπὸ τῶν ἄκρων ; οὃς ἐμιμοῦντο χαθ᾽ ὕπερ- 
᾿ ρπε ον ; ΡΝ δον ἢ 
βολὴν τρυφῆς καὶ αἵ θυγατέρες Σιὼν ἐν τῇ περι- 

ἜΎκα 5 ἌΝ δ .᾽» Ὁ ἜΣ 
Θολὴ τῆς ἰδίας αὐτῶν ἐσθῆτος - δι’ ὧν 8 ἐνύδριζον 

Ις ; ἸΑραινη 
τοῖς ἱερατιχοῖς ἰδιώμασιν, δαχίνθινα χαὶ χόχχινα 

Ἔ ᾿ ἜΝ 
ἐγκομθώματα κροσσῶν ἀπηρτημένα τοῦ λώματος 

περιφέρουσαι. 

Ὁ ἐλ ςδηαα ὍΣΟΝ 
Καὶ τοὺς μηνίσχους, χαὶ τὸ χάθεμα,, καὶ τὸν 

-" ᾿ 3 γ’ 

κόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν. Ιζατ᾽ εἶδος ἐπεξέρχε- 
Ἐν ᾿ ἡ Ἔ 

ται τῷ γυναιχείῳ χόσμῳ, τὸ περίεργον τοῦ χαλ- 
- Ὁ ΤΑΝ ἮΙ. Ζ δὴ 

λωπισμοῦ διασύρων. Ἀφελεῖ γὰρ "Κύριος Καὶ τοὺς 
,ὕ δ ὡς , Ἀν ἘΞ ̓ὔ ΡΥ ἐἣ 

μηνίσχους χαὶ τὸ χάθεμα. Σαφέστερον δὲ τοὺς 
ἢ ἜΑ τσ 

μηνίσχους ἕτερος ἐξέδωχεν, εἰπὼν, Καὶ τοὺς μα- 
τ ΕΣ "Ὁ Τ᾽ 2 

νιάχας " χαὶ ἀντὶ τοῦ καθέματος εἰπὼν, Χαλαστά. 
, κ “Ὁ πῇ εὖ 

Νηνίσχος τοίνυν χόσυος ἐστὶ χρυσοῦς περιτραχῆ- 
" ΄ ε 

λιος, χυχλοτέρως ἀπειργασμένος, ὃν περιτιθέμεναι αἱ 
τ Σ ἢ Η Ρ 

γυναῖκες, γυμνὸν ἐπιτηδεύουσι προδειχνύναι τὸν τρά- 

1.4 ψιο ποὴ Ἰοηρο Ἰορίψαν,, χαὶ τοὺς χοσύμθους, ἐκ 

δη 4 ιι15 {γι θιι5 1 γὶ5 ἡ ἀἸ τ ηλιι5. ἢ ; 

Ε Πορ. πάγει ἐνύόριζον τοῖς. ΟΟ]}. ρυΐπιις. ἐνυθρί- 

ζουσι, ΑἸ φαμὶ Δ55. οἱ ὀαπ| ἐνυδρίζουσαι. 

π΄ δῖ νοΐοιος {ππηάτ|6 1Ρνῖ. οχ χύριος ἴῃ φαϊις 

ἄφοναι, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

χηλον,καὶ ἀναισχύντως ἀπογυμνοῦν, ἃ συγχαλύπτειν 

εὐσχημονέστερον. Καὶ τὸ χάθεμα κόσμος τίς ἐστι, 

χαὶ αὐτὸς ᾿χαθιέμενος μέντοι χαὶ ἐπιχαταδαίνων 

τῷ στήθει, χαλαρῶν τινων ἁλύσεων ἀπηωρημέ- 

νος; ὃς ἵνα προφαίνηται, πάντως ἀνάγχη μηδὲ τὰ 

περὶ τὸ στῆθος εὐσχημόνως συνεσκιάσθαι. Καὶ τὸν 
χόσμον τοῦ προσώπου αὐτῶν. Ἔστι τινὰ χαὶ χρώ- 

ματα πρὸς χόσμον ταῖς γυναιξὶν ἐπιτετηδευμένα 

τοῦ προσώπου " λευχόν τε, χαὶ ἐρυθρὸν, χαὶ ἕτερον 

" μέλαν ὄν. Τὸ μὲν λευχότητα τοῦ σώματος χατα- 
ψεύδεται " τὸ δὲ ἐρυθρὸν ταῖς παρειαῖς ἐπανθεῖ " τὸ 

δὲ μέλαν μηνοειδῶς τὰς ὀνρῦς τοῖς ὀφθαλμοῖς πε- 

ριγράφει - ὃν καὶ αὐτὸν περιαιρήσειν ὅ Κύριος 
ἀπειλεῖ, ἵνα μὴ χλέπτηται, φησὶν, ἢ σωφροσύνη 
“τῶν ἀνδρῶν, μηδὲ ταῖς ζωγραφίαις ταύταις ἐλε-- 

εινοὶ νεωτέρων ὀφ)αλμοὶ συναρπάζωνται. Ἢ τότε 

ἀφαιρεθήσεται ταῦτα, ὅταν γυμνὰ πάντα παρίστα- 
ται τῷ χριτῇ, ὅτε ὀφρὺς συμπεπτωχυῖα, παρειὰ 
χατηφὴς, χρῶμα πελιδνὸν ὑπὸ τοῦ φόδου. ᾿Αφαιρεῖ 
οὖν χαὶ τὸν χόσμον ὃ Κύριος, Καὶ τὴν σύνθεσιν 
τοῦ χόσμου τῆς δόξης " οἷονεὶ χαὶ τὴν ὕλην τὴν 

χησμοῦσαν, γαὶ αὐτὴν τὴν ἐχ τέχνης ἐπίνοιαν. 
Καὶ ἐπειδὴ ἑνὶ μὲν οὐχ ἔστιν ἐπαρθῆναι τοσοῦτον, 

οὐδὲ φυσιωθῆναι ἐπ᾽ αὐτῷ, ὁμοῦ δὲ πᾶσι συγχει- 

μένοις τὸ ἀλαζονιχὸν ἐπιγίνεται φρόνημα, χαὶ τὴν 
σύνθεσιν τοῦ κόσμου ἀφαιρήσειν ὃ Κύριος ἀπειλεῖ. 
ὍὉ ποῖος δὲ ὃ χόσμος, τοιαύτη δηλονότι χαὶ ἢ ἐπ᾽ 
αὐτῷ δόξα - σωματιχὸς δὲ ὃ χόσμος, χαὶ μάταιος" 

φθαρτὴ οὖν καὶ ἣ ἐπ᾽ αὐτῷ δόξα καὶ ἀνυπόστατος. 

Καὶ τοὺς χλιδῶνας, χαὶ τὰ ψέλλια, καὶ τὰ 

4 ἐμπλόκια. “Ὅλος μὲν ὃ χατηριθμημένος χόσμος 
χλιδώσης γυναικός ἐστιν ἐπιτήδευμα, τουτέστι, 

τρυφώσης χαὶ διαχεχυμένης᾽" ἐξαιρέτως δὲ οἱ “ χλι- 

δῶνες παρώνυμοι ὄντες τῆς τρυφῆς, τάχα τοῖς βρα- 

χίοσι περικείμενοι. ΨΨέλλια δέ ἐστι τὰ τοῖς ἄχροις 

τῶν χειρῶν χατὰ τὸ προφανὲς ἦ προδαλλόμενα. 
Ἔστι δέ ποτε καὶ ἐπὶ χαλοῦ παρειλημμένα τὰ 
ψέλλια, ὡς ὅτε τὴν ἁγίαν ἹῬεδέχχαν ὃ πρεσδύτερος 

ἐς 

5 ἘΔ χαθειμιένος. ΑἹ φυΐπαιο Μ55, χαθιέμενος. 
ΡΈΕΙ μέλαν, ὧν. ΑἹ ποιεῖ 5ὲχ Νίβ5, πὰ γόοὸ με- 

λανόν : 5641, πῖδὶ να] άς (Ά]1ον, ἀπαθεῖς νοοῖθιις Ἰερῖ ργε- 

βίαί, μέλαν ὄν. 
« 8ῖ. Μεβ. ποβιγὶ οπιπθβ, ΕΘ τῶν ἀνθρώπων. ΑἸ1- 

4παηῖο Ροβῖ, ταδὶ ἴῃ Θ 115. Ἰεσίειν παρίστησι, γοἴογο5 

ἀγεϑ ΠΠργὶ πα θοπὶ παρίστανται : ΑΙΠ ἔτο5 παρίσταται. 
ἃ ἘΠῚ ἐμιπλόχκιον τ οὐ ἴτα φιιοάιε ἀρι ΓΙΧΧ οατειπι 

ΠΥ ΘΠ ΠΝ15 : ΑἹ ΠΟΒΙΓῚ 5οὸχ Νί55, ἐμπλόχια. 

“ υιοα αἷξ Ξουϊρίον, οἰ οιιες ποπεῖσε εἰιπι αἰοἶμ- 

ἘΒΑΙΔΜ ΡΒΚΟΡΒΗΕΤΑΝ. 59 

δια ἀθῆς ΟΠ πὰ πιιάιιην ραϊα πὶ οβίθπθια., οἱ θὰ 

4126. σοπυ θη θηττι5. τοσουθβξιν, ᾿πηρυιάθπίον ἐἄ6- 
παάανθ. Αἴ πιοπίε ἀδπιΐσδιιπι αυϊάδιη. τητιπάτι5 
δϑῖ, 6 ἴρ58 Ζυτάθπ) ἀπ 55ι15., οἵ δα βθοῖτ5. π5Ή 116 
ἀοβοθπάθπηβ, ἰϑνίδθιις ἂο ἰαχδιῖ5 φθυϑάδπι οαῖο- 

1115 ἀθροπάθηβ ; {αϊ τ ΟΠ ΠΡ 115 51: ΘΟΠ ΒΡ ΟἸΠΙΒ » 

Ρϑοῖτ5 ἀθοθηίθι ἰθοὶ ΠῸΠ ΡΌ556. ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΘΟΘ556 
651. Εὲ ογπαίμηι [αοϊοὶ δαγιπι. ὅυιπῖ οὐ ΘΟ] ον Ὸ5 
«υϊάδπι ἃ πον θτι5 δ ἀδοογαπάδῃη [δοῖοπι να] 6 
ΘΧΖυϊϑιεῖ, ἸΡιι5., ΤᾺ Ρ6Π 5.7, οἵ Α|1π|5 πίρον. ΑἸ 
ΑἸ ἀ  ΠΘ τ 6 πη ΠΕ ιν ΘΟΓΡΟΥ5 : ΓΙ ΘΠ 5 ἴῃ ΘΘΠἰ5 
οἰ Πονθϑοῖε : πῖσου ἴπ πηοάτιπι ᾿πιΠ88 ἴῃ ΘΟΥΠιιὰ Οἰ"- 
γαῖα οἰγοῖιην ΟΟυ]05. 5:06 Ό 1 1}1ὰ ἀδρι ποῖ : {πιο πὶ 
ἰρϑίμι δἰΐαμη ΠΟμλΐπιι5. ἃ] αι γιιπι 56. 1Π ΓΘ ΠΣ] ἃ- 
ταν. τος χυϊάθηιν ἀἴοῖτ, πὸ ὙἸΓΟγιι πὰ ΟἸΓοατην Θηϊ- 

αἴτιν" σΟΠΕΠΘηΠ ἃ, ΠΟΥ. 6] α5ΠΊ0 11 ῥ᾽ οτι 15. ηῖ56-- 
γΆ 1165. οι] {πινϑηιαπν σον ρΙ ἀπ ειιν. ΑἸΤΟ αι] ἔπὸ 
ΔῸΙ ΓΘ Π " Ἰ51Ππ|866.,. οἴαπι μη ηἶα σΟΡ ΠῚ {6 ]σ 51-- 
ϑίθηταν πιὰ δὲ ἀρογία ; φυααπάοαχιίάοπι οοποῖ θὲ 

ΒῈΡΘΙΟΙ τι π., σΘ πὰ ΡΓδ 56 ἔθος ἐγ Πἰᾶπὴ, ΘΟ]Ὸ 
ἸνΊἀτι5 θεὶς ρυδ ππποῦθ. Πα ατι6 δὲ Οὐ Παίαιπι ἀπ δ ν 
Τοπηΐπιι5, Εὶ δοιπροσίοπόπι ογπιαίπι5 βἰογίω., 

πιὰ ΐουΐαπι γι 6] 166 ὲ οὐ πδξαϊ ᾿Π5ΘΡν Ἰ ΘΠ θ ΠῚ ̓Ρ5Δ 116 
ἈΓΕ5 Ορνα ἀο ἱπνθηΐα. ἘΠ ΟΠ απῚ Π6 ἀπὸ 41|-- 
ἄθπὰ ογπάῖι ᾿ϊσθὲ πιϑθ δἄθο δεν, ἀπ 6}115 
οατιϑα ἰπῆαγι,, αὐ ΟΠ θτι5. [ἀπ ΘΠ δ᾽ ηλ1} {π|ΠῸῈ15 

φορά [0 ΒΘ ρουθα ἀοοραϊξ, ΠΟ μηΪπιι5 τ} ΠΙ απ 56 

δἔϊαπη οὐ Παΐτι5 Ομ ρΟΒ᾽ ΠΌΠΘπῚ ἉΒ] αἰγιιηι. Οτια } 15 
αἴθ Θϑὲ Οὐ Πατι5., [115 θϑὲ ὉΠ ατι6 δὲ σ]ουῖα 6 
60 παΐα. Αἰζαϊ σΟΡΡΟΥῚ5. ΟΥΠΆΓι5. γάπΠιι5. δδὲ οἱ 
ἱπαπὶϑ : ργοῖϊπθ β]ονία ψυοήιιθ Θχ {0 Θμ ΘΠ5.ν 
πίθου [νὰ 65, ΠΘῸ 5} 5ἰδίθυα ροίοϑῇ. 

127. Εἰ οἰιϊϊάοπες, εἰ ἀτπιϊϊας, εἰ τειϊομία. 

Τοῖι5 4αϊάθμι 4] γϑοθηβίτιι5. Θϑ ΤΠ Πά τι5.,. Πλῖι- 
ΤΠΙο 5. «6 1οἰ5 ἀδάϊία σδαπιάπιπη δῖ, πος οϑὲ, νο- 

Ππριαγῖα ἀο σαιάϊο ᾿πάυ! οπεῖβ. : μοι ϑβίπηιιπι ἴα- 

πποπ οἤϊίάοπος θὰ σοπνθηϊαπε ΠΟμΙΪΠ6. ΟἸΙΠῚ 

νοϊυρίαϊο, πῖπο [ΟΥ α556 Ῥυδο 115. οἰγοιπηροπο- 

Ῥβαπίιι. ΑὙΠΉΜΠ|66 ἀιῖθπὶ 51π, Π0185. ἴπ ΠΙΆ ΠΙΠΙ ΠῚ 

δχιγοπηταῖο ἀρία θα πειν ΟΠΉΠ 115 βρθοίαπς55. ΑἸ1- 

υάᾶπάο τἀπιθη ἴῃ θοπϑιη Ρᾶγίθιη ἀοοθρίδ διιπὶ 

ΘΟΑΡΌΤ ΠΙ- 

Ρίαίε σοπνεπῖνε, ἰ4 νετε ἃ ἅταοο ἀϊοὶ ροζιῖσβο σοπ- 

βἴαΐ, οὐ γοϊρία5 ἅταοε ἀϊσαΐαν χλιδή. {πᾶς χλιδῶ- 
νες, μος οβί, δγαοϊιαϊία, πιοπιϊία, εἴ αἰῖα ε) σά επι σο- 

πειῖσ, ἴάδθο 5ῖς ἀρρε !αθαπειν, 4ιιοα τατ] οτος χλιδῶ- 

σαι, 561 ψοϊαρίατ ἀεάϊεα, 115 11 ϑο]ογοπῖ, δα θῖπαο 

δα οὐ Βορ. ΡΥΐπαι ἃ τοῖς. ΑἈΠῚ αιΐάαπι Μ55. τὰ 

[τὰ ἀπεῖαα! 5οχ ΠΡεῚ, ἘΔΠῚ περιδαλλόμενα. ϑιαιίπη - ἡ 

661 οἰκίας ἀθραάμ. : 56 νὸχ τ{Π]Ππ|ὰ ἴῃ Νῖσ5, πὸ ἰθρὶ 

τι : 9 τἀπὸ σὰπει πε βυιβι α] τπγιι5, 
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ΔΥΡΏΔ1Π126 ; ΘΧΘΙΊΡ]] οατιδᾶ 5. ΟἸΠ ΠῚ 5ΘΠΪΟΙ ΟἸη115. 58 η-- 

οἴαπι ἈΘΡΘοσαπΠι ΘΧΟΥ ΠᾶΓθ. Β᾽ αι] θη ρδι δρὰΐ 11- Εὶ 
Ἰὰ πὶ... ἀἰροῖθ ρα ΙΓ 85. ΘΟΠΕ ΘΓ ΪΟ τι511 ΓΔ ΠῚ. 
40 60 Οὐ] τι5 ΟρθΡὰ θύὰϊ ἐθϑροπάθπάα,, ἰπ ἀηίο- 

ΟΘΒ511ΠῚ ῬΥΔΟΙΓ ΘΔ ΠῚ ἸΠΘ 115 ἀοίθηη δι Ἰνὶ. Οἷιὰ- 

ΡΙΌΡΓΘΙ ΔΓ Π1}115 ΔῈ 615, 14 οϑῖ, ΘΧ 115 δοι ΟΠ ιῖ5 

ΠΊΔΠΙΙ5. ᾿ρϑῖτι5 σοπἀδοοναθαϊ. ΤΠ ΘΠ γ6ΓῸ ἀπιγθο- 

αι Θγὰϊ ΡΟΠ 115 ΘΑΡΙ ΠῚ... Τιιοα σα ρ᾿ ιι5 ἀθοθηη 
τοῖα ἰδρὶβ οΡϑουναῖο σοποϊαάιιν. Κἶὲ ὑπαιιτος 

β᾽ Πρ] υη ἀν Δοπηανῖιη ρΡΟπάτι5 Πα θΡΘπΐθβ,, ααΐα 
{46 τπἰπτιπὶ Ποῖιπὶ ΡΙΌἤΠτθη ἴθ Ρὰ θὲ ΟΡ  Ἰθη τὰ πὴ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 58. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

τῆς οἰκίας χατεχόσμει. Ἰδει γὰρ τὴν μέλλουσαν 
- -Ὁ- , " - ΄ 

συνοιχεῖν τῷ πατριάρχῃ, ὑπὸ τοῦ μνηστευομένου 

αὐτὴν τὸ πραχτικὸν τῆς ψυχῆς προπαιδευθῆναι. 

Διὰ τοῦτο ψελλίοις χρυσοῖς κατεχόσμει τὰς χεῖρας, 

τουτέστι, πράξεσι τιμίαις. Δέχα δὲ ὅ χρυσίων ὁλκὴ 
- “ , 

αὐτῶν διότι ἐν δέχα χεφαλαίοις ἣ πᾶσα τήρησις 
"Ὁ - Ἂ ΑἿ τοῦ νόμου συμπεραιοῦται. Καὶ ἐνώτια ἀνὰ δραχμὴν 
Ρ' τς Ἶ 

ὁλκῆς ἔχοντα: ὅτι τὴν ὑπαχοὴν τῇ εἰς ἕνα Θεὸν 
-: τ Η ὩΣ ᾿ ᾿ 

πίστει προσῆχε κεκοσμῆσθαι. ᾿Ενταῦθα μέντοι " πε- 
- ᾿ ΝΙΝ Ν 2 ΄ τς , 

ριαιρεῖται τὰ ψέλλια, διὰ τὰς ἐπαιρομένας τῷ χό- 

συῳ τῶν Ψελλίων - καθόλου ἡμῖν ἐνδειχνυμένου τοῦ 
ΘΧΟΡ ΠΑΡ]. Ηΐς ἰἈπηθὴ Δα] πλιιΠ ΠΕ ΔΓΠΆ}]]88., ὈΓΡῸ- 468 λόγου, ὅτι ὃ ἐπὶ τῷ δεδυνῆσθαι τὰ χρείττονα ὑψη- 

͵ ͵ ω 

Ῥιοροαχιιοῦ ο]ουαγθηταν 46. ϑαγιτὴ ογηδίι. {Ππὸ ἡ 

γΘυθῸ Πἶϑοθ ν θυ 5. Θἀοσθ πηι Θιιη] , αιιϊ ΟΡ Ριω- 

ἴα ΠΟ 65. 4) 15 ἀοίδίι5. 6ϑὲ [ἀου] Γαἴθ5. οἰ ουταν, 

ἃ Οἰδίοα ἴα 56 σοηβευναηῖο ἀδϑείταϊ. ὙἹάἀδίαν ἀιι[θ 

το ἰοιεἔτιηνι ΟΥ̓πατι5. αι 46 πὶ [ἰιϊ556. σα ΡῚΠΠ15 ἱπτον- 

ἰοχτμ5... τ ΘΧΊΠηΪΟ. 5110. ΘΟ]Ο 6. Θαρ1Π}15. ΘΟ] τ 

Θχοϊΐαγθι. Ηδθο δυΐθιη. ρᾶγν]ροπάδὶ πθηηο. ΝῸ5 

ΘΠΠΠ ΠΟῚ 511Π|1|8 ΘΡΊΡΙτιι βᾶποῖο σΥΆν ΟΣ 65... τ 
νοσοβῖη βου ρίιγα μοϑιαβ ρου βογαταγὶ [5 ἘΠ] δηλ τι5. 
ΤΙ οἰ ηλιι5 Θηϊπὶ ἴῃ ΟΠ Ϊοἶ5., γϑεϊου] πὶ ΠΟ τι6 

ΒΡΟηδ885, 4165 Ἰατιἀα]λαταν, σΟΙ 6 ἢ ἀδτι πῃ [5561 Β 

απι σαριι {{ππιπὶ, Ἰπα]}.,. δέοι (ἰατπιοῖιις, οἱ 
τϑίϊοτείιι σαρὶις (πὶ ραγριιγα. 

τ8. Εεϊπαιγθ5, οἱ ἀππεῖος. Νον πηιιβ 6 ηῚ 

᾿ΠΔΌ Ἴ1}. τιθῇ ἴῃ ἈΘΙΘοοο ΘρΟΠ ΒΔ] 115. [1556 
Ἰαιιάατιιῃ. Οὐο ογαὰϊ ἀγσιπηθηΐο ἀοοιπιδηΐα οἷ- 
ἄθῃ) ἀοηλπὶ ΑΒΡΓΆΠδ5 πο θϑϑοθ 46 γϑυιη 5ρὶνῖ- 
{πὰ} πππ νυ τα γα θη α 6556. ΑἸ ἸΠ Δι ΓῸ 5. [Ἐ|556 
586 06. ΟΠ θη παῖ5. ἀθργο]Π θη ἀἰηλι5. Ρυΐτηο ατῖ-- 
ἄδην ἴ4 δὃχ ᾿τος ᾿ἰχιιθὲ, {τι οὐμπ ΠΕ] 65 δϑϑθηΐ 
ἈΒΟΘΉΒΕ 5. ἴῃ ΒΘΙΠ6], 65 Τπι551ῖ: ΤΔ 00} ᾿παᾶιγὸ5 
πὰ ΟἸμ ΠῚ ({115 Δ] ΙΘ εἶα ἈΡΙΘσαγο. Νάπι ἸΟ] οΪαι τα 
Θὲ ἸΠΔΓΙ ΤΠ] τιϑι15 ΘᾺ ΠῚ ἱπη ρΘ  Ἰ θη, Π6 ἀβοθη- 

ἄθυθπε ἴῃ ἀοηλῖηι ΠομΪηὶ : {ῸΡΡ6 5ϊ ΒεῖΠο] τη-- ν 

Του ΡΥ ΙΘΥ 5. 50Ππδι ἀοιηιη Π)6]. Ποϊπάθ Αγοη ἰπ 

ἘΕχοάο. ρορα]ὶ βοάϊοηθ δα οομῇαπάιϊιι [Δ Ο] τι 
Δ ΔΟΙΤ5., ἔπᾶτιγθ5 ΓΖ Π| τα θυΐαμι [οἰ θη αἷς τὸ- 

ῬῈ5 ΡγΟΠ Πἱ εἰ ̓ἀοπιθαπι ἀθ οὶ ς. 7. 5 ἐμογιιτε δαμι, 
ἰπαατ., οὐη πεῖς ροριειις. ἱπαιισος απγθας {ι ἐπ 

αἰιγιδιις Θαγιν ὁγατιῖ, οἱ αἰζιἰογιιτιὶ ααὦ Δαἀτοπ,, 

δι Πογηιαυὶί {1 οἱ ζει ψιδίϊοηι. Οὐΐη εἰ 6 6- 

5. [ὴ δἀϊεῖ5. εἰ ἀριὰ ΤΧΧ Ἰερίταν χρυσῶν : αἱ ἴῃ πο- 
5. Ὑ15 56χ (ΟἿ ΠἸο])ιις χρυσίων. 

᾿ ΑπΕφαὶ ἐγὸβ ΠΌΓῚ περιαίρει, ἐοἰέϊε ανπεϊϊας. 

ἃ (οάϊοος Ἁ]Παιιοῦ ἐγκαταλέλειπται. 

ΡΑρυὰ ΓΧΧ ρῥγὸ ἐμπλόύκιον Ἰορίίαν πλόχκιον, Εὶ 

Ρίεαιι σαρϊεῖς ταιῖς 
« Νορβίνα δἀϊεῖο οἱ Ἀερ. Ῥυληιι5 παραδοθήσεται, Βα 

πιοηήαίΐς, ΔΠῚ 4πᾶίπον Νῖ55,, Ῥυφοῖον (ον Βο ἰκϊα πιι πη, 

λοφρονήσας " ἐγχαταλείπεται ὑπὸ τῆς συνεχούσης 

αὐτὸν ἐπισχοπῆς. Τὸ δὲ ἐμπλόχιον ἔοικέ τι εἶναι 

συγχαταπλεχόμενον ταῖς θριξὶν, εἰς τὸ τῇ παρ᾽ ἑαυ- 

τοῦ εὐχροία διεγεῖραι τῶν τριχῶν τὴν χρόαν. Καὶ 

μηδενὶ ταῦτα μικροπρεπῇ νομιζέσθω. Οὐ γὰρ σε- 

μνότεροι τοῦ Πνεύματος ἡμεῖς, ὡς ἀπαξιοῦν τὰς ἐν 

τῇ Γραφῇ λέξεις διερευνᾶσθαι. Μεμαθήκαμεν γὰρ 
ἐν τοῖς Γλσμασι, τῆς ἐπαινουμένης νύμφης χαὶ τὸ 

ἐμπλόκιον σεμνυνόμενον" Κεφαλὴ γάρ σου, φησὶν, 

ὡς ὃ Κάρμηλος, χαὶ » ἐμπλόχιον χεφαλῆς σον, ὡς 

πορφύρα. 

Καὶ τὰ ἐνώτια, χαὶ τοὺς δαχτυλίους. Ἐπαινετὴν 

μὲν τὴν χρῆσιν ἐνωτίων ἐν τῇ μνηστείᾳ τῆς Ῥε- 

δέκκας ἐδιδάχθημεν, σύμβολον τοῦ ἀγαθὰ μέλλειν 

αὐτῇ διδάγματα περὶ τῆς ἐν τοῖς νοητοῖς ἀληθείας 

ἐν τῷ οἴχῳ τοῦ Αδραὰμ γενομένη “ παραδοθήσε- 

σθαι" κατηγορούμενα δὲ αὐτὰ πολλαχοῦ χατειλή- 

φαμεν. Πρῶτον μὲν, ἐχ τοῦ, ὅτε ἀναδαίνειν ἔμελ- 

λον εἰς Βεθὴλ, προσταχθῆναι παρὰ τοῦ Ἰαχὼδ τὰς 

γυναῖχας περιελέσθαι αὐτὰ μετὰ τῶν θεῶν τῶν ἀλ- 

λοτρίων, ὡς ἐμποδίου ὄντος ἐχ τῆς εἰδωλολατρείας, 

χαὶ τῆς τῶν ἐνωτίων χρήσεως, πρὸς τὸ ἀνελθεῖν 

εἰς τὸν οἶχον τοῦ Κυρίου: Βεθὴλ γὰρ οἶχος Θεοῦ ἕρ- 

μηνεύεται. Ἔπειτα ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ χαταστασιασθεὶς 

ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὃ Ἀαρὼν εἷς τὸ ποιῆσαι εἴδωλον, ὡς 

ἐπιτηδείαν ὕλην εἰς χατασχευὴν τῶν ἀπηγορευμέ- 

γων τὰ ἐνώτια ἐξελέξατο. “ Περιείλαντο γὰρ πᾶς ὃ 

λαὸς, φησὶ, τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ, τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν 

αὐτῶν, καὶ ἤνεγκαν πρὸς ᾿Δαρὼν, καὶ ἔπλασεν αὖ- 

παραδιθήσεσθαι. Πυϊάεπι ρτο αὐτοῦ 6 τηρ]εῖς Μῖξς, δαὶ 

ορογίιογαί αὐτά. 

ἁ Ψείθγοβ φαδίπον ΠἸΡτὶ περιείλαντο, ἘΔπῚ οὐαὶ ἄπο-- 

Ῥὺι5 4115 Μ55. περιείλοντο, ϑταϊίμη ΠΟΒΕΓῚ 5ὲχ 55. ἔπλο:- 

σαν αὐτὰ, Γονπιαγιιπί. Ἑδιιὶ ποῖ βϑοιβ ἃς ΟΧΧ ἔπλα- 

σεν, Πογπιαντι. δυρῖπάς φιμάαπι Νῖββ, τῶν ἰσμιανλιτῶν, 

ΑΙἸῈ εἰ εἀτιὶ τῶν ᾿σμιαυγλιτικῶν, 
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τὰ μόσχον χωνευτόν. ᾿Αλλὰ καὶ Γεδεὼν ἐχ τῶν σχύ- 
λων τῶν Ἰσμαηλιτικῶν λαδὼν τὰ ἐνώτια παρὰ τοῦ 
λχοῦ, ᾿Εποίησεν αὐτὰ εἰς ᾿Εφοὺδ, χαὶ “ ἔστησεν 

αὐτὸ ἐν τῇ πόλει. Καὶ ἐξεπόρνευσε πᾶς Ἰσραὴλ 

ὀπίσω αὐτοῦ ἐχεῖ, καὶ ἐγένετο τῷ Γεδεὼν χαὶ τῷ 

οἴκῳ αὐτοῦ εἰς σχάνδαλον. Καὶ ταῦτα νῦν τὰ ἐνώ- 

τια διὰ τὸ συνεπαίρειν τὸ φρόνημα τῶν θυγατέρων 
Σιὼν διαδέδληται. Καὶ τὰ περιπόρφυρα, χαὶ τὰ 

μεσοπόρφυρα. Τὸν ἐν τῇ ἐσθῆτι κόσμον τῶν χαλ- 
λωπιζομένων γυναιχῶν ὡς περίεργον διαβάλλει, 
πορφύραν ποτὲ μὲν χατὰ τὰ ἄχρα παρυφαινόντων, 
ποτὲ δὲ κατὰ τὸ μέσον αὐτὴν ἐντιθέντων. Δόλου δὲ 

σύμόολον ἣ πορφύρα τὴν χατὰ φύσιν χρύαν ἐπικα- 

λύπτουσα, καὶ τὸ οἰκεῖον ἄνθος προφαίνουσα, χατὰ 

τοὺς ἐν ἐπιφανείᾳ φαιδροὺς, ἐν δὲ τῷ βάθει τὸ χα- 

χὸν συσχιάζοντας. Ὅπερ χἂν τὰ ἄχρα τοῦ βίου, κἂν 

τὸ ' μέσον ἐπέχη, φευχτόν. Διόπερ χαὶ τὰ περι- 

πόρφυρα παραιτεῖται ὃ λόγος. 

Καὶ τὰ ἐπιόλήματα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν, ὅ χαὶ 
τὰ διαφανὴ Λαχωνιχά. Ὑπερδολὴν ἀσωτίας καὶ 

Ἰπ Ὁ ὡς ἘΦ ἢ ς ἃ δε ΝΣ ΄ 
τρυφῆς ἀφειδοῦς ὁ λόγος ἐμφαίνει, τὰ ἐπιόλήματα 

“ Ν Ὁ ’, Ἂν --- τ Ὁ 

τὰ κατ᾽ οἶκον διαφανὴ λέγων εἰναι τῇ ὑπερόολῇ τῆς 

λεπτότητος. ᾿Γὸ γὰρ πρὸς ἐπίδειξιν δαπανηρὸν, ἔχει 

σχοπὸν τὴν ἀνθρωπαρεσχείαν τὸ δὲ χαὶ μηδενὸς 

ὁρῶντος ἐφ᾽ ἑαυτοῦ διάγοντα χατὰ τὴν οἰχίαν δια- 

φανῇ περιθάλλεσθαι, πᾶσαν ὑπερόολὴν παραχρή- 
σεως τῶν πρὸς χρῆσιν συγχεχωρημένων ἡμῖν ἐπι- 

δείχνυται" ὥστε μιμεῖσθαι τὰ τῶν ἃ Λαχαινῶν ἐπι- 
Θλήματα. αἵ κατὰ τὴν ὄρχησιν τὸ φανερῶς γυμνοῦ- 

σθαι ὡς ἄσευνον παραιτούμεναι., ὑπερθάλλουσαν 
λεπτότητι λινὴν ἐσθῆτα περιθαλλόμεναι, δι᾿ αὐτῆς 

φαίνουσιν ἃ χρύπτειν ἔδει τὰς τῶν ἀῤῥένων ὄψεις. 

Καὶ τὰ βύσσινα, χαὶ τὰ δαχίνθινα, καὶ τὴν βύσσον 
Γ - ᾿ ἕκοι - ίνθ, - θ Ξ ᾽’ ἪἬΣ δὲ 

σῦν χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ συγχαθυφασμένα. Ἤδη δὲ 
χαὶ τῆς ἱερατιχῆῇς ἐσθῆτος μιμήματα, ἐν τῇ ἀσέ- 

ΠῚ -“ σι δὸς 5 Ὁ 6, λ Ὁ 5 

ὕνῳ ἢ αὐτῶν ζωῇ δι᾿ ὑπερδολὴν τρυφῆς ἐμπαροι- 
νοῦσαι τοῖς ἁγίοις, αἵ θυγατέρες τῆς Σιὼν περιφέ- 

ρουσι, βύσσινα χαὶ δαχίνθινα, ὁποῖα “ ἐχεῖνοι σύμ.- 
ὅολα τῶν στοιχείων περιδαλλόμενοι, ἐξ ὧν τὰ πάν- 
τὰ συνέστηχεν, εἰσήεσαν εἰς τὰ ἅγια δι’ ἑαυτῶν, 
ε -."» ᾿ ᾿ , ΄ ἢ 
ὑπὲρ τοῦ χύσμου τὸν Θεὸν ἱλεούμενοι. Βύσσος μὲν 

ς ἘΔ εἰ Βθρ. βεοιπάτι ἔστησεν αὐτῷ. Οοάεχ. Ἐτ. 

1. ἔστησεν αὐτά. ΑἸιεν (Ομ οἤβιι Οοάοχ εἰ Δ]1 ὑγὸς 
ἔστησεν αὐτό. 

ΓΕΘ οὐ Ἀερ. Ῥυγϊπιὰβ. μέσον ἀπέχῃ. ΑἸ (μιαίθιον 
μέσον ἐπέχη. 

ξ δῖο ἴπ φαϊηηιο Μϑ85. εἰ ἴῃ δἀϊείοης Βοπηαπα 16- 

εἰΐζαν. Αἀάϊειν αὐτοῦ ἵπ Θ(115 εἰ ἴη Βερ. Ῥυῖπιο ροϑὲ 

νόσεπ οἰκίαν. 

» Νοριυὶ βεχ Μ985. τῶν Λαχώνων, Ηΐπο κιιβρίοανὶ «ῖ5- 

ΕΒΑΙΑΜΝ 

Ε 

469 

ν 

001] 

ἄδοπ Ροβίαιδη ΟΧ 15:8 6] ταν 5Ρ0}115. ἰῃ α})65 

ΡΒΆΟΡΗΒΤΑΜ, ΘΑΡΌΤ Π|- 

ἃ Ρορευΐο δοοορῖῦ, Ζδοϊζ δας ἔτι Ἐρμπιά, δὲ οσἰαίιῖξ χω 4 5 

εἰ ἐπι οἰνια.6. Ἐπ [ογηπσαιι5 65: οΠιγὶς Ι5Γαρῖ 
Ροσί ἐἱ{ια {{16, εἰ Γαοσίμπι 65: σεαάφοπὶ οἱ ἀοηιεὶ 

ἐἼτι5 ἐπ δοαπάαίιπι. Αἰά 6 ̓παλνθ5. ἰδέ ϑθο Πτπὸ 
ἀδητατ ΟΥ̓ ἰ, φαο ἃηΐπηῖι5 Π]ίασιιηι δίοη ἱπάθ 
εἰογγθιιν, Κὰ ργιϑίοαίας, δὲ νθοίθς ὁ τπϑήϊα 

Ῥαγίθ μιγριγθίς. Ὑ οϑίμιπι οὐ παϊπθηἕιην “πος ἃ 
ΤᾺ ΠΕΡΙ 115 σ] ον πὶ 6Χ εἶδ Διο ρα πΈι5 Δ 8 106-- 
{{|', Τὰ ΠῚ 18 ΠῚ 511} 06 Πτιτιπ μ᾿ ΡΒ ΡΠ σ!τ. ΑἸ Π 40 
«αϊάθηι 1185 ΡῈ ΤΡ Γ ἃ ἢ Δ ΓΘ ἜΡ ΠΕ ἃ ΘΧΕΓΘΙΏΙΠῊ, 
Αἰ ια π 0 νΘΡῸ ΡΑΓΕ τηθ 1:5 Θὰ ΠῚ ᾿Π5 ΘΓ θαπε. (- 
τΘγιι πὴ (011 [ὉΠ] Δοίεθ 6 ἤσιιγα ΡαΡΡυα 658 “1185 
πα να} ΘΟΙΟΡῈ ΠῚ ἴθραΐ, ΡΓΟΡΥ ἢ ὙΘΙῸ ΠΟΡΘΙῚ 
ἴῃ τηθάϊαπι Ῥγοίογαϊ., Βαϊ Δ]1{6ν αἴθ 11, «αἱ 
1π 5ρθοΐθηι ἰδθία διιηξ ΠΡΌπῖθ, ἱπέϊι5 Ὑ6ΓῸ ΠΊΔΠΠ1ΠῚ 

οσου]αηξ. Οιιοά 58Π6 {Ἐπ ΊΘΠ τι} 65ὲ, δῖνο οχίνο- 
ΤΉ11} ἰδ, δῖν 6 πηθά ππὶ Θσσιροῖ. Οὐαν 6 οἱ ὑγ- 

ἐθχίας ρα ρει θα Σ ΒΟΥ θἴαν ἃ γΘ]]1οἹ1. 

199. Εἰ ἱπαιηιδηία τ διιπί μϑν ἐἰοηιίιπι, οἴ 
ρεϊϊοίάα 1, «οοπῖοα. Ττατηοάϊοαμη. ᾿υχὶι5 46] 1οἷα-- 

ΨΕΠΊΠ 16 οορίδιη ἀθοϊαγαὶ μδθο ϑθηίθητία,, ἄτιπη αἷϊ 

τϑοοπά ἃ ἀομϊ ᾿παά ππηθ πα ῬΓδ Ὠἰπηΐα ἰθπυϊταϊα 

6558. Ρ ποῖα. ϑιιπηρίι5 δηΐπι ἃ οϑίθη δι! ΟΠ ΠῚ 
(χοίιι5. ῬΡ᾽Ὸ 50000 σγαῖ.απι Ποιηϊ πηι ἃς θοπθνο- 
Ἰδπεϊα πὴ 510] ῬΥΙΌΡΟΠΙ . (τιμὴ. ἁυιθ ΠῚ] (1115. ΘΙΪ ΠῚ 
ὨΘΙΏΪΠ6 Βρθοί πίθ., θυ νι πὴ ἀοπηΐ ἀθρθηβ., ΡῈ]- 

Παοἱ 5. νϑϑι θει5. ἁπλοῖ ἐν", 11 ΤΟΥ ΠΟΘΓΓῸ τισὶ 

ΘΟΠΟΘΘΒΑΓΙΙΠῚ ἃ θτι511 1} ΡΘΥ ἃ ΠῚ Ἰπητ ΟἸοιιηι 6556 

οβίθπαϊε. ΤΆαιι6 Ἰηἀπηθ ἢ Το ΘΟ ΠΥ ΠῚ ᾿Π1{8-- 
Ῥαπειιν, 4185. ΟἸαΠῚ ἰΠῖοι Βα] τη τι ρἰαπθ πιιάαυὶ 

ποΙϊηΐ, τἀτηπᾶπι ἰά 511 ᾿πάἀθοογιπη, Πἰπθᾶμ ν6- 
ϑἴθι) 4ᾶπ| ΤΘητ]5511π6 σοηΐθχίδῃι ἱπάπιη., Ρ 6. 

4πᾶι ΟΡ] οαπὶ σρθοίαπα ἐ{π|85 ΨΙΓΟΥΙΙ ΠῚ ΟΟα} 15 

πΠΟη ΘΟΠΒρ οἱ Ορονίθραι. Εὲ ὑγϑεεῖπα,, οἱ ᾿ιγ αοῖνι-- 

ἐιίσια,, εἰ θγ 55, οἵην αἸῸ δὲ ᾿ιγαοίπιδο ἱπ-- 

(ον οαία. Φᾶγὰ ΨΘΙῸ ἱπη πη ἀθϑίδηη ψ] πὶ ἀσθηίο5 

οἵ ῥσδ ἱπηιπο ἴσο ἰτχὶὶ σὰ ΠΟΙΪ5. ᾿Πϑ ΕΠ! Π165. ἢ] Ϊα 

5101, ΘἰϊΔηι νΘϑ ΠῚ Οἰ ΓΟ ΤΉ [Ὁ ΘΔ ΠῈ 51 }}}}Πππ41πΠ 6 

νυν. 22. 

υ 53. 

δὰ ἱπάπιπιθηΐαπι 5 οουἀοα!θ ἀσοθάθπίθμι : γϑϑι]-- βαοώ, 
πηθηΐα 50 1Π1οοὲ θυ ϑϑῖπὰ δὲ ἢ δο ΠΕ Πΐπηὰ σοιθραηι, 5: 
4. ΔΠΙθι15 οθῖι 50 Π1}00}15 6] Θ ΠῚ ΠΊΌ ΕΠ 6χ «(115 

Ῥίαπι γμοϑδῖ!, ΤῊηαππτπὶ 46 διὸ δα ϊθθε Λαχαίνων : 

οὐτῃ ἰαιποη Πιδοξηο ἀὐτδοο. Ῥοίτι5 ἀϊσαπίι Λαχωνί- 
δὲς. ΓΥ τάς ΠοΡθοκ δα Ῥμγυμοη, Ρ. 341.1 Ηος ρβο ἴῃ 
Ἰοοο εἄϊεῖ εἰ Ἀερ. Ρυϊπηις ἃ κατά, ΑἸ «υΐπαιε ΝΞ. 
αἱ κατὰ, τεοίε. 

»ΑΠΈΖαΙ 5δὲχ ΠΡυ] ἀσέμνω αὐτῶν. ἘΦ ἑαυτῶν. 
«Οοάεχ Εν. 1. εἵ εὐ ὁποῖα ἐχεῖνα, τπαϊο, ΑἸΝῚ 

αυΐπαας Μ55. ργίθν Ἠθηγίοϊαπιιπὶ εἰ Ἀπ β] οιιπη ὁποῖα 
ἐκεῖνοι, Βαπο. ἴνερε ΠιυιοθιΠι, 

ΡῚ 
7. 

28. 



τη. 38. 

11. 

, 
ν. 2΄. 

2. ον. ἃ 

15. τῇ. 

ἐπ. 37. 

55: 

μπι. κ.3 

Πχοώ, 30. 
“ἢ 

00} 

ομπία οοπϑίαμιί,, ᾿νε τι] ϑδοουάοίοϑ, ΠΟΙ θαι 

ἴῃ βΆ ΠΟΙᾺ 5ΘΟΥΒΙΓΠῚ 7) Π)00 ΡΓΡῸ πηι π610 510} Πα τ}. 

Βγϑϑιι5 {46} Ρ᾽Ὸ ἴον γΓὰ . Πν ΔοΙ πί Πτι5. ΡΓῸ ΔΓ. 

ῬαΡυνὰ ΡΡῸ ἀ4τια., ΘΟΟΟΙ Πα. ᾿ΓῸ ἴσπθ ῬΟΠΙτααν. 

Ἠκ αὐπῖθιι. ΠλΠ16 65. Πα τ ΠἼ0 6. ΤΟΥ ΠῚ ΟΥ̓ Παΐα ΠΟΠ 

τοπίοηΐφο, ἃ ναγϊοίαίοιη οἰ Ποϊθπάατη οἱ ἃ μπὰ- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΕΌΜΝ 

7Τουθι οϑιθπ θπέδηι πηὰρ ΠῚ ΠΟΘ ΠΕ ΠῚ 5 ΔΕ} ἽΠΠῚ ΟἸΠ1}} 

115 σοη!θχ του. Μ 6 ἐ]ιογί σίγα «οοιχογία. ΤΊνο-- 

αἰϑίνιι ἢ γἹ οετι 6556. Πα τι] 6 Π {11} ἐοϑιϊν αι : 1[ἃ 

αι οὙ τορονο νι θυδῖιν, πο [ἈΠ ἴῃ εοϑίτι στὰς 
«ποιηαηηοάιιηι δὲ ἴπ (ἀθποϑὶ αἰ Ἰομηιι5 

ΒοΡοσοαπι οἰ ν απ Ιϑὰὰο δαιπίθ ἢ, ἐμ υἸϑιγὉ [π|556 

᾿παπΐαπι. Οὐ ἀτιθην πιιης ΒΟΡ ρίαγα γι να, 

νοσαηταν" {Ππ 5 γὰ ς {π|80 νΙΠΟΠ106 . δα ἀἸδοι πη θη- 

ἄτι ργὰΣ πἰπλ]ο γοἱ ρα 15 510 ἸΘο 115 ᾿πϑθυπο- 

Ἰναπίιν. 5664 Ἰοοποὴ παπς (αἰ αοίζία πὸ το ἐι-- 

ἄδνὸ φαϊάθιμ ᾿π ου  ΟἴΘ5. 11. Οπαργορίον ἴα π- 

ἀπ {π|85. Πα] τ) 5Θ 511} ΟΝ ΠΙΡΟΙΟΙ., ποίαία 

ΟΡΟΙῸ 651. 

ναγοῖ : 

130. ΕἸ ογὶξ ργο οἄογο διανὶ μινὶς : οἱ ργὸ 

φοπα {ιιϊοιιῖο οἰπιβογὶς,, δὲ ργὸῸ ογπαίιε σαρίεἰς 

απο οαἰνίίίιην πα ον ῖς ργορίον ορέγα ἔα. Ῥὰν5 

νου ρ αΕ15. δια ν τὰ 5. οϑὲ οἀουιην, “παπεο α]θηὶ 

᾿πΟΘ 515 (|| πι5 απ τσ ΘΠ 115. ἐπ οἰ} ΔΘΙΘΠῚ, 

5 ΘΠ 110 510] ΠΑ ΠΠ τι γϑ άτιη!. ΠῚ5. ἰσίται" πλῖι- 

ΠΟν Πλτι5. νοϊερίατο ρου 515. οὐ. Θου θὰ “ποι π ππὶ 

ΟἸ Ἀοα ἀσοΘυ ΒΘ ἢ ΠΠΠι15.., ἃ} 60 {0 τΐπὰ5 ἱπίοπίαι, 

ῬΌΪνῚ5 γϑιν]ιιοίι, Ῥα]ν 15 ἀπ ΓΘ ἢ Θϑὲ ΓΘ ηαι5. [ΟΡ Ρὰ» 

ΔΟΡῚ ΘΟΠΙ χα, {πὸ ἄπ. πθαῖιι5. ΟΡ σίγα, 

«πιαηγαμ ΤΟΙ Πα] «Πα τὰ θ πλ. δὲ ΠΟΙ βιὰ πὶ 

Π]Π Δ η οὐθαϊ. ΕἸ αὐ! ἀθην τη ΟΠ Π15. ἃ. 5.{{Ππππ| 

«ΟἸ οι ἴαι". ΔΠΙΠ1α 7. 5601 τπΠ στ] 115. ΒΡ ῚΥ Πι ΠΡ 115. 

Οὐ δι 1 ΘΡα «αὶ ἰσοραῖ : ( γὶςεϊ μοπιις οὐἱοΥ 

διμπι5. Ἐπ. αταίία 1260 φιιὶ οὐἰογθιπ ποῖα σαι 

πιαπὶβοσίαι ἐπὶ οπιτιὶ ἰἴοοο. Οἄονο δ] διηοά  [νὰ- 
δνδπῖο Ιδᾶλο ΤΔΘΟΡΙ μάτιν Ὑδορθαθαῖαν : Κδοὸ 

οὐον Μἰϊὶ πιοὶ, οἰοιιὲ οὐον ἀβγὶ μίοπὶ, οἰ νοπ6- 

αἰαῖ 1)οηιίπιι5. Οαϊη οἵ ἴπ δηιῖοο Δ ο] οβοθητα!ο 

ΘΙ Θβίθ ἢ σα πη] π6. ΘΥΡῚ Οου θην ϑοπ ]θηἴοβ., 
ἀἸσο θα πε : 7 οογθηι τιπισιιθτί για. {πΟΥε1)ν Οα- 

Τ πεῖ 5. δο δὲ ῬΟΠΕΠ οι. ΟΠ ΙΒ Πηγὰς το ΘΠ 111} 

οὐας Βοπιιμ οἱ Ο]θοίαπθ., αἀἰβησπιη «πιοκ [Γατριιηι 

ἃ 7τὰ Π|Ρυὶ δητ αὶ οππποβ, ἘΠῚ ἀρχούμεναι. 

οἾΝοίαι Πλυσδιβ, ᾿πτοσρυοίοπι, {πα ἴῃ ΒΙῚΡΠ115 ΡΊ]α- 

αἰπϊαπῖς οἱ (οΥμηη]οὶς Ἰορίδϑοι θέριστρα χατάχλειστα, 

νογεῖθθο, 7) γιδία οἰαιιδα : 56 ὁρεῖπιο 1] ]Ἰοανὶι 1)ιι- 

Οἴδιιδ. 6. 5115 Ὁ Ἰοῖθιι5. Ιθσὶ ὁρουονο θέριστρα χατά- 

χλιτα, Ζ]ιοΡ σιν α ἀφο ιτονῖα. Δυοῖν. ν αν} οὐπ{1{15- 

51} ἀἀ]αναῖ, {πο τὰ ἀποιχιιο ἵπ ἀΠ τς φαατιον Δςς, 
Ἰόσαιαν, 

Γ Τα τ ΠΡ} τοῦ χρυσοῦ. ΑΙ 5οχ Μ85. οἱ οἤϊιῖο Βο- 

5. ΒΛΑΘΠῚΙ ΜΑΟΝΙ- 

ν ΕῚ ἢ “- νας ΝΑ φ'ϑ, ΕῚ ΞΙῚ ἜΣ ΠΣ ὅπ: 

γὰρ ἀντὶ τῆς γῆς" ἢ δὲ δάχινθος ἀντὶ τοῦ ἀέρος 
ἈΠΟ τευ ΝΑ 5 

ὕδατος, χαὶ τὸ χύχχινον ἄν- 
ν - δ. ς ἰ ς ἈΝ ρα, ἃ 55 , οα΄ 

τι τοῦ πυρὸς αἱ ὁξ οὐχ εςαρχουμεναι τῷ ες αὐτῶν 

καὶ πορφύρα ἀντὶ τοῦ 

᾽ ὙνΟΎΨΣ τὰ, 
χόσμῳ, χαὶ χρυσὸν αὐτοῖς συγχαθύφαινον, ὑπὲρ 

ἐς ᾿ δῇ ᾿ ἘΡΕΤ ΟΣ 
ποιχιλίας χαὶ πολυτελείας πλείονος. Καὶ θέριστρα 

χατάχλιτα. Ἴἕοιχε τὸ θέριστρον ἐπίδλημα εἶναι θε- 
, ΩΣ Ἂ ὶ Ξ (λλε ᾿» - Ἂ Ἂ! Ἅ , 

ρινόν ὡς χαὶ περιδάλλειν δοχεῖν, καὶ μὴ βαρύνειν 

ἐν τῷ χαύσωνι" ὡς χαὶ ἐν τῇ Γενέσει μεμαθήχαμεν 

τὴν Ῥεθέχχαν ἐν τῇ συναντήσει τοῦ ᾿Ισαὰχ περι- 

δαλλομένην τὸ θέριστρον. Ἃ δὲ νῦν διαδάλλει ὃ λό- 
γος, θέριστρα λέγεται, τὰ ἐν τῷ καταχλίνεσθαι δι᾽ 

ὑπερδολὴν τρυφῆς ταῖς χλίναις ἐπιδαλλόμενα. Καί- 
τ ΞΟ ἫΝ ἘΝ ΡΕΤΑ ΤΌΣ : ΉΤΕ 

τοι τὸ Κατάχλιτα οὐδὲ ἐχδεδώχασιν οἱ λοιποί. Διὸ. 
. 5ρ7 ε ""»7 "5 - 

χα! ὠδέλισται, ὡς ουὐόενα νοὺν ἐμφαινον. 

Καὶ ἔσται ἀντὶ ὀσμῆς ἡδείας, χονιορτός " καὶ 
γεν Ὁ : βν τεν. 
ἀντὶ ζώνης, σχοινίῳ ζώση, χαὶ ἀντὶ τοῦ χόσμου 

Αϑ μὲ τ Ἢ τ 
τῆς χεφαλῆς ' τοῦ χρυσίου, φαλάχρωμα ἕξεις διὰ 
Ἃ, ἊΝ ͵ὔ - 

τὰ ἔργα σου. Μέρος τρυφῆς 
» εξ ον ͵ 
ὀσμαῖς ἥδυ, φαρμάχοις 

β τς πο 
ἐστι χαὶ τὸ ἐν ταῖς 

τισὶν ἐχθυμιωμένοις χατα- 

φαρμαχευόντων τὸν ἀέρα, χαὶ ἡδεῖαν ἑαυτοῖς μη- 
7 - κεν (ἢ ᾿ 

χανωμένων ἀναπνοήν. Ταῖς οὖν διαχεχυμένσις ὑφ ἐ ᾿ Ἢ ΘἿ: Ἶ Ε, ἘΣ ἘΠΟ τ λον ; ες τς 
ἡδονῆς, χαὶ ὀσμὴν ἡδεῖαν μηχανωμέναις τῇ ὀσφρή- 

Ἢ πε ἸΑΕΑΝ, ἐξὶ το ες ἀσϑναν 
σειν χονιορτὸς ὅ ἀντιδοθήσεται ὑπὸ τοῦ ἀπειλοῦντος. 

ἣ 5 -“΄ς 9 Ψ Ἀ νΝ 
Λεπτὴ δέ ἐστι γὴ ἣ χόνις, ἀναπεποιημένη πρὸς τὸν 
ΕΣ δΥ Ἁ ΕΣ ἮΝ, Ἁ 3 ὦ 

ἀέρα, δυσχολίαν τινὰ περὶ τὴν ἀναπνοὴν καὶ ἀηδίαν 
ΘῈΣ Ἡ σαν διδυπὺν, ἔμωορσξιν - ΜΙ παν πολλὴν ἐμποιοῦσα διὰ τὴν ἔμφραξιν. Μύροις μὲν 

τ 
γὰρ καὶ θυμιάμασιν ἐπιτέρπεται "ὶ ἣ φυχὴ, ἀλλὰ μύ- 

Ὁ (ἧς 
ΕΒ ροις τοῖς πνευματιχοῖς" ὁποῖος ἦν ὃ λέγων, Χριστοῦ 

εὐωδία ἐσμέν. Καὶ, Χάρις τῷ Θεῷ τῷ τὴν ὀσμὴν 

τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι ἐν παντὶ τόπῳ. 

Τοιαύτης ἀντελαμθάνετο ὀσμῆς ἀποπνεούσης τοῦ 

Ἰαχὼδ ὃ πατὴρ Ἰσαάκ" Ἰδοὺ ὀσμὴ τοῦ υἱοῦ μου, 

ὡς ὀσμὴ ἀγροῦ πλήρους, ὃν εὐλόγησε ᾿ Κύριος. Καὶ 

αἱ ἐν τῷ ἔλσματι δὲ νεάνιδες αἰσθόμεναι τῆς οὐρα- 

νίου εὐωδίας τοῦ Λόγου, ἔλεγον " Εἰς ὀσμιὴν μύρων 

σου δραμοῦμεν. Καὶ τὸ ἀρχιερατιχὸν δὲ χρίσμα μύ- 

ρον ἦν χαλὸν χαὶ τερπνὸν; ἀδελφῶν συναφείᾳ παρει- 

γηᾶπα τοῦ χρυσίου. 

5 1τὰ πορινὶ δὸχ ΠΡῸῚ ἀπε, ἘΔ νονὸ ἀνταποδο- 

θήσεται. 

" ρίονος αἰϊψιοι Πρυὶ ἡ ψυχή. Τροονας ἀὐτίοιλας ἐπ 

γα! ρας, 

ἱ ἘΔΠῚ εὐλόγησεν ὁ Κύριος : ἃἱ ἁτίϊουψι5. ἴῃ ποβ τὶς 

5ὸχ Νί55. ποὰ οϑίτασ. ΤΡΙοπα αὐΐπαις Ν55, χαὶ αἱ ἐν. 

ἘΔ οὐ Πὸρς. ῥυῖππιις χαὶ ἐν, Ἀλιγδαῖβ πος ἴρϑβὸ ἴῃ ἴοεο 

Ξοχ Μ85, νεάνιδες αἰσθόυεναι. ΕΖ αἰσθανόμενοι. 



] 
] 
' 

β 

ἑ 
ΟΟΜΜΕΝΤ. 

κάζεσθαι ἄξιον. ᾿Γὺ τοιοῦτον μύρον τεχνίτου δεῖς 
᾿ “" 3 ται, ἀπὸ Θεοῦ λαδόντος τὴν μυρεψιχὴν τέχνην, εἰς ἢ ἢ 

τὸ ποιῆσαι χρίσμα ἅγιον. ὃ οὐχ ἀναχθήσεται εἰς 
Ϊ ΄ Χ 

σάρχα ἀνθρώπου. Ὅταν μέντοι πρὸς ἀχολασίαν τὸ 
Ξ ᾿ν : τῆς δὴ 

ἡδὺ τῆς ὀσμῆς ἐπιτηδεύηται, ἐμφράσσεται ὑπὸ τοῦ 
χονιορτοῦ ὅ πόρος τῆς αἰσθήσεως, εὐεργετοῦντος τοῦ 
Ἐν Α ἐδ Ξ Σὰ ἢ 

ταῦτα αὐτοῖς οἰκονομοῦντος Κυρίου. Τάχα δὲ ἐπεὶ 
- γᾶ, , ἘΡ: “- - 7 

ἐν τῷ ναῷ ἦν τὰ ἡδύσματα τῆς ὀσμῆς, τό τε μύ- 
-- -- ’΄ 

ρον τῆς χρίσεως, χαὶ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως " 
Ὡς δ ΝΥ - ΕΣ τ » , » κατεῤῥίφη δὲ ὃ ναὸς, χαὶ ἔστι νῦν ἐν κονία, ἀνα-- 

τραπεὶς χαὶ χάτω χείμενος, ἀντὶ τῆς ποτε ὀσμῆς 
τῆς ἡδείας χατὰ τὴν νομιχὴν λατρείαν, 5 νῦν χονι- 

΄ 5 ᾿ ΄ « - ΝΥ » 

θρτοο ἐστι διὰ τὰς ππρευβεῖσας ὑψηλῷ χαὶ ἄνυπο- αὶ 

τάχτῳ τραχήλῳ Εὔχας: οἷς χαὶ εἴρηται, ᾿Ιδοὺ Ὃς 

ται ὑμῖν ὃ οἶχος ὑμῶν ἔρημος. ἜἜξεστι 

ταῖς, ἐὰν᾿ Βξόλενταὺ » ἐχτιναξαμέναις 

μέντοι αὐ-- 

τὸν χοῦν, 

ἀναπλησθῆναι τῆς εὐωδίας Χριστοῦ χατὰ τὴν πα- 

ραίνεσιν τοῦ λέγοντος - ᾿Εχτίναξαι τὸν χοῦν σου, χαὶ 

ἀνάστηθι, Ἱερουσαλὴμ., καὶ ἔνδυσαι τὴν δόξαν τοῦ 

βραχίονός σου. 

Καὶ ἀντὶ ζώνης σχοινίῳ ζώσῃ. Ζώννυται μὲν τὴν 

ὀσφὺν ἐν ἀληθείᾳ ὃ χατὰ Θεὸν ζωννύμενος. “Οποῖος 
ἦν ὃ τος ἐχτείνων τὰς χεῖρας, χαὶ ζωννύμενος 

εἰς τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ πόλεμον ὑπὸ τῶν εἷς τὸ ὑπὲρ 

τῆς ἀληθείας αὐτὸν μαρτύριον μέχρι θανάτου προ- ἃ 

χαλουμένων. ὋὉ μὲν οὖν ἅγιος περιζώννυται δύ-- 

ναμιν" Ὁ Θεὸς γὰρ, φησὶν, ὃ περιζωννύων με δύ- 

ναμιν" ὃ δὲ ἀπολέσας τὴν ζώνην ταύτην, τῷ δὲε- 

σμῷ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν ζώννυται διότι Σειϊραῖς 

τῶν ἰδίων ἅ Ἰσευτιον ἕκαστος σφίγγεται. Ὧν σύμ- 

ὅολον ἢ Ἷν τὸ ἐχ σχοινίων ΠΡ ΕΛ τον" ἐξελαῦνον τοῦ 

ἱεροῦ τοὺς βεδηλοῦντας τὰ ἅ ἅγια; δεικνύντος τοῦ Κυ- 

ρίου ὅτι ἑχάστῳ μάστιγες αἵ οἰκεῖαι πλοχαὶ τῶν 

ἁμαρτιῶν γίνονται, καὶ μαστίζεται σχοινίοις ἅμαρ- 
τιῶν τοῖς περιπλεχομένοις αὐτῷ. ᾿Αντὶ δὲ τοῦ χό- ἢ 

σμου τῆς χεφαλῆς τοῦ " χρυσίου, φαλάχρωμα ἕξεις 

διὰ τὰ ἔργα σου. “Ὥσπερ ἐπὶ τῆς κατὰ τὰ ὀσφραντὰ 

περιεργίας τὰ παρὰ φύσιν ἐπιζητοῦσαι, χαὶ τῶν 
κατὰ φύσιν ἐξέπιπτον" οὐχ ἀνεχόμεναι γὰρ ἀνα- 
πνεῖν αὐνὸ ἀέρα, ἀλλὰ μύροις αὐτὸν ἐπρπερηβοῦς 
νῦσαι χαὶ θυμιάμασιν, ὕστερον οὐδὲ χαθαρὸν ερα; 
ἀλλὰ πρμ ον τοῦτον δγαβεμιγμενον ἀνέπνεον " οὕ- 
τως ἐπειδὴ τῷ ἐκ τῆς φύσεως κόσμῳ τῶν τριχῶν, 
ὃς ᾿ἀντὶ τ τΝ δέδοτα: ταῖς ἡρυεμβω » οὐκ 
“ἐπέμενον, ἀλλὰ ἐμπλοχίοις τισὶ τὰς τρίχας ϑρ ζέες 
ταπλέχουσαι, φορτικῶς ἑαυτὰς ἐχαλλώπιζον, χαὶ Εὶ 

α ψοουΐδπι νῦν 6χ ποβίγὶς βὸχ Νεβ, αἰ] ἀϊπηις. Νοο 
ἴϊα πα] πῆγα γα] σαι ΠΠΡτὶ εἴρηται τό, Αἱ ἴῃ Μϑ5. 
οὐ ηἶθιι5 ἀθεβὶ τό, 

» Ἑαϊε χρυσοῦ. Αἱ Μ55. «ιυΐπαιιο χρυσίου. 

ΙΝ ἘΒΑΙΑΜ ΡΕΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΑΡΈΠ'.. 1. ΠΣ} 

. ΘΠοονα α: ΘΟΙΠρΡ ΡΆγΘπν Ἐ]ΠΒΙ ΟΠ τ ΠΡ ΘῊ ΕΛ 1} ξεως: ' 

Ὁ τπαῖροῦ τἀν Ποο, απ ἀροϊρίαΐ ἃ Π6Ὸ ἁγίθπι ππρσιθη- 

τἀν Ἰὰ}.,. τ ΟΠ θα βα ποίη σοπἤοϊαϊ, φαοά ἴῃ 

ΘΑΥ ΠΟΙῚ ΠΟΠΊΪΠΙ5 ΠΟ] τιὰπ| ἀϑοθπθε. Οὐαπάο αοώ. 

σῖτα. ϑιιαν τα οὐἀονὶθ ᾿πϑιϊσαὶ αὐ ΠΡ ἀΐπθπι, 
ΠιΘαίτ5. 56 5111 ᾿ἸΠΒΘΥΥΘὴ5. ΟΡ ἴτυν ΡΪνΘυ., 

ἀιοά ἐξ Τομηΐπὶ μῶρο οἷθ ᾿αυσοπ 5. Ροποϑῆσοϊο. 
Ἐουνἕαββθ αὐιῖθηι, {πο 1π ΓΘ ΠΡ]Ὸ ουᾶπὲ Οὐ ΟΓ ΠῚ 

οοΠαϊμθηΐα., πποιοπὶβ ν᾽ δ] σθὲ ππριιθηίιπι, οἱ 

ΘΟΠΙΡΟΒΙ ΠΟ ΠΪ5. {Πγτ Δ πγὰ ἢ αἰ τι πιΠΔ «τπ6 πη] δϑὲ 

ΘΠ θ᾽ τιπι., 1 ΟΘ π16 ππιπῸ ἴῃ θα] ν 616. Θυδυϑι εἰ 
ππιπη] «δ] θαι, ΡΙῸ σραΐο οὐονδ Πιχέα ἸΘρα]θηι 

Θα απ ΟἸ]π) [Γασ τα Π 6 ππιπῸ ΡΠ ν15 θϑῖ, ΟΡ Θὰ5 

ΔΠΙΠΊΔ5 5» {π|88 ΘΡΘοῖο δὲ ᾿πιναοῖα ὉΠ ΘΟ}]0 ἀηῖθιι- 

Ἰάνθυθ, {.]|015. αἸοίτπι δὲ : οος γοἰἐπιᾳτεζξειν" 

τοῦς ἀοπιῖ5 υδϑοίγα ἀθεογία. Αἰτϊαμηθη δἱ νόϊπθ- 

Υἶπ:, ΠΠσΘῚ οἰβ.. ΘΧΟΙΙ550 Ρυ νου, σπαᾶνὶ ΟΠ Ιβε 

οὔονθ ΠΟΙ ]ουΪ,, ϑθοιιηήπμ Δ ΠΟ Πἰ ΠΟΠ ΠῚ 6715 
4ὰὶ ἀἴεῖε : Εχοιῖθ ριιίνεγεπι {μπιηπ.. Θὲ 5Ε 66, 

“εγιηδαίθηι : οἱ ἱππάμογο σἰοτίαπι ὑγαο]ιὶ {πὶ. 

131. Εἰ ργὸ τόπαὰ ζμμοιῖο οἰτισογὶς. Οὐ ἀπϊ- 

ἄἰδπὶ βϑοιπάτμη Τ)θῖιηὶ οἰ Ποίτι5. δὲ, 615. Πππ} 115 

ἴπ γε Γαῖθ οἰπρῖίν". Ἐ]βπη 0] δορὰς Ῥοίν5, αὶ 
ΘΧΡαπάθθαιϊ τηᾶπι5., δὲ Δ] Ρ6] πὶ ργὸ ΟΠ ἰδίο 

505 ΠῸ ΠᾺτιπὶ ἃ}} 115 ΘΟ γαῖα", 411 διιηὶ δα 
ΠΙΟΡ ΘΠ, τι5 6116 οατιϑα ΓΘΘ ΕΠ ΠΊΟΠΙ γϑυ τα τ5 ρον οὰ- 

Ῥαπῖ. ϑαποίιβ. Ἰΐατι6 οἰ λοι] Πστίαν νἰνρταίο : 

71)διι5 δπΐπι., ΤΠ Ε], 

:. 

ιιὶ οἰτοιιτη οἰτισὶζ τὴ οἷτ- ρος 1 
{6 2 αἵ Ζοπὰ πη ΠᾶπῸ 41] ρΟΡἸ 1, οἰπρίταν νῖη-- 33. 

22. 

ΕἾ 
90 

92» 

{πις.13,35. 

Ε5α. 52. 3. 

᾿Ἐ770 

ολ]ο ῬΘΟΘΔΙΟΓΊΙΠῚ 510 Υ1ΠῚ.), πιο (αἰοπὶς ρϑοσά- ρ,,υ.5.5 

{ΟΥῚ1)} 51 {0711} τετειἐ5 1 εἰδή 16 σοτισίτπσίίι". Οαο- 

ΤαΠΠῚ (6 ΟἸΟΓΊΙΠῚ 5 ΠῈ ΡΟ] τη διαὶ ἢ τὴ ἵΠππὰν 

6 [που] }5 οοπίθχίμπι., 4110 ΘΧΡραΪϑὶ σαηΐ 6 Ἐπῆν 

ΡΙο ἢ τὶ βαποῖα ργοΐαπαραπε. Οβίθπάδθας θπϊπὶ 
Το ἴΠτι5 ῬΡΌΡΥΙΟ5. ῬΘΟΟΔΙΟΥ ΤΠ ΠΘΧῚΙ5 σθῖι Ε{Ἀ56]-- 
Ἰὰ τιπ]ου {116 ἴΠ6556., ΘΕ 51115 “ΘΠ π|6 ρθοοαίο - 

γι πὶ [ἀΠ]Ο}15. 56. ΟἸ ΓΟ] ΘΟ ΘΠ ΠΡτι5. ΠΑσο τ. 
το ογτιαίτ ἀτείοηι σαρίἰς απο, οαἰνίίμηι [κα -- 

ῥοὐῖς ργορίο ορογα ἔτπια. Οὐιθι δ ἀτηο άπ 1185 ΡΓδὉ 

ΠἰΠηΐὰ ΥΘΡΙπὶ αὐ Οὐ ΟΥΑΙ" ΠῚ ἃ ΠΘὨΓΠπιτὴ 50 ]]Π1οϊε - 
ἀἶπο γϑυΠΡΘη 65 “185 ΘΓ πε ᾿ΓΘΟΊΘΥ' ΠΑΙΠΡΆΠῚ,, ἃ}} 

[15 {1185 ΘΧ ΠᾶΠαρα διιηΐ, Θχοϊἀθγιηῖ: Παϊα ΘΠΐηι 

ΔΘΙῚ5 51Π10}1015 5 Ι ΓΔ ΠΟΙ 6 σΟΠ ΘΠ 85, 564 ὉΠΟΘη- 

τἰδ 5 {Πππλ 6 ΕἸ Β 116. Θιιπλ. ἸΠΊιΙΘ π ἴθ 5, ΡΟϑ ΠΟ πὶ 

ΠΟ ΔΘΙΘΠῚ (161) ῬΕΓΊΙΠῚ , 5641 ριον ρορμηῖχ-- 

τὰ πὶ 5Ρ͵γἼππ| ἀτιχθυτιηε : ππιπὸ Δ Ἰηοάϊιηι ργορίοι- 

“ Απεφαὶ ἄπο ΠΥ] ἐπέμειναν. ΤΟΙ 4ο πὶ ἄτιο Μ55. ἐν 

πλοκίοις, ΑἸ ἅτιο Νῖβθ. οἴπὶ 6115 τπῖοα τόσο ἐμπλο- 

χίοις, θα πο. 

απ.2. τι. 



Ι. (ον. τῖ. 
6. 

ὑ04 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΜ 

ορασαοᾷ ἱπ πατίνο σαρ  Ποσιιπὶ οὐ πϑῖα., πλμ] ον] - 

Ῥιιβ ΡΡῸ ψεϊδηη 6 ἄδιο, ΠΟΠ ΡΘΡΠΙΒΗΒΕΙῈ : 864 

γϑεοι 5. φαϊθιβάαπη οϑΡΊΠ05. ἱπηρ]]σαπίοβ., δά 

(Ἀϑιἀϊιιπι τἰϑΉ 116 56 ἴρ5:5 Δἀου πα θαπί, Οὐ ΠΔΠΊΘΠΐο 

δείαπι πααγΠ 5 ρο] αἴᾶθ σι πε; ΑΓ 1|6. ἈΠΊ15515 ΓΙ τ 
ΒΙΡιι5 (πὸ οΥὐηδία. σοι. ργορυῖο παίνοσιθ ἃ}} 

ἴρϑα πδιιγὰ γθβ [86 ΤΠ ]ΠΠΘΓῸ5. 511Π|} Θοο θη [δοίαυ 

51Π| Θρδοίδοι]ιιπι [(Ρ ἀἸσβδί πηι. ἘΤΘΠὶπῚ 5ἱ [θά τιπη 
δῖ τη] ]δυὶ του 1 γα] : Ππδπίο ατῖατιθ ἔω- 
ἀϊιι5. Πιθυῖς ἰρβᾶμη ἀρεαγραυὶ οαὶνιο ; «πο 
[ΔΠΊΘΠ Εἶ5 {πὲ 5118 γϑπιβίατθ ΠΊ4 16 τη η τ}, (6- 

[οὐ πη Γαΐθπ πΠ|Ι ΤΡ πάπποι." Τγοὸ ἐππῖοα ἀμίθην 

εἰαναία ριγριιγια οἰτοιεπιοίπσογὶς σασοο. Τὰ ακο- 

{πὸ βᾶποὶς Τομλΐπει5 ἢ ΘΟΙΠΉ ΠΟ Δ ΘΑΓΊΙΠῚ ({{|85 
5111Π} ἀδοογοπι οβίθηϊαηξ, πᾶποσιθ βθυὶ 1π|06ὲ 

Ῥδγηλπταιοπθπι. Οπδη οι θη ν 515 ΡῈ ΠΓΘἃ 

τ] Πδὶ δὲ οι 85. τηλίθυϊα δδὲ οἵ Ὁδοδβίο : 

ϑάσοιι5 γΟΓῸ ΟΠ ΡΙ ΠΟΠἾ5. Πα} 11 {|56π|6 σου ρ8- 
ταῃαᾳ [Δου] αΐθιη. ργφθοῖ. Ἐλ πὶ ραγραγα ἴη- 
ἀπιῖυ5 δϑῖ, Ἀθ] ΘΓ 58 ᾿π [ρΡᾶπι, ΠὨϑυμηαπθ Δάο- 

ΓΤ [αϑιἶ; σανθίπθ οὐπαῖιϊ, Π6 50 Π1οθὲ νο- 

5115 5110 δοΐον ἀδ ον θῖν : {81 ΨΈΓῸ ΤΉ ΘΟ τ5 Θϑὲ 
ϑᾷσοο, ΟΠΊΠΟΠῚ ἰθοιΠ] 5:0] «αὐ δήογαπάϊμη ἴ(ὁ- 

ΠΟΙΙΠῚ 6586 «ἰτπιοῖε. 

13., Εἰ Πίϊζις ἑμις ρει]οπιοτνίπειις, ιιθηι αἰ- 

ἰεχϊειῖ, αἰαήϊο σαάοι. Ῥνδϑυϊ τους 115. (ΗΙ ργανῚβ5 
ΠΟ Ἴ θ115 οβϑθηΐ ἹΠίο ΠΙΆ Πα , ΡΥΕΘΥΡΙ τοῦθ δηΐθ 
Δ 4] βοθ πεῖ) {πᾶ π) αἰ Ἐ1π|ι5 Θ πσα!!οπθ πηδΐὰ ἃ 
ῬΑγΘΠΕ 115. ̓ πη τ. ΗΒ θὰ5. ἰσίττιν ΠΠ πη, δὰ: 
ΘΟΡΡΟΓΘ ΡῈ] ΟΠ ΘΓΡῚ ΠΠ11ΠῈ 5 ἅτ} 41 ΤΠΔΓΘΓΠἾ5. ΘΟ 15 

1}15 6556. νἹάθυδιιν, Ηἰς ἴπ ᾿ρ58 Πινεπ εξ δὲ ἴῃ 
δοῖδα]5 ἤογθ πηοῦίθιιγ. ΕΠ Ὠϊπο. πηα]πΠῈ Δι σΘ αν". 

{πο πο] ΠΙΆ Π8 ΠῚ ΤΏΟΥΒ. ΒΡΟηῖΘ ργονθπίθηϊο, 

ας Πατα ΓΑ, 564 νἹοϊθπία δι! αἴτιβ 6 τηράἴο θϑῖς 

ΓρΡΟΙΘ. ΡΘΡ ΤΠΔΠΙΠ]ῺῈ ΠΟΒΠΙΡΠῚ οἰ 10 ϑδιιοϊα 5. 
Εἰ ἤογίες φεϑςίγὶ οἰαάϊο εαάθπὶ. ἘΠ πδθς ἄτη 

ῬΑΠΘΓΙΡ., ΠΘ Ὁ] ΟἸβοθ μά «υϊάθην [οι] 5. οἱ σὰρ- 
Ρεδῖθι. Νᾷμη α]οῖβοὶ ᾿πίθγίδοιοβ., θἴβάι6 σαὶ πηορο- 
ΓῈΠῚ ΘΟΠἢΠΟΙΠΕ. ν᾽] 65 γορθηήθγθ,, ἴπ πη }15 βοΐα- 

ἔπη δδῖ. ΑὉ πὸ πος ΠΙΠ6 ΠῚ ΡΘΠ65 ἴθ θυῖτ. Οἱ 
ΘηΪΠῚ ξοἴαἴθ ν σθηΐ, πη ΟΡ ΓΕΡῚ 51 Π0 ἴπ Β6]]0 ΟΠ 65, 

δάθο τι γϑ πη] πο πα ἃ 511 ἐθῖαβ 1Π|{}}}5 501α δὲ 1π|- 

ῬΕΙΠ5., 4115 οἴη ΔΌΧΊΠΟ 51} ἀθϑη ΐα., δα ομπμηΐα 

τηᾶϊα το]ογὰ πα γα] δ οϑὶ θχροβίία, 4: οἱ ἴῃ- 

ἔδυγ νἰϑαπη [πευὶς ΠΟΘΕΡιι5. ἔπε των ϊα νειστείιτ 

εἰ {ιισονιιπὶ {πο ογπαίτις ϑδείτγὶ. ΤΠδοδθ δαιτὶ οἱ 
»ν. 26. 

ἃ Βεσ. συατῖι τὸ χείοεσθαι. 5:4 ᾷ 
τς τ 564 ἴῃ γᾷ ΠΠ|1ὰ5 “Ιλ ἴ Ὁ Ἄορ, 4ιαγίς ἤθεσιν αἰσχ 

ἰρϑῖτϑ ΠΌγῚ Ἰεσῖτην μοχθηροῖς. 

»ν εἴοτος φυϊάαπι ΠΡΥῚ ἀντι 

ς (]}". Ξοσιιπάμι εὔχολος ἔσται. 

5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΜΑΟΝΙ: 

τ πρός, ᾧ : 
τοῦ χατὰ φύσιν χόσμου ἀπεστερήθησαν, χαὶ ἐγέ- 

γοντο ἀωρότατον θέαμα ἐν τῇ ἀποδολῇ τῶν τριχῶν, 
ὃς οἰκεῖος χαὶ συγγενὴς κόσμος παρ᾽ αὐτῆς τῆς φύ- 

- Σὶ »! πὰ ν᾿ 2 δ 
σεως ταῖς γυναιξὶ περιδέδληται. Εἰ γὰρ αἰσχρὸν 

᾿ λὰ , Ῥ “- ΄ »Ν, ο: ΕΣ 

γυναικὶ τὸ ἃ χείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, πόσῳ δήπου αἴ- 
, ΠΧΤΞ 5. , ΔΕΡΕΣ 

σχιον ᾽ φαλάχρωμα ἔχειν, επι συμφεροντι τὴν ουσ- 

ἐ 
μορφιαν 

Ἀντὶ δὲ 
, ταις, εἰ σκιι ἢ ἜΘ ΥῸΣ ΠῚ σάχχον. Καὶ τοῦτο ἐπὶ συμφέροντι τῶν δγραϊζομένων 

οἰκονομῶν ὃ Κύριος τὴν μεταδολὴν ταύτην γενέσθαι 

προστάσσει. Διότι ἣ μὲν πορφυρὶς ἁδρότητος χαὶ 

ἐπάγον ταῖς καχῶς τὴν ὥραν διαθεμέναις: 
πε ἤπ νας Σ 

τοῦ χιτῶνος τοῦ μεσοπορφύρου περιζώσῃ 

ἀλαζονείας ἐστὶν ἀφορμή" ὃ δὲ σάχχος συντριμ- 

μοῦ χαὶ ταπεινώσεώς ἔστιν ἐφόδιον. Καὶ ὁ μὲν τὴν 

τι ἁλουργίδα περιχείμενος, πεσεῖν εἰς γῆν χαὶ προσ- 

Α χυνεῖν τὸν Θεὸν κατοχνεῖ, φειδηῖ τοῦ χόσμου, μὴ 

τῆς ἐσθῆτος τὸ ἄνθος διαλυμήνηται" ὃ δὲ τὸν σάχ- 

χον περιχείμενος, πάντα τόπον ἐπιτήδειον ἑαυτῷ 

εἰς προσχύνησιν τίθεται. 

Καὶ ὃ υἱός σου ὃ χάλλιστος, ὃν ἠγάπησας, μα- 

χαίρᾳ πεσεῖται, ᾿'Γοῖς ἐν " ἤθεσι μοχθηροῖς μέλλου- 
σιν ἀγατρέφεσθαι, λυσιτελέστερον πολλῷ προαπελ- 

θεῖν τῆς ἀχμῆς, ἢ ἐπὶ πλέον τῆς πονηρᾶς τῶν γο- 

νέων ἀγωγῆς ἀναπίμπλασθαι. Υἱὸν οὖν ἔσχες, ἤτοι 

τῷ σώματι χάλλιστον, ἢ τοῖς μητριχοῖς ὀφθαλμοῖς 

Β τοιοῦτον φαινόμενον. Οὗτος ἐν αὐτῇ τῇ ἀχμῇ χαὶ 

τῷ ἄνθει τῆς ἡλιχίας τεθνήξεται. Καὶ ἣ ἐπίτασις 

τὸν ἐχ τῆς φύ- 

σεως θάνατον, ἀλλὰ βιαίως ἐχ πολεμίας χειρὸς, 

- “" ὙΨΞῚ π 5 ἈΝ 
τοῦ χαχοὺυ, οὐ τὸν αὑτομᾶτον, οὐῦξ 

Ρ ΠΡ ᾿ς 
τραυματίας μαχαίρα. Καὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν μα- 

, -Ὁ παν - - " Δ τὶ ,᾿ 

χαίρᾳ πεσοῦνται. Καὶ ταῦτα παθοῦσα, οὐδὲ τὴν πρὸς 

τὸ ἀμύνασθαι: δύναμιν ἕξει. Παραμυθία γὰρ ἐν κα- 
χοῖς τὸ ἐπαμῦναι τοῖς ἀνηρημένοις, χαὶ τοῖς ἴσοις 

᾿ ΐ ἦ 
» ἀγτιπεριδάλλειν τοὺς λελυπηχότας. Σοὶ δὲ οὐδὲ 

Οἱ γὰρ ἐν ἡλικία πάντες τελευτή- ἐδ δ 
τοῦτο ὑπάρξει. 

ς 5» ΄ -, ᾿ “᾿ (- ς , Η 
Ο σουσιν ἐν πολέμῳ, ὦ ἣν ἄχρηστον ἡλιχίαν πε- 

- - 9 ΄ ον ἌΡ Ρνς τς 
ιλειφθζναι- ἢ διὰ τὸ ἀδοήθητωης εἶναι, “ εὔχολός ρ νη Ἶ 1“ η Σ 

Ρ ἑξῆς, , 
ἐστι πάντα παθεῖν, ἅπερ ἂν δοχῇ τοῖς πολεμίοις. 

Καὶ ταπεινωθήσονται χαὶ πενθήσουσιν αἱ θῆχαι τοῦ 
, [- - ἃ 7 ϑ ᾿ἢ - , - ν 

χόσμου ὑμῶν. ἧ Χρυσίου καὶ ἀργυρίου θῆχαι, χαὶ 
ΕῚ -- - Χ ΄ , σ Α 

ἐσθῆτος πολυτελοῦς, χαὶ λίθων βαρυτίμων, ἕως μὲν 

ἃ 5ὶς φυίπαιε Μ85. Αἴ δάτι1 χρυσοῦ καὶ ἀργύρου. Ν ο 
ἴΐα τηαϊτο ροβὲ, ὉΡὶ ἴπ ἐκοιβὶβ Ἰερίτιν πολυτίμων, Ξοτῖ- 
Ῥίαπι ἱπνθηϊμπιιβ. ἴῃ ἀυΐπάιια (ὐοάϊοῖθιι βαρυτίμιων. 

ϑεά εἰ ράϊ]ο ἄϊνοτξα οϑὶ βογιρίαγα, οαἥει ραπε βεη- 

τοῖα οϑῖ, 



ΟΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ 

ἂν ἔχη τά χειμήλια, πολλῆς ἀξιοῦται σπουδῆς καὶ 
ἐπιμελείας " ἐν οἴκοις ὀχυροῖς “ ἀποχείμενα ἐπὶ ὑψη- 
λῶν τόπων, καὶ μοχλοὶ, καὶ χλεῖς, χαὶ σφραγῖδες, 
χαὶ φύλακες, χαὶ πάντα τὰ πρὸς ἀσφάλειαν χαὶ φυ- 

λαχὴν ἐπινοούμενα᾽ ἐπειδὰν δὲ χενὰ ' τῶν χειμη- 
λίων ἀποδειχθῇ, ἠμελημένα καὶ παραῤῥιπτούμενα »" 

παρορᾶται. Ταῦτα χαὶ ἡμᾶς ὠφελείτω, ὅτι ψυχαὶ, 

αἱ δεξάμεναι τοῦ θείου λόγου τὴν δωρεὰν, ἀποθῆ- 
και γεγόνασι τῶν τιμίων τοῦ ἐν τοῖς θείοις θησαυ-- 

ροῖς ἀποχεῖσθαι ἄξιαι ἐπειδὰν δὲ χεναὶ τῶν θείων 

χόσμων ἀποδειχθῶσι, ταπεινωθήσονται ἀποῤῥιφεῖ- 
σαι) ἀχρηστίαν χαταγνωσθεῖσαι. Διὰ τοῦτο 5 Ἦ- 

χρειώθη, φησὶν, Ἰεχονίας, ὡς σχεῦος, οὗ οὐχ ἔστι 

χρεία. Ἵνα οὖν μένωμεν ἐν ταῖς βασιλικαῖς ἀπο- 

θήκαις, μὴ προδῶμεν τοῖς χλέπταις τὸν πολυτί-- 

μητον μαργαρίτην, ὃν ἐπιστεύθημεν. Ε 

ὁ Απιϊααὶ αφυΐπαιο ἸΠνὶ ὀχυροῖς ἀποχείμεναι. ΕΔι 

5011 ἀποχείμενα. ΑἸΙφαλπῖο, ροϑὲ 6111 ὡς ἠμελημιένα, 

γϑοῖθ, αἱ πιο ἷδ φαϊάοπὶ νυἱάοιιν. Ῥυιζαπιι ἰρίταν ῃθο 

τὰ ᾿π|6 Προ π ἃ 6556, αιαδὶ βουὶρίιπι [ιῖδβοί, ἕως μὲν 

ἂν ταῦτα πράγματα ἔχῃ εἴο., φιαπεεϊίι γ65. δ) μδηιοαὶ 

ῬΡειίοξανε διιρεϊϊδοιίίοηι ἱποϊιάιπ!, οἴο. Δαο οὐχ 

ποῃ δπὶπηβἀνουίονοηΐ ΠΡ ΡατΊΪ, ρτὸ ἀποκείμενα ϑοτΊρδο- 

ΕΒΑΙΑΜ ΡΠΟΡΗΕΤΑΜ. θ0ὃ 

ἈΥΘΘΠΙΪ , νΘΘΕΒ6 116 ΒΕ ΠΡ ΓΠΟ585 δὲ ΡυΘ βου [ὰ-- 

Ρ᾽άτιπι, τι ηγλαἶτι βιρ6 Π ]6 0 0}}} ρνοιοβὰ γθρίθπίιν, 

δ[πα 10. πα] ἀἴαιιθ ἀΠΠ 5 Θη τὰ ἀββθυνη ι}", 56-- 
ΡΟΠαΠ αν 116 1π| {πι{15. ὁ ἰτπιπλ ΡΑΡΕθιι5. οἱ ἴῃ οχ- 
(6515. ἰοοὶβ. Αἴχαθ Δ ρθηιαν νϑοῖθβ, οἷανθϑ, 
5161}, οὐβίοθθ, ἂς [πάθη Οπιηΐα, απὸ δά 

ΠΉΠΪ ΠΠΘ ἢ. οἱ αἰιϑί ἴδ πιὶ 5ι1π Θχοορίίαία, 564 
Ῥοϑιαιιατη Θοα 588 1585 5:1 06} ]6 0 011 διιηΐ Θχ᾿ πδηϊ ἴδ, 
7ληι πορ]θοῖα οἱ ἀθγο! οί, οοπίθπηρία! πα ρθπ- 

ν. δος δΓς ποΡὶ5 ῬΡΌβΙηΐ : Φαΐρ 06 δα ἀπίμπηδο., 
4τι85 νυ ὮΙ ἀἰνὶπὶ ἀθηπη) ἀσοθρθυιηΐ, ρνθ ]οϑὰ- 
ΥἹΠΠῚ ΓΘ ΕΠ [ἈΘ 85. 5 πὶ ἈΡΟΙΠ ΘΟ, ἀἰσηεο ΠΠΉ 6 
4180 ἴῃ αἰ ν] 18 {Π65δ1ι}}5. ΓΟ Πἀδηῖιν, (ὐππὴ διι- 
ἴθι ἀρ μθ πβὰ {πθυϊης ἀἰν᾽ηἶθ ΟΡ ΠΆΘΗ 5 νὰ-- 
οὐιδθ., μαι π 1} ιιπίτιν ποῖ ΔΒ] Θοίδθ, δὲ 46 1πιι- 

{Π|ταῖὸ ἀἀπηπαίθθ. Εὰ πὶ ΟΡ ΓΘ πὶ γι ς., Ἰη αι, 

]αοίιις 65: «ἱδοϊιοτιίας, 5ἰοιιί νας, οι ταιἱπις 
651 τι51ι5. ΤΆ 116 τι ΠῚ ΔΠΘΆΠΊΙΙΒ. ἴῃ ΓΘΘΔΠΠθιι5 ἃρΡῸ- 

{Π|6018., ΓΘ δα πΠῚ ἤπὰπο ΠΠΔΥσΆΡ Γἂ πὶ ΠΟΡῚ5. οοη- 
ογθαἸτδ πηι {Π}Ὶ]}115 Π6 ῬΥΟ Δ ΠΊ15. 

ΟσΑΡΟΤ. Π|. 

σιιπὶ ἀποχείμιεγαι, τ νὸχ ἀποχείμεναι δα νοσοπὶ θῆκαι 

τ ἴον τὶ μοβϑεῖ, Αἰ νοοιϊα ὡς ἴῃ φαΐπαιο Μ55. ἄθοϑι. 

Γ΄ δὶς ποβίνί ΡΥ] νοΐονοβ, ἘΔΦῚΠ νερὸ τῶν τιμίων χό- 

σμιὼν, ρ»διϊοδὶς οὐ παπιθπί5. 

5 Αρυά ΓΙΧΧ ρῥγὸ ἠχρειώθη Ἰερίτιιν ἠτιψιώθγ,, ὑεῖιο- 
πογαίι5, ΤὈ᾽άοτα. νοῖαβ (οπ Ρ 511 οάοχ οὐπὶ Δ}115 

{ῖθὰ5 σχεῦος οὗ. ΑἸτΟΥ Εἱ 61 σκεῦος ὧν, Θουγπρίο, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ δ΄. 

Καὶ ἐπιλήψονται ἑπτὰ γυναῖχες ἀνθεώπου ἑνὸς Ἢ Υ [η ᾽ 

λέγουσαι, τὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα, χαὶ τὰ ἱμά- 
- , ᾿ ἡ, , 

τια ἡμῶν περιδαλούμεθα, πλὴν τὸ ὄνομά σου χε-- 
᾿ 4} 9. - ν Χ ΓῚ Ν ἣν ΚῊ ΟῚ -- 

χλήσθω ἐφ᾽ ἡμᾶς" ἄφελε τὸν ὀνειδισμὸν ἀφ᾽ ἡμῶν. 
«, ν ᾿ Ν Ν “- 5 , ΟΣ 5 

Ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν, δοχεῖ ὀλιγότητα ἀνδρῶν ἐχ πο- 

ΟΑΡΟΌΤΊ. 

133, ΕΙ ἀρρτοϊιοπάθη! φορίθην ει {6765 ἰιο- 
τηιΐτιθ τι τετειίτηι , εἰϊοοηίο5., Ῥάποηι τισί γιεη Πα Τι- 

ἀμοαῦ πιτ5., οἱ υϑϑίζη θη 15 ποσί τὶς ΟρΘΡ ΕΠ) ; 
ὁοίθριίηι πιοηθτι ἐμεπιπι ΦΟΟΘΙΠ) δι ΡῈ πιο 5 ἐ ΑΙ 
ορργοῦγίμιην α ποῦὶς. Αἀ Ππτιουὰπη 404 δἰτἰποὲ, 

λέμων ἢ νόσων ἐπιγενομένων τῷ λαῷ χατ᾽ ὀργὴν 172 56 πο ΠΕ ἃ ἰ5|Πδθο νἸ ΤΟΥ ΠῚ ραϊιοϊ[αΐθι {τι ἴῃ ρΡο- μ' ἼΞυΟΒ. ἱ ᾿ ργὴ 
τοῦ Θεοῦ ὃ λόγος σημαίνειν, ὥστε ὑπὲρ τοῦ μὴ 
“ , ἣν ἘΥῚ « 3 , “- 
ἄγονον εἶναι μηδὲ στεῖραν, ἅπερ ἐν κατάρᾳ τοῖς 

3 -» - 

πάλαι λελόγισται, ἀπερυθριᾶν τὰς γυναῖκας καὶ 

ἑνὸς ἀνδρὸς πλείους ἐπιλαμβάνεσθαι, καὶ τὸν ἐπὶ 
τὴ προστασίᾳ πλειόνων γυναικῶν ἀγῶνα αὐτοῦ πα- 

΄ ᾿, Ν Ν᾿ Ὁ , 

ραμυθουμένας λέγειν" “Γὸν ἄρτον ἡμῶν φαγόμεθα, 
Ν , -Ὁ - 

" χαὶ τὰ ἱμάτια ἡμῶν περιδαλούμεθα. ᾿Αφεὶς οὖν 

Β ῬΊΕα]τι5. π]]υ5. ἴῃ Μ55, ροβίτιι5. οδῦ, Ηαὰ Ἰοηβο 
«υΐηαιε Μ85. καὶ τὰ ἱμάτια, ἘΠ καὶ τὸ ἱμάτιον, 

ἃ ϊο νοΐογοβ ἄπο ΠῚ υἰιυβιῖς χαὶ τὸ ἑυνάτιον, ΒΓΑ 

Ῥ]Ὸ οχ 6 }}15 ἅτπι ΠΟ }}}15. 910 1)6] ἰγᾶτῃ φοηιρο- 

γᾺ 7 ν᾽ ἀθίαν 5] 5 ΠΠ Πσαγ6, Τί τι6 η6 {πιὰ ἱπἰρβοι πα 
ἈΠΕ 5[6}01}15 δϑδϑῖ 7, 406] αἰ ΠΊπι6 ἈΡαἢ νοίο 5 
μη ΑΙ Ἰσῖο {τ ΟἸΠΟΧΊτι. 5). ΠΉΠ]Π]ΘΓ65 Ρ] ΠΓῸ5. ΟΠ] ΠΪ 
Ριιάονθ ροβϑῖίο ἈΡΡΡΘ ΘΠ πη: ΨΙ ΡΠ {1 Π11}}., δἵ-- 

4116 τη ] θβεϊαη), {8} Οἱ {ΠΠπ|4} ἴπ Ο] τ Γ 65. Πλ 1] 16} 65 

γΟρΊ πιο. ΘΧΠΙ ΠΟΘ ΡΟ Ϊϑθθῖ, 50] πιγ85., ἀἸοιηι : 

ΘΠ πορισυῷ τῶν ἀναγκαίων. ΑΙ Μ85. φιΐπαις Ὁ τὶ 
σοηίοσχαι, 

Ἰεγεηι. 232. 

8. 

ῃν. τ. 

͵ 
Ῥειι.γ.τή. 
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Ῥεαὶ. 6. εἰ 
11. 

Ἰοπι. 5.58. 

Ἐκεοίε. τἴ. 
γὴ 

Ουΐος. 2. 
1. 

τ. ους ἡ: 
80. 
ον. 7. 3. 

Ἐπα. τι. ἃ. 

3- 

ὑ00ὺ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 

Ῥαποηῖι πιοσίγιηι πιατιαποαν εις, εἰ υϑειίηι6π-- 

εἰς πιοςίγὶς Θρογίθηατιτ.. Ἐὰὰ δ Ἴ ται} 5010] τ 1 π6 αι: 

δὰ αιιδοϑῦ μι. [ΔΟΙ ΘΠ τι} ΠΘΟΘϑϑαυα Θϑὶ., ΟἹ Ἰδϑᾶ 5 

ΠΟΙΊΘΠ ἔππιπὶ ΠΟ5. σΟΠ θα ; πὶ 50} 1{π|41Π15 

ποσίν οο ΡΟ λΙ ΠῚ Θ Πρ! πηι5 δὲ ἀθάθοιιβ. ἢ :ο θϑὲ 
απ παν δἱ ῬΙΌΡΥΪα ψ θυ] ΟΣ πὶ 5Ι σ ἢ] δ 0 : 
56 Π5115. ἁτι θη ἤσαν αῖι5. ἃ Πηα]ονὰ ᾿πνοϑραπία 
ΠΙΘΠ ΘΠ ΠΟΒ Δ. ἱπνῖταῖ. Ομ Δπηοάιηι ἰρ ἔτι" 
51 γ ΘΒ ΘΗ) 1Π| Ι060 (116Π} ΘΟΠΒΡΙΟΘΙΡῸ ΥἹΧ ΡΟ 5515, 

«πθιη 6. τΘΠΘ 85. ΤΠ] 120 ΟρΟΡ Δ ΠΕ ΟΡ ΟΡβοιν]- 
ταῖθηι : ΑἸ 4] 6] δι 1 6 ἢ15 βορίθιη. πλ.]16}}- 
Ῥὰι5. σΟρΊ ἔα Πλτι5 ; Π]ἸΓ ἢ] “πιο δὲ νίτα Προ, οἱ 

15. 41 βθοι παι} ΘΟ  ΠΘΠ) Θδὲ [5086] θ6 1} 5θρίοπα- 

ὙἼ 11 ΠῚ} ΠΕΠΠΘΙ ΠῚ Ὀ] ΘΙ ΠῚ 4116 ἀ6ϑσ Π θη τ}. ΤΟΠΊρι5 
«υϊάθηι ἴπ ΓΘ ΡῈ15. ᾿Π1Π10 ΟΥΘΔΠα15 ᾿Π511}} 11} 515.}1-- 
Πάτα, πὰ βθρίθπα αἰ] θΘυῚῚπῚ ΟΠ ΘΒ Π6 ἃς οἷν- 
ΟΠ ΠΟ π6. σΟΠΙθ]δίαν, ΤΠπ|6 ΟΕ Ιου ἢ [ὰ5. βία ΠῚ 

᾿ππιπὸ 56 υμα τα, ἴπ ΒουΙρίαγα ἀἰοία οοὲ Οοίανα. 

Ηΐπο Ῥϑαίηι ργῸ οοίανα., ἰὰ 651, ΡιῸ βέθοιο διὸ 

ΓΘ ΠῚΡΟΓῚ 5:10 6 551}Ὸ. 566 οἵ 411 1ῃ πη Δ η][δϑῖο ϑιηΐ 

Ταήωῖ, οὐ ᾿ρβονιιπὴ ΚΘΘΙ ΠΊΘΠ 5:0 06 6 βθρίθπανϊο 
ΠΙΙΠ]Θ᾽Ὸ ΔΟΟΙθ τ πέιι". 224, παι, μαγίθηι ἔρ5ῖς 
σορίοπι, οἱ ψιΐάοπι ἱροὶς οοἴο. Ναυη Τ δι ἈΠ] ΘΠ ι1Π}, 

τὰ Ὑθίτ5.. πὶ ΝΟν ΠῚ. 

ἀο θη, φορά νϑηϊαηὶ ἃ Π 60. , τπΠ Δ Π} 116. ΠΕ 118) 
ΓΘ 5 ΠΠΠΟΠ 1111 ΔΟΟΙΡΟΙΘ 

5οοἰθία θη ᾿ποὰηξ ἃ ΘΟΠΟΟΡ ἴλη}. Τα ι6 τη 1}16-- 
γ65 δθρίθιι δ ιιπ ναπὶ Ὑ ϑῖτι5. Τα πίιη. ΑΡ- 

ῬΓΟΠοπ θὲ ΠΟ ΠΘ ΠῚ τιΠι1}., ΤΟΙ ΠῚΙΠῚ., {π|| ΠῸΠ 

1ΠΠτ15 Θοὲ ΘΧ Π}}}15., 5641 [Δ ΠΊΘῊ τι Π1|5 Θϑί. Πιοιηΐ., 

Ῥάαποϑηι ποςίγιηι σοπιθίϊθηιις  ΠῸσ οϑῖ, ἴΠ ΠΟΒΙΤῸ 

51:51 Π1166 πη 0 ΙΔ ΠΟΘ ἾΠλ115. ΕἼ ΘΠΪ ΠῚ [ὉΠ ΠΠ} ΟῚ 1ΠῚ 

ΘΕ μλτ15. πη 0 γὰ 5. ΘΟ] ΘΒ ΕΠ ΠῚ 116 πη ασ] Π65. Ὑ ΟΟΘ 

ἀπιπηαχαΐῖ ποιηθη (ΠΥ ͵β 11 ἴῃ Ὑ ΘΙ υῚ Τοϑιαπηθηΐο., 

αὰξ ἸΠτι ΕΠ 115. ΟΡΡΓΟυ ι ΠῚ ἁὐιοναῖαν. 564. δὲ 15- 

γΔ0]15. ϑυπαροσα, δὰ {πὰ ἀδεποραῖι ἰοσο 46- 
ϑίσποία, 7πὶ ΠΠΡονὰ ἰδοία., Θὲ οὐ γ 6] παρία,, 
Ῥοῖοθϑε γοοαγ] ΠῸΠ Δα .]ΠΘΡ ἃ , ἰἀπηθῖϑὶ δ 5ΡΟΠβιιη] 

θυ δοοθά τε, οἰ 6 γϑ τ] μηδ του] Ο ΘΟ ΡΙΘχτι 
Δ Ιου βοθη5. ναΐοι ἀϊσονο : οηιογι {τεπεηη, Ὁ ΟΟΘἔτι7" 
ΒΙΡΟΥ πο5. 

134. ῬΙοΓ ἢ αὐιθ} θϑὲ ἃ ΠΕ] βάλη), Ἡλ}16-- 

ΥῸ5 5ΘΡ[ΘΠῚ 56} 61} 6556 ΒΡΊΓΙ 15... 4πὸ5 ᾿άι]ο ροϑὲ 
ΘΠΠΙΠΊΘΡΆΓΙΙΙ5. Θϑῖ 1Π|16 ἴρ86. ργΌρ δῖα, ἰὰΠ] ΖυιΔ ΠῚ 

ΛΘ] Θ τ} Ὸ5 511061) ΘΠ]. 41] ΟΧ γδἴο6 {6556 σϑιὶ 
ἢο5. δγὰϊ ΘΥΤΙΡ Ε}ῚΙ5. : ΒΡῚΡῚ Γι π ̓π πιΔ } ΒΔ ΡΊ ΘΠ Γ180 
οἱ ᾿πι6]]Θοἴτι5., 5ΡῚΡ τὰ ΟΠ 5111 δὲ [ΟΡ ΕἸ Π15., 

᾽ 

»ΤΑΡΥὶ φαΐπψιο ἀαεἰψαὶ ἐπὶ τοῦ. ἘΜΙ ἐπὶ τῶν, 

ΟΝ δἴογεϑ ἴγϑϑ ΠΠΡῪῚ μένομεν. διατί πη ἐἀ1ὶ ἐσόμεθα χαὶ 
τύπος τῶν. Αἱ ΠΠπ4, χαὶ τύπος, ἴῃ ποξίυϊς Νῖςς. ποὴ 16- 

ϑάταν ; 90 Ἰάαιις ἀο]οίιηι οβί, 

5 

Ε 

. ΒΆΒΙΠΠ ΜΆΑΟΝΙ. 

ἊἋ ΦΌΒΟΝ - -Ὁ ΕΣ τ ,ὔ 7, ἘΞ. “ 

τὴν ἐπὶ τῷ πορισμῷ ἀναγχαίαν μέριμναν, τὸ ὄνο- 
ἢ ἐδ ἐπ καὶ Ξ 

μά σου χρῆσον ἡμῖν εἰς τὸ διαφυγεῖν ὶ 
ἢ 

Ἐν αν 
ἡμᾶς τὸν ἐπ 

ἐρημία ὀνειδισμόν. Τὸ μὲ ὰ λέξ το" ρημια ονξειοι μι ν. ο μὲν χατὰ λεζιῖν. τοῦτο 

τ ἢ 
ἩΤΝ ( ᾿ς Διο 5... τ , ΒΡ - 

ὁξ ὑπονοιὰ Χαὶϊι ἐπὶ μειξζονὼν ἐρευνᾶν προχαλεῖται 
ἘΡΩ͂Ν 
Ὡς οὖν 

Φ , Ν Ψ, Α 

[ ἐν τόπῳ δυσθεωοήτῳ χαὶ 

πολὺ τὸ ἐπεσχιασμένον 

ἡμῶν τὸν νοῦν. 

ἐχ τῆς ἀσαφείας ἔχοντι, 

τοιαύτη τις ἡμῖν περὶ τῶν ἑπτὰ γυναιχῶν ἔννοια 

ὑποπίπτει, ὅτι πολλαχοῦ χαὶ ὃ βίος οὗτος καὶ ὃ κα- 

τὰ σάρχα Ἰσραὴλ " ἐπὶ τοῦ ἑπτὰ λαμδάνονται. Ὁ 

ει τὰ ἐν γενέσει πράγματα χρόνος, διότι 

ὰ ἱερῶν ἀναχυχλουμένων πληροῦται: Ὅ- 

θεν χαὶ ὃ Ἢ τὰ τὴν χατάστασιν ταύτην αἰὼν, δγδυη 

εἴρηται ἐν τῇ Γραφῇ" χαὶ ψαλμοὶ ὃ ὑπὲρ τῆς ὀγδόης: 

ου 
ε 

ἀντὶ τ το 

Πρλλοχ 
Λ 

αὐτ! 

πὲρ τοῦ μετὰ τὸν χρόνον τοῦτον αἰῶνος. 
ΜΙ ἐς ΚΌΡΑ ΚΨΕΣΙ ι 
δὲ χαὶ οἱ ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖοι, χαὶ ἣ 

Με ᾿ ; 
ὺς πολιτεία ἐπὶ τοῦ ἑπτὰ λαμόάνονται. 

᾽ 

οὗ 

Χχ οὗ 
δα 

ἀνα μερίδ 
χαὶ τῆς Δ Διαθήχης δβειλούης λαδεῖν τινα 

φησὶ, τοῖς ἑπτὰ, χαί γε τοῖς ὀχτώ- ὡς 

μαρτυρίαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἥχειν, χαὶ τῆς Καινῆς, 

χαὶ εἷς μίαν ἀλλήλαις ἐλθεῖν συμφωνίαν. Αἱ οὖν 

ἑπτὰ γυναῖκες; ἣ Διαθήχη ἣ ΣΝ ἐπιλήψεται 

τοῦ Κυρίου, ὃς οὐχὶ εἷς τῶν πολ- 

εἷς ἐστι" λέγουσαι, ὅτι Τὸν ἄρτον 

ἀνθρώπου ἑνὸς, 

λῶν ἐστιν, ἀλλ᾽ 
ς Ὁ ΄, ῃ “ ς ΖΞ -Ὁ τ Ὴ Αν Ὁ Ξ νῶν φαγόμεθα, τουτέστι, “ μενοῦμεν ἐπὶ τοῦ ἣμε- 

- " ν , 
τέρου μέτρου τῆς ὑποστάσεως. Σχιὰ γὰρ ἐσόμεθα 
-Ὁ ᾿ -Ὁ- " 7 ΄ 

τῶν μελλόντων, χαὶ εἰκόνες τῶν ἐπουρανίων. Μόνον 
- γ΄ -Ὁ- Ὁ - [κε 

τὸ τοῦ Χριστοῦ ὄνομα “ χεχλήσθω τῇ Παλαιᾷ, ἵνα 
᾿Ξ Η » ω ᾿ ΠῚ 

ὃ ὀνειδισμὸς τῆς ἀχρηστίας ἀφαιρεθῇ. Δύναται δὲ 
3 “ δ, 1.9 )λ σε, ῃ , πα ΄ χαὶ ἣ συναγωγὴ Ἰσραὴλ, ἀποθανόντος τοῦ νόμου 
- , τ ΑϑΕν τ 

ἐν ᾧ χατείχετο, ἐλευθέρα “ γενομένη, πρὸς τὸ ᾧ 
; Ἢ , μρνεν ἐν 

θέλει γαμηθεῖσα, μὴ χρηματίζειν μοιχαλὶς, τῷ 
“ξ ν ὙΕΥΣ ὃς 

νυμφίῳ Λόγῳ, προσελθοῦσα, χαὶ οἱονεὶ ἐρωτικῶς 

ἀντεχομένη αὐτοῦ, λέγειν - Τὸ ὄνομά σου χεχλήσθω 
ἘΡΟ ΚΥΤΣ ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

Εἴρηται δέ τισιν, ὅτι αἵ ἑπτὰ γυναῖχες ἑπτὰ 

πνεύματά εἶσιν, ἃ μικρὸν ὕστερον ὃ αὐτὸς οὗτος 
προφήτης χαταριθμεῖσθαι μέλλει, ὡς ἐπαναπαυόύ-- 

μενα ἐπὶ τὸν ἐχ τῆς δίζης Ἰεσσαὶ ἐξανθήσειν, μέλ- 

λοντα πνεῦμα σοφίας χαὶ συνέσεως, πνεῦμα βου- 

λῆς καὶ ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως χαὶ εὐσεδείας, 

ἃ Απεϊχαΐ ἅτπιο ΠΡτὶ χεχλήσθω, ΑἸῊ ἔτος. οὑπὶ εὐ1- 

ιἷΞ ἐπιχεχλήσθω. 

ὁ ἘΔ ἐλευθέρα γινομένη. Αἱ Με5, φυΐπαιις γενο- 

μένη. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ΓΝ ) ΠΩΣ φ δΦ᾽΄''ᾳΆ'Ὰ' Ὶ , ᾿ - 

πνεῦμα φόδου Θεοῦ - ἅπερ διὰ τὸ πάντας ἐχχλῖναι, 

χαὶ ἅμα ἀχρειωθῆναι, οὐχ ἔχοντα ᾧ ἐπαναπαύσεται 
ππρν τος : ; 

ἀγαπητῶς, τοῦ χατὰ τὸν Κύριον ἀνθρώπου λαδό- 
Ξ Βιτερὴ ΝΞ 

μενα, ποιεῖ τά ἀναγεγραμμένα. ᾿Ἀργεῖ γὰρ τὸ πνεῦ- 
μα τῆς γνώσεως χαὶ τῆς εὐσεδείας ἐν χαιροῖς, ὅτε 

οὐχ ἔστιν ὃ συνιὼν, οὐχ ἔστιν ὃ ἐχζητῶν τὸν Θεόν" 

χαὶ οἱονεὶ ὄνειδός ἐστι ταῖς ἀρεταῖς τὸ μηδένα εἶναι 
ΝῚ - , 3 - 5» 2 ᾿ , 9. τὸν ἀντεχόμενον αὐτῶν, ἀλλ᾽ οἱονεὶ χηρεύειν αὐτὰς 
ΕἸ ͵ ἐπ ͵ ΠΥΡῚ ψ ΒΓ ἯΣ " ἀπορίᾳ τῆς ὑποδεχομένης αὐτὰς ψυχῆς. Τὸ γὰρ 

»ἤἦ » “Ὁ - - 5 ΄; γ᾿ 9, δῖα 

μηδένα δυνηθῆναι ἑλεῖν τῷ οἰχείῳ χάλλει, ἀλλ᾽ ἐν- 

απομεῖναι τῇ ἐρημίᾳ, ὥσπερ καὶ τῶν ἀρετῶν δοχεῖ 
χαθάπτεσθαι. Ὁ δὲ ἐν ἑαυτῷ πᾶν εἶδος ἀρετῆς 

κατὰ τὴν ἄχραν τελείωσιν ἐπιδειχνύναι μέλλων, 

ἀφαιρεῖ τὸν ὀνειδισμὸν ἀπ᾽ αὐτῶν. Καὶ ἐπειδὴ καὶ 
παρὰ τοῖς ἀγνοοῦσι τὸν Θεὸν δοχοῦσιν ἐπιτηδεύε- 

σθαι γνῶσις, καὶ σύνεσις, καὶ βουλὴ, χαὶ ἰσχὺς, 
εὖ Η 3 ΄, ΕῚ Ὁ Ν ἐπ -ὼνΝ καὶ σοφία, χαὶ εὐσέδεια, ἀξιοῦσι τὸ Χριστοῦ ὄνομα 

ἐπιχεχλῆσθαι αὐταῖς. 

Τῇ δὲ ἡμέρα ἐχείνη ἐπιλάμψει ὃ Κύριος ἐν βου- 
λῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ ὀψῶσαι χαὶ " δο- 

ξάσαι τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ἰσραήλ. Συνάδει ταῦτα 

τοῖς προαποδεδομένοις. Οὗ γὰρ ἐπελάθοντο αἱ ἑπτὰ 
γυναῖχες ὡς “ἀνδρὸς, οὗτος ὡς Κύριος ἐπιλάμψει. 

Ἐπειδὴ γὰρ ἀντεπουήθησαν τοῦ τὸ ὄνομα αὐτοῦ χε- 
χλῆσθαι ἐπ᾽ αὐταῖς, ἀποδεχόμενος αὐτῶν τὴν προ- 

θυμίαν ὃ Θεὸς, ἐπιλάμψει αὐταῖς ἐν βουλὴ μετὰ 

δόξης ἐπὶ τῆς γῆς " τουτέστι, χεχριμένως χαὶ βεδου- 

λευμένως, τὸ ἐχ τῆς κρίσεως ἀγαθὸν χαριζόμενος, 

καὶ οὐχ ἀδουλεύτως οὐδὲ ἐχχεχυμένως. ἫἩ μέρα δὲ 
αὕτη ἐστὶν, ἐν ἣ ἐπιλάμψει ὃ Θεὸς ἐν βουλῇ με- 

τὰ δόξης - αὕτη ἣν αὐτὸς ποιεῖ ὃ ἥλιος τῆς διχαιο-- 

σύνης, ὃ Κύριος ἡμῶν, ὃ διδάσκων περὶ ἑαυτοῦ, 

ὅτι ἕως ἐστὶν ἐν τῷ χόσμῳ, φῶς ἐστι τοῦ χόσμου" 

διὸ χαὶ παρήνει, ἐργάζεσθαι ἕως ἡμέρα ἐστί. Ση- 

μειωτέον δὲ, ὅτι κατ᾽ ἄλλην χαὶ ἄλλην ἐπίνοιαν χαὶ 

ἡμέρα λέγεται ὃ παρὼν βίος, καὶ νὺξ ἣ τῆς χρί- 

σεως ἡμέρα. Καὶ πάλιν, νὺξ μὲν, ἢ παροῦσα κατά- 
στασις, ἡμέρα δὲ, ὃ προσδοκώμενος αἰών. Τὸ μὲν 
γὰρ, “ ἐργάζεσθε ἕως ἡμέρα ἐστὶ, σαφῶς εἰς τὸν 

βίον τοῦτον φέρει τὸν πεφωτισμένον τῇ Χριστοῦ 

5. ΑΒθχαὶ φαΐπαια ΠΡυὶ ἑαυτῷ. ἘδΙὶ αὐτῷ : {πε 
ἄς ΟἸινγϊϑίο Πουηῖπο ΔΟΟΙρΡΙ ὁπ 8 6556, βα 15, τἰ {Ὰ]]Ὸν, 

ἃ «πιουῖβ ᾿πις} ΠΠ στ αν, 

ῬΈΑΝ εἐ Ἀδρ. τογίῖπ χαὶ τοῦ δοξάσαι. ΑἸ11 «μιαίπον 
Μ55. χαὶ δοξάσαι. 

« Μόροπι ἑνός, 4118 ἴπ δ 115 νοοῖ ἀνδρὸς αἀ]αποία 

ογαΐ, δποϊογιἐαΐθ ποβί ΓΟΓΙΙ ΠῚ «ιπαας (οάϊοιιπι 46]6- 

σἴπιϑ, Μοχ (0}}. Ξθοιιη τι οπὶ Κορ. {4 6 πηλβθοια- 

ΤΟΝ, 1. 

ΕΒΑΙᾺΜ ΡῬΑΟΡΗΕΤΑΝ, 

Ο 

ΟΛΡΌΤ ΙΥ. 001 

ΒΡῚΡΙ ΓΕ ΠῚ 50] ΘΠ 180. δὲ ῥ᾽ Θα ἰ5., ΒΡ Ρ πὶ ΕΠΠΟΥῚ5 
Π)6ῖ. Ουἱ «φυϊάθπι βρ γϊειι5. ρυοριουθααποά ἀ60]1- 
ΠΑΙΌΠΕ ΟἸΙΏΠ65, 51Π|π|0π|6 Προ ηξ ἱππιΠ|65., πθς 

ΒΆΡΘΡῈ ΠΕ ἴῃ {10 ἀΠΙΑΠίοι" ΓΘ θβοθθπξ., ἄρρτο- 
πιο ἀπε ΠΟ ΠΕ Π] ΠΟ ΠΉΪΠΘ ΠῚ, ἃς Θὰ (1188 51 Πΐ 5ουἸρίδ, 
ἱπηΡ]6 πῆ. ΝΑπΠι βρ᾽ γΙ ἔϊι5 5 ΘΠ 85. δὲ μ᾽ θίδεῖβ ναοῦ 

ΘΕ ΟΕοϑιι8 Πηὰ ΠΕ ἔΠΠΠῚ 5 ΟἸΙΠῚ ΠΟΙ δϑὲ 4] ἱπ|611-- 

4ιιαϑὶ ργΟ ΓΟ 688 δὲ ἀδάθοοῦὶ Ἁ, ΠθιΠΪ πο πὶ γϑρουϊγὶ 
41] Θὰ5. Δ ρ]θοίαίαν., 56 δὰ5., ἀπῖπηα {πᾶ ᾿ρ585 

διδοῖ ρίαϊ ἀθἤοϊθπίθ', 6556 ἐπ 8 ν]άτια5. Οὐ 

ΘΠΪΠῚ 5118 Ἰρϑα πὶ. ΡΠΟΥ [1 Π 6 σα ΡΟΥΘ. ΠΟΙΠΊΪΠΘΠῚ 

Ροϑϑαηξ, 564} ρου πα πθηΐ ἴπ 50} ΠΠπ|ά4ϊ]π6, ΡῈ πος 
δὲ νἱρίμ!θϑ ᾿ρ885 {π|ᾶ51] μϑγϑ ΓΙ ΠῚ ν᾽ ἀθπτιν. Οὐ 
δια Γ6 ΠῚ 1Π| 56. ἴρ50 ὉΠῚΠΘ ΥἹΡΓΙ ΕΝ ΚΘ ΠῚ 5ΠΠΊΠὴ6 οἵ 

ΡΥ ΘΟ 55: π|6 ογαΐ αἰ ΘΠ] Πϑ γα πΓιι5., 15. ἀπιβοσε ΔὉ 

οἷ5 Ορρυοθγῖτ πὶ δὲ Ἰσπομηϊπίατμη. ΕῈ ποπίδηι ἃ 
1158. δἴϊαπι, 41 Πθπὶ ἱσπογαραπέ, βοϊ θη ατη., 

1η 16} Π ΘΠ ΓΔ ΠῚ, ΘΟΠ5ΙΠΠ ΠῚ 7 [ΟΠ τ ἸΠπ πὶ, σαρίθη- 

ὕληι, ᾿ἱ δ ΘΠ] 4116 ΘΧΟΟΪΪ ΘΟ ΡΟ Τὴ δϑῖ, ροϑέιι-- 

Ἰαπὲ ΟΠ ΓΙϑΕ] ΠΟΙΠΘΠ 5ΠΡΘΙ" 56 ἱπΠν ΟΔΥΪ. 
135. 7πι| αἴθ ατιίοπι ἐϊϊα «ρίοπάσσοθξ ])οτηΐπιις 

ἐπι σοτιδίϊίο οἰιπὶ αἰογία σι ραν ἴόγγαπι, τὸ ἐσ αἶτοὶ 
εἰ σἰοτγίπεοοι φιοί «οτοϊϊοίμ 65ὲ δα 1ςγαεί. 
Ἰ51Πεθ6 εἰὰΠ 118 ({π|28 51 Πρ6υῖτι5 ἐγ τὰ ϑαηξ, οοη-- 
Εἴπῖιπε. ΟἸΘ ΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠῚ]. 65 56 Ρ ΘΠ ἈρΡΡΡΘΠ6η- 

ἄθυιπῈ τ] νΊσιιπη, 1116 δ Γι] σ θ᾽ ἐᾷ πηι πῈ ΤΟ. ]- 
ΠῚ15. ΝᾺΠῚ (π|1ἃ ΠΟΙΊΘῊ ᾿ρϑ1115 5.061 56 γον (651- 
ἄθγανθγθ., Τ)δῖ5 ἀἰθϑι θυ 1} ΘΑΡΕΠΠῚ ΘΟΙΠΡΙΌΡΔη5, 

ΤΠ σοβοθὲ ᾿ρ518. π᾿ ΘΟΠ51110 οἵ ΠῈ σ]ΟΥ͵ὰ 5ῈΠ0 6} ἴου- 
ΤΠ ; ΠοΟ δέ, σϑυῦίο {πήϊοῖϊο δὲ σΟΠ5}10., ΠῸΠ 

ἱποοπβι!θ πὲ οἴαβα 14 «ποὰ δχ πάϊ]οῖο Βομτιιη 
65 {Ἰ θπι 6 Π5. 165 ἃπιἔθηη ᾿ρ58 δϑί, ἴῃ {πιὰ {] ΘῈ 

Τλθιι5 π᾿ ΘΟ 5110 οταπὴ β]ονῖα. 165 658 'ρ88 5, {18 1ΠῈ 
[δοῖΕ 1ρ56 50] {ι|5Ε 126, ΤΟ ΠΏ  Πτι5. ΠΟ5Ιθυ : (πὶ πος 

ἀθ 86 ἶἴρβο ἄοεθε, 565, “ιαπηήίι δϑὲ ἴῃ τητπήο,, 

ΤΠ 6556. ποθ πὶ : ΠΌΟΟΙΡΟΟ Δα ΠηΟΠοραξ., τι 
ΘΡογαγθηΐαν ἄοπθο 4165 6θϑὲ. Αἀποίδηιιπι ἀπ θη 
δϑὲ, Ταχία 4] 18 ΠῚ δὲ 4]Π18ΠΔ| ΠΟΠΟΠΘΠῚ , ἀἴθπν ἠοῖ 

ΘΠ απ ῬΡδοβθπίθι Ὑ]ΓΆ ΠῚ, ΠΟΟΐΘ ΨΘΡῸ., Ππ6 16 ]} 

ἀΐδια. Ἐλὺ τ πγϑιιβ, ΠῸχ ΦΌ] 61}, ΡΥ ΘΡ5Θ 5 δϑΐ δίδει: 

ἄϊο5 νϑῦοὸ, {Ππ4 404 Θρδυ ἔα} 58 οα] τη}. ΝᾺ ΠῚ 

{Ππ4, Ορογαμπηϊηὶ ἄοποο ἀ165 δῖ, οἷαγθ δά μᾶης 

4ο οὗτος ὡς χύριος ἐπιλαμδάνεται, καὶ ἐπιλάμψει, Ηΐς 

μιὶ Π)οπεῖΐπεις ἀρργε]ιεπα ἔάι)", οἰ ἐἰμσοσοεί. 

ἃ 51. νεΐογοβ. αἰϊψιιοῦ πργὶ, Αὐ 61 αὐτῆς ἐστιν. 

6 510 Βορὴ βϑοιηάτι5 δὲ φαγί, ἈΠ ἔγο5. 55. οἵ 

641| ἐργάζεσθαι : ἀθὶ ργοίογθα ποΐαπάιιπι, Ὑϑοι]δπη 
ἕως ἴπ οαϊεῖ5 ἄδεβθο, 5βε εχ τ] 5 Ν55. αἀάϊίαπι 

556. ΒΘ: θ᾽π ας φαΐπχις Μί55. ἐπιγνώσει. ἘΔΙΙ ηνώ - 

σξ'. 

ὧν ὧι 

Ρεαϊ. τ3.3. 

τε δαΐ, δὰϊ δχ΄αῖγαὶ Πδῖμη. Αἴ ἰά υἱρεπη θιι5 ῥα αὶ. 13... 

υ. 

Δαϊαε]ι, ἡ. 
2. 

ὕοαπ. 9. ἡ. 



Τνί σι. 

“΄:"πος5.5. 

18. 

οι. 
12. 

13: 

Ἰσπιαι.5. 

Εαυὰ. 33. 
τή - εἰ..28- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ Οθδὃ 

νἴΐαν γϑίουε αΐροιο Ομεῖϑεὶ σορ πο πὸ {Ππιδιναῖαπι: Ὁ ἐπιγνώσει " 

πος απίθηι, ΚΖ ἐπὶϊ πο, ἀϊοσίιη οϑὺ 46 ἔπ π}0Ὸ 5:8 - 

οὐ]ο, το ΟΡ ὁουτιη 4] 1π ρθοσατῖβ ἀθρυθιθη- 

ἀτιπτιι πο Δ ΠῚ ἃς Δ ΠΟΓΘΠῚ , 516. ἀρ}! ]αἴτιηι 

δῖ. Οὐιθιηδἀιηοάιιπ οἵ ῬγΟρ θα 605 ΘΟ 6 ]]α 1, 
4 Πσθῖ ἴηι Ορθυ ]ιι5 ΠΑΡ  ΓΟ515. ὙΘυβαγθη τ}, πὶ-- 

ΒΟ ππ15 Τὰ πιθὴ 6 ΓΘ ΗΔ ΠΟΥ ΑΙ ΠΪ5. πῦρ  ὈΔηΐ. 

{σι χιιϊά,, Ἰπαμῖτ, νος αἴθς Ποπιϊπὶ 9 ΕἸ ἴρσα 

δεῖ ἰεποῦν, δὲ ποτὶ ἰπα. Ῥαιρβιι5. αὐπῖθιη δὲ Αρὸ- 

5101115 ποοίθμν π] 46 πὶ νοοαὶ πᾶπο νἱταπὶ ΟἿ {π|-- 

πη] πὶ ᾿ρ5ῖπι5. οἵ Ῥουτα  θΑ ΠΟΠ ΠῚ, ἰ[Θ πη τι6. Οἱ) 

[6 ΠΟθνὰ5. Ὀ]Θ ΠΠ]τ|6 ἃ ΟαΥ 6. ΟἿ ἃ 566 01}}} {π|{τ|5 

50 ΠΟἸ πὰ ἀπ] 15. πιΘ ΠΕ] Οἰ[ϑὰβ : ἀἴθὴ γο’Ὸ νοοὰΐ 

ΓΟΘΡ ΡΘΟΙΙΟΠἶ5 ΓΘ ΠῚ} 1155 οἴη] «ἸΟἸ : Λίοα ρΓοσγοΣδα 

ὁδί, αἶος ατίοπι αρργορὶπιιανῖ!. Ἰίαααθ αἰγανὶβ 

5 5 ΠΙ ΠοΔ ΠΟ Π6 ΔΟΟΘρΟΡΪ5.. ΠΠποοβοθῖ Π)εῖι5 ἴῃ ο0Π- 

5110 σὰηὶ β]ουΐα βιιρον ἴϑυναπι. ΟΠ πὶ ἰδ Ί 1) 

οαπι ΠΟΏ51Π10 {Ππ|σϑϑοῖ!,. ΠΟΒΙΠΘΠΡ505 γα Π}115 

ἀἴσποϑβ.. 4] 6]1ι5 ΒΡ] ΠΟ 61 5150 1} 1 ΠΉ115 : 510 τι 
4 δἰμϑα δ. Ργοτ ἸἀΟΠΘΙ ϑιιη}., [ἘΠ] ΘΌΡ ΘΙ 5117} 

Ἰαν Ί τα. ῬΥῸ Π]Δ]ΟΥῚ ΔΗ] 1185. ΠΟϑίγο διπα1οὸ ἀοπὰ 

οϊα πὶ πιαϊοντὰ ΡΘΥ Γθου ον 116 ΘΠ] ἰδίνθι. δὲ 
ὁχαϊιαῦϊε χιιοά «ἀογοίϊοίτινν ἐδὶ ὁὰ ]ςγαοῖ : Ἰος 

δϑῖ, γ {185 [508 615 βθοπάτιηι 6] ΘΟ ΟΠ 6) συ δια, 

5 ρ νὰ ΤΟΡΤῸ Πα Οἱ οὐαδϑα ΔΓΓΟ]]6.., ἀ[άτιθ ἃ] ΔΛ τὶ 

᾿ἱποουῦρουδαστι Π ΡΙΡΌν ΘΠ ΘΓ σΟΠΘμ ρ] ΠΟ πθι. Θπο 
51 5] σα πη, {πὰ αἰ Π οἴη αἱ βιιηΐ 5α ποι], ἀἸἴδοο 6 οὐ} 15 

Ταχία βουῖρεαγο Ὀ] οί ταιπὶ : ΘΧοΟσῖ τα, πιδ550, 5ὰ- 

ΟΡαπῚ 1ΠΠπιπὶ διαίτῃ, πῃ 411 ΠΠΘΠ5. ΔΠΙΠηΙ5 116 

δουτηὶ 4π| τπᾶσπὰ ἃς ἀἰνῖπα σΟΠ ΘΙ] ἢ ται, σ01.-- 

515[1{. Οὐ }15 ἐγαΐ ΜΟΥ 515 5ἴατιιβ {π|Π} οἴππ αἸ τ Πτι5 
ΒΑΡ τυι5. θοῦ, {πὶ Τλθιιὴ ΘΟηΒρΙοονθῖ. ΦιιοΠἸ ΔῈ 

Ἰσίταν ὐ αι! σοῖς Ποῖιβ ἴῃ σΟΠ5 1110 οὰπὶ 5] να, [15 

ἀπο)ῖι5. ἄϊτιο δ ]παηχὶῦ ς Πἰμλ λ πὶ μὲ ὁααἰίοι, οἱ 
δἰογί οὶ : ἀο ἸΠ1Ο]]Π16 5. ΤΠ ΠΠτι5 Θ580. ΘΟΠΒ ΠῚ 

ΦΧ] : ο]ονία νονῸ., 5] ΟΡ Ποαγο, 

136. Εἰ ογίε, φιοί τοϊίψειιη Κμοτὶϊ ἐπὶ δίοπ, 
εἰ ψιιοά τοϊϊοίμιην {μογὶξ ἐπ “ψεγιισαίοπι., σαλιοίϊ 

“οοανιιίι Οτιτιδ5 δογὶριὶ αὐ οἴΐαπι ἐπὶ ΧΦ γιι5ώ-- 

ἴδηι. ΒΟΘΙ {αι 15 86 }15 βθουη τη ΘΙ ΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ β ὰ- 

εἶδ, νοσα] οι τι" 58 ποῖ, ΘΕ ΘΟΠΒΟΥ ΘΠ ται" δα νἹΓᾺ 

ἴπ Τουτιβαϊθπι., {ΠΠπ|5ῖγα 1] 6] ἁαἄνοπει, οἱ ϑ᾽ουῖα 

ἰρϑίτιβ χα! τατῖ. Βα ποι! νοοα] απ αν" μἱ, τι05. 5] 
1ρ5ὶ γι χαῖε Τλοῖι5. , {04 ἐπ] 11 51Π1| 605 4] ΠῸῚ 

τ Αἀάϊία οδῦ σοι )αποιῖο χαὶ ὁχ φαΐϊηιο ΠΡυῚβ πιῖ- 

«υἱ5. 

5 ἘΔ ἐπιγινομιένην. Αἱ Μϑ85, πὶ πὶ σοπίοχιι,. 

᾿ Τὰ Μ᾽ α]σαίὰ Ἀοπι. 18,12, 

56 ποι ἀϑϑιπὶ 41 οχ ει! πηθηΐ ὀγγαΐατι ὅδ Πρ γασῖο - 

σαιπὰ, {αΐ, {πο6] ἀπ Ῥασ αι ΑΙΓΟΠΤῚ σβϑβοηΐ, ἃ Ἰστιατὶ, 

Ἰενὶ ἀάιο ἂς [Ὧ0}}} τπατ ατοηο οχ ῥγοοδοσίί οΠσσονιῖ 

Ἰοσιίαν ποα μη ωοθϑοῖί : 

:- 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΘΝΙ. 

ς Κτννι ἼΠρ; Ἐ Χ ᾿ “Ὁ γ᾿ 
τὸ δὲ, ρχεται νὺξ, περι τοῦ μελ- 

ὶ γ-: ᾿;- πάω ἘΝ ι ΘΕ Ὶ 
οντος αἰῶνος εἴρηται, διὰ τὸ σχυθρωπὸν χαὶϊ ἐπίι- 

“- δ , ΄ - 
πόνον τῶν εν αμαρτιαις εὑρ'!σχομένων τῆς προσπ- 

ἢ 
γορίας ταύτης ἀξιουμένου. Καθὸ χαὶ ὃ προφήτης 

᾿ Ν Ε Χ ΠΕ Ἐπ ΘῈΣ “ἢ 
προς τοὺς ἐν ξργοιῖς μεν πονήροις οντᾶας. επειγοντας 

ς ἥν. ἔραν τ 
Ν 

ἡμέ ἔρα Κυρίου; Καὶ αὕτη ἐστὶ στΟτθ: 

ΔΑ ἥ' - - δὰ δ, [2 τ - 

ὃξ τὴν Ὡς ἀνα πορυ στ τη ἵνα τί ὑμῖν, 
ς ἢ 

φησὶν, ἣ 
χαὶ οὐ φῶς: παλιν δὲ ἴ χαὶ ὃ ἀπόστολος νύχτα 

μὲν λέγει τὸν βὸν τοῦτον, χαὶ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ 

«σύγχυσιν, χαὶ τὴν ἐκ τῆς σαρχὸς χαὶ τῶν βιωτικῶν 
΄Ν ρ» 3 Ψ;; τω - « ᾿ Ν 5 

φροντίδων 8 ἐγγινομένην τῷ νῷ,, ὡς τὰ πολλὰ, ἐπι- 
ἢ ᾿ ἘΣ ΡῸΣ 

σχότησιν᾽ ἡμέραν δὲ, τὸν χρόνον τῆς ἀναστάσεως, 
- ε ΑΥ τ 

ἐν τῷ λέγειν: Ἢ νὺς ᾿ 

ιχε. Καθ᾿ ὁποτέραν οὖν ἐὰν βουληθῇς ἐκδοχὴν, 
Ὁ » ἵ Ὁ “-ῖ 

ἐπιλάυψει ὃ Θεὸς ἐν βουλῇ μετὰ δόξης ἐπὶ τῆς γῆς. 
210. Η ,..Σ ΞΕ « λ 5 Ἐ Ἐπεὶ οὖν μετὰ βουλῆς ἐπιλάμπει, ἑαυτοὺς ἀξίους 

οέχοψεν, ἣ δὲ ἡμέρα ἤγ- προξχοξν, Ἢ ὁξ ἡμέρα 

Ἁ Ἐν νι ᾿ δε 
ποιήσωμεν πρὸς τὸ χωρῆσαι τὸν φωτισμὸν αὐτοῦ, 

ὥστε τὸν χατὰ ἀναλογίαν τῆς ἐν ἑκάστῳ ἐπιτηδειό- 
᾿ ἣν ἔλλαμψιν χαριζόμε 5: ΚΣ τητος τὴν ἔλλαμψιν χαριζόμενον, ἐν μείζονι τῇ χα- 

ἘΡΩΣ , ῇ ττῖενν ΜΕΝ 
τὰ τὴν ψυχὴν ἡμῶν προθυμία» μείζονα καὶ τελειό- 

ἃ ἜΣ ΤΙΝ ὰ Ν 
τερα χαὶ τὰ παρ᾽ αὐτοῦ παρασχεῖν. Καὶ 1 ὑψώσει τὸ 

δὲ ἢ κ 
χαταλειφθὲν τοῦ Ἰσραήλ" τουτέστιν, ἐπάνω ποιή-- 

Α' τὸ ᾿: ; ἘΞ Ύ Ως 
σει τῶν ὑλιχῶν, χαὶ τῇ θεωρίᾳ προσάξει τῶν ἄσω- 

μάτων τὸ χατ᾽ ἐχλογὴν χάριτος λεῖμμα τοῦ Ἰσραήλ. 

Εἰ δὲ χαὶ τὴν δόξαν, ἣν δοξασθήσονται οἵ ἅγιοι Ξ 

χατὰ τὸ ἀρέσχον τ Γ ραφῇ ποθεῖς υαθεῖν, νόησόν 

μοι τὴν περὶ τὸ ἡγεμονικὸν τῶν τὰ μεγάλα χαὶ 

Ὁ ΓΞ 

θεῖα θεωρούντων ἱεροπρεπὴ κατάστασιν, ὁποία ἦν 

περὶ Μωῦσέα, ὅτε χατηξιώθη ἐν θεωρία τοῦ Θεοῦ 

5 ἐπιλάμψει ὃ Θεὸς γενεσθας: ᾿Επεὶ οὖν ἐν βουλῇ 

μετὰ δόξης, πρὸς δύο ταῦτα δύο ἐπήγαγε 

δοξάσαι" ὡς νοεῖσθαι βουλῆς μὲν 

- τὸ ὑψῶ- 
δ 

σαι, χαὶ ἔργον τὴν 

ὕψωσιν, ὃ δόξης δὲ, τὸ δοξάσαι. 

γχσν» Ν ν᾿ δ ι δὴ 

: Καὶ ἔσται " τὸ ὑπολειφθὲν ἐν Σιὼν, χαὶ τὸ χα- 
ἐ ΚΓ ΉΝΝ 

ταλειφθὲν ἐν Ἱερουσαλὴμ.» ἅγιοι χληθήσονται πάν- 

τες οἱ γραφέ τες εἰς ζωὴν ἐν Ἱερουσαλήμ, ἁ, Τὸ χατ᾽ 

ἐχλογὴν χάριτος λεῖμμα τοῦ Ἰσραὴλ ὁ ἅγιοι χληθή- 

σονται" χαὶ ΕἸ ρα σονται: εἰς ζωὴν ἐν Ἱερουσαλὴμ: 

οἵ φωτισθέντε ς τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ, χαὶ ὕψω- 

θέντες τῇ δόξη αὐτοῦ. ὍΝ ἅγιοι χλαβηρουται: οὺς 

χαὶ χατέλιπεν ἑαυτῷ ὃ Θεὸς, χατὰ μίμησιν τῶν 

Ῥγεδβοθςοῖῖ. ϑιαῖιπι ἴγῈ5 Μ55. ἐπιλά! Βεᾷ. 5εσιπάιι 

ἐχλάμπει. ἘΔ1Π νον οἱ Ἀδβ. τουίλας ἐπιλάμψει. 

ἷ Ἐδπὶ ὑψώσει καὶ δοξάσει τό. Αἵ φυΐπχιο ΔῖΞ5. ὑψώ- 

σει τό. 
ἃ Απεϊψαὶ ἄτι ΠΡγὶ ἔλαμψεν ὁ Θεός. 

ν ἘΔ χαὶ ἔσται καὶ ὑπολ. Αἱ Μ55. αἰϊχφιοῖ καὶ ἔσται 

ὑπολ. ΓΑδαϊάϊπιιις τὸ ε (οἄ. ἀθι ΕΓ ΤΧΧ. 



ΟΟΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΙΑΜ 

πὴ χαμψάντων γόνυ. τῇ )δάαλ. Διὰ τί δὲ τοὺς μὲν 
ἐν Σιὼν, τοὺς δὲ ἐν Ἱερουσαλήμ. ὍὍτι καὶ τῶν σω- 

ζομένων ἐστὶ διαφορὰ, ἑκάστου ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι 
τῆς ἀπολαύσεως τῶν παρὰ Θεοῦ ἀγαθῶν μεθέξον- 

τος. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ὀλίγοι οἵ σωζόμενοι, οὐ πληθυν- 

τικῶς,, ἀλλ᾽ ἑνικῶς ὃ λόγος ἐξέδωχεν. Οὐ γὰρ εἶπεν, 

οἱ χαταλειφθέντες, ἀλλὰ, Τὸ καταλειφθέν. ἴοιχε 

δὲ τὸ μὲν ὑπολειφθὲν ἐν Σιὼν, τὸ ὑποδεέστερον εἶἷ- 

γαι τάγμα, οἱονεὶ ἐναφεθὲν ὑπὸ τῶν ἐπειγομένων 
εἰς τὸ ἔμπροσθεν" τὸ δὲ τελειότερον, διὰ τὴν τῶν 

“ ἔργων ἀξίαν, τῆς ἐν αὐτῇ τῇ Ἱερουσαλὴμ. χαθι- 

δρύσεως ἠξιῶσθαι. Ὑ ποδάλλει δὲ 

ρία τῶν ταγμάτων τὸ διάφορον, 

ἡμῖν χαὶ ἣ ἵστο- 
ἐχ τοῦ τὴν μὲν 

Σιὼν τὴν ἀρχαίαν εἶναι πόλιν, χαὶ ὑποδεεστέραν " 

τὴν δὲ Ἱερουσαλὴμ, τὴν βασιλεύουσαν, ἐν ἣ τὸ 

ἁγίασμα. Πάντες “ μέντοι οὗτοι τραφήσονται εἰς 

ζωὴν ἐν Ἱερουσαλήμ." χαὶ μαχάριος ὃ τῆς ἐν Ἵε:- 

ρουσαλὴμ. χαταγραφῆς ἀξιούμενος. ᾿Εν ἐκείνη γὰρ 

ἔοικεν εἶναι τῇ Ἱερουσαλὴμ. ἢ βίδλος τῶν ζώντων, 

ἐν ἣ γράφονται οἱ μαθηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Χαίρετε 

γὰρ», φησὶν, ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν γεγραμμένα 

ἐστὶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. ᾿Ιπειδὴ δὲ πρόσχειται τῷ, 

Οἱ γραφέντες ἐν Ἱερουσαλὴμ., τὸ, Εἰς ζωὴν, ἐπι- 

στῆσαι ἀναγχαῖον, υνήποτέ εἰσί τινες οἵ γραφόμενοι 

μὲν, οὖχ εἰς ζωὴν δὲ, χατὰ τὸν Ἱερεμίαν λέγοντα " 

᾿Αφεστηχότες ἐπὶ τῆς γῆς γραφήτωσαν " ὥστε χατὰ 

τοῦτο δύο τινὰς χαταγραφὰς νοεῖσθαι" τῶν μὲν εἷς 

ζωὴν, τῶν δὲ εἰς ἀπώλειαν - χαὶ εἶναι πολλάχις χαὶ 

μεταθολὴν τῆς Γραφῆς, ὅταν χαὶ ἡμεῖς εἰς χακίαν 

ἀπὸ ἀρετῆς μεταπέσωμεν. 'Γὸ γὰρ, ᾿Εξαλειφθή- 

τωσαν ἐχ βίόλου ζώντων, χαὶ μετὰ δικαίων μὴ 

γραφήτωσαν " χαὶ τὸ, ᾿ξάλειψον κἀμὲ ἀπὸ τῆς 

βίδλου σου" ὡς ἤδη τῆς ἐν τῇ βίόλῳ τοῦ Θεοῦ.κα- 
ταγραφῆς ἠξιωμένων λέγεται. 

σ - “- - Ὅτι ἐχπλυνεῖ Κύριος τὸν ῥύπον τῶν υἱῶν χαὶ 
- ΄, Ἂν Ν ᾿ γΣ « ᾿ 

τῶν θυγατέρων Σιὼν, χαὶ τὸ αἷμα “Ἱερουσαλὴμ. 

ἐχχαθαριεῖ ἐχ μέσου αὐτῶν, ἐν πνεύματι χρίσεως, 

χαὶ ἐν πνεύματι χαύσεως. ᾿Γρανῶς τὰ αὐτὰ τῷ 
Ὁ] »"» ὃ λό ᾿ ν ᾿- Ζ ͵ ν 

ὠάννῃ όγος προαγορεύει, περὶ τοῦ Κυρίου 
᾽ ἣΣ “- 

λέγοντι, ὅτι Αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι α 

ἁγίω χαὶ πυρί" περὶ δὲ ἑαυτοῦ, ὅτι Ἐγὼ μὲ γίς ρ οὶ δὲ ἑαυτοῦ, ὅτι ᾿Εγὼ μὲν 

ὑμᾶς βαπτίζω ἐν ὕδατι εἰς ᾿Επεὶ 

ἐξ 
μετάνοιαν. ἀπε θα ΕἸ ΤΣ ; 

γουν αυφοτερα συνηνψεν ο υριος; το τε Ὁνὲ “5 ᾿ , ᾿ , 3 
ὑδατὸς εἰς μετανοιᾶγ, χαὶ τὸ ἔχ Πνεύματος εἰς 

« Βερ. «πάγει ἔργων ἀξίωσιν. 
ἃ ἘΔ1 πάντες μὲν τοιοῦτοι. Αἱ Μ55, {γο5 11, αἱ οαι- 

ΓΕ 

ΡΗΆΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΥ. ιν. 005 

ΟΡ αν ΡΠ  σθηῖι ἃηἴθ Βαὰλ]. ΟἸα ΠΑ ΠῚ Δι] γὰ-- Πυπι τα ἡ. 

τόπο 4]105 «πο πὶ ἰπ 5ἴοπ, 4}105 ν6γῸ ἴπ 7θυὰ- 
58 16π|9 Οτα ἴῃ 115. Ζπὶ δα δα] ΐθπ ρου επρτιηΐ. 
ἀἰβουϊπιθη οδὲ : {πδπάοαιθπη. τπιιδη τ βήι6. ἴπ 
8110. ογάϊπθ θοπὶβ ἃ Π6Ὸ ρᾶγατὶβ. [γι] αλτι5. δὲ. 
ΘΟ Π 416. {ΓΕ Ρτι5. 65 8ὲ ραν οθρ5. 56 αιοηΐαμι 
Ρδιιοὶ 5ιιπὶ αὶ 5] πο πὶ ΘΟ ΠΒΘ τι ἈΠ ετ" : ΠῸῚ θ]τι-- 
γᾺ]}1, 564 51 Πρι]Υ ΠΙΙΠΊΘΡῸ 5ΘΠΒ11 ΠΟ ΝΝ 

Ρἴανα. Νὸπ οπΐπι ἀἰχὶς : Οαϊ ἔπθν γο] οι : ΠΝ 

Οιιοΐ τεϊϊοιιιπι 6ςί. Τὰ ἁὐΐθμν «πιο ἀν Ἰ] ἔτι 
δδὲ ἴπ 5ίοπ, νἱάδίιν οὐάο 6556. ἀθίθυῖον, ψϑ] αὶ 

Αἰπηῖδϑιιβ ἃ 115. 41] ἴῃ Ἀπιθριογὰ [οϑεπᾶηΐ : 4] 
δαϊοπι οὐ ρου θοιοΥ οϑῖ 9 ῬΓῸ ΟρΘΡιι πὰ ΠΊΘ. 0 
5θάθηι ἴῃ ἴρ5α Τ6Ρ βά] 6 πὶ νἸάθιι ΟΡ Πιι1556. Οτιΐη 

δὲ ᾿ιἰϑίονία ἴρϑὰ βιισθθυῖ ΠΟΡῚ5 ογἀϊητιμὴ ον θπ- 
εἴαπι., δχ δ0 4ιοά 5ίοη οἰν 5 νϑῖιϑ 5 δὲ ἄθίο- 

γἷου : Του πβα] θη γΈΓῸ, γοσῖὰ οἰ ν 5 511). 1π πιὰ 
νἶσοι βαπουπιοηΐα. (δυῖθ Πνϊ Ομ Π65 50] θην" δὰ 
νἰΐαπν ἴῃ ΠΤ υιιβα!θ πη, αἴχιιθ Βθαξιιθ εδὲ {π]56 115 
Βα θίταν ἀἰρητιβ, 4] σοΠβον αἴ 1ῃ ΤΟΥ τι5Ά 16. 

Ἑτοπΐπὶ νἱνθηταπη ἢ γιιπὰ π΄ 4110. 5ΟΡΙΡΕ ϑδιιηΐ 
ΟΒνῖβεῖ ἀϊδοῖρα!!, ἴῃ 114 Φϑραιβα!θπὴ γΘΡΘΡΙΡῚ ο0η- 

ἄδοοι. Θαιάοις ἐπὶπι, ἴπάιῖς., φιοά ποπιῖπα 
γνεορίτα βογίρία σιιπί ἐπ οἰϊς. Οὐοηΐαπ) Δι Έ6 ΠῚ 

γοῦΡὶ5 Πἰ5,.ϑογιρεϊ ἐπι Τογισαίσηι, Δα] σ τα Πππ|4, 
1πι ἰξαπι : ΠΘΟΘΘΘΑΥΊ ΠῚ {ἸΠΟΡῚ 5616. ἘΠῚ) 5111 
«υϊάαμι. 4] δου Πθαπει" αι ἀθπ)., 56 ποη δα νἱ- 
ἴδ π}, Πιχτία Τουθπηϊαπη ἀἸοοπίθηι : (μὲ το 5ϑοΓιεῖ, 

ἐπι ἴονγα βογὶ απ. Τῖααθ πιχία ᾿τι πο ΒΘ ΠΒ11ΠῚ 
ἄτια. ἱπτο  Πνὶ ροβϑιιπὶ ἀΘϑουΊ ΡΠ ΟΠΘ5 : πᾶ 4αϊ θην 
δου πὶ δϑῖ 4] δα νἱταιη, ΔΙ [ΕΓ ΔΠ ΕΘ ΠῚ ΘΟΓΙΙΠῚ {|| 

Βου  θαπίιν Δα ρον οποι. Αἴάιι6 5606 ΘΟΠΠΠρῚΣ 
ΘοΥΙρυπγαθ ρΘΥ πη Δ 1105 1111 οἴιπι ἃ νἰνταῖα δα πιᾶ-- 

Πππ᾿απὰ ΑἸ] ἴτατιν. Νάπι νοῦ Προ : δ οἰσαγιμι δος, , 
{το οἱνοτίϊιηι,, Θὲ οἰίπι πι5ι15 τιθτὲ 50Τ᾽ δατιέμ"; 320. 

τἴθπι ἰϑίμποο: 722 εῖε εἴ τη ἐδ ἰἰῦτο ἱπο ; ἀϊοαπέιν ρ..,.ω. 

46 αιυϊιβάδμπι ἕατηααπι ἴᾶτη αἰ ηΐ οϑϑθηξ ΠᾺΡ] 92. 

41 ἴπ Ῥεῖ ΠΠρνῸ ΘΟΠΒΟΡΙ ΠΟ ΘῊ Εἰ}. 
137. μία αὐιοῖ Ποπιίτιιι5. σογείθς Πἠίογιίτπ,, ᾧ, ἡ, 

οἱ Πίϊαγιιι δίοπ., εἰ σαπβείποπι Τετμσαίεηι μετ’ 
σαὶ! δὰ πιϑάϊο εογιει, ἱπι ορίσίίι 7 ἰοῖΐ,, εἰ ἐπὶ 

ϑρίγίιιι οοπιιιδιἱοτεῖς.. Νουα Πόοο Ἰάθιμη ρου βρίοιιθ 
Ργωπιιητίαπε,, {ρα Τοληπο5 46 Ποπηΐπο αἰἶχτι : 

τῆς 

ἰσπε: ἀθ 868 ἴρ80 διιῖθπι ἃἷξ : Ε50 ψιιϊάοηι ὑο5 -"- 
μαριἴτο ἔπι ἀητια ἐπὶ ροοπϊεγιίατπ.. Οιιο άπ ᾿σῖτν 

ἈΓΡαΠΊ]τι6. ΘΟΗ ΠΧ  ΤΟΠλΐΠι15., 1Ππ4, Ἐχ ἀστᾶ 

ἴῃ Ραμ το πηι : ἰΐθπι ΠΠπὰ, Εκ ϑρίνιτιι ἴῃ τόσος 

ἀϊπηιιο. 

ἃ (οάϊοο5 αἰϊαιοί ἐπεὶ οὖν. 
48, 

τ. (ον. 

Μαιιλι. 

“ενθηι. 

1056 δεὶ φιὶ τος ὑαριϊταῦντε ἐπι δρίγίειι σατιοίο δέ γγμίλ. 

20. 

πιο. κο.350., 



Ῥααὶ. δο.ἡ. 

υν. φ» 

το 

που οι ; ΟΙΠΔ 8} Πα θ διὰ πΓΡ ]τι6 ἰϑϑίσπαὶ 
ϑουῖρίαγα. Ἐαιθμ. Πιατι 5010. ἀπ {ν65 δἰπε "ὰ- 
 ἰϑιμα 5. ΔΟΟΘΡΈΟΠ65, ΘΧΡ ΡΒ ΠῸ 5ορά τι, γορο- 

ΠΘΡΆΓῸ ΡΘῚ ΒΘ ΡΙν ται, δὲ θὰ ατιο ἴῃ ἴσπθ ΠπΆ 10 }] 

{τ Ῥγοθαῖῖο : δάθοὸ τὖ ἀΡ] 0 αυϊάθι εἶθ θὰ ρθο- 
ΔΕ] ἀθροβιοπὸ ατι85 πῸς θη ρονὸ ἔξ, ἀοοϊρίδειιν: 
[85 νδρῸ ἀἸοοποϑ, ἐρίγιίξε γμαϊοῖϊ, δὲ ἐρίγίτα σοηι-- 
δειδίοπεῖς͵. ἀὰ ργο θαι οπθιι μοι ἰσπθηι ἴῃ [ἀτιιγὸ 
5έβοιο χα σθπάαπι γοίθγαπιιν. 564. ἁ ηηῖδδα ρον 
ἸΒΠΟΡΑ ΠΕ Δ ΠῚ ρϑοσαῖα, ΟἸἹ ΠῚ 5[η: γϑ 1] βου δ ἡτις- 

ἄμ}, (1186 ΠῚ ΙΠ85 5110 6} ΠΟΙΘ ΠῚ ΘΟΥΤΠΠΙριηΐ, 6}115- 
{πι6 παῖίναηι ἀδίονυπιαπε ρα]ου πὰ Ἰ πθὰ., δχριι"- 
84 ΠΟ0Π6 ατ188 ρ6 ιν ̓ὰν ΔΙΌ Π ἢ. ἀσοοϑϑιινὰ 511 ἸΠἀἰσθηι: 

4118. γθῸ δά πηονίθπὴ ἀτιοιιπὶ ροοοαΐα,, ΘΟΓΊΗΙ , 
4 ροβὲ ἀσοθρίδμι σοι αἰ ΠΟ πθὴ γοἰι παν ἀθ]]η-- 
{απ η}., ϑ ΠΡ 5. γΟΟΔΠΓ.,. ἃ ΠΒΓΠΟΠΪ5. π τοῖο 
Θϑθηΐῖ. Οιϑήτ5. ἰσῖταν σοπἢϊτοιι", ϑθήπθ ἀΡ]8] 
Ῥοβίυ]ας οἵ θυ ρινσαν!, [ατϑτι διιατη ἀαϊάθιη ἴη]-- 
αυϊίαϊθπι Ἰοΐτνα,, ᾿ϑοσαῖιιηι. γ ΡῸ ΘΧραγσαϊοπο 

ἱπά ἴθυθ, οὐ 1 : περί ἰανα πιὸ αὖ ἐπὶᾳαῖ- 

ἰαίε πιθα, εἰ «ἃ ρεοσαῖο ἢϊθ0 τπτιπήα πιὸ. Οὐ οογῖθ 
ἐδ ἀϊνὶ πὶ ἀοιτηθ 15. πἰ 81} οὐ πἶπὸ αἰιάϊνογθ. δὶ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΜΝ 

ΡΥΪαβάπαην ν θυ θιιη ἀἸβοθυθη!., ροοσαν θυ, ἰἰ αὶ 

ΟΡ Πι15 ΟΡΘΥῚ ᾿ηἀἸσ θη αἰ ΡΟ 1 ἃ Π]ιιΔ ΠῚ ̓υι  ΘΏ ΠΣ: 
4] γ γῸ Ροϑβὲ δοσθρίδῃι νἱϊὰ πὶ 5101 1051 ᾿πϑιἀϊδη- 

ἴ65. γοάάππε 56 5 ποι! ὶ ΟὈΠΟΧΙΟΒ., ἤθοθβϑ οϑὲ 

᾿ο5. Ῥα σα ΥῚ ΡΘ. ἰσπθπι. Οὐΐπ δὲ {ΠΠι|͵|| Ξἰ μη ρ]οῖτι5 
Ροῖδϑε δχ θ] ]οανῚ. Βα ἄθηι δ᾽ἴα πὶ σι ρου οἷο ἐὁ- 
Ἰϊοῖα. βϑ᾽ ΠῊ}1ὰ διπὶ δον ἴθτι5. αι ιιδάαπι : ρϑοσαῖα 
νΘΙῸ ὁΧ ἀπ αιιθη τί πὴ αἰίδοιαι ᾿Π τα] τι πὴ ρΡΌρθη- 
ἀδμτὶ 116 Πρ οϑϑα, βα Πα πὶ σΟΠ ραν πειν.. Οἷα-- 

ΡΙΟρίον ὀχρανσαηάτι5. ἀϊοῖτιν βαη σις ἀ6 τηθἴο 
ΘΠ πη. ΘΟΥ πὶ ({π| ΡΘΟσΆν ΟΡ. ΒΘ 5ρ νυ ειι5. τιβεῖο- 
ΠΘ6.). 

1238. Εὶ νοπῖδε, δὲ δγὶΐ οπιτιὶς Ἰοσιις πιοπίϊς 
ϑίου, δὲ οπιπῖα, χα πὶ οἰσοτεῖξι 65 οιπέ, οϑτιπι-- 

ὑταθὶϊ ταεδὸς μὸν εἰΐδηι, εἰ ἐαπιφιίαπι ἤίπιο, εἰ 

ἰαπιηιίατη ἰπο6 ἀγάϊδηίδ ρμεῖ πιοοίθηι; οπιτιὶ σἰογῖα 
ΡΓΟΙσθίιι. Εἰ θρὶξ ἵπι ππιῦτατη αν (δέ, δὲ ἐπ 

»Τοιθοίϊίοπθηι, δὲ ἔτι αὐ δοοπδίοπαηι αἢ ἀδρεγιΐαϊο, 

εἰ ρἱιινῖα. Ῥοβίψαδπι ἴδοϊα ραν σαῖο οϑὲ ρὸν ἰανα- 

» (πα θοἤβιιις μαϊας ἀφ] Ῥόοσὲ νόσοπὶ ἀναγέννυ- 

σιν ἄδοϑ5ο ; οἱ 48 5ιιὸ σου Πάφηζον Δ 441} χαὶ ἐκ πυρὸς, εἰ 

ἐα ἴβπο. Νεο 5115 πάλι 14 [δ οἶϑϑο ; ριτοίεγοα ράι]ο 

5 ΡΟΥΪΟ5 ῬΥῸ 1110, ὁ Κύριος, αἷϊ Ἰεσοη πη ὁ πρόδρομος, 

Ῥηοιιδον. Ηϊο, αὐ ἀΠ|01 Ῥαββῖπι, 5᾽ δὶ πια]ταιπι ἐγ ιν 

σαν αἸτοχυὶ ἀοοΕἸββίππιιιβ τ ποὸβ. ἱπαϊιίασος ΠΡΟ πττιις. 11- 

Ῥγὸβ ἴππὶ πάπα Θχάγαϊο5 {πὶ ἐγ οἷς ἡ δβουρίος κοσιῖ- 
ΠΝ 

ς Ἑ4Ζ1Π ἑαυτοὺς, αἴματος. Αἱ αἴογαιις Οομ]νεῖ. οἱ 

ἢ ιὶ γος ξαὶ 

5. ΒΑΘΒΙΠΗΙ 

ν 

" 

ΜΆΟΘΝΙ. 

ΠΣ " ἀναγέννησιν, καὶ ὃ λόγος αἰνίσσεται ἀμφότερα τ 
᾽ 

βαπτίσματα. Μήποτε τρεῖς εἶσιν αἱ ἐπίνοιαι τοῦ 

βαπτίσματος, ὅτε τοῦ ῥύπου χαθαρισμὸς, χαὶ ἣ 

διὰ τοῦ Πνεύματος ἀναγέννησις, καὶ ἣ ἐν τῷ πυρὶ 
τὴς χρίσεως βάσανος, ὥστε τὸ μὲν ἐχπλύνειν πρὸς 

τὴν ὧδε ἀπόθεσιν τῆς ἁμαρτίας λαμδάνεσθαι" τὸ 

δὲ πνεύματι χρίσεως, χαὶ πνεύματι χαύσεως, πρὸς 
τὴν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι διὰ τοῦ πυρὸς δοκιμασίαν. 

Δέονται δὲ αἵ μὲν χατ᾽ ἄγνοιαν ἁμαρτίαι, οἱονεὶ 

δύπος τις οὖσαι, τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ψυχῆς ἀφανί- 

ζουσαι, καὶ τῷ φυσικῷ χάλλει αὐτῆς λυμαινόμεναι, 

τοῦ ἐκ τῆς πλύσεως καθαρισμοῦ αἵ δὲ πρὸς θάνα- 
Ἁ ἐῖ Στ ᾿ 

τὸν ἁμαρτίαι τῶν ἑχουσίως ἐξα αρτανόντων, μετὰ 
᾿ - 

ὃ λαῤεῖν τὴν ἐπίγνωσιν, αἷμα προσαγορεύονται, 

εόμεναι τῆς ἐν τῷ καύματι χρίσεως. "Ἐπεὶ οὖν ὃ 

ἐξομολογούμενος καὶ πλυθῆναι ἀξιοῖ καὶ χαθαρι- 
σθῆναι, χαὶ τὴν μὲν ἀνομίαν πλύσεώς φησι δεῖσθαι, 

τὴν δὲ ἁμαρτίαν καραθισμοῦ, λέγων: ᾿Επὶ πλεῖον 
πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου, καὶ ἀπὸ τῆς ἅμαρ- 

τίας μου καθάρισόν με. Οἱ μὲν πάντη ἀνήχοοι τῶν 

θείων μαθημάτων, πρὶν μαθεῖν τὸν λόγον ἥμαρτη- 

χότες, οἱονεὶ ἐῤῥυπωμένοι, τοῦ ἀπὸ τοῦ ὕδατος 

δέονται καθαρισμοῦ - οἱ δὲ μετὰ τὸ λαδεῖν τὴν ζωὴν 

πιῤουλεύοντες “ ἑαυτοῖς, αἵματι ὄντες ἔνοχοι, τοῦ ΓΝ 

ὧν 
-- Ἐπ τ οτς Ξ “ὰ 

χ τοῦ πυρὸς δέονται χαθαρισμοῦ. Ἔστι δὲ χαὶ 
Ξ - ᾿ς 

τλούστερον ἐχλαδεῖν. Ὅτι τὰ μὲν ἐπιπόλαια “ τῶν 
ἀν Α , 

μαρτημάτων ῥύπῳ τινὶ ἔοιχε" τὰ δὲ διὰ βάθους ἐχ 

Ὥς τὶ 

, ᾿- ΕῸΝ ἀρ γας ἐς , 
αθέσεως τῆς πρὸς τὸ χαχὸν τῶν πλημμελούντων 

» Ο7ὴ , . , ΑΥ Ἀν ᾿΄ 

ἁμαρτανόμενα αἵματι παρειχάζεται. Διὸ καὶ ἐχ μέ- 
Ξϑ πόνος ; ᾿ 

σου τῶν ἡμαρτηχότων διὰ τῆς τοῦ πνεύματος χαύ- 
- , 

σεως ἐχκαθαρίζεσθαι τὸ αἷμα λέγεται. 

- «τ κ Ν ἥξει, χαὶ ἔσται πᾶς τόπος τοῦ ὄρους Σιὼν, 
᾿ Ἂ; ) - ΄ 

τὰ περὶ χύχλῳ αὐτῆς σχιάσει νεφέλη, 
τ ᾿ , 

ἡμέρας, καὶ ὡς “χαπνοῦ, χαὶ ὡς φωτὸς χαιομένου 
-- Δ ΎμΕς Ὁ 

νυχτὸς, πάσῃ τῇ δόξη σχεπασθήσεται. Καὶ ἔσται 

Ξς 
Καὶ 
ΟἸΣΈΣΟ, 

χαὶι παντα 

ε 
ὡς 

εἰς σχιὰν ἀπὸ καύματος, χαὶ ἐν σχέπη, καὶ ἐν ἀπο- 
εξ ξν 

χρύφῳ ἀπὸ σχληρότητος χαὶ δετοῦ. Μετὰ τὴν ὑπὸ 
“ -ο τιν κ ει, ν μ᾿ ’ » 

του λουτροῦ χάθαρσιν » Χα! τὴν ἐχ μετανοιας ἀπο- 

ἃ Βερ. ῥυΐπιις ἐπιπόλαια τῶν ἁμαρτιῶν. ϑιαξίπι 61 

εἴ πὰ ΝΜ. παρειχάζονται. ΑἸ ἔτε5 Μῖ55. παρειχάζεται, 

Ὁ Ἴτὰ σνοΐογοβ φασΐπον ΠἰΡτὶ ; πες αἰϊξον ἀρὰ ΟΧΝ 

δὰΐ ἀρᾷ Ἐπιοθίαπι Ἰορίταν. Απεχιιβ Οὐπα ΕΞ (ο- 
ἄοχ χαὶ ὡς χαπνός. ἘΦΙΕ χαὶ ὡς χαπνόν. Μοχ δαὶ χαὶ 

πάσῃ. Ν᾽ οου]α καὶ τὰ ΜΞ5. πὸὴ σορογίττν. 

ΓΨοἴογος ἔτοβ ΠΡυῚ χαὶ τὴν ἐκ τοῦ πυρὸς 

σιν, Ροσὶ γεαιπίο ν᾽ αξϊοπεηι ψι ἤπ ρὲν ἰϑπεπι. Γιεοιῖο 

ἀποκατάστα- 

ὁρίμπα. 
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κάθαρσιν, ἥξει, φησὶ, καιρὸς, ὅτε πᾶς τόπος οἷ- ΒΕ ΟΥἾΠ}., ΘΓ ροϑὲ ΘΧρινθ δ. ΟΠΘηὶ ἡτι85 {{ 06. ρα ηϊ- 
χειωθήσεται τῷ ὄρει Σιών τουτέστιν, ὑψηλὸς, χαὶ 

τῶν οὐρανίων εἶναι σχοπευτιχὸς χαταξιωθήσεται. 

Μετὰ τὸ ἐπιλαθέσθαι 8 τύλδε τὰς ἑπτὰ γυναῖχας, 

χαὶ ἐπιλάμψαι Κύριον ! μετὰ δόξης ἐν βουλῇ, τοῦ 

ὑψῶσαι χαὶ δοξάσαι τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ἰσραήλ" 

ὅτε καὶ ἅγιοι ἐχλήθησαν, διὰ τὸ ἐχπλυθῆναι τὸν 

ῥύπον τῶν ΒΟΥ τΘΟΥ Σιὼν, " Δ ΣῸΣ ὍΣ 

χαὶ ἐχχαθαρισθῆναι 

τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ μέσου, τότε σχιάσει τὰ περὶ 
οὐ «“ χύχλῳ τῆς Ἱερουσαλὴμ. νεφέλη ἡμέρας, ὥστε πα- 

ρασχεῖν σχιὰν ἀπὸ καύματος; χαὶ 

σχληρότητος χαὶ δετοῦ “ τὴν δὲ νύχτα ὑπὸ ασσις - 

κατέχεσθαι καιομένου, χαὶ εἶναι τὴν δόξαν οἵονεὶ 

χαπνόν τινα τὰ πάντα ἐπιλαμθάνουσαν. Λογιζό-- 

μεθα δὲ ταῦτα ἐπαγγέλλεσθαι τοῖς ἀξίοις τῆς ἀνα- 

παύσεως. Διότι πολλῶν μονῶν οὐσῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ 

τοῦ Πατρὸς, χαὶ διαφόρου χληροδοσίας ἀποχειμέ- 

νης ἐν τῇ γῇ τῆς κληρονομίας, ἣν χληρονουήσου-- 

σιν οἱ πραεῖς, δῆλον ὅτι τινὲς μὲν ἐν τῇ φαιδρό- 

τῆτι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιφανείας, τινὲς δὲ ὑπὸ τὴν 

σχέπην τῶν οὐρανίων δυνάμεων ἀναπαύσονται, καὶ 

ἄλλοι ἐν τῇ δόξῃ τῇ ἀπὸ τοῦ φωτὸς ὡς ἀπὸ καπνοῦ 

χαλυφθήσονται. Τάχα δὲ αὐτῇ μὲν τῇ Σιὼν ἐπι- 

λάμψει τὸ φῶς " τὰ δὲ περὶ χύχλῳ αὐτῆς ἐπιλάμψει 

νεφέλη ἡμέρας, ἥτις οὐκ ἄλλοθεν ἔχει τὴν ἢ γέ- 

γεσιν, ἢ ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ φωτός " ὥσπερ χαπνὸς ἀπὸ 

πυρὸς, οὕτως αὕτη ἀπὸ τοῦ φωτὸς τὴν σύστασιν 

ἔχουσα, ὃφ᾽ ἣν οἱ “ διαιτώμενοι μεγάλης τῆς δόξης 

ἀπολαύσουσιν, ὡς ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς νεφέλης χατα- 

λαμπόμενοι, ἐν χαύματι μὲν ὑπερηπλωμένης τῶν 

χεφαλῶν αὐτῶν͵, χαὶ ἡδεῖαν ἐχ τοῦ “ ἐπισχιασιοῦ 

παρεχομένης ἀναπνοήν - ὄμόρων δὲ σχληρῶν χα- 

ταῤῥηγνυμένων, τὴν τῶν στεγανῶν σχεπασμάτων 

χρείαν ἀναπληρούσης, χαὶ τοὺς διαλαθεῖν δεομέ- 

νους ἱκανῶς περισχεπούσης, χαὶ τῇ πυχνότητι τῇ 

παρ᾽ ἑαυτῆς διειργούσης τὰς ὄψεις. Ὁποία τις ἦν 

χατὰ τὺ μεπαμόρφωαιν τοῦ Κυρίου ἣ φωτεινὴ 

νεφέλη τοὺς ᾿ μαθητὰς περ στε λῖσα: ᾿Επειδὴ δὲ ἣ 

στάσις χαὶ οἷον ἣ σύμπηξις τῆς νεφέλης νηνεμίας 

ἐστὶ σημεῖον, τὸ ἀτάραχον τῆς τότε καταστάσεως 

διὰ τῆς κατὰ τὴν ᾿ νεφέλην σχέπης ἐνδείχνυται, 

8. ΑἀΔάτα ἐδι νὸχ ἀνδρὸς εχ Β6ρ. ψιατίο. 
᾿» ΘΙ ΠΕ" ὁοραΐαπι χαὶ δα] δοἴπηιις ἐκ Νῖββ. {παῖ θιι5- 

ἄαιη, ΠΙῸα, αὐτῶν ἐκ μέσου, νογι ροΐοϑι, ἐε πιδαϊο 
Φογῖιπε, ααΐ, εἶδ πιθεϊῖο ἐαχιιπι. Ῥοΐοσί οηΐπι Πϊς ἴσσιις 
νεῖ ἀε Πα θιι5 50}15., ναὶ ἄς Π]115 οἴπηα! οἱ ΠΙΙαΡιις ἴπ-- 
16] ]. 

ἃ 516 ψεΐθγθβ φυσίπον ΠὈνὶ. ἘΦῚΠῚ γοσὸ εἰ Βερ. ἴον- 
ἴα κληρονομιοῦσιν. ΠΙκ4, δῆλον ὅτι, φιο πος Ἰοοο 1ε- 
δξαν, ἐχ Ηρ. πανίο ἀ Ἰτιῖπὶ ἐϑί. 

ὉΡτὸ γέννησιν ἐΠἸ ἀἸπλι5. οχ «παξιον ΝΜ55, γένεσιν 
ς δὶς «πατοῦν Νῖος, ΑἹ ΟΠ Ππ| ὑφ᾽ ἣν διαιτ. ΕΣ ἡπᾶ- 

ΘΠ ΓΔ 5. [ΘΠΊΡΙ5., παι, νϑηϊθῖ, δὰ ἰθοιιβ 

ΟΠ ΠΪ5. Οἵ ΠΙΟΠίθ 50. ΠΘΟΘϑϑι  Ἰπ 6 ἀ[Ππῖτὰ-- 

τοι τι Πα θὲ ; πος δϑὲ, Θυὶς Βα Ὁ] 115, δ ἀἴσπιιβ 

ἸΔοπθιιβάιιθ ΘΠ  δέιιν", ΘΧχ {10 5ρθοιθπίτιν ορ  6ϑεα. 

Ῥοβίθα 8} ἈΡΡΥΘ ΘΠ θυ πῈ Ὑἱ γι Π.1]Π 16. 65 56- 

Ρἴθμι, δὲ ΠΧ ΘΡῚ. ΤΟ ΠῚ ΠῚ15 ΟἸΠΠῚ 5] ΟΣ] ἴῃ ΘΟΠ5ΠΠ|10, 

ἀπ Θχα το δὲ σ]ονῖα ἃΠΠ οἵα γ "85 1508 6115 5 ΟἸΠΠ]- 

41|ὸ 50 Π|015. ΕΠ] ανῖθηι Θ᾽οη ἃ} 15, 0 Βα ΠΡ ΠΟ 
46 πιθάϊο Θου τι ΘΧΡΌΡσαΙΟ,, 58 ΠῸΠ νοσλΕ] [τ6- 

σχέπην ἀπὸ 176 γἹπῖ., πὸ δὰ {π|85 'π οἰ Ομ τι ΦΟΡΠΒΆ ΘΙ βιπε, 

ΟΠ ΡΒ. παι }065 ΡῈ Ρ ἀἴθιη ; ἴα τα ἀπ] } Δ ΠῚ 5110- 

Ρδάϊτθι δα σου θα τι} δοϑἔιιη]., ὈΡΟ Θσαίιιθ. ἃ} 

ἀΒΡΘΙ αἴ ἀ6 θ]τινἴα : δὲ Ππικ ἀσοθηβθα οσοιροῖ ποὸ- 
ἴθ ΠῚ; 51 {π|6 5] υἷα {τι ϑὶ ἔππηλτ15 {π] 4 4] ΟΠηηἶὰ ϑοων. τή... 

ΔΡΡΙΘΠΘμάἴ τ. ΑὙ ΙΓ Πλτπ" τι τθ πὶ Πδδο ΡΥΟΠΜΪΙ 115 

411 γϑάαῖ6 [πϑυϊπε αἰ τηϊ. ΝΠ οἴαπ ἴῃ ἄοπιο Ρὰ- 
ΤΥῚ5 ΤΠ Δ ΠΒΙΟΠΘΒ5 Π}1ΠῈ85 51 πὲ, αν θυβο 6 οοπή Π0- 
ΠιιΠῚ (5. 1} 1 10 Π 65 γΘϑουν θη [α1 ἴῃ 114 που τἰατ5 

ΤΟΡΓἃ 7 4Π1Δ ΠῚ ῬΡΟΘΘΘΒΘΕῚ ΠΏ 65 51 ΠΕ, ΘΟΠΊ ΘΓ ΠῚ 

δ5ὲ ἃἸτατιο5. Τα! ἀθπὶ ἴπ 5ρΙΘ που νυἱϑίοπὶς Ποῖ, 
ΠΠ] 1105 γΘΡῸ 5110 ἔθ σ Ώ]Π 6 ΟὩΘ] Θϑε τι πὶ ν] α [1] ΓῸ- 

Β “υϊθει 5, ἅ]105 ἀθηῖ τι ἴῃ σ]ουία οχ {Πὰ [ποὸ 
“ιιαϑὶ ΘΧ ἔπι] ΡΟ" θη ἴθ ὁσουταίιιηι ἰν]. ΕὈΡΓα556 
αἴθ ην ᾿ρ5] ϑίοη Ππκ ἈΠ σ Ὁ], ἀἴαιιθ ἰοσὰ οἱ οἶν"- 
απ] θοῖα. μ6ν ἴθη 1] 5 γα 0] Ἡπ065., {τι ΠῸΠ 

ἀΠπππ 6 πᾶ πῃ ἃ} ᾿ρ50 ΤΠ Π}1Π6 διιιηι Οὐ ἔτι {γΆΠ1. 
Οὐιθιη  πηοάτιη} ἔπιηητι5. 410 ἴσπθ, ἰἴὰ ἃ ᾿ΠΠΐπῸ 

μα θ6ὲ θα ϑίβίθ ΕΔ ΠῚ} Π11}}65., 51}}} {τὰ 41 ἀδσθηΐ, 
ΤΆ ΘΤ ἃ 51ΠῈ [ΕΠ ΓΕΓῚ 5] να, αιιο ἃ} ἴρδα πιι}6 
{Ππ|β ρθη απ, ΖΡ. 1 δοϑίιι αι θη) 56 ΘΧράπα 

560 ἃ ΘαθἾτα ΘΟ, ΘΙΒΉ 116. 5118. τ} 0 Γὰ σ ΓΑ ΓΆΠῚ 
Αἰ ΓΟΡῈ ΟΡ] οΙ ΠΟ η θαι : ἀθο! ἀθη ει5 νΘΡῸ ἀΒρο 5 

α ᾿νε ῖθιι5., νἰθθηι ϑρρ οι. ἀθηϑὶ ἃς 50] 11 ππῖργὰ- 
ΟἿ 5. ΘΕ ΠΙΔΘΠΟΡΘΙΘ. ΡΡΌΓΘΡΙΓ 605, {π| Ορι5 πὰ- 
θδπὶ φιοάδπι ἸΔΈ Ρι]0, οἱ διιὰ ἰρϑῖτι5 ἀθηϑιίαο ο}- 5 

ὕπετι5. ἀὐοθῦ, ΕΠ] Π5ΠΊ0 4 ΘᾺ  Πιι})65. ᾿πποῖα., απὸ 
π΄ ΠΟΙΠΉΪ ΠῚ ἐν Π5 πράτ πὸ ἀἸβοίρι!ο5. ΟΡ νον. 
ὑπ ἃ θιη Πα} 15 {1165 ἃ ν ΘΓ 11} ΘΟ ΠΟΙ ΘΕΙ͂Ο 51: ΠῚ ΠῚ 

511 Βθυθ ΙΓ 15: 6115. {πὶ ἔππῸ ΟΥ ϑἰαίιιβ γὰπ-- 

αι ΠΠ ταἴθπι Ρ6Ὶ ἰρϑῖτι5 ΠΕ} 15 τι Ὀυασα επὴ ἱπά ἰοαῖ. 

ἴον Νῖ55. ἀπολαύουσιν. 

ἃ Ἐ4ΠῚ τοῦ σκιασμοῦ, ΑἹ φιυΐπαιιο Μ55, τοῦ ἐπισχια- 
σμοῦ. 

“ Απαζαϊ φααΐαον ΠΡ μαθητὰς περιστᾶσα, εἰϊεοί-- 

Ῥιεῖος εἰνοιιπιαεαῖε. ἙΔιτὶ εἰ Ἀςρ,. τογ 5 περιστείλασα, 

οὐνοίνίι, τα βουιρέιγα ππθ]ϊοι 5ἱς, 

Τητουῖπα συ]σαΐαπι το πα τηιι5. 

ΓΗ ποβίγῖβ φυΐπαηιιο Ν55. ποῖ χεφαλὴν, αἱ ἴπ εαϊ- 

115, 564 νεφέλην Ἰορίξιν, οχ κεφαλὴν, 5ἱ ΠΡτὶ πεῖ 

4111 7] ]σαθιιηε. 

[ἀν ογοηΐ, ποῖ ῬάΓιπ ΠΟ ἷ5 ΡΙαοογεῖ. Ησο ἴρϑο ἴπ Ιοοο 
Βορ. τογεῖτι5 οἵ 661 ἔστιν ὑ τούτου, ΑἸ «παΐπον 

αι}. 

Μαιε]ι. 

5.6. 

17. 
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Ἐφυϊάδπι τ αἄϊαο. οἸαυῖτι5. ΡΘΥΟΙρ᾽αγηι5. 4116 511 
ΜΠ 4, 71π αὐξοοποίοποπι υοἰαηιοπίϊ 6556. Ἰππιοὶ 

ΑἸΙιο. 6] πβηη 01 ΘΧΘΠΊΡ]Ο ῬΟΒΒ1ΠΠ115. 510 τὰπτι5 
ΔΙ Π15 τὶ ἃ]}0 ἀν υϑ 1115 πιο τ), 566] Θϑο]ὰ- 
{απ ἃ [ἈΠΉ]]Π] ΔΎ ῚΠτ15. 5115 1πὶ σα οι]. ααοάδηι ἴπ-- 

γϑηζιι ρου απ Π ἘΠ 0111. απὸ σΟηβίτ1]6 φα! ἀλλ ηὶ 
δυσα βαποίτμι ἃ ἀἸνίπα 111ὰ ππι}06 ᾿ρϑῖιη ρΡΟἴθσθητο 
ΘΠ οἱ ραταπάτιηι οδὲ, πὸ [ΔΟ1]ο ᾿π ΠΠπ|πὶ ἱπναάθυο 

Ῥοϑϑίπι ᾿πἰπηϊοὶ. Ποῖα βιπτο Ἰ5|Π66ο, τἰὶ αἰ τι 

ΘΟρποβοδίθ ΔῈΧΊΠΙ} 115. 4 π΄ ΟἸΡου πὶ 5ΊΟῚ 

γα Π {1 [ΓΔ] 60. ΘΟΉ51Π10.,. τς 605 1ητο πὶ 

Ραμ ΓΟ Ὶ Πιι|}65., Ζτι 4}0 δοδίτι ρΡΟ σα Πτ, τις 

4π|ὸ ποοῖτι [πιχ 15 115 ἀοοΘ Π]Δ[π|1’, 605 1ΠΠπ|5 γα πιγὰ, 

ἀἴάιθ ἀθο. τπιροιθ. [ΘΠ ΡΟΥΘ ἈΡ ᾿Π5] 4] ΠΕ] γ}}5 
{11 δ᾽ πὲ οἱ βθοιἽ. 

Μ9.. 
Ὁ ας 
ετι ὑπ' 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΆΌΜ 5. ΒΑΘ ΜΆΟΝΙ. 

" ΤΕΣ ΚῚ τω , “Ν « 5 ᾿ " 
Ετι ὑπὲρ τοῦ τρανότερον ἰδεῖν, τί ἐστι τὸ, Ἔν 

, ͵ ἢ 
ἀποχρύφῳ σχέπης γενέσθαι, τοιούτῳ τινὶ παρα- 
Ὁ , ΜῈ ΞΡ ΩΡΕΝ, ἥ 
δείγματι προσαγόμεθα. Ἑστω τις ζητούμενος μὲν 
ΩΝ - - ῃ «πἂὸ τ βῦνο, ΘΒ. οἷν Υ 
ὑπὸ τῶν ΠΟΛΕΒΤΩν πὸ ὁοἐὲ τῶν οἰχεῖῶν ἐν τινι 

"" οἰκίσχῳ δυσευρέτῳ ς φρουρούμενος. Τοιοῦτον ο οὖν τι 

νοητέον γίνεσθαι περὶ τὸν ἅγιον, ὑπὸ τῆς θείας 

τὸ μὴ 

εὐεπιχείρητον εἶναι τοῖς πολεμίοις. ᾿Γοσαῦτα, εἰς τὸ 

ἐχείνης νεῷ ἔχης σχεπαζούσης αὐτὸν, πρὸς 

σαφέστερον νοηθῆναι τοῖς χύχλῳ Σιὼν τὴν γινομέ- 
᾿ 

νὴν βοήθειαν, εἰς τὸ ἡμέρας μὲν σχιάζειν αὐτοὺς 

τὴν νεφέλην, ἵνα ῥυσθῶσιν ἀπὸ χαύματος " νυχτὸς 
Ἧ τ 5 ς: 
δὲ͵, φῶς πυρὸς αὐτοῖς χαίεσθαι, φωτίζον αὐτούς " 
Β ; ΤΥ ΘΟΣ Ἑ ἀπ  Πσρτας Ὁ 
ἀμφοτέροις δὲ τοῖς χοτροις τὴν ἀπὸ τῶν ἐπιῤαυλεω- 

ὄντων ἀσφάλειαν ὗ ὑπάρχειν αὐτοῖς. 

ἐρ τοῦ, Ῥεπε. δαθῖπαάς ἴγο5 Δ55. σκέπης {- 5. ἘΠῚ φοτίζειν. ΔῈ φαΐπαιιο 155. φωτίζον. 

νεσθαι. 

, 

ΟΡ Υ- ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 

139. Οαπίανο εἰϊϊοοῖο οαπιίϊοιιηη αἰϊοοιὶ τποὶ καὶ ἈὔΆσω δὴ τῷ ἠγαπημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγαπητοῦ 

ἱποίδ τπϑίρ. (δπτϊοα Ομ πὰ [Ὡς ΠΟΥ ΠῚ ΓΟΡΙΓΠῚ 5[8-- 

ται ν᾿ ἀθπτιιν" ΘΟμΙρ]ΘοΙ. Οτιὸ ἴῃ Ἑχοῦο γορϑυ ταν 

οἄδ., σα ΠΕ οι πὶ δὲ ΟΡ Ῥανταπη ν]ΟΤΟΥ Τα} ΘΟΠΊΡ0 - 

Ττού. τη. δσιϊαπιν. (ἀπ θηπιις ]λοπιῖπο : σἰοτῖοϑο ἐπῖπι πε 5. 

Πέαιιις 6εῖ. Οδπτϊοιιην ΟΠ ΕΠ οΟριιπῚ. ΠΈΡΙ α] 6 δδὲ 

δαΡΠΊΘ ἢ, «ραυπδ τοῦ ΟΡ ΓΟ ρορίθχτιπι. ΠΟ Δ 6 ΠῚ 

ϑουῖρίανα ΠλΪπΠὰ5 οοητπθῖ. 6χ {πιχῖο Π)6ὶ Τιαϊοῖο 
ἴῃ νἰπθαμ ἰπιθηϊαΐαϑ. ΝΜ] τ] αὐιθπὴ ΠΠ|ἃ ρϑας 

ἐροπηθ πα. ἡπια ᾿πτθη ἴδηται, 4π 04 ἴῃ ὈΘΗΙΠῚ ΠΑΝ 

ΠΘΠῚ ΓΘ ΟΥ ΔΌΣ, σΟΠγΘπΙθηἴου τ αἴ ϑιηΐ 1ΠΊ6" 

οαητοα ἢ Οἷα" ἀπο πὶ ῬΟυβο πὰ ΘΠ ΠΟῖιη {Ππ|Η͵| ρνὸ- 
παιηται, ΒΡΙν τπι5 ΘΆ Ποῖτ5 οϑῖ. {8| ν᾽ πη θῶ αΠ]θοῖα. 

ΘΑΡΠΊΘΠ ΘΔ]. 
Οὐιῖ. γοΥῸ Παίτα ΟᾺΥΙ 55] 1115.» Πἰδὶ ΕΠ ΠΙΘΘΏΪΕΙΒ » 
ἩΠῸ ἃ ἰρϑῖιπὴ θΟπαι πὴ, ΠΟ ἀρ θίιπι οπηηἶὰ : οὐ] τ|5 

ἃΠΊΟΥ ἴῃ ἈΠ ΠῚ15 ΟΠΠΠἶπι ΠῚ 4] 51πῈ ΡΠ Π6 Ρ Θ 1], 
ΒδίαΑ] ἱπο ΓὩ 1]ΠΠ 6 πη 0 δϑὲ Πρ Ό5815 3 ἡ το- 

πἴαπι ἰσίταν ἠχῖα Το πλϊπὶ νοοθπὶ, ῬΑνΔΟΙθ ι5 ἃ 
᾿αὐπίρϑηῖτο ἀοοῖθῖῖ οπηπῖὰ, Θὲ ἀπητιηαι ΠΟΡΪ5, ΠῸῸ 

Ἧὸος απἴοπὶ αἰ] ΘΟΕ σαπεϊοι δῖ. 

σαπείοιιηι αἷτ ἀΠΠ6 οι} 6556, Τὰ μ] πιὰ πὶ ἃ]0 ᾿ρ50. δο- 

σορίππι. Ἑαάθπι απιτεηι οἀ6 ν᾽ πα ΟἸ πὰ ἀΠδοῖς. 

Ἀ ΤΙ ασὰ πα] ] πὶ ἴῃ Νῖ55. ἱπυθηΐπηι5. 564 Τα 6 π 

ῬΥΟρΡΙοιῖοα 111ὰ, ἄσω δὴ εὖ σΐογα,, αὐ τποάππη {1{|}1 

ἴῃ Βορ. 4υατίο Ἰορσιιηίατ. 
1 ΒΟΥ αβϑῖ5 πιοπονο ἡπν θ1:, ἀγα πηατσιιην ΟΣ {ΠῚ 

μου τῷ ἀμπελῶνί μον. Τὰ ἄσματα πάντα φαιδρο- 

τέραν ὃ δοχεῖ πέριξ ἔχειν πραγμάτων χατάστασιν. Ἡ 

ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ ᾧδὴ ἀσυά ἐστιν ἐπινίχιον. ἴΑσωμεν 

τῷ Κυρίῳ " ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. Τὸ ἌἌσμα τῶν 

μάτων ἐπιθαλάμιός ἐστιν ᾧδὴ, ' δραματιχῶς πε- 
; ᾿ῬἜνταῦθα δὲ ἀπειλὴν ὃ δε υγος ἔχει τὴν 

σ 

πλεγμένη. 
᾿ 

ατὰ τοῦ ἀμπελῶνος χατὰ τὴν διχαίαν Ἔριϑ τοῦ 

παγομένην. Μήποτε δὲ χαὶ αὐτὰ τὰ φούερὰ, 

τῷ πρὸς τέλος χρηστὸν ἀναφέρεσθαι, πρεπόντως 

ἐγκατετάχθη τοῖς ἄσμασι:; Πρόσωπον δὲ τὸ Ξθ- 

γέλλον τὴν ᾧδήν ἐστι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ὅπερ 
“ν 
τς τὸ ἄσμα τῷ ὑγεισ τῷ ἀμπελῶνι. Ἔστι δὲ 

τὸ ἀσμα τοῦτο τοῦ ἀγαπητοῦ. ᾿ς δὲ ὃ φύσει ἀγα- 
πητὸς, ἢ ὃ ΜονοῚ ενὴς,, τὸ ᾿ αὐτοαὴ Ὑεθον . οὗ πάντα 

ἐφίεται, οὗ ἡ ἀγάπησις φυσιχῶς χαὶ ἀῤῥήτως ταῖς 

Ἐπεὶ 
οὖν χατὰ τὴν τοῦ Κυρίου φωνὴν ὃ ΠΙαράκλητος ἐχ 

τοὺ Μονογενοῦς οι πᾶντα,, 

πάντων τῶν λογικῶν διανοίαις ἐνέσταχται: εστ 

χαὶ ἀναγγέλλει 
ΤΕ 

τοῦ ἀγαπητοῦ ἘΠΡΣ εἶναι, ὡς 

παρ᾽ αὐτοῦ λαθών. Ἢ ὃ 

ἥμῖν, χαὶ τὴν ᾧδὴ ; 
αὐτὴ ᾧδὴ μετανοοῦντι 

᾿ -Ὁ ,ὔ 5» -Ὁ-Ὁ νον “-" 

μὲν τῷ ποτε ἠγαπημένῳ ἀμπελῶνι ἀσμά ἐστιν " 

6886, ἴῃ 4110 ΒΘΥΞΟΠ 85 5018 ἃστιπῖ, ἀΡβάτιο μοοίο ἱπίου- 

Ἰοοσαξίοπε. 

ἃ Ψοίοτοβ φαϊπαο ΠΡγὶ τπὰ τοὺς αὐτοάγαθον. ἘΔΕὶ 

ἀπά θιι5, αὐτὸ ἀγαθόν, 



ΙΝ ΕΒΑΙᾺΣΝ 

τς ὡ Ἰμε ὡν 
ἐπιμένοντι δὲ τὴ ἁμαρτίᾳ θρῆνος γίνεται καὶ οὐαὶ, 

χαθάπερ ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ μεμαθήκαμεν, ἐπὶ τοῦ 
ἘΤΕΥΞ , , ἥφενα: ἢ ι 

αὐτοῦ βιδλίου μέλος καὶ θρῆνον γεγραμυιένον., χαὶ 
τε 

οὐαί. Καὶ ὃ τοῦ Κυρίου λόγος εἰς ζωὴν αἰώνιον χαὶ 

ἀπόλαυσιν οὐρανίων ἀγαθῶν προχαλούμενος, υέλος 
ἦν πρὸς εὔρυθμον χαὶ ἐμμελὴ κίνησιν καὶ τὴν χατ᾿ 

ἀρετὴν ἐνέργειαν τὰς ψυχὰς διεγείρων. Τὸ δὲ Ἴω- 

ἄννου χήρυγμα,, εἰς μετάνοιαν τοὺς ἀπειθεῖς 
᾿ 

3 ἐπι- 
, ἘΠ - Ῥ Ξ , ΠΣ 

στρέφον, θρῆνος ἦν, λύπην εἰς σωτηρίαν " ἀμετα- 

μέλητον ἐργαζόμενος. Εὑρίσκοντο δὲ οἱ Ιουδαῖοι, 

διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας, μήτε τοῖς χρηστοῖς 

προτρεπόμενοι εἰς ζωὴν, υνήτε ὑπὸ τῶν στυγνοτέ- 
β ὯΝ 

ρων ἐναγόμενοι εἰς μετάνοιαν. Οὕτω δὴ χαὶ τὸ ἐν 
ΕΟ νιν, Ἂν τὰν ΑΠΡΡ Τὶ τ χὸ ἸΉΕΣ ΤῪ 

χερσὶν ἄσμα χαὶ ἔπαινον ἔχει τῆς ἀρχαίας εὐγενείας 

χαὶ τῆς περὶ 
τ ἢ ; ἐπε 
ἔλεγχον τῆς παρούσης χαχίας, χαὶ ἀπειλὴν τῶν 

τῇ ᾿Ξ τ ἢ ἢ 
ὁ αὐτῶν τοῦ Θεοῦ ἐπιμελείας. καὶ 

ἐπαχθησομένων δεινῶν. Καὶ ὅμως τὸν ἀπειθῇ λαὸν 

οὔτε ἐχεῖνα πρὸς τὴν οἰχείαν ἀξίαν ἀνακαλεῖται, 

οὔτε ταῦτα συστεῖλαι χαὶ σωφρονέστερον ποιῆσαι 
δύναται. 

Ἄρχεται δὲ τῶν ἐγκωμίων τῆς παλαιᾶς εὐγενεί- 
᾽ χ ν 3 7, - " ΄’ " 2 

ας. ᾿Αμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ, ἐν χέρατ', 

ἐν τόπῳ πίονι. ᾿Αμπελῶνα λέγει τὸν λαὸν τοῦ Ἶσ- 

ραήλ. Ἄλμπελον γὰρ, φησὶ, ἐξ ̓ Αἰγύπτου μετῆρας. 

Καὶ ἐν τῷ Ἱερεμίᾳ διὰ τῆς αὐτῆς εἰκόνος ὀνειδί- 
, 32 ΔΛ Ἂἱ 5 , , ΕΣ 

ζεται ὃ λαός - ᾿Ε γὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄυνπελον χαρ- 

ποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν. Πῶς ἐστράφης εἷς πι- 

χρίαν, ἢ ἄμπελος ἣ ἀλλοτρία ; ̓Εν χέρατι, ἐν τόπῳ 
τοὶ εκ, ἐστ ἐξ ᾿ 

πίονι. Περὶ τῆς γῆς λέγει τῆς χατασχεθείσης ὑπὸ 
ὩἌ 3 Ὑ}}} , Ὁ» - ,ὔ 

τοῦ Ἰσραὴλ, χατ᾽ ἐπαγγελίαν Θεοῦ τοῖς πατράσιν 
ἀῦεκα Ἢ ἑν ως πα "15 ; 3 , , 

αὐτῶν “ἧ δεδομένης. [ἣν χέρατι, ἐν τόπῳ πίονι. 

Μέγα ἐγχώμιον ἐν βραχεῖ. Τὸ κέρας ὑψηλότερόν 

ἐστι τοῦ παντὸς σώματος χαὶ στεῤῥότερον, ὁμοῦ 

μὲν χόσμον παρέχον τῇ χεφαλῇ, ὁμοῦ δὲ καὶ ὅπλον 
ΝΜ 7. ἂψ ͵ 3, Ν , 2. νιν 

ὑπάρχον ἀμυντήριον. ᾿Αλλὰ ξηρόν ἐστι χαὶ ἄνιχμον. 

Ε 

Διὰ τοῦτο χαὶ τὰ γεννώμενα ὑπὸ τῶν χερασφόρων 
’ μὶ - ΕΑ ἣΝ , - τ ᾿" 3 ᾿ 

ζώων, οὐχ ἐπὶ τὸ χέρας ὅρμᾷ τῆς νητρὸς, ἀλλὰ 

τὴν θηλὴν ἀδιδάχτως ἐπιζητεῖ, τὸν ὑγρὸν τόπον 

καὶ πίονα. Δειχνὺς οὖν ὃ λόγος, ὅτι ἣ χώρα τῶν 
3 , 

Ἰουδαίων πρὸς ἀμφότερά ἐστιν αὐτάρχης, χαὶ φυ- 
λαχὴν τὴν ἀπὸ τῶν πολεμίων, καὶ διαθρέψαι τοὺς 

ΒΊΩ Ψυραία 2. (ον. 1, 10, 1 Ἰορίταν, Ομ εγεῖπι 
δϑοισιάζιση; Τλοιίγε ἐν ἰδεϊεἰα 65ι, »μοωπίϊοπιίίαηι ἐπι σαἶμ- 

ἔεπι δἐαίετπ οροναίι". ἩΊυο Του  ἀθ56 βαβρίοατὶ 4115-- 

Ῥίαμη Ῥοϑϑῖτ, ἱπ ου Ῥ οἴ πὴ Ἰερῖσϑθ, ἀπ Ῥοίτ5. Ἰοσο τα 
5101 ψίβιιπη {τἴσθο εἰς σωτηρίαν ἀμιεταδλητον, «οἰ βαἴϊι- 
τόπι σἐα είεπε, οὐτν ᾿οσουα τι [ἄτη θη δϑϑοῖ εἰς σωτηρίαν 
ἀυεταμ,ξ)οητον, ἀεὶ σαἰμίοηι Ἰκαιεὶ ραπιιοπάαμι. Ῥὰ αὐὶ- 

ΡΕΟΡΠΕΤΑΜ. ΘΑΡυΤ γΥ. 010 

ΘΑ ΠΕ ΙΟμ δῖ, δ᾽ ροομτθαξ : 564 5ἱ ἴῃ ρϑοοαῖο ρ6ν 

βιδίαι, ΠῚ Ἰὰπιθηίιι πὴ. δὲ γε; “οι ηπιοάτιπι ἴπ 
ἘΖΘΟΠ 1616 αἰ Ἰοίπητιβ βου ρίτιηι [586 ἴῃ οοάθηι 11- 

ῬνῸ σαγηιδτι, ἰαπιθηίιτη,, οἱ σα. Οὐΐπ οἱ Του] ηὶ 

ΒΘΙΏΟ. ἃ] νἱτη} του ΠΔ ΠῚ οἱ αὶ θοπουῖιπι ὁ: ]ο- 

5[{|η} [ΡΠ ΠΟΘ ἢ} ᾿πν ΠΓᾺ Π5... σα Π]6η ογαΐ; {ποά 

ἈΠΙΠΙΔ5. ἃ(ἰ ΠιΙ ΠΡ Όϑιι πη ΘΟΠΟΙ ΠΗ ΠΊ 116 ΠΊΟ α 11 δὲ 

δ ρογαι!οπθη Ὑἰγτϊ ΘΟ Πβθ πα πϑαμὴ ΧΟ ΓΑ θαϊ. 

ΑἹ νϑιῸ ΤΟΔΠη15 ΡιΡἸΟΔ 110... 'Πτια ἱπΟ 5 ΘΠ ί65 
ΘΟΠ ΘΙ ἢ τ" ἃ] ΞΟ ὨἰτΘ Πτἴαηη, ουαΐ ἸαπΘη α 10, 

485. αἰ δα] το η σΟΠ ΘΡΘ μα πὶ ΠΡΟ ΤῸ πὶ Πδιά 
Ραμ ἰ θη τι ραν ο] ναι. {πι 12] αὐιῖθηι,, ρυθ ΘΟΡ 15 

ἀπιν ἃ, ΠΟ τι6 γον 5. ΟΠ ση ον θιι5. ΘΟ ρου 16-- 
Ἰναητιπ" δ νἰταπι ῬΥΟν σαν, ΠΟάτι6 ἀπ νυ 115 

4 ρα πο πεἴαπ ἀἀάπιοῖ. Αἴαιιθ ἀάθοὸ οαπείοιιμι, 

40 1π πα 115 δῖ, {Π}} ΡΥ βοαο 1Π1π|8 σοποΡῸ- 

5118 15. ΘΓ 615. {πᾶ Τλθῖι5. Ρ᾽Ὸ ἰρ515 ΘΌβϑ1: Οὐμ "85 
Ἰαιυιίθιη ΘΟ ΠῚ Ρ] ΘΟΕ ἔχε", [{Π}}} ΠΡ ΘΡΘ ΘΠ ΘΠ ΘΟΥ ΛΠ Πηὰ- 

᾿ϊαπὴ ΦΧ ἈΠ] νοΥ., δὲ πῇ] οπα πγα]α σοι Παίιι}". 
Νοάτιο. τηηθη. 11 ρΟρι]ιπλ ἱπο σθαιιθηΐθηι δα 

ῬΓΟΡυίατη αἰ ΠἸΓαἴθ γθυ θὰ πῇ : ΠΘ 116 Πμ850 ᾿Ρ5111} 
ΘΟΠΊΡΘβοοΡΘ ἅπ|ι| θυ Θητονθηι γθἀ θυ ροίιιθ-- 
σιιη!. 

τή. Βαιμη] Ὁ ἀπι!θιη. ΘΧ ΟΡ πηι ἃ]0 ΗΓ Πτιο πὸ - 
ΗΠ ΔΕ. Ἰατι Ἴ]ιι5. Ζἴποα ἤαμοία ἐεὶ αϊθοίο, ἔμ 

ΦΟΥΤΙ, ἴηι ἴοοο μη σπῖ. ὙἸποαπι (ἴο1 ρΟρα μι 

᾿5υ δ! ̓ τἴσιιπη. 7 ἵπιδάπι Θηἶπι., ᾿πατῖ., εἶθ Ζ) 5 γρίο 

ἐλ ατι δέτε 1911. 151 τὴ Του Θηλΐα ΠΡΟ τιμὴ ΤΠ Ὁ στιν" ρΟριι- 

ἴὸ ρθι' θα ῃμ θη 511} 1}Ππ|4]π θη} : 50 απίοηι ρίαη-- 

ἰανῖ 16 υἴπιθαιη [Υποἱἱβογάτη [οί απ γολ απ. Οἰκοτιο- 

εἶο σοη νοῦ δα 65 ἔπ ἀπιαγι{πϊνιθινι, οἱτὶς αἴίοπα ἢ 

Τὴ σονται, τὶ ἴοοο ρίπριῖ. Τ)6 τουγὰ Ἰοαιυται ἃ} 

15γ 86! 100. ῬΟΡι]Ὸ οσοιμαᾶϊα, ρα. Ί 115. ΘΟΥ ΑΙ 

7υχία Τ)6ὶ Ῥ οι ϑ5᾽ Ομ ΠῚ ἄαΐα. 1πι οον πε, πὶ ἴοοο 

Ῥίπιϑιῖ. ϑυιληηα ἰδτι5. 651 Ῥαιιοἶδ ΘΟΠΙΡΙ ἘΠ ηδ8. 

Οονπτι 658 ἈΠ ΕΠπ|5. ΠΥ Πλ τι 116 ΓΘ! Πα τι ΟΠ ΠΪ ΘΟΡ ΡΟ : 

«ποιὰ 5ἴπλι} ΟΥ̓ ΠΑ ΠΊΘΠ ἔπη} ΔΙ ΓΟ ΡῚ σα ΡΠ, οἱ δίπλα] 
Ἰοθο δϑὲ ἃν ΠΟ ΠῚ δἰ ρΡΟρα]βα πα5 ᾿π γῖὰ5 140- 

ΠΘΟΙῚΠ}. σ'6 4 5] σοιη πὴ οδ. οἵ Ὄχϑισοιηι. {Ππ4 6 Δ η]-- 

ὙΠ Δ] πη} ΟΟΥ ΠΙ ΡΘΙ ΟΕ Οα 1 ΠῸΠ ἀεὶ Π]Δ Γ5 σου Πτι 

ουιτη τ", 56 ΠΘηΪη6. ἀοοθηΐθ ΤΠ ΔἸ Π ΔΙῚ γΘ(1- 
σαι, ἸΘοιι) νἸ 6] 1ο6θὲ Βυιπη  τιπὴ ἃς οἱ ησιιθη. Ομ 
Ἰρίταν Βορίρεινα ἀοοθαξ Τά δρουιπὶ βορίοποιη δά 
ἘΠ ΠΠ116. ᾿4ΟΠ Θὰ 6556. Δ0 5:{ΠῸ]Θη!θ η}, {πὶ 

4δπὶ τοχ τπὰ Ἀ]Π ον] ἴξα οἰ μι 1}15 οδι, αὐ ἰπτογργοίομι ἴῃ 
Ἰιοο ΤΔ0116 101 ροιυθ5θ ποιὸ πο ὙἱθαΓ, 

5 Οαἴοο5 5ἱ ποῖ θ᾿] πγοβ, ἂ {πὸ5. ἰαπηθῃ, περὶ αὐτόν : 
1[ἃ 5ἱ 16 5:65, ΒΡ Ρ] α5 ὁρονίοι ἀμπελῶνα, αἰ; λαόν. ἘΔ 
γΟΙΡῸ σπτὴ ἤορ’. βοοιπο περὶ αὐτῶν, που εδΐ, Ἰουδαίων. 

4 Απεχαΐ ἄϊιο ΠΡυὶ διδομένης. 

Εποιΐ,.χ.0. 

ἌΣ ΟἿὟΥΣ ΩΣ 

Ῥεαϊ. 7.0. 

“ενενι. 2. 

421. 

ὥεη. τΔ.7. 
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Δ τἀϑηο5. δὺ5. ἃ} Πποβίθιιθ, ἴπηὶ δ ἸΠοΟ]ὰ5 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΆΌΝ 5. ΒΆΒΙΠΙ ΜΔΟΝΙ. 

5 τ -) , - 51. , Ε] 
ἐνοικοῦντας, ἀμφότερα συνῆψεν, ᾿Εν χέρατι, ἐν 

ἀἸθηάο5., αἰγι 116 5ϊπιι} Ππηχὶϊ) 1πι σογτῖ 7 ἔτι 478 τόπῳ πίονι" τουτέστιν, ἃ ἐν στεῤῥδί χαὶ τροφίμη- 
Ἂ ᾿ ἣ ᾿ ἸΔΗ͂ ἢ 

ἴοθο ρἱπαιῖ; πος δῖ, δὲ 'π Τθυγὰ 5014, οἱ ἴῃ 

4 Ια  Π111ΠῚ 651 Δ] Ππ]6 Π1]1. 181} γΘΙῸ δ1ηΐ: αὶ 

ἄτιπι ϑθπ θη εαπὴ πὰ πο ᾿πΙΘΡΡυ ί ἢ πιν,. Δ ΠΠσαπὶ 

᾿π|6 15 πη} ΓΘΟΟΠ ΠΟΥΘΠ]. ΝΊ ΜΔ Γαι δου οου- 
πα ΓΟ} Δ ΠῚ ΠῚ] Πα π σαΡῸΣ ἴῃ ᾿ρβονιιπὴ ΟΥτα Ρν]- 

11 ΠῚ ΘΙ ΠῚ 0 Ϊ 5 Ὁ] ΕἸ Ὠλτι [ἃ 6 ἈΌ5Ο]Υ  {{||", ἃ 110 

{πηι ΕΘ ηλτ}) ΘΠ ΒΟΘΉ 115. ΘΟΥΠΙθτ15 5600 ΟΥ̓ Πὰ- 

ἩΊΘῺ ἔΠ11}} 51π|η} ΤΘΟΙΡΙΣ : [τὰ οἱ 15ΓΔ6] 41] ΡΥ ]Πλῖ15 

δΘητἴτιπὴ ΟΠ  Πἶτ1η} ἃ] ΤῸ] ΔΟΟΙ [115 65. [ἈΠ] 1 ΓΘ} 

80 Ρεπονοϊθηταπ ( Εἰ οίϊι5. ὁδὶ Θαΐη., ἱπΈΠ|. 

ῬΡοριεῖιις 1)οπιϊπὶ, ρας 6}πι5, {ετυϊοιιῖπις ᾿μοτθα ας 
675 1οΡαοῖ ), Ῥοϑὶ ΟΠ, Π65 ρΘΡ [ΘΟ ΠΟ ΘΙη δι} ΘΟ ἢ-- 

ΒΌΠΠΠ ΔΕ ΟΠ ΘΠ 16. 65: σΟΠβθα ἔα ι5.. ΝΆ αὶ 
ΡΙθμίτι 0 σοπείταν ᾿μ ΓΟ θυ 9 τ ΠῸ ΟΠΊ 5. [5086] 

ϑάαϊνιβ ἴοι. 
τήι. Ἐ]αβηηΟαΪ δαΐοπη (πηὰ ΟΠ, {1185 

ῬΘῚ {Δ ΔἸ ΠΟ Π 6 ΠῚ ΠῸΠ βου ρίαπη πὶ ἘροΙ δῖα βοῦνα- 

ταν, Πἰμλϊ για {ιήεραπι. ΡΥΪΠλπὶ ΠΑ] ΤΟΓΘ τὴ 

Αὐδμι Πα ειῖθ56., 4π| ροβίαιδμηι 6 ρα ἴ50 δ]θοῖτιϑ 
[πϊϑϑοὲ ἴῃς οὰ βθάθηιν ροϑιιῖῖ, ὈΟΠΟΥ ΠῚ ΘΟΙΙΜ 

ἀαῖθιι5 Θχττι5. [αϑραΐ Ἰδοῦ ραμη τ] ΠΡ αι 15. 11{ὰ-- 
{π|6 ΘΧΟΘΡΙ᾿ δεϊαπι ῬυΪπηα, την πππ1} ΠΟΤ ΪΠΘΠῚ . 
οαπὶ Αὐλδλιὰ 11 ππι]οἴο σα ]ϑίθοθυ!. ΟἾΔ ΠΙΟ ΓΘ ΠῚ 

Ὁ5. ΠΑΡ᾿ Ε5. Πα ἀἀτπιι οαγ πὸ 418 ἀθἤπιχογαῖ, {Π1π|5 

φοῖα τα ΠΟ μ  Π]] 115 πον τι ηι ἃς ᾿Π50]6Π5 ΒΡ Θοϊδοι 11} 

6556 νἱάδραῖιν. ΕῸ ἀαϊα ἴῃ πος ἰοθὺ ἀθροβιιθῦθ 
οαἸναυίαπι, ΟΑΙ νανα Ἰοοῖια ἈΡΡΟΙ]ανιιητ. Ὑ οΥ βὶ-- 

γ 116 ἁὐιΐθηι οοὲ ΝῸΘ βορα]ουιιηι ατιοῖδ. ΠΟΥ ΤΠ τ ΠῚ 

ΟὨΙπίτιηι παν ᾿ς ΠΟ 556. ἀθο τ ρΟ51 ἍΠ]πιν τι 

ΨἙΠΠ.ΟΥ" ἰϑῖθ. ἃ} 050 αἸνι!σαῖιι5. 511. Ἐληι Ὁ οαιι- 
88 π| ΠΟΙ Πτι5. ΠΟ Γ5 ἢ ΠΠ Δ Π85 ῬΡῚ ΠῚ} {185 ῬΘΙΒΟΤΊΙ- 
[αζτι5.5 1 πιθιπογαἴο (] νυ]: ΙοοῸ ΠΘοθη] ρΟΡ 1, 

αἰ ἀπο ἴῃ Ιοθο ΠΟ αἰ πτιπὶ 1 θυ {15 ΤΠ] Εἴπι) ἀσοο- 

Ρἷτ, πο γορπὶ να ΟΥἸΒΊΠΘΩῚ διιληλ [ΡΠΘΡΘΕ,, οἱ 
«αθιηδἀμιοάτιπι ΠΟΥ 5. ἱπνΆ] 1 ἴῃ ΑΔ, ἰἴὰ ἴῃ 

ΟὨΥΙβεῖ ππουῖθ ἸπΠἸΡ πηρὸν. ΟΡ ΌΡΙΘ δὲ 7η 

ΘΟΓΤ , ν Ια] ἀγηηὰ ἃ νἱμ ᾿οϑι15 ρΡ ρα ϑαπαληὶ 

Ἰάοποα παβθηΐο, οὐπιοθηὶ ν᾽ δ] οὶ ΟΠ ιν ῖϑι τ οἱ 

Ῥιπριὶ, νϑῖεὶ ρυϊπιὰθ. ροϑὲ ῥᾶγὸ ἀϊδιιμμ. ἰπίον 

ΟΠΠΘ8. ὙΟΡΊΟΠΟΘ. (188. 51}}} 5016 5ι1η, ΒΕ ΠΘητὶ. 

ἃ δῖ. Βθρ. βθοιηάιι5. οἰιπὶ (010. βθοιιηο. [ἢ δά 5 

Ῥγὸ ἐν Ἰερίταν χαί, Μοχ (οι θοῆϑιῖ Οὐάοχ ἀπε! υῖον 

ἅπτονται ἤδη. 

»]͵α ὁχ φαΐπαας Νβ5. διμθη ανίπηιβ. ἘΜῚΕῚ τὴν γέ- 

νεσιν. 
ὁ Μοίονοβ αυΐπαιο ΠἰδνῚ ἄγραφον μνήμην. ἘΔ γογὸ 

ἄγραφον γνώμην. ϑ[αιΠπι ἈΘΡῚΪ ῥυΐπηις οἵ «πασίαις. οἱ 

Ἅπτονται δὲ ἤδη τινὲς χαὶ βαθυτέρου λόγου ἐν τῇ 
ΤΩ ΄ --ε Ὁ "ὁ υ σ . ον 

ἐξηγήσει τοῦ ῥητοῦ τούτου. Ὅτι ὥσπεῤ ἣ χεφαλὴ., 

τῶν χερασφόρων ζώων πρώτη προχύπτει χατὰ "τὴν 
΄ ἔ “ἊΝ “ ΑΔ ἢ 

γένησιν " τελευταία δὲ πληροῦται, καὶ ὀψέ ποτε 
ΝΣ ΕΣ , τὰ , Ν Α Υ͂ 

τὸν ἴδιον χόσμον ἀπολαμόάνει χατὰ τὴν ἔχφυσιν 
τῶν χεράτων " οὕτω χαὶ ὃ Ἰσραὴλ πρῶτος πάντων 

τῶν ἐθνῶν εἰς οἰχείωσιν Θεοῦ χληθεὶς ( ̓γενήθη 
" Ὁ 

γὰρ, φησὶ, λαὸς Κυρίου, μερὶς αὐτοῦ, σχοίνισμα χλη- 

ρονομίας αὐτοῦ Ἰσραὴλ), μετὰ πάντας μέλλει τῆς 
,ὔ ΓᾺ ε; “τἅ υ͵ ᾿ Ν 7) - 

τελειώσεως ἀξιοῦσθαι. “Ὅταν γὰρ τὸ πλήρωμα τῶν 

ἐθνῶν εἰσέλθη, τότε πᾶς Ἰσραὴλ σωθήσεται. 

, ΦΑΤΕ 19 ᾿ ΩΝ ΟἿ ν 
Λόγος ὁξ τις ἐστι Χαϊὶ τοιοόσὸε χατὰ τὴν αγρᾶφον 

, 

}} ὰ 

“ μνήμην ἐν τῇ ᾿χχλησίᾳ διασωζόμενος " ὡς ἄρα 

πρῶτον ἣ Ἰουδαία ἔσχεν οἰκήτορα τὸν ᾿Αδὰμ., μετὰ 
ἈΝ - Ὁ εὖ τ ΝΠ 5» ’ Ν 

τὸ ἐκόληθῆναι τοῦ παραδείσου ἐν ταύτη χαθιδρυ-- 

θέντα, εἰς παραμυθίαν ὧν ἐστερήθη. Πρώτη οὖν 
δὴ ᾿ ΕΣ αὶ ἍΜ 9: - 5 ΝᾺ 

χαὶ νεχρὸν ἐδέξατο ἄνθρωπον, ἐχεῖ τοῦ ᾿Αδὰμ., τὴν 
. , σ ᾿ : ΕΣ ΝΣ ᾿ 

χαταδίκην πληρώσαντος. Καινὸν οὖν ἐδόχει εἰναι 
ε Ξ μ- Ἶ 

τοῖς τότε θέαμα, ὀστέον χεφαλῆς, τῆς σαρχὸς 
Ξ , Ἂ, 

περιῤῥυείσης, χαὶ ἀποθέμενοι τὸ χρανίον ἐν τῷ 
, , ΟῚ Χ 

ο τόπῳ, χρανίου τόπον ὠνόμασαν. Εἰχὸς δὲ μηδὲ 

τοῦ Νῶε τοῦ ἀρχηγοῦ πάντων ἀνθρώπων ἀγνοῆσαι 

τὸν τάφον, ὡς μετὰ τὸν χαταχλυσμὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἊΣ , "" Η ἢ 

διαδοθῆναι τὴν φήμην. Διόπερ ὁ “ Κύριος τὰς ἀρχὰς 
τοῦ ἀνθρωπείου θανάτου ἐρευνήσας, εἷς τὸν λεγό- 

Ι΄ Ῥ» τ! τς 

μενον κρανίου τόπον τὸ πάθος ἐδέξατο, ἵνα ἐν ᾧ 
᾿ " - 5 , ΚΞ Α Ὡ 

τόπῳ ἣ φθορὰ τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀρχὴν ἔλαόεν, 
τ Ἀ ς . ὦ , ΨΥ Ἑ “ 
ἐχεῖθεν ἡ ζωὴ τῆς βασιλείας ἄρξηται " χαὶ ὥσπερ 

ἴσχυσεν ἐν τῷ ᾿Αδὰμ. ὃ θάνατος, οὕτως “ ἀσθενήση 
ἘΠ Σ ΡΟΣ ἘΠ ΧΥΜΕ τας τ, ; 
ἐν τῷ θανάτῳ Χριστοῦ. Διὰ τοῦτο χαὶ Ἐν χέρατι, 

ὡς χατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἀμυντήριον ἔχοντι τὸν σταυρὸν 

τοῦ Χριστοῦ - χαὶ Πίονι, ὡς μετὰ τὸν παράδεισον 

τῶν χατὰ πάσης τῆς ὑφ᾽ ἡλίῳ τῶν πρωτείων ἠξιω- 

μένῳ. 

1 ὡς ἄρα πρώτη ἡ Ἰουδαία ἄνθρωπον ἔσχεν οἰκήτορα οἷς, 

Αὐ Βερ. βθοιμᾶιβ εἴ (0}}Ρ. τ1ςἀ6 πὶ βοοιμμα 5. εἴπ 

οοπίοχία, τοοῖπις, ΒΆΡα]α οἱ προ, ὙἸάς Ηϊογοῦν - 

Τατιηη. 
ἃ Απεϊψαὶ ἄπο ΠΡνὶ διόπερ χαὶ . τοῦ ἀν- 

θρωπίνου. 

ὁ Μείονοβ ΠΡῚῚ ἀσθενήσει, ΕΘΗ ἀσθενήσυ, 



ΓΟΟΜΜΕΝΈΤ. 

Καὶ φραγμὸν περιέθηκα, καὶ  ἐχαράχωσα,, χαὶ 
ἐφύτευσα ἄμπελον Σωρήχ καὶ ᾧχοδόμησα πύργον 

ἐν ̓ βέσῳ αὐτῆς, χαὶ προλήνιον ὥρυξα! ἐν αὐτῇ. Οὐ 

πάνυ τι ἣ ἀχολουθία τῆς λέξεως τῇ φύσει τῶν 

πραγμάτων ἕπεται. Πρότερον γάρ ἐστι τὸ φυτεῦσαι 
τοῦ χαραχῶσαι " εἴπερ οἵ χάραχές εἶσι βοήθεια τῇ 

“- - Ἁ ᾿ 

ἀμπέλῳ πρὸς τὸ ἀνέχειν ἀπὸ τῆς γῆς τοὺς καρπούς. Ε 

Ἢ μήποτε ὃ προνοητιχὸς γεωργὸς παρὰ τὴν πρώ- 

τν χατασχευὴν πάντα προευτρεπίσας » ὕστερον 

ἄρχεται τῆς φυτείας: Διὰ τοῦτο προδο. περιφρίσ- 

σει, εἶτα χεεαεοῖ; εἶτα ἅν τεῦεὶ ἄμπελον " οὗ τὴν 
τυχοῦσαν, ἀλλὰ Σ Σωρὴχ» ὅπερ ΞΠΠΙΣ ἐποίησεν 

᾿Εχλεχτήν. Τίς οὖν ὃ φραγμὸς, ἢ δηλονότι αἵ ἐν- 

τολαί ; ἃς πρὸ τοῦ ἀγαγεῖν εἰς τὴν 8 γῆν τῆς χατα- 

σχέσεως, ἔδωχε τῷ λχῷ; Εἶτα δύναμις αὐτοῖς 

ἐδόθη παρὰ Θεοῦ, κρατεῖν τῶν ὑπεναντίων, χαὶ 
ἐξολοθρεύειν τὰ προενοικήσαντα ξθνη. “Ὅπερ χάρα- 

Ἐπ εἶπε, διὰ τὸ ὑψηλοὺς ποιεῖν χαὶ περιφανεῖς, 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. σλρυτν. 0Τὃ 

τή2. Εἰ ξερόπι οἰγομπιροσιὶ, εἰ υαϊϊανὶ., 

νἱαπίανὶ νίπιθαπι ϑόγθοῖ : οἱ ταϊΠεοανὶ ιστίτα ἐπὶ 

πιδίϊο 675, εἰ ρτοϊοτοιίατ [οαϊ ἵπ ἐα. ΝοΝ δάπηο- 
ἄἀπτα σὰπὶ Παΐτγα ΓΘΓΙ ΠῚ ΠΟΠ οΓοἴ 56 ΠΊθ ἢ 1:5 56 0165. 

Ῥεῖτϑ5 δηΐμι μαπίδξαν υἱπθα, 4π|ᾶπη γΑ]] θῖν : 5: 4π1- 

ἄδι ρεάαιμηθηία Υἱ} σα πε Δα ΧΊ 10, αὐ [Γιισῖιι5 6 θυ γα 
ἐγίσεπάος. (ξθίθγοσι παι ἀσυίοοϊα ργονῖ- 
ἀπι5., ἈΠ] οπιπῖα δα ρυῖπατιπι ἃρραγαίτιμ ἀιεποηῖϊα 

Δαογπανὶ, ἴππη ἀδπηπι μἰαπίατε ἀσσγθάτειν9 

Οοεῖτοα ργῖπιο οἰΓοι πηβθρῖῖ, ἐδ π6 υλ]]αξ, ροϑί- 

δὰ μἰαπίαξ γίπθαπι ΠῸΠ {8 ] 6 ΠἸ οι] 7116, 564 δὸ- 

τϑοΐι, Φαὰπ νΟσθ ΠΣ ϑυμηΠΊΔ ἢ τι5. ἱπίθυ ἴδιαν 

Εἰδοίαπι. Οὐςοπᾶπη 6ϑὲ ᾿στ ἔπ 56 065, ΠΙδὶ ΠΠ|ὰ ππτι6 Ε-οά. 50. 
Ρεοορία τι ἀπίθ ἀεἀϊξ ρορι!ο., 41|8π| δἰιμη 1π 
[ογΓὰ πὶ Ροβϑιἀθπήδπι ἱπάπισονει" Τρ εϊπ δ εἰβ ἃ ιεπε. 

Τεὸ ἐγδάιία [ἀου]τα5 δϑὲ, {ἃ ΒΘ ρ Γαγο πε Ποβίαβ., : 

ἃς σεπίαδβ, {π|85 {Π1Ὸ ῬΓῖτι5. μα! ἀνεγαπε, ρΘΠΙΐι5 
τοι ]!εσοπὲ. Ουοά ᾿ρϑιιπὶ γᾶ] ]05 ἈΡρε!]ανῖε, «φιοά 

τοὺς καρποὺς ἐγείροντας ἀπὸ τοῦ πτώματος, πρὸς “9 [05 51} 1π|65 οἰἤοεγεπε ἂς σοπβρίοιοβ, ἔγιισειι5 

τὸ μὴ " πάντη εὐεπιχειρήτους εἶναι. Μετὰ τοῦτο ἣ 
“2 ἀμεν Ὁ ἥκ ἀν "9 ΄ » 

φυτεία τῶν ἐχλεχτῶν - διὰ τὸ ἐχ σπέρματος εἶναι 

Αδραὰμ. καὶ ᾿Ισαὰχ χαὶ ᾿Ιαχὼδ τῶν ἐχλεχτῶν τοῦ 

Θεοῦ. Ὃ δὲ πύργος ὃ οἰκοδομηθεὶς ἐν μέσῳ τοῦ 

ἀμπελῶνος, "δηλονότι ὃ ναός ἐστιν ἐν μέσῃ τῇ Ἰου- 
δαία χαθιδρυμένος " προλήνιον δὲ, αὐτὴ ἣ συναγωγὴ 
-Ὁ 3 ’᾿ , ᾿ ᾿ ΄ τ -Ὁ- 

τῶν ᾿Ιουδαίων, διότι ληνὸς μὲν χυρίως ἢ τοῦ Θεοῦ 

᾿Εχχλησία, ἐχ τῆς πανταχόθεν συλλογῆς κεχοσμη- 
Ἶ 5 πο Ἐπ ἀκα 

μένη, δι’ ἣν χαὶ τὰ “ ἐπιλήνια ἄσματα παρὰ τῷ 
ὔ κ᾽ Ξ' 7) ἌΧ Α 

ψαλιαῳδῷ ἄδεται " προλήνιον δὲ, χαὶ ἢ προπαρα- 
ον ἐ ᾿ ; 

σχευὴ ἣ διὰ τοῦ νόμου, χαὶ προμελέτησις εἰς εὖὐ- 

σέδειαν “ χαὶ χαθὸ μὲν εἰς ἑνότητα ἄ' ληνὰ ᾿ μὲν εἰς ἑνότητα ἄγει, ληνὸς, 

χαθὸ δὲ προπαρασχευὴ τελειοτέρων, ἐστὶ προλήνιον 
Ψιε" - - Α 3 ΄ ἣν τα ΄ 

ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποίησε δὲ ἀχάν-- 

θας. ᾿Ἀχόλουθον ἦν ἐπὶ τῇ φυτεία τῇ ἐχλεχτῆ; , καὶ 
Ὁ 5 ἣν Ὁ - 

τῇ ἐπιμελεία τῇ τοσαύτῃ, τοὺς καρποὺς γλυχεῖς 
ἀποδίδοσθαι. Τὰ γὰρ τέχνα τοῦ Αδραὰμ. τὰ ἔργα τοῦ 
Ἄδραὰμ. ἀπαιτεῖται. Ἀλλ᾽ ἀντὶ τῆς προσδοχηθείσης 

σταφυλῆς ἐποίησεν ἀκάνθας" τουτέστιν, ἀντὶ τοῦ εὐ- 

φραίνειν χαὶ ἀναπαύειν, ἕτοιμος πρὸς τὸ χαταχεντεῖν 
᾿ 

χαὶ χαταξαίνειν χαὶ αἵμάσσειν τοὺς πλησιάζοντας. 
, .- - 

Τίνα γὰρ τῶν προφητῶν οὐχ ἀπέχτειναν, κατὰ τὴν ἐν 
ἘΞ : τ: 
τῷ εὐαγγελίῳ παραδολήν : Οὐ μόνον δὲ οἶμαι κατὰ 

Α Ἰργαπίθϑ πὸ οαάεογοπὲ, 

ΒΒ 

δὲ πὸ α|}ὸ τπιοῦο δ ργ- 
ἀὰπη δϑϑαηΐ δχροϑιῖ. ϑεοππάιτιπι πος 56 αϊπιν 

Ρἰαπίαπο οἰδοίογιιπι., πἰροῖθ {πὶ ργοάϊογῖπὶ οχ 
56 πη η6 ΑΡγΆΠαπι,, 5ᾶδο, δὲ 1800}0, δἰ δοίογιιηι 

Τ)6ι. ΤΌΓΓΙ5 ἀυιῖθπι 1Π τη ἴο γἱπθ τ οαΐα., πι1-- 

4116. οϑὲ ἔθπιρ πὶ ἴπ πηϑϊα Τ4658 ΘΟἸ]Οσδέιιπι : 

Ῥιοϊογοιίαν γεγο ἰρ58 δϑὲ Τα άθοσγιπι ϑυπάσοσα : 
4υλπαοφαϊάοθπι τογοι αν ργορτῖθ ἀϊοῖειν θεῖ Εο- 

εἰθϑία., εχ οαἴα ππάθ!θϑὲ σοπνοσαῖο δἀογπαίΐα, 

Οὐ] 15 σναῖϊα Ρ5α [65 ΘρΊ] 6 πὰ οαπέϊσα σεοϊηϊξ. Οτη- 
δἔαπη ΡΓΟΪΟΓΟΙΪΑΙ., ΡΓΘρΡΑΡΑΙΟ δϑὲ Ρ6Ὶ ἰθβΈμη 

Ἔχ μι ῖΐα, εἴ ἀπιθοθάθπηϑ {υεοάαπι μἱοίαεϊβ θχοον- 
οἰἴδεῖο. ΕΛ φυϊάθιῃ τογοῦϊαν δϑὲ, {παΐθπιιϑ Δ ἀποῖξ 
δα τπιπιαΐθπι : ΡΥΓΟΙΟΡΟΌΪΑΡ γ ΓΟ, “ιαΐθπιιβ ργθ-- 
ῬΡαναὰξ αὐ ρεγίδομονγα. Εχϑρθοίανὶ πιὸ ἔασεγεῖ 

πναάπι τ {εοίε ἀπίεπι ορίπας. Οοπνεπίεραξ ρ]απ-- 
τὰ Ποπΐ Πιῖς εἰθοῖθβ, τα πίβ 16 αὐγὰ Θχοα ἔς, τιΐ 

ἀυ]6ε5 εἄθγδε ἔγιιοτιβ. ἘΠΙμηγ ΡΟ ἃ ΑΡγα δ ΠΠ115. γραπ.8.39. 
ΑΡγΆΠο ορϑγὰ γορθδειπίμγ. 584 ρΓῸ Ἔχϑρεοΐαία νὰ 
βρὶ πὰϑ ἔδει: : πος δϑῖ, οἵμπὶ Ἔχ ΒΠ Γᾶγα δἰ ΓΘΟΓΘαΓῸ 

ἀεθυΐδβεε θ05 πὶ ἀσοθάππε, δοβέθηι ριιπσοια, ἰαπ.-- 

ΟἸΠΑΓΘ ἃ0 ΘΓΠΙΘ Πα ραγαία δέ. ΟἸ ΘΠ 6 πΐπὶ ΡΓΟΡΘ- 2]αμι. 

τάγιιπι ποη ΟσοΙά δγιηΐ, χα Ἔν ησθ σα τῃ ρᾶγαθο- 
Υ̓ " 5..,.,2 3 -" Ἧς τ - ἜΕΡ τὸ φονιχὸν ἀκάνθας ἐγκαλοῦνται πεποιηκέναι, ἀλλ᾽ Ο Ιχῃλῦ Μί6ο φαίάοπι {πα Ἰοῖο ΠΟΠ ἀσοιιβα ΠΕ" 501π|π| 

Γ Αάπιοπετε ἀΡ5 τὲ ποη ἔποσῖξ, σθυθαπι χαραχῶσαι 
1ιοο ἴοσο 5ιπηϊ ΡτῸ 6 4ιοά εϑέ, μαϊὶς, βειι, Ρεάαπιεπ- 

εἰς ξιυπείονίδεις υἱπεαπε αἰϊίσαγε. Τιορε (οπιθεβείυμ. 

Ε 71υτε ορεϊπιο τεργεϊεπάϊι Πασξι ἩΠτπαππατη, 

4 οὐπὶ σεγίετε ἀεθιυίββεῖ, ἐπὶ ἐδυγαπε Ῥοσϑεσοιοπῖς, 

γεγίεγαξ ἴδτπηθπ, ἐπὶ “εγ απ ργοπιϊσοϊοπίς. ἘΞ ναὸ νὸς 

κατάσχεσις ροδδεδοίοπεπι, πον μ᾽οπιϊσοίοπεπι, βίσηῖς- 

ἤσαξ ; πες Ποῦ πος γοσαβιπι το Ἰττπ ῬΞαϊπιο 2, 8: 

Ταῦο εἰδὲ σεπίες παγεάϊεαίεπε ἐμαπι, εἰ ρμοϑϑσεσεῖο- 

πὲπὶ ἔμαπε ΘΟ Ἴπι πῸ5 {6} 7Ὲ68. 

4 ἘΠῚ παντὶ, ομἰνὲς. Αἴ ποκίγι φαΐπαιε ΝΜί55. πάντη, 

οπιπῖπο. 

ΡΆερ. φυάτει δῆλον ὅτι ὁ, 

ς Ἐρ!Πεπῖα εαπεῖσα εα Ξιιπέ, {πὲ ἵπίου Ῥγοπιοπ ας 
πνα5 σδπΐ Ξοϊεγεπῖ, 

ἃ ψείογος. αυΐπαις ΠΡγῚ ἔτοιμος. ἘΦΤΕΙ ἕτοιμον, 

οἰ νυν. 



Χιις. 8 

Ιαχιν. η. 

10. 

ν. 3. 

2. εξ. 12 
ὮΝ 

ν. ἡ. 

,.ς: 3. τϑ- 
ι. 1  ι.6.0. 

.τή- 

ὑτῦ 

«ποα 5ρ᾽ηα5. [ἐσθ ΡῈΡ διιὰπι ἃ οοράθμι ρΓῸΟΪ]-- 

σἰταΐθιι ; 56 αοά Τλϑιι Δ ΠΙᾺ ἀθϑπθηΐθβ, γὸ- 

Ἰυριαίθιη. Παρ 5. ἈΠΊΑΨΘΙΘ., ἃ0 ΥἹΐα Πα} 115. ΟἸΠῚ5 
απ] ] πιὰ Π} 5Ρ᾽Π|5. ΔΠΙ πηι ΠῚ. 51{{Ὀοὰν]πὲ Οποπιὰ- 

τ τ] ἃτι[6 1} ΒΡῚΠὰ ΠΟῚ ἔδυ Ὲ τιν ΠῚ, [τὰ ΠΘΟ 58}- 

ΠΊΘῊ ἴα} 501Π85 ὈγΟάτιοῖς, ἘΠῚ ΟἿ ΓΘ} αἷξ ΤΟ} ]- 

ἢτι5 : δησηια ὁ] αι ἐδ ἐρίτιῖς τυας ἢ Τα δ] 

ἴιηθ  ΡΙῸ τινὴ5. ῬΡΟΪ ΘΛ 5ρ᾽Π85. 

τήη3. Εἰ πιίπο, ἤόπιὸ «]ιάα., δὲ μανία οτος 

οριιδαῖΐοηι, ἡμαϊοσαίο ἱτίθν τ) 6 δὲ ἱγῖει' νἴγιθατη 

τηιθαπι. 81 ΤΏΟΠΪΠΙ νίπθα “Οηλτι5 5086] οϑῖ, εἴ 

᾿ομῖο «πιάὰ πόνο }]ὰ ρ]απία ἀἸ]θοία ; πη 40 

ΘΟΥΆΠῚ νἰπθὰ Δ γ Γθιι5. νΊ ΠΟ. [15 ᾿πίθη τ 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΜ 

Νιυμηαια να]ν Θουρίαν 00 Θυ  ἀθπ πὶ ΟΣ) αν α-- ἢ τὶ αι χατὰ τοῦ ἀμπελῶνο 
τἰοπαιη} 116. ΡΟ ΒΡ] Οὐ 6}. 605. Δάν ΥΒΙ1Π} 56 

ΕἾΡ905 Δα ΠΊΡ 6 14 1065 ἘδοὶΓ εἰ ποὺ Ναίπαη δή- 
νϑύϑαιπ Πᾶν {τὰ 5. ΟἸΙΠῚ ΘΙ1 ΠῚ ΠΟΙ 5Ε1{π10 ΡΡΌΟΡΥ Ια. 
ΤΠ τι} 115 γι ἀ]σο πὶ. ΠΠπ|κ τι ἴ6 11} 511 ΠῚ} Ο5ἴΟ - 

απ ΒοπΙσηϊταἴθ πὶ, 40 Τλοῖι5. οὐὰπη [Δ Πλ115. 5115 

Ῥανὶ σοπάϊοπο ἴῃ {πιά ]οῖα μι γϑηὶε. Οὐΐη δὲ βί πα] 

Τῆπο ἀθιηοπβίγα αν Ππ|5Ἐ1|4, πο] απ] σοπ θη πδη- 
τ}, 1015. ν᾿ θ  Ε180 ἃς ΡΟ ΒΡ Οα τ Π ΠΟ ΓΔ ἸσΘ 6 

ΠΟῊ Ροβϑιηΐ. «ιεϊοαίο, πα ψα1}, ἐζεί οι 16 οἱ νίσιθάτη 

πιθάπι. Ἐὺ ἀϊοῖτο φυϊα [ἀοἴτι ΠΟῊ 511 ΘΟΥ ΠῚ, 1185 

᾿νπῖο σοπάτπισονο μροΐογα πῇ δ ΡΥ θυ π 05 ἤλι ἢ 

Οὐαὶ δπϊηι,, ᾿παῖ, βαοίατι νίπιθιδ πιθδ, δὲ πιοπὶ 

Θὰ πὶ ΟΡ Δ} [ἀ Ογ6 πὴ6 ἀθοθραιῦ Νοηπο μίη- 

5115. Ἰοοῖι5. ἐδ, Ἰἀθιη]τι6. Π.Δ ΠῚ {Ἰ551 1153 ΠΟΠΠΘ 

56Ρ65.. ΠΟΏΠΘ ψΆΠΠ}. ἁπποὸη Ρ᾽απία το. ΡΟΥ ΙΔ ΠῚ 

ΟΧΙΠΏΪα., ΔΠΠΟΠ {ΠῚ 5.0. ΔΠΠΟῸΠ ΡΓΟΪΟγΟ αν δ - 

1 Ρ1τὰ σιιπ ἢ ποπηὸ [λοίτιπη δὲ αα] αι ας ἴῃ 

Θά πη} ροΐθϑε ΡγΟἴθυνο ἢ Ορῖογιι ἢ ρα Πα τιΠ 

ἐδ. ΒουρΓαγ ΠῚ Προ Ἀν ΘυΘ1 ΠῚ ΠΟῸΒ Θἰ]α πὴ “ἰ 6’ τ 

41 δά δἰθποϑβ πιβ. 1126 ἔγπιΟ τι5 νοσς, ἸΠΟ] ἀἸΠλ115 

ῬΙδΡ ΠΙΠλΪῸ αν Ἰ Παγτι πὶ βαιά ἴο πὶ Το το πθηι [ὰ- 

«αδιμηαιιθ δὲ ᾿π51}|585 ἀἴ {116 ΠΟχ 5. ΟΡ  ἀἸταῖθ5, 

{π|0 ἀδηιουσιιηΐ ΠΟΙΏΪΠ65 1Ππ ΘΧΊ Γαι δὲ 1 ΘΥ τ}. 

Ἐσορεοϊανὶ τι ἔασογοῖ τιραπι, [δος ατῖοπὶ ἐρῖπας. 

ΟΡουδο ργΘΕταμὰ [ῸΠ1Ὲ Θα Π  6ὴ] γορθίθρ 56 ΘΕ Π|. 

6 81. Μί55, ποπηῖ}, ΑἹ ΘΠ ὥσπερ δή. 

Γ  οἴογεβ φαϊπάιο ΠΡγὶ ἐσότιμιον. ἘΦΙῚ ἑμότιμιον, οα- 

ἄδπὶ Ρ]απο βοπίοπίϊα, ΔΌΣ δ 1 ὡς οὐδὲ τῶν. δρᾷ: 56- 

οαπάπι5 εἴ ἄπο (ΟΙΒογ μι ὡς οὐδὲ οὐδὲν τῶν. ΑἸ ἴτὸ5 

Μ55. 

δ. Αἴς Οοπιρεῆκιιβ, ΒαβΊ] τπι βἴπο απο Ξου ρδῖσϑο 

ὡς οὐδὲν τῶν. 

ἐπεργασία, εαϑεφιιεοηὶῖ εν ῖ5, ποῖ τῇ εὐεργεσία, αἱϊ 

ἴῃ ΠΡῚΝ Ῥυῖτι5. δ 115 Ἰοσίταν. ἴῃ Ζαο πλϊγασὶ Ξαθ1, Ππο- 

πλΐϊπὶ σοι ον εἱ “οσΕββῖπλο βιὰ ἴα ρ] ἀοτῖσδο, αἰ 1ο- 

οἰ Ἰοηο πὶ σομ Πϊ πἰδοογοίτ, σαπὶ οἱ ἴῃ κα (ΟΕ ΠοΙθις 

480 τες 
» 

5. ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΛΟΝΙ- 

ε ΓΕ Ἢ ΕΝ ἐξ 
ὅτι χαταλιπόντες τὸ εἰναι φιλόθεοι, φιλήδονοι μᾶἂλ- 

Ξ ᾿ , τι Ξ 
λον γεγόνασι, χαὶ ταῖς μερίμναις τοῦ βίου οἱονεὶ 
Ὁ κ᾿ “ , εὖ ΔΑ 
ἀχάνθαις τὸν νοῦν συνεπνίγοντο. “ “Ὥσπερ δὲ ἄχαν- 

͵ “ Ξ 
θα σταφυλὴν οὐ φέρει, οὕτως οὐδὲ χληματὶς ἀχάν- 

͵ 

θας. ἴὰ πατοῦ Κύριος, 

ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς: 

Μήτι συλλέγουσι. φησὶν, 

Ἀλλ᾽ 
ποιοῦσιν ἂν τὶ σταφυλῶν ΦΠΠΡΕΣ 

ὅμως οἱ ᾿Ιουδαῖοι 

συ ΞΔ, - “ “5 ΓΦ. Υ 3 - 

καὶ νῦν, ἀγθροπος τοῦ Ἰούδα, χαὶ οἱ ἐνοιχοῦντες 
ΕΣ }} “ 

Ἱερουσαλὴμ, χρίνατε ἐν ἐμοὶ χαὶ ἀνὰ μέσον τοῦ 
- ΝῚ "Ὁ ᾿ς ΄ ἊΣ 

ἀμπελῶνός μου. Εἰ ὃ ἀμπελὼν τοῦ Κυρίου οἶκος 
Ὁ»Ἤ Ζ7Ὰ 5 Χ “ -» ἵν , 

τοῦ Ἰσραήλ ἐστι, χαὶ ἄνθρωπος τοὺ Ἰούδα νεό-- 

φυτον ἢ γὰπ πημένον " πῶς ἐπὶ τοῦ ἀμπελῶνος διχά- 
ε:- Ἣ ὃ ος ; Ἢ διὰ τὸ ἀναντίῤῥη- 

ὃ ς 
ον τῶν ἐλέγχων αὐτοῖς βούλεται χαθ᾽ ἑαυτῶν δι- 

χασταῖς ὃ λόγος χρήσασθ Ὃ χαὶ ὃ Νάθαν ἐπὶ 
ϑος Φιν 5 Υ - τὰ 

τοῦ Δαδὶὸδ ἐποίησεν, αὐτὸν ἘΣ ΣΝ χαθίσας τοῦ 
“ ΓΝ Χ δὴ Ὧν. ἰδίου ἀδιχήματος. Τ ἣν δὲ ὑπερόολὴν τῆς φιλαν-- 

᾿ ἐδ ἐρδὰν 
ροθ συνίστησι τὸ εἷς ἰ ἰσότιμον χρίσιν τὸν Θεὸν 

΄ « «Ὁ Ν 

ις συγχαταδαίνειν. μοῦ δὲ χαὶ 
" ΕἾ 5. ὯΝ »ὍΧ -- 

ειξζιν ἔχει 75 Ὡς οὐόξς οὐυοξ τῶν 
τ - ΄ 

χαταδιχαζομένων τς ντῶν ἂν τιλέ γειν τη δ ἐ ἐνάργεια 

“-,ἐἷαἍδ , τ ἀρ . ΓῚ ΡΝ - 
του ὁιχαῖου. Κρίνατ' ες το μεταςζυ ἐμοῦ χαι του 

, 
ἀμπελῶνός μου. Καὶ εἴπατε, τί τῶν πρὸς χαρπο- 

γονίαν αὐτῷ συντελούντων οὐχὶ γεγένηται; Τί γὰρ, 
Α - --,ὕἷ{ δὴ ’ 

φησὶ, ποιΐζσω τῷ ἀμπελῶνί μου, χαὶ οὐχ ἐποίησα 

“76εὶ οἰ Οὐ πΟμ ΡΥ ΔΡΘ1ΠῚ ΘΟΓΙΙΠῚ 5. {{π|88 ΜΠ αὦ κε αὐτῷ ; Τί τῶν ἐπιδαλλόντων μοι περὶ τῆς εἰς 

αὐτὸν ἐπιμελείας οὐχὶ πεποίηχα ; Οὐ τόπος πίων 

φραγμός; οὐ χάραχες : οὗ 

τὴ: οὐ πύργος, οὗ προλήνιον : 

εἴπη τις; Ταῦτα μέντοιγε νομιστέον 

χαὶ χαθτερὸς ὃ αὖτός : οὗ 

φυτεία εὔγενεστ τάτ 

οὐχ. ὃ τι ἂν 

λέγεσθαι ὃπὸ τοῦ λόγου χαὶ πρὸς ἡμᾶς " οὗ χληθέν- 
Ξ πόφς ἥ 

εἴν τοὺς. καρποὺς τῆς δικαιοσύνης ἔ ι 

᾿, ῃ 
τια φ ς ἐμπίπτομεν εἰς πειραστους χαὶ 

ἮΝ 5 ξε 

παγίδα, χαὶ ΣΝ ΘΤαῖςς ἀνοήτους χαὶ βλα ἐρὰς, 

αἵτινες βυθίζουσι τοὺς ἀνθρώπους εἰς ὄλεθρον καὶ 

ἀπώλειαν. ΓἜμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποίησε 

ἀχάνθας. Ἔχει τι ἀνα τατον ἣ ταὐτολογία. Ἔν 

μὲν γὰρ τοῖς ἄνω ὃ τὴν ᾧδὴν ἐπαγγέλλων ἔλεγεν, 

- ἐνταῦθα δὲ 
. 

ἀπ τε: τοῦ ποιῆσαι σταφυλήν πρὸς 

δϑϑοῖ δα σπαπῖιπὶ Ἰοοῖϊο Ἀ]1ὰ, ἐσ {πῶ δα ἄοπι Ραμ β6π- 

τεμτῖα οὶ ρόββοῖ, απ ἴῃ Βορῖῖς ρυΐπιο εἴ τουΠ1ο, 

4π|ὸ5. ἴ5, {ιθια αἰχὶ, σἰσγ σα 1 15βί πεῖ σοπίαϊις, ἴα 

βουρίαπι τορογϊταγ, τῇ ἐνεργία τοῦ δικαίου, λιν ὶς δασε- 

ψιπιιἰοπῖ, λιινὶς ἀαοιϊοπὶ, (Λα Ἰὰπὶ ΞΟΠ απ ἴρϑο, Ραῖι- 

οἷβ ἀρουίαπη, (ἴθπβθο Ἰρῖτι ἐσ Ἀδρ. ἀπατίο δὲ ὃχ αἴτος 
46 ΟΟἸΡογεἶπο Ἰεσοπάτιπι οβ5ὲ τῇ ἐναργεία, τοῦ δικαίου, 

ισὶς ἐν ἀεπεῖα αἰχιιο ρενοριοιίεαιὶ. τ 5ουρίαΓα 11 

ἀρία πὐῖμὶ νἹάοίαν οἵ ππῖς Ἰοοο σοπνθηΐθηβ, τ {το πη- 

“πᾶ π, {11 σἂπι πη γΌ ΒΡ ᾽., γδρουταπι [ΠῚ πὸ ρα οι. 



ΘΟΟΜΜΕΝΈΤ. 

. ΠΥΡῚ τῇ , 2 εἴται τοὺς λόγους" τοὺς, ἐφ᾽ ὧν χρίνεται, ὅ ποιεῖται τοὺς λόγους 
εἵ Ὁ ΓΕ τ Κρίνατε ἐν ἐυοὶ καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ἀμπελῶνός μου" 

ΣΝ Εν νυ ΞΡΕΓΩΕΣ τ 
τὸ, Ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι σταφυλὴν, ἐποίησε δὲ 

ἀχάνθας. 

ων Να » ΄“Ὡ 6 - ᾿ ,ὔ Ὁ» ΕΣ -» 

Νῦν δὲ ἀναγγελῶ ὑμῖν τί ποιήσω τῷ ἀμπελῶνί 

μου. Ἴδιον τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας, τὸ μὴ σιω- 

πὴ τὰς χολάσεις ἐπάγειν, ἀλλὰ προχηρύσσειν διὰ 

τῶν ἀπειλῶν προχαλουμένου εἰς μετάνοιαν τοὺς 
ἡμαρτηκότας" ὡς πεποίηχε Νινευίταις διὰ τοῦ 

Ἰωνᾶ. Καὶ τῷ Ἰσραὴλ ἡμαρτηχότι οὐ σιωπῇ ἐπή- 

γαγε τὸν ἀφανισμὸν, ἀλλὰ κινῶν εἰς τὴν ὑπὲρ τοῦ 

λαοῦ ἱκεσίαν τὸν ἑαυτοῦ θεράποντα, προεχήρυσσε; 

λέγων " Καὶ νῦν ἄφες με, καὶ Ὁ ἐξαλείψω τὸν λαὸν 

τοῦτον. Παρχπλησίως δέ τι χαὶ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 

περὶ τῆς κατὰ τὴν συχῆν παραδολῆς μεμαθήχαμεν, 

τοῦ δεσπότου αὐτῆς λέγοντος τῷ γεωργῷ “ ᾿ἸΙδοὺ 

τρία ἔτη ἔρχομαι ἐπὶ τὴν συχῆν., ζητῶν χαρπὸν ἐν 
"Ὁ ὶ ς 5, φ δ ὙΠῸ ΞΕ 5 ΄ 

αὐτῇ, χαὶ “ οὐχ εὑρίσχω. "ἔχχοψον αὐτήν. Ἵνα τί 

χαὶ τὴν γὴν χαταργεῖ : Τοῦτο δὲ ἔλεγεν, ἐρεθίζων 
Ἶ εξ 

μὲν τὸν γεωργὸν εἰς τὴν ὑπὲρ αὐτῆς ἐπιμέλειάν, 
διεγείρων δὲ τὴν ἄχαρπον ψυχὴν εἰς τὸ ποιεῖν τοὺς 

“- ὔ ἐπιθάλλοντας αὐτῇ καρπούς. Ὃ δὲ λέγομεν, σα- 
,ὔ Χ -ε ,ὔ ΕἸ Υ « -» Η Ξ3Νιικ δὰ φέστερον παρὰ τῷ Ἱερεμίᾳ ἐστὶν εὑρεῖν " ̓Ιδοὺ γὰρ, 

φησὶ, ὡς ὃ πηλὸς τοῦ κεραμέως, οὕτως ἐστὲ ὑμεῖς 
» - ῃ ᾿᾿ 3 , σι, 
ἐν ταῖς χερσί μου, οἶχος Ἰσραὴλ, λέγει Κύριος. 

Πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος ἢ ἐπὶ βασιλείαν, τοῦ 
ΕΟ Ψ Ν δον , "ἢ 5» ,ὔ ν 

ἐξᾶρχι αὐτοὺς χαὶ ἀπολλύειν " χαὶ ἐπιστρέψει τὸ 

ἔθνος ἐχεῖνο ἀπὸ τῶν χαχῶν αὐτῶν, χαὶ μετανοήσω 

περὶ τῶν χαχῶν, ὧν ἐλογισάμην τοῦ ποιῆσαι αὖ- 

τοῖς. ΚΚαὶ πέρας λαλήσω ἐπὶ ἔθνος καὶ ἐπὶ “ βασι-- 

λείαν, τοῦ ἀνοιχοδομεῖσθαι χαὶ τοῦ καταφυτεύεσθαι" 

χαὶ ποιήσουσι τὰ πονηρὰ ἐναντίον μου, τοῦ μὴ 

ἀκούειν τῆς φωνῆς μου " χαὶ μετανοήσω περὶ τῶν 
ΠῚ - δ᾽ ον 4 ΠῚ ᾿ν ιν τὰ τῇ 
ἀγαθῶν, ὧν ἐλάλησα, τοῦ ποιῆσαι αὐτοῖς. Οὕτως 
5 τς τ ΕΝ 75. ΝΣ Εἰ ἐσ Υ) 

οὖν χαὶ ἐνταῦθα δεχόμεθα τὴν πρόῤῥησιν, οὐχ ἀπό- 

φασιν τοῦ πάντως ἐχθησομένου, ἀλλ᾽ ἀπειλὴν ἐπι- 

στροφὴν ἐμποιοῦντος ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. Τίοὖν ἐστιν 

ἃ ἀπειλεῖ; 

5 ΩΣ οἵ Ν ΓΙ ΩΣ Διὸν. 3 ΟΡ 

Ἀφελῷ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, χαὶ ἔσται εἰς διαρ- 

παγήν. Καὶ χαθελῷ τὸν τοῖχον αὐτοῦ, χαὶ ἔσται 
εὶ , ὶ Ψ ᾽ὔ τ ᾿ 5» - , 

εἰς χαταπάτημα. Καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, 

χαὶ οὗ μὴ τμηθῇ, οὐδὲ μὴ φἣ καὶ ἀναθήσε μὴ τμηθῇ, οὐδὲ μὴ σχαφῇ, καὶ ἀναδήσεται 

ἃ ἽΝΟΒΕΓῚ 5οχ Νῖ55. ποιεῖται. Ε11 ποιεῖ. 

»ΈΔΙ χαὶ θυμωθεὶς ἐξαλείψω, εἴ τὰ 4ποάιο ἀρ 

ΤΙΧΧ Ἰορίταν : βε ἴπ ποβιυ]5 56χ Νδβ. νὸχ θυμωθεὶς 

ἄςοβι. 

ας Μοίογοβ ἔτος ΠΡ τὶ χαὶ οὐχ, εὑρίσκω. ΑἸΤῚ {τ65 χαὶ μὴ 

ΙΝ ἘΒΑΙΔΑΜ ΡΆΟΡΗΕΒΤΑΜΝ, 0 

Ετοπΐπν «πὶ ϑυρουίονο ΙοοῸ ΡΥ Ομ Πεϊαἶσαι σα 1 -- 
οἴμπι., ἀἰσοθαι: Εἰ πδροοίανίε μὶ βασογθὶ τινάτι : 

πο γθγῸ 605 ΔΙ]  ττπιν σΟΥ ΠῚ αΐθῖι15 {πιά Ποίαν τ᾿ 
“ιιαϊοαιο ἱπίοι πὸ οἱ πίοι νίτιθάτι πιθάπι. ΝΝΊΠῚ1-- 

ται, ΡΤ ΠπἸοῖ πη ἀθ πος, ΒΕ αϑρεοίανὶ πὶ {αο6- 

κοί τπιράηι, ἤδοῖ! ἀτπεΐθην σρίπας. 

σλρῦθ ν- γάγ} 

τή4. Δῆμο αἰίθην ατιττιτιϊίανο ν οὐὶς φιϊα {ἀ-- 

οἴαπι νίπθ πιθα. Ῥυορυίτιηι οϑὲ 6] 115. 4 ΤΠ θιιβ5 
ἴῃ ΠΟιηΐπ65. Πα δὲ δι], προατια τι τη 5116 η1|0Ὸ 
Ρα πὰ ᾿γΓΌΘΑ ΘΟ : 564 δὰβ ὈΓΟΠιΙΠΕΪαΥΘ., πΐροῖθ 
4] ρον πλϊπὰ5 ρϑοσαίοιο5 ριΌνοοοι ἃ ρα πῖίθη- 
τἰαπι : 41ἃ ἀσθη ἢ] γΔΓΟΠῸ τιδι1ι5 οί οὐρὰ ΝΊΏΪν [ἃ5 

Τοπα οροίὰ. Νϑο ταοῖτθ ΘΧῚ ΠπΠ} ΡΘΙΠΙΟΙ ΘΙ 116 

ἐπ πχὶν Του }} ρϑοσδητὶ : 5641 Γὰπλτ]τιηι δυπιπὴ ἃ 

[πάθη α5. ρΓῸ ΡΟΡαΪο ρυθοο5 θχοϊίαηϑ., ἢ15 γνοι- 

}ὶ5 Ριάϊχη : ΕῈ πιισιο εἰϊηυῖτ6 πῖ ; οἵ ἄοίονο ρμο- 

Ῥιείμηι ἱμεπιο. Ῥυανϑιια δί πα! !6 αὐ! ἀάθηι ἴῃ Εναηρο- 
Το οιϊαμη. ΘΙ ΡΡΆ ΡΟ] ΠῚ ἃ [ἴστι 511 Π|08 Π1 511Π}115 

φάοοιῖ; ααΐρρο ἀομλΐ πιι5 6}115 ἀἴο1 ΔΡνΊοΟ]α : ΕοοΘ 
αππὶ ἱγὸς σιιπὶ δὰ ἥπιο νοπῖο αὐ απο ἤίοιιηι,, 

ψιιονθπς {γιοίπε τὶ θα. , ὁἔ ποτὶ ἱπινοπῖο. διιοοϊδ 
ἐἰαπι. {7 φτιεῖ οἴΐαιι ἰοτραπι οσοιραὶ ἢ ΠΟ διι- 

ἴδηι ἀϊοο να τ, τπππ τὰ συ οο πὶ ᾿ποϊαγοϑι Δ θα μ 

ΔΟΟΙΓΑ ΠΩ ΔΠῚ, {ππΠ} τι ἀΠἰ πη} ἸΠ[ποταοβαμι. ἐς 
Ῥυοάιιοθ ποθ. [υπποῖτι5. 510] ΟΠ ΘΠ] Θἢἴ65 ΘΧϑιϊηλιι-- 

ἰανθῖ. Οἵα αὐΐοπι ἀἸο πλιι5., ἃ Πϊοιιθυῖ: πη ηϊο- 

τ 

7οη. 3. ἡ. 

Εχοώ. 3λ. 

10. 

πα: υϑι ἢ. 

5{{π|5 ἀθρυθ ποθέν ἀρὰ Τογθ πᾶ πη : ΕοοΘ ΘΠΪΠῚ 5 υ]όγόγη. α8. 

᾿παα. σέομε {μίτιπὶ αι, οἷο ὁσιἷ5 νος ἐπὶ πια-- 

γεῖδιις πποὶς., εἰοηις Ποταοὶ,, εἰἰοῖ! ΤΠ σπιῖπιι5. “ὦ 

δ1{Π}1}} 6117} ἰοχιίατ 561 σεγιίθηι αἰ 5ΠΡ6Γ ΤῸ- 

δπιιπι, τι αἰιξόγάηι ἱϊος., οἱ αϊδρογάαπι : οἰ δοτι- 

νΘΡ θέν" σοης ἐϊϊα ὦ πιαϊὶς στὶς, οἱ ρωπίοὐτί τη 

πιαϊοτιιηι ψ οορίίανογαμι ἔα 676 οἷς. Εἰ αὐ 

δι πιά ἰΟατια1" 5110} 61 σϑτί θη οἴ 510)61" 1 ΘΒ, 11, 

αὐ γνοραϊβεοαπαάπηι εἰ ρίαπίαπειιπι; οἐ γαοίοπί 

τπαῖα σογάπι πιὸ, πο απαϊοπεῖο νοσθην ᾿πθαπι ; 

εἰ ραπίιονίε πὶ ϑοπογίιη., τί ἰοητιιἔιι5. {πι6-- 

γαπι, πὶ ἤασόγοπι οἷς. Δα ἴππο ἰριτιι" τηοάιιηὶ 

δεΐαπη ᾿ἶσ ΔοοΙρίπιτ5 πᾶπο Ρ ΓΘ ἸΟΠΟΠ ΘΠ, ΠῸΠ 

ψ Ια! τοὶ σοῖο ονοπίμτο ἀθπππ Πα, οπθη., 566 

ὁοῖι ΘΟ ΠΉ ΠΑ ΠΟ ΠΘΙῚ 6115 41 ἃ ρϑοσαῖο ἁνοοδί. 

Οὐ Ἰσίτιν οϑῖ.. θα ᾿πιθριμ παΐαν 9 
τηῦ. «Τιιξεγαπι ϑ6ρθηι 6715. : οἱ ογὶἱ ἐπ εἰἰτ6-- 

Ρίϊοπόπι. ΕπῈ αἰτιίαπι πιασογίαιι 6715, Θἱ Θ᾿ ἧπὶ 

ὁοπιοιισαϊίοποια. Εὶ᾿ εἰϊπηίἐατν νίποαπι πιέώηι, 

δἰ ποσὶ ρμιείαὐίίιιγ, πόφιιο [οαϊοάι, εἰ ἐγ δοθὶ ἐπ 

εὑρίσκων. 5ται πὶ 1 εὐ ἄτιο Νῖ55. χαταργῇ. ΑἸ (ν05 

καταργεῖ. 

ἃ (οαϊοες {τος χαὶ ἐπὶ βασιλείαν. ΑἸ ἄτιο οτῖπὶ οι 1{15 

χαὶ βασιλείαν, 

6.- τὸ. 

ν.6 



Ἐρ!. 2. τή. 

15. 

απ. 10. 

ιῦ. 

ααἰ, 3.19. 

8 απὶ 4ιΐ5 - 

“πὸ δηρα- 

ὰ αθροῖ: 

7ο". 1. 7. 

Ρεαὶ. 79. 

13. εἰ τή. 

01ὃ 

δα ἰαπιηιίαν ἔτι ἱπιοτεῖία ἰόντα ορίπα. Ετ πειϑίϑιις 

πιατιίανο τι ματι δι ρ 6 θαπὶ μἰμυΐαηι. δίαπι 

ρίποα [)οηιϊπὶ, αοηιις ]ογαοῖ δεῖ δι ποηιῖὸ 

“ιια,, τιον οἶα ρίανίαιο αἰΐοοία. Εαερθοϊανὶ τι 
“ποογοὶ γμάϊοίπι,, γεοὶτ ἀκείθηι ἐπι αΐθηι., εἰ 

γιοτι ἡιδιἰαπὶ, σφ οἰαπιογθιι. Τληιιθ ὑθϑιιη} 15 

ΘΧΡΟΠΒΙβΉ116 51Π61}}15 ΘΠ Π ΠΑ ΓΟ 115... ΘΓ ΘΆΓΙΠ) 

56ηϑιι αἸΠσ ΘΠ ἴΟΙ ΘΧΡΙΟΡΑΓΟ 5, ῬΘΙΒΟΙ ΕΠ ΓΘΠΊΔ1) 1111} 

{πὸ ἀϊοιιπίιι ΠῸ5. Θὰ πὶ ἁἰΠησαπι} αἰμ ογαιη, 

᾿παιῖ., σθρόηι ἐ7πι5. Ῥὰν δϑὶ 56ρθηὶ πᾶπὸ, μγ86- 

οορία ἰϑρα!α πὶ 5 Δ θη ᾿ΠΙΘ ῬΡΘ ΑΥ] .. Πιχτα 

Ῥάμ}} δα ἘΡ]Ιοϑῖοβ ἘΡρ᾿βιοϊαιη., ἀἸσθητ5 : ἴρ56. δςΐ 

φιιὶ πιοάζιηι ματι οίοηι πιασογὶ σοὶνῖξ, ἰδϑοτη 

πιαπααιϊογιν εἰθογ οι ἰ5 ἐν ασαπς. Νάνη ᾿ θη 1116 

ῬάνΙ65 πιθα τι5 6. [5086] ου5τ 6. Θ᾽ ῬΘΡ ΠῚ ἸΒ 0 Π 61] 

ΟΠ ΠΟΙ ΟΠ μΊ 16. ΡΟρα]ονιμὴ. πη ρϑήϊνθ νἱάε- 
Ἰναταιν, 404] γΘ[ον τη! ἀαγθηΐ ὁ} σραν 16 ρῖ5. {π|ριτ 
ῬἰΘίδτῖβ ΒΘ ΠΊΟΠΘ ΠῚ ΘΧοΙροῦο, Οἱ] Ἰσῖταν ἴηι ἀθονο- 
τἰ5., πος ὁ5ῖ, ἴῃ 4|115. 51] ]]τι5 4116. σοη ΤΟ ΠΙ0]ἃ- 
{ΟΠ ]ι15. ΘΓ ΠΘα ἢ. ΘῈ παι} } 6} [6 .4}15 ΠΟ Ο]»- 
ΒΟΥ ΠΟΠΘΗ ἈΡΙΡΌΘΑΨΙ, 5 πιθ ᾿πιπὶ ΡΔΡΙΘἴΘ ἢ. 

ΤΠ ΟΘΥΪο5 501ν1{,. ποη 4ποα ρορα τη 5πῖιπὶ 46 ν6- 
Πα αθυῖε ἀ ϑάπι6. ΟἸ οι πη Πλλι Π] 0 Π6., 564 απο ἴῃ 

ἀπῸ ΟΥ̓ {ΠΠππὰ ᾿πο] βου], αὐ Παϊ πΠι15. ΘΙῸΧ, 

ππΠ|15  ά 510}. Ν ΠΟ σῖτα ΘοΡΙρα να ΠΪ Πάτα ΠΟΙ} 

ΤΠ ΟΘΥ ΙΔ ΠῚ 6556 αἰλααπσῖιη ; 11 651, ΤΠ] ΘΓ} 

ΟΠΙΠ6 ἃ}0 ἴϑ5γᾶ6 16 ἀθ] αἴανιιμι. ΕΠ [ΟνΓ556. οἵι πὶ ΡΟΥ 

ΔΏΘΟΙΟΝ ἴπ τηὰπιι πθἸαΟν}5. ἀαἴὰ Ιὸχ 511, ᾿ρϑᾶμῃ 

ΟΥαπη. οἰιδιοἸὰπὰ ἈΠΘΘΙΟΥ ΠῚ. [ΟΡ ΠΠῸ5. [508 615 

{ποπττιιη} 5.1] [αν πὶ 56. ᾿ποαῖ. ΕΟ 5515. ΘΕ] Π} 

ΟἸΤΠῚ ΠΠ1|5 1566 ΠΟΒΓΡ 1 ΠῚ. {τι} Πα] ας δὰ ΠΟΙΠΠ 
ΔΠΘΘΙ απ ΟαΒ ΡΠ ΠΙΘ πὰ. 1π ΟἸΡΟΙ ἔτι {ΠΠΘῊ ΕΠ 111}} 

ΤΟΙ  ΠΊ1}.. ἢ ῬΘΟΟΔΕ5. γΘυϑα[ιι5.,. ᾿π!θη τα τ. Πιι] 

ΡΙασα Γι Ρ 5 Θϑὲ ΟΌΠΟΧ 5: δ᾽ Π]ΠΓῸ ὈΥΙγ ΑΒ τ}, 

τὰπΈ6 1 ν 6] 1 θὲ απο απ νἸΡ {π|Π}. ατ185 Φα]6 
«παι τα Δα που πὶ, ΘῸ5 4105 ᾿ρϑ8 οπδιοάπιηι, ἰη-- 
ΘΧΡΌΡΠΆΡΙ]ο5 βουναπηῖ. ΑΠΪηγὰ ἃυι 6 } ΟἸΠΪ5. {1185 
Ἰιος Ργφϑι 10 «6ϑετα]τιι, ΟΡ] ΙΟἾ ταν" ΠΟΒ.Π]ῖι5 δα ἀ1- 
γΘΡΕΠΟΠΘ ΠῚ, ΠῸς δϑὲ, Ἀν θυ 5} 115 ὙἹΣΓΠΠ 115, οἱ αὐ 

ΘΠ]  ΠΟΠΟΠῚ. 6715. 41 σ]ον θυ πτι5. οὶ: 
Ῥοοίψιιαπι μοΓαπιδιίαυὶ ἰογγάηι, αι. ὙΆ]6 

«αϊάάαμη. οἱ Ῥϑα!ηιι5. 46 νίπθα ἐἰοῖς : ὅτ ψεά 

«οσιτιαϊειὶ πιασογίαπι 6}πι5 3 τ. ]οναςίανῖι ἐαηι 

ἀρϑτ᾿ εἶδ εἰϊνα. Οὐἱὶ Θηΐπὴ ΘΟ 51Π10 δὲ νἱρετθ ἀηθ6- 

ἸΟΥτ ΠῚ ΘΟ. ΠΟΠ 51ηϊ. ἢἰ 5101115 ἈΠ 5 4 15- 

«π|6 Θομμ ΠΟ Π Πλτ15. ΦΧ ΡΟΠΊΙΠ Γαι)", δα πίαιιο Θχοὶ- 

ὁ (οὐοχ ὑπτι5 ἐρευνήσωμιεν μήπως. ΑΠΑπαπΙΟ Ροϑ1 

ἤτιο Μ95. φραγμὸν νοῦσαι, ΠΟΙ Ομ ΠΟΚΙΓῚ 5ὸχ ΝΜ55. ἤτοι 

τὸν. ἘΠ ἢ χαὶ τόν. 

μον ἃ Ἄσρ. ἀπάγει καὶ τὸν νόμον. Ν οου]α. καὶ ποιὸ τη 

- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. ΒΑΒΊΤΗΙ ΜΛΟΝΙ. 

εἰς αὐτὸν ὡς εἰς χέρσον ἄχανθα. Καὶ ταῖς νεφέλαις 
τὰ - - Ν 4 ΕῚ τ ΆΕΝ Ὁ « , ς νὰ ἐντελοῦμαι τοῦ μὴ βρέξαι εἰς αὐτὸν ὑετόν. .“Ὃ γὰρ 

ἀμπελὼν Κυρίου, οἶκος τοῦ Ἰσραήλ ἐστι, χαὶ ἀν- 
θρωπὸς τοῦ Ἰούδα νεόφυτον ἠγαπημένον. Ἔμεινα 
τοῦ ποιῆσαι χρίσιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν, χαὶ οὐ 

δικαιοσύνην, ἀλλὰ κραυγήν. ᾿Αναλαδόντες τοίνυν 
ΠῈΣ ἘΜ, ΕΠ Ὲ ΓΕΤΜΡΟς ΕἸΠΕ Ἐς ἦ χαὶ χαθ᾽ ἕκαστον τῶν ἠπειλημένων ἐξετάσαντες χαὶ 

βασανίσαντες αὐτῶν τὸν νοῦν, ἐρευνήσωμεν “ μήτι 

χαὶ ἡμῶν ἅπτεται τὰ λεγόμενα. Καθελῶ, φησὶ, 

τὸν φραγμὸν αὐτοῦ. Προσήχει μὲν τὰς νομιχὰς 

ἐντολὰς φραγμὸν ὑπονοῆσαι, ἤτοι τὸν Ἰσραὴλ, ἐχ 
ἘΡΤΤ ΣΝ τε Ὰ ἀρ έττνςς ; 

τῆς πρὸς ᾿Εξφεσίους ᾿Επιστολῆς τοῦ Παύλου λέγον- 

τος, ὅτι Αὐτός ἐστιν ὃ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ 
ξν ἐλάξα, ἀν 

λύσας, ᾿ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι χα- 

ταργήσας. Τὸ γὰρ αὐτὸ ἐδόχει χαὶ φυλαχτήριον 
εὐ -,ν " “- , 
εἶναι τοῦ ᾿Ισραὴλ, χαὶ χωλυτιχὸν τῆς ἐπιμιξίας 
ΕΝ μον πο ἢ Ά 

χαὶ τῆς ἑνώσεως τῶν λαῶν, διὰ τὸν βαρὺν ζυγὸν 
ΜΗ 5 τος τὸ 

τοῦ νόμου ἀποχνούντων εἰς τὴν παραδοχὴν τοῦ 

λόγου τῆς εὐσεδείας. Ὃ οὖν ἐν δόγμασι, τουτέστιν ἣ ἧς ᾽ ᾽ 
- Δ 

ἐν θεωρήμασιν ὑψηλοῖς τὴν σαρχίνην χαὶ ταπεινὴν 

τοῦ νομικοῦ γράμματος παρατήρησιν χαταργήσας, 
Ξ - , Ξ 

αὐτὸς ἔλυσε τοῦ φραγμοῦ τὸ μεσότοιχον, οὐχ 
Ξ ΕΗΌ ΘΕ ΣᾺ 
ἀπερίφραχτον καταλιμπάνων τὸν ἑαυτοῦ λαὸν, 
ΕΝ Α “-««Ὁ » 6 7 ὑλῇ Ψ ’, εἰς ͵ 

ἀλλὰ μιᾷ "ἢ περιλαμδάνων αὐλῇ, ἵνα γένηται μία 
τΞ ΡΞ Ἂ » 

ποίμνη. εἷς ποιμήν. Νῦν οὖν ἀπειλεῖ ὃ λόγος χα- 

θαιρήσειν τὸν φραγμόν " τουτέστι, πᾶν φυλαχτήριον 
- 3 ν , πον , 5 δ δ᾿ 5,5 

τοῦ Ἰσραὴλ περιαιρήσειν. Καὶ τάχα ἐπειδὴ δι᾿ ἀγ- 

γέλων ἐδόθη ὃ νόμος ἐν χειρὶ μεσίτου, χαὶ τὴν 
- “ - ἌΝ ΚΝ 

τῶν ἀγγέλων φυλαχὴν, τῶν φρουρούντων τὰ ὅρια 
τὸ 3 Ν 

τοῦ Ἰσραὴλ, περιαιρήσειν αἰνίττεται. Μήποτε δὲ 

χαὶ ἡμῶν ἕχαστος ἔχων ἄγγελον ἅγιον τὸν παρεμ.- 
75 , ἘΑΗ͂Ν » ΄ κ γ" 2 

δάλλοντα χύχλῳ τῶν φοδουμένων τὸν Κύριον, ἐν 
Ξ 
ἐξετ 

΄ - 

ἁμαρτίαις ασθεὶς, ὑπόδιχος γένηται τῇ ἀπειλη- 

θείση πληγῇ » καὶ γυμνωθῇ τοῦ τείχους τῆς ἀπὸ 
-» »" σ 

τῶν ἁγίων δυνάμεων ἀσφαλείας " αἵτινες, ὅσον 
-“ ᾿ 

ἂν παρῶσι χρόνον, ἀκαθαιρέτους διασώζουσι τοὺς 

παρ᾽ αὐτῶν φρουρουμένους. Γυμνωθεῖσα δὲ πᾶσα 
δ΄ ἴω Ὁ ἢ ΄ εἴ. 5: πο καὶ ψυχὴ τῆς ἀσφαλείας ταύτης", “ ἔχχειται εἰς διαρ- 

παγὴν τοῖς ἐχθροῖς, τουτέστι, ταῖς ἀντιχειμέναις 

ἐνεργείαις, χαὶ εἰς καταπάτημα τοῦ ἐγχαυχωμέ- 

νου χαὶ λέγοντος, ὅτι ᾿Εμπεριπατήσας τὴν οἴχου- 

μένην πάρειμι. Τοιοῦτόν τι χαὶ ὃ Ψαλμὸς περὶ 
. , ἤΨΈΤΙ) ΕἾ; ΗΕ ᾿ Η 5 
ἀμπέλου φησίν: Ἵνα τί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὖ-- 

τῆς ; Καὶ, ᾿Ελυμήνατο αὐτὴν ὃς ἐχ δρυμοῦ. Οἱ γὰρ 
δὴ Ἂ , ) ́ Ἁ ᾿Ν ζ 5» Ξ λ το »ΨῈ 

μὴ πεφραγμένοι λόγῳ χαὶ δυνάμει ἀγγελιχῇ, ἔχ- 
ΡΑ ΕΓῚ “᾿ς 3. ,, ΄ τ τ ϑύσενγν τὰ 
δοτοί εἰσι τοῖς ἀλόγοις χινήμασι " χαὶ διὰ τὴν πλεο- 

δα πεῖς, ποίαο ἴῃ ἀΠ115 φααίιον Μ55, Ἰθρήται: 
» Ο0]}. βεουπάιι μιᾷ περιλαμθάνει. 
ς ἘΔῚῚ οὐ ἀπὰς Μ5. ἔγκειται, ΑΠῚ {τὸς ἔχχειται. Οο- 

ἄχ «Ἰτι5 χεῖται. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΚΝ ΕΒΑΙΔΝ 

νάζουσαν ἐν αὐτοῖς τῆς ἁμαρτίας δυσωδίαν, ἐπι- "Ὁ 

τήδειοί εἰσι χοίρων ὑποδοχῆς, ἐπὶ πλέον τῆς ἅμαρ- 

τίας τὸν βόρόορον ἀναχινούντων , καὶ ἐγχαλινδου- 

μένων αὐτῷ. Τοιοῦτόν τι καὶ ὃ ἀπόστολος λέγει" 

Καὶ καθὼς οὐχ ἐδοχίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπι- 

γνώσει, παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ Θεὸς εἰς πάθη ἀτι- 

μίας, ποιεῖν τὰ μὴ χαθήχοντα. Τουτέστιν, οἱ τὴν 

ἐχ τοῦ λόγου φυλακὴν ἀπούδάλλοντες, ἔχδοτοί εἶσι 

τοῖς βοσχηματώδεσι λογισμοῖς, χαὶ πονηροῖς δαι- 

μονίοις τοῖς τὰ ἀκάθαρτα ἐνεργοῦσιν. ᾿Επὶ μέν- 

τοι τοῦ ᾿Ισραὴλ ἔφθασεν ἣ ἀπειλὴ,, ὅτε διὰ τὴν εἰς 

4 ἀφε- 

θέντες, εἰς διορπαγὴν ἐγένοντο καὶ καταπάτημα 
τῶν πολεμίων. 

Ἶ ἢ Ξ 
τὸν Κύριον ἁμαρτίαν ἔχδοτοι τοῖς ἔθνεσιν 

Εἶτά φησι" Καὶ καθελῶ τὸν τοῖχον αὐτοῦ, καὶ 

ἔσται εἰς χαταπάτημα. ᾿Εν τοῖς ἄνω διηγούμενος 

τὰς παρ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τὸν λαὸν εὐεργεσίας, Φραγμὸν, 

φησὶ; περιέθηκα, καὶ ᾧχοδόμησα πύργον - ἐνταῦθα 

δὲ, Ἀφελῶ τὸν φραγμὸν αὐτοῦ, καὶ καθελῶ τὸν 

τοῖχον, ἀντὶ πύργου, ὡς οἶμαι, τὸν τοῖχον λέ- 

γῶν " ἐπεὶ χαὶ ὃ πύργος τέσσαρές εἶσι τοῖχοι χατὰ 

γωνίας ἀλλήλοις συναπτόμενοι " ὥστε χκἀχεῖ πύργον 

“ νοεῖσθαι τὴν ὑψηλὴν τοῦ ἀμπελῶνος τῶν τοίχων 

περιδολὴν, πρὸς τὸ ἀνέμδατον αὐτὸν εἶναι χαὶ 

ἀνεπιχείρητον τοῖς ὑπεναντίοις. Καὶ ἡμῶν δὲ τοῖχος 

χαθαιρεῖται, ὅταν ἀναξίους ἑαυτοὺς τῆς ἐκ τῶν θείων 

δογμάτων φυλαχῆς , διὰ ῥᾳθυμίας ποιήσωμεν. Τῷ 
ι κ᾿ ,ὔ , τὶ Ν δὶ Φ τὸν Ἂ 

ϑὲν γὰρ δικαίῳ πύργος ἐστὶν ὃ Θεὸς ἀπὸ προσώπου 1485 

ἐχθροῦ, “τοῦ δὲ ἁμαρτωλοῦ διὰ τὴν ἐγχατάλειψιν 

περιαιρεῖται πᾶσα ἀσφάλεια χαὶ παντὸς ὀχυρώ- 

ματος προδολή. Καὶ ἀνήσω τὸν ἀμπελῶνά μου, 
χαὶ οὐ μὴ τμηθῇ, οὐδὲ μὴ σχαφῇ. ᾿Πντεῦθεν δῆλον, 

ὅτι ἣ ἄνεσις τῶν ἁμαρτωλῶν κατὰ ἐγχατάλειψιν 

γίνεται. Ὧν μὲν γὰρ προνοεῖται, ὃ λόγος φησὶν, 

Οὐ μή σε ἀνῶ,, " οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλείπω - ὧν 
δ᾽ ἂν παντελῶς ἀπογνῷ, τούτους ἀνέτους ἀφίησι 

ποιεῖν τὰ θελήματα τῆς σαρχὸς καὶ τῶν διανοιῶν 
αὐτῶν, ὡς τῆς παιδευτιχῇς ἀνωφελοῦς αὐτοῖς ἐσο- 

μένης. ᾿Ανήσω οὖν, φησὶ, τὸν ἀμπελῶνα. “ Καὶ 

τί τὸ ἐντεῦθεν αὐτῷ συμθαῖνον ; Οὐ μὴ τμηθῇ, 
φησὶν, οὐδὲ μὴ σχαφῇ ἔτι. Ὥσπερ γὰρ οἱ τὴν 
ἄμπελον τέμνοντες, συνέχουσιν αὐτῆς τὴν δύναμιν, 
ὥστε τεταμιευμένως χαὶ σωφρόνως, διὰ τῆς τῶν 
ἀναγκαίων φορᾶς, προϊέναι " οὕτω χαὶ Ψυχὴ ἐπι- 
χαμπτομένη ταῖς θλίψεσιν, οἱονεὶ συστέλλεται καὶ 

4 

ἃ Νοκίνγα φάτο δὲ Βθρ, ρυΐπηιις ἔθνεσιν ἀφέντες. ΑἸ 
πυϊπαιιο ΝΜ55, ἀφεθέντες. 

6 ἘΠῚ εὐ ἰγὲ8 Νῖ55. νοεῖσθαι. Α11 ἴτο5 νοῆσαι. 

4 Απεχυΐ δὸχ ΠΡῚῚ τοῦ δὲ ἁμαρτωλοῦ. ἘΜΠΠῚ τῷ“ δὲ 
ἁμαρτωλῷ, Θιατίπι 611 οἱ ἀγὸ5. Μ95, ὀχυρώματος προ- 
Θολή. Βορ. τονίϊι5 περιδολὴ, σαδίνὶ ἀπινίζιις. Βορ. 

ΡΙΕΟΡΗΕΊΤΑΝ. ΘΑΡυ Υ. 

Ρ᾽οπἰ5. ρονοὶβ ᾿ἀοπθὶ ὁ]» Ῥϑοοδι σνανθο)οπείδηι 

ἴῃ ᾿ρ515 γϑάιιπ ἀπ θ ΠῈ.,. Ο1 1} ΠΡ 15 ἃ Παρ Ὶ5 Ρ66- 
ΘΑ αὐ Πιι ΘΟΙΠ ΠΟΥ ΘΔ Π . 5656 6116 'π 60 σνοΪιι- 

τοητ, ΑἸ Ιψα ἃ θη 6] βηη 01 Ππανραΐ Αροβίο]ιιϑ : 

Εἰ οἰοιε ποτὶ ργονανογισι }}6ιίην μα ϑ τ ἱπὶ χιοιῖ- 

τα, ἐἰγασαϊε {1105 1) οῖι5 ἵπι ραϑϑίοπος ἱϑποηιῖπῖς; 
τι {αποϊαπὶ δα χε ποτὶ δοπνθτιισιί. ΗΟ 6ϑῖ, 

«πὶ γι πῖ5 οιιϑιοά πὶ γο)ϊοῖπι πε, 11 ραΐθης })6]- 

Τ1υ|π|5 σΟρ ΓΑ Π]ΟΠ 15. Θὲ. ἀο] Π 115. ἸΠΊ ΡΟ. 

411 1515 5 το το 65 Β1Π} ἱΠ ρ11 115. Ετ αι θι 

ΡουΠρῖς δ 15.866] σουη τ] ΠΑ ΤΟ ἴπ|Π}.,. οὐ ΟΡ ρ6ο- 

οαίαμ αὐ νούβιιϑ ΠΟυ,Ϊ Ππ1 1} Δ Πηΐβϑιιπι {Γ8 411] σ6η- 

Εἰ]0115., Θἰβ16 ΡΟ  Π1551., [Δ 01] δι} ἴῃ αἰ ορ ΟΠ ὴὶ 

αἴχιιθ ἴῃ ΘΟΠΟΙ] Δ ΠΟ ΠΘῚ ΠΟΘ 111}. 
τήηθ. Τοῖπάο αἷὰ : Εὶ αἀἴιίαπι τα αοογίαιηι 675, 

δἰ ογὶς ἐπὶ οοποιιῖοαἰίοτιθηι. (ΟἸ] ἴα ἃ 56 ἴῃ ροριι-- 

᾿ὰπὶ θοηθἤοῖα ϑι ρ 1115. ΟἸα πὶ ΓΘΟΘΠβΟΓΟ., ἀἰθραΐ : 

ϑόρθηι οἰγομπιροσιιῖ, οἱ «ααϊϊοανὶ ἐμστππ : Τὶς 
γοιῸ, «“πμξεναμι 5θρθῖπ 6715, ὁἐ εἰϊπιεαινι τη τετιίηι., 

ΡΓῸ ταρνῖ, αΓ ριον, αἴθ θ5. Πλ τ ΡΙΙΠῚ : ΤΙ ΟΠἰδ ΠῚ ἔπ} - 
υἷἶ5 πηι} 15. πα τιον 1Π6}" 56 Ῥ6ι ἀΠσΊ]05 ΘΟΠ] τ ΠΟΙ15 
οοπϑίδξ ; [ἴα πὰ {ΠΠ|Ὸ 4} {π|5 τη ΡΟ τη γ]Πη 680 Δη101- 

{π|5 ΡΘ1 {ΠΡ τ 51 1Π|6}Π 6 Πά 15... 1 ἸπΠασοοϑϑὰ 65- 
561: ΠΟΒΕΠ 115 αἰ {τι6 ἱποχ ριισ πα 1115. Οὐ]π οἱ ον ι- 
αἴτππι ΠΕ} 115. ΠΟΒ[ΘΙ" 7. ΟΠ ΠῚ ΡΘΡ 5ΟΟΟΡ ἴα) ἰρπα- 

νἰδπηάτι6 ἡϑ ἀ] ἀθυ πηιι5 ΠῸ5 {61 ἀἸν᾽πονιιπιὶ ἀος- 

ταῦτα ᾿π ἰσηο5. Πθῖι5 {461} {π|510. {ΠῚ ὉῚ5. 65. ἃ 

[Ἀοῖθ ᾿π]μη]οἱ : 564 ἃ ρϑοσαίουθ Ο ἀθυ ΟΠ ΟΠ Ιὴ 

Α ΟἸΠΠἶ5. οἰιϑίο ἴα δὲ [ΓΟὔτι15. ἃΡῸΪ5. ΡΡΟΡΙ ΠΟΙ] 111} 
αὐΐογπιν. Εἰ αἰπηα υἱπιθαπι τπθάηπι., δὲ χιοτὶ 

μιιανίξι, τιθη μι ἐοα θέτο. Τιάατιοῖ ᾿π 46 ΘΟΥΤΙΠῚ 
41 ρϑοοαηῖ ἀϊπη]551 0 Π 6 πὶ [60] ρ6Ὶ ΡΟ ΠΟ Π ΘΗ]. 

ΑΙ δηΐπὶ δου ραινα 46 115 φαθιι5 ργονίάθι : Λογι " 
6 ἀθϑογάπι, τιϑήτι ἐδ ἐἰδγθἰϊγιψιιο : 6 ΘΟΉ ΡΟ, 

46 φυΐθιι5 ΡΡΌΥβι15 ἀθβροραῖ, μο5 δ σαγηΐβ οἵ οο- 
᾿ . . Β οἰ ͵ 

Θ᾽ τα ΠΟ παι 5πανιιπι “6ϑι ἀθυῖα Θχρίοπα ΠΡ ΡῸ5 

ἀϊμλττ, τος οἰ5 ΡΡΟ τι ὰ ΠΟ 51 ἀπ᾽ δ ν ον- 
50. 7 πίτίαμι ἰρσίχα, παι, υἱπϑαάπι. Ἐσαι 
οἱ ροβίμας οοπεπριῦ Δοπ, ἱπάα!, ρμεαςί(τ, 

πιθητι6 [οαἰϊοίτιν ἀπιρἰῖιι5. Οὐχ “πο πὶ Θηΐ μη 
4{ὶ νἱΐθπι ριιταπι, ἃ βιριησιιηξ ΘΟ ΠΠ ΠΘΠΙΈ116 6115 

ψἰΡ ΘΙ... 515 τὖ ΠΘΟΟδβανα ΡΓΟΠΙΠθη5., οορα 

τΘΠ ρ ΟΡ 9 Π6 δὲ ποθ θναῖθ ρυοοθάδε : ἰΐὰ δὲ δ η]η]ὰ 

ΠΟ Ομ θτι5 ἱποιιρναία,, {πᾶ5] ΟΠ γα, Πιι-- 

μΝΠ]Π]Ἰ αἰ πγτ16 ἈΠ] ΘΙ 7 δὲ δα ΟΡ ΠῚ 511 ᾿ρϑῖτι5 Πὰ-- 

ἀπανίι5 οαπα (01}}ν. ρυΐπιο προσθολὴ, πιΐπτιβ γθοίθ. 

Ρ» οἴονοβ φαΐπαιιο ΠΠυ1 οὐδ᾽ οὐ μιή σε ἐγκαταλείπω. 
Ἐδπ οὐδὲ μή σε ἐγκαταλείψω, πόιια 16 «ἰο)"6ἴϊη- 

ψιαπι. ν 
ὁ Ἄρα, ιάανία καὶ τί τό, Το οοϑὶ τί ἴῃ σα] ραιδ, 

Ποῖ. τ. ὅς 

εἰ 26. 

εαϊ.6ο.1. 
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ἴοαπ. 15. 

1,2. 

Ζπο. τ6..3. 

0δ0 ἈΡΡΕΝΘΌΙΝ 

Ῥνοπάδηι γον σα τα, τ {πιὸ ΤῈ ΤΘΡτ5. ΡΘΡασ ἢ 15 
1 ψιιοά π} 116 ὁδι δὲ σοι πιο }}}}16, ΘΠ σας. Τὸ ἀΐνθυϑβο, 
«πὸ ἀϊπηῖδϑα οδὲ Πρ γα, ρου π 6 αἴάιιθ νἱπθὰ {ιι8-- 

Ῥἴαμν. πορίθοῖα δἰ ΧΡ ἴα" : ΒΘ τι ἴῃ γ65 νΔΠὰ5 
οὐ ᾿πῈ 1165 ΟΠ 1, αἴ τι Οὐ  ϊὰ δῖ1ὰ ΟΡοΡὰ οβίθη- 
ἴαϊ, {πιὸ ΡΟ] τι ΓῸ5. 1Π ΘΡΡΟΘ ΠῚ. ΡΟΠ]ΠἸοῖαι. Θὰ ΘΠ 

Οροῦὰ ραλαΐ ΘΟΥΓΙΡΠΟπΙ ΟΡποκχία, ἰδ νηθδ οοη- 
51}}}15 ὁϑῖ, Πἰσπὰ, [Ὁ]1ὰ ΘΓ ΘΠ ΡΙΘΟΪῸ5. ΘΠ ΓΡΙ ΘΠ], 

νἰ παι ἀπ θὰ ΠΟ ΡΥΟ ποθ ητὶ., 4οα γποι πα τὰ-- 

ἴδῃ οὐθοῖ, Ζπούίαιθ ρμοϑϑὶῦ ἴῃ γΘΘΆ]ΠΠΡι5 ἀροιθο- 

οἷ Τοοοπάϊ. 

τή7. γίπρα ἰσίταν ἀδγο]ϊοῖα., πλα]ὰ ἄπο μαι1- 

ταν; ΠΟΖιι6 μεζαταν., ΤΠ 1, ποιὸ [οατει». 0)}1-- 

οἴπιηι ὁδί αι 6] δ πο η μα ταν, 0 Ο 65ῖ, σα] πα [ἘΠ 115 

ΠΛ Π16 ὙΘΧΑΡῚ, ἃ το δα τ᾿ αΐϑ αν δουιιηι αι 

Αἰ ΠΙοΙταητι, ἀθοθγηῖτι". ΟἿ ἀὐιῖοπι ΟἸΠΠΙ τηαῖ6-- 

γα 510] ΟἹ ΤΟΙ ΠῚ} 51 ΠῚ ἀΟΟΘ αν ἀκ] βιπιπῈ 5115 

ΘΟΠΙ ΠΟ 1, 15 [ΟἀΠπ|:’. ἘΧΘΙΠΙΡΙ οατιδα, αἶνῸ5 

Οὔ} 115. ἀΠῚΠηὰ ΓΟΓῚΙΠῚ [ΘΡΓΟ ΠΑΡ ΠῚ ΡΟΠ δυο. ΡΓΘ1}1-- 

τὰν", δὲ δά πτιθιὴ ΠΟῸῚ ΕΠ] τι" οςΘ 6515. ρ] ανα., 

[Ὀβδῖι5. ΠῸῚ οϑῖ. Νϑάιιθ ομὶπὶ ἱπηο. Ὁ] τη θ] ὰ ΠῚ 

"Π ΓΘ ΠῚ 1Π ἀπ πὰ ΘΟησοϑίδπι ἃ γα Ἰσθπὶ τι5 116 

Ρογεπστ. Οὐ 515 ἀπ ΠῚ ΘΧ 5ΘΥΠΊΟΠΘ ΘΟΠΙΡΙΠΙΟΠῚ 
οἰθπάας ᾿άοπθο αἰ 1οῖῈ του βιν πὴ ΠΧ ΡΠ] 116 
ΨΟΥΙΙΠῚ ἔπ] ΘΧΤΙΘΡ 6, ἃ} ἈΠ σιιβιϊα ΘῈ ἃ σοδγοία- 

το π 6 γΟϑρΙΓαΡΘ. σοι ὰ διὰ ἀδίοσουθ, ἀπηαγῖτι- 

ἀἸπὶ5 γα Ἰο65 ον υ θυ ἀσ γ 6] 11 Ρ ΟῚ ΡΟΣ ΠΙΤΘ ἢ ἃ ΠῚ 

ΔΥΘΙΆΘΟΓΟ, 15 [Ὀ55115 θϑὲ. Οτιαν δ τ ΡΠ τιν [Ἰ5]οὸ 50 ]- 
Πάγιιπ οἵ ἀσούϑῖο; πος δϑῖ, Ἰοσιτη πα] }πππὰ μα 0 ]-- 

{πγᾶ5 511Π| Παι]}115 ὙῚ [85 5011 1 Π|65 ἢ ἔθυ Θ ΠΟΥΛῚ. τ 
ΘΥΘυΒΙΟΠ6. Τπβιροὺ ἃ ΘΧθ]]σαπά τιν χα 51, πὸ 
Ῥιιίανὶ, ἀϑϑιαπηθη τη δϑὲ φαοαιθ ἃ «ποα ἀϊοιιηι 
δδ5ὲ ἴῃ ΨΤολΠη15 ἘνΔΉΘΟΠ1Ο : 50 ϑιίην οἱξὶς ὍδΓα : 

εἰ Ῥαϊον πιθιις ἀϑτιοοΐα ὁςῖ. Οπιπθπὶ ρμαϊηιζθηι 

ἐπι πὶ πιοτὶ {γον θπν {πμοίιιηὶ (οἰ ἰἰξ, οὐ οπιποπι 

ψιιὶ Γογὶ {τιιοίιιπα,, ρισϑαΐὶ θιιπὶ, τὶ {γιιοίμιι οο- 

Ρ'οσίονθηι αἤξεσγαι. Μαϊα5 Ἰρτταν" νοὶ ἔα] 1 }15 δά- 

ταϊηἰδίγατον αἷῦ :  οάογο ποτὶ θαΐδο. Ἰοπιιβ ἂιι-- 

ἴδιαι ἃ0 ΡΥ 6 η5 Γοὶ [Ἀν Π1Ὑ 15. Δ 3} 5 ΓΑ τΟΥ 566 

Οἰροι [Ὁ 16ὲ., πος 65}. 5ιἃ ΟΠ πῖὰ διηον θθῖῖ; αἱ- 

ΟΡΕΒΚΌΝ 8. 

ΠῚ χοντ τὰ αὐτοῦ, χαὶ τῇ προηγοῦμενη 

ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΆΑΘΝῚΙ, 

Ξ τς: τϑδν ας τὰ 
ταπεινοῦται λυσιτελῶς, χαὶ πρὸς τὴν οἰχείᾶν 

τ Ἂ Ξ ; ΑΥΤΟΝ Ἔ 
ἜΣ ἐπιβελειαν ἀν οο δι » τὸ ἀναγχαῖον χαὶ 

μῚ 

ἢ δὲ 
τ᾿ “ “- 

οἷόν τις ἄμπελος ἀτημέλητος, Υ - ἄνετος, 

᾿ Ν - 5 ΄ -“ Ἁ 

ἢ, πρὸς κὴν. τῶν πολλῶν ἀπάτην πᾶσαν τὴν 
τ γο τα .. Ὁ 

τῶν ἐργῶν ἐπιδειξιν ποιουμένη. Ὅ γὰρ τῶν βαρ 
, ἁ 

τῶν τὴν ἐργ ἀσιον ποιούμενος διοιός ἐστιν ἀμπέ- 

, οὐ 
λῳ . ξύλα χαὶ φύλλα χαὶ ἕλικας ἐχτρεφούσῃ , οἶνον 

εἰς ΕΝ - ΄ " ΄ .Σ ὃξ εὐφροσύνης ποιητιχὸν. ἀποθήκας βασιλικὰς 
- δ ΤΙΝ ΝΣ ξ , 
ἀποτεθῆναι δυνάμενον, “ μκὴ ποιούσῃ. 

Ἕ τῇ ΕΣ ΓᾺΡ -» Ἂ “ἤ 2: οϑος Υ ΒΘ Υ̓ 
Ὁ οὖν ἀνεθεὶς ἀλπελὼν δύο πά ἐὺς δεινά “ οὔτε 

, ι " , Ἢ ἧς 
τέμνεται, φησὶν͵, οὔτε δχάπτετ, . Εἴρηται τι τὸ 

ἢ 
α 

τίωμνεσῦ τουτέστ } λίζεσθ μὴ τέμνεσθαι, τουτέστι, μὴ κχαταχονδυλίζεσθαι 
, σ ΕἹ ΟΕ: ’ - ς τ ας . ὅπερ ἐπ᾽ ὠφελεία τῶν θλιύο-- 

τ’ δὲ « -" λ 
“«αοααπτεται θὲ ὁ ἜΡΟΝ ἘΣ 

υ ἘΔ γι ὠφέλειαν 5 ἀξ δον Οἷον, ὁ ἄρεβφει ἐστιν 

πλούσιος ὃ τῷ βάρει τῶν γηΐνων τὴν ὑυχλνν πιεζό-- 

οὗ μενος "“πρ ὃς ὃν οὔτε ὃ δετὸς ὀὐραγιος χαταύαίνει " 
ἴ 

. 
γὰρ ἐφιχνεῖται τῆς δίζης, πολλῆς ἐπ᾽ " αὐτῆς συμ.- 

τεφορημένης τῆς ματαιότητος. Ὁ μέντοι τῷ χα- 

τανυχτιχῷ λόγῳ ἀποσχευάσασθαι τὸν ὄχλον τῶν 

γηΐνων προίβόξων χαὶ φθαρτῶν διδαχθεὶς, χαὶ 

ἀναπνεῦσαι μὲν ἀπὸ τῆς ἐαννοχῇ ἧς, ἐχκαλύψαι δὲ 

ἑαυτοῦ τὰ χρυπτὰ; ἀνατρέψαι δὲ τὰς τῆς πιχρίας 

ξηρᾶναι διὰ μετανοίας, οὗτός 

ἐστιν δ΄ σχαφείς. Διόπερ καὶ ἡ τῶν ἀχανθῶν χύσις 

χωλύεται τουτέστιν, αἵ μέριμναι τοῦ βίου τούτου 

“Ψ ᾿ ς ᾿ 
ῥιζας., χαὶ οἵονει 

“- , εν» , » “ 9 -ῳ -, ἽΣ 

οὐδεμίαν ἕξουσι χώραν ἐν τῇ ἀνατροπῇ τῶν γηΐνων, 
τὰ ἃ - Δ ε9, - " 

Ἔτι πρὸς τὸ, μὴ τμηθῆναι, χαὶ τὸ ἐν τῷ χατὰ 
39 ,ὔ Εὐ π ἘΝ , πὸ ΄ λ δι - Ἔ. ᾽ 

Ιωάννην Εὐαγγελίῳ εἰρημένον παραληπτέον: ᾿Εγώ 
᾿Ὶ ΄ 

εἶμι ἢ ἄμπελος ἣ ἀληθινὴ, καὶ ὃ Πατήρ μου ὃ 
5 ΠΈΣΕ Ε: τ ; 

γεωργός ἐστι. Πᾶν χλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον χαρ- 
Ἁ ἐς ΟΣ 

πὸν, αἴρει αὐτὸ, καὶ πᾶν τὸ χαρπὸν φέρον, χα-- 

θαίρει αὐτὸ, ἵνα χαρπὸν πλείονα φέρη. Ὃ μὲν οὖν αίρει αὐτὸ, ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. Ὃ μὲ 
: ὴ 5 5 Β ὃ 

χαχὸς οἰχονόμος, Σκχάπτειν, φησὶν, οὐκ ἰσχύω " 
ἴ 5 

ὃ δὲ ἀγαθὸς χαὶ φρόνιμος οἰχονόμος ἐπιστημόνως 
, “ " 

περισχάψει - τουτέστιν, ἀναχινήσει πάντα τὰ ὑπάρ- 

᾿ ἑαυτοῦ ζωῇ 

6 ΡΕΙΠΟΙ͂ΡΑΙῚ δια νἰϊεθ ἀσσοπη πο} 11. Οϑίθπεϊε αὶ προσοιχειώσει " δεικνὺς, ὅτι ὥσπερ ἢ γῆ; ἀφιστα- Ἂ ς)γ͵0Ὸ Ἷ 2 

ἀ ἘΦ τατος ἀορναναθίιν, ἴῃ «αθριι5. 5ἷς Ἰοσὶ- 

πλῖι5, ὅμοιός ἐστι ξυλαμπέλῳ χαὶ φύλλα. Αἱ Ζυϊηάιιο 55. 

ὅμοιός ἐστιν ἀμπέλῳ, ξύλα χαὶ ς φύλλα οἴο,, Ορεπιο. 

« Νείενοβ ζαϊπ ας ΠΠΡγὶ μμὴ ποιούσῃ. ἘΔ οὐ ποιού- 

σῃ. 

ΓΈ παραχειμιένην. Αἱ 4υϊηψας. 155, περιχειαέ- 

νν. 

8 Νοκινὶ 5ὸχ ᾿ργὶ νοΐογοβ ὠφέλειαν λαμιδάνειν. ἘΔῚῚ 

ψειῸ ὠφέλειαν ἀποδάλλειν, ἀεὶ διμγνι ἐρϑίιις. σοπιπτοάδιπε 

πεαίονίαπε αὐ) σοι δ. (δυο ἀὐιτοπι ἴπὶ 11] πὸ τα σου ρτιπὶ 

ἱηνοποῦίης ΓΥΡΟΘΤΆΡΙΙ Ῥατίβιοβος, πθβοῖο : 564 σουίο 

βοῖο ἴπ {Π|5 ᾿ρ5ὶβ (ΟΟ ΠἸοΠΡι5, ΦαΙΡιι5 «ἃ οὐϊτοποῖα 

ϑιατη ἀ]ουπαπἰἀπὶ τὶ ϑιιηΐ, οἰ πημτιπὶ σοπβία πον 

Ἰοσὶ ὦ αν λαμδάνειν, αὐ σιμιηὶ ἰρδίμις δοπεπιο είν 

πιαίογία τ. Τϊά ἐπὶ ἐπὶ ὁ πλούσιος. Ατἀοαϊα τη Δῖς5, 

ἄςοβι. 

᾿ ἘΔ ἐπ᾿ αὐτήν. Αἴ φίπαις 55. 

«παπἴο ροϑι ἴγο5 Δἴ55. ἀχανθῶν φύσις. 
τ  οἴοτος αυαΐπαις ΠΡγὶ ἑαυτοῦ. Ἑάιτὶ αὐτοῦ. 

π᾿ αὐτῆς. Α11- 



ΟΟΜΜΕΝΤ. 

, τω 2 - -Ὁ- ’, ΕΞ 

μένη μὲν. τῆς δίζις, τροφὴ τοῦ φυτοῦ γίνεται, ἐπι- 

χειμένη δὲ αὐτῇ, θλίόει αὐτὴν καὶ βαρύνει" οὕτω 

χαὶ ἢ τῶν χρημάτων περιδολὴ, ἐπιχειμένη μὲν 

τοῖς πλουτοῦσι. βυθίζει αὐτῶν τὰς ψυχὰς, ἀλλο- 
΄ .ι - δι᾿ 3 ᾿ “ΟΝ ΄ 

τριουμενη, οἐ τῶν ξγοντῶν εἰς τὴν τῶν ὀξομένων 

᾿᾿- ὸ; -- πε ὦ Υ, 3 - Ξ 
μετάδοσιν, τότε αὐτῶν οἰχεία γίνεται. ᾿Αχολουθεῖ 
“-᾿ - , μ ; Α - ΄ 

ὃξ τῷ ὯΝ Ε ἘΞ οι » Μηδὲ σχάπτεσθαι, τὸ ἀναδαί- 

νειν ὡς εἷς ερσον ἄχανθαν. Τοὺς ἐ ἐνεχομξνονς τὲ ταῖς 

τοῦ βίου μερίμναις ὃ Σωτὴρ ἡμῶν ἔφησεν εἶναι 

γὴν ἀχάνθας ἐχφύουσαν, δεχομένην μὲν τὸν τοῦ 
, Ξ ὭΕΣΙΣ: ἘΞ 

λόγου χαρπὸν, συμπνίγουσαν δὲ ὑπὸ τῶν ἀκανθῶν. 
Εἰς " οὖν τὴν ἀγεώργητον Ψυχὴν πολὺ τὸ πλῆθος ς " οὖν τὴν ἀγεώργητον Ψυχὴν πολὺ τὸ πλῆθος 

τῶν μεριμνῶν. Διό φησιν, 
ὡς εἰς χέρσον ἄχανθαι. 

ΒΡ ἐπρο ἘΣ τς 
Ἀναδήσονται εἰς αὐτὸν 

Τάήρει δὲ, ὅτι ἄνω μὲν εἶπεν, Ἔμεινα τοῦ ποιῆσαι 
σταφυλὴν, ἐποίησε δὲ ἀκάνθας - ἐνταῦθα δὲ 

θηχε τὸ, Καὶ ἀναδήσονται. Μέγεθος ἢ γάρ 
χαχίας, χαὶ τὴν ἐπὶ πολὺ χύσιν ὃ ὁ λόγος ἐμφαίνει διὰ 

οὰ ; 
΄ 

τῆς ἀμπέλου τὰ ὁλαστήματα, αἴρεται αὐτῆς ὁ δετός" 

τῆς τῶν ἀκανθῶν ἀναθάσεως. Εἶτα ἐπειδὴ πονη 

νν» “- -- 

ἐπειδήπερ οὖχ εἰς δέον ἐχρήσατο τῇ παρ᾽ αὐτοῦ 80“ 
,ὔ σι . - “Ὁ ΚΑ ᾿ - - 

ἡθεία. Ὥστε καὶ ἡμεῖς ὅταν ταῖς παρὰ τοῦ Θεοῦ 

δεδομέναις ων ἀτσρμαῖς μὴ εἰς ἐτῆς, χεχρη- 

μένοι ὦμεν, ἀφαιρεῖται ἡμῶν ἣ ἐξ οὐρανοῦ βοήθεια. 

Εἰ δὲ ἀμπελὼν ὁ Ἰσραὴλ, ἀγεώργητος μένε! διὰ 
Ἂν , - οΦἦ΄᾽ 3 ΝΥ 5 7Ὰ Ἃ » “ὦ Ἁ 

τὸ μὴ ἀποδιδόναι τοὺς ἐπιδάλλοντας αὐτῷ καρποὺς 

τῷ Δεσπότη " ἀλλὰ πρότερον μὲν τοὺς ἀπεσταλμέ- 

νους δούλους δεῖραι: καὶ λιθοδολῆσαι, καὶ ἀποχτεῖ- 

ναι, ὕστερον δὲ χαὶ αὐτῷ τῷ υἱῷ τοῦ δεσπότου τὰς 

χεῖρας εἰς φόνον ἐπιδαλεῖν. Αὐταὶ “ δὲ πᾶσαι αἱ 

πονηραὶ χαὶ ἄδιχοι πράξεις ἄχανθαί εἶσιν ὥνομα- 

σμέναι" "διὰ τὸ γῆς κατηραμένης εἶναι βλαστή- 
ΓΟ; 3 ν᾿ βι . 

ἀατα, εἰχότως ἐντολὰς λαμέάνουσιν αἵ νεφέλαι 

τοῦ μὴ βρέχειν ἐπὶ τοιαῦτα ἐχ 

ἀμπελῶνα. Τίνες οὖν αἵ νεφέλαι, καὶ τίς ὃ 

ἡ Σ " 
τον τὰ έρο ντα 

. 
ὄμδρος: 

Ἔχ τῆς περὶ νεφῶν φυσιολογίας πειραθῶμεν εἰς 

ἔννοιαν τῶν εἰρημένων ἐλθεῖν. Ἔστι τοίνυν ἣ νε- 

φέχη ἀὴρ ἘΠ} Ὲ ἐχ τῆς ὑγρᾶς χατὰ γῆν ἀναθυμιά- 

σεως ΒΠΝΙ σα ον, εἶτα μετεωρισθεὶς τοῖς ἀνέμοις, 

ὅταν λάθη παρ᾽ αὐτῶν ἀξιόλογον ἄθροισμα, χαὶ τὸ 

ἐχ τῆς ἐνεσπαρμένης “ αὐτῷ νοτίδος βάρος ἱκανὸν 

ἐγγένηται, τότε σταγόνας εἰς τὴν γῆν ἀφίησι. Καὶ 

4 ΠΙᾺ, εἰς οὖν εἰς,, δαὶ ἐλλειπτιχῶς ἀεὶ, ατι ἰτποα 

6ϑ88 πιθ πιο, πὶ []1]οτ, πιο ΠΟ έζαν. ϑαρρ τας ἰριῖ- 

ἔπη" ορογίθε ψευθιιπι ἀναδαΐνει, ἀξ αἸτα, φαοα ππαρὶδ 

Ῥἰ δοιιοτῖε. 

ῬΒῖς γεΐεγες ψυαίΐπον ΠΡτῖ. ἘΔ τοτὸ μέγεθος γὰρ 

ἐπί τι τῆς. διαϊίπι Ἀςρ. τεγίῖις λόγος ἐχφα 

«Ἑάδιτ αὗται δέ, Αἱ 4αΐπαιις. Δ 
νει. 

. αὐταὶ δέ. Μοχ 

ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ 

Β 

α 

ΡΒΌΡΠΕΤΑΜ. σΑΡΌΤ ν. 051 

ΠΙΠΉ Γαι ΠῚ 4τιο αἱ «πιϑππα ἀπηοάτι ἔου τὰ {1125 Δ} γὰ- 
ἄϊσθ βοϊνι παν, ἔξ ῥ᾽] απῖδθ Αἰ Ππηθ ἔπη... οἵ θὰ {11:8 
εἰ ἱποιπηθῖῖ. σοπιργίπηϊε 1Πὰπ| οὲ ἀσαγαναῖ : 5ῖο 
δὲ οριιπὶ Ἔχϑιιρθγαπτα ἀν 115 ᾿ποπιη 65, 60-- 

ΓᾺΠῚ ΔΗΪΠηὰ5 ἀθηηθυσιξ., ἁ]θηδία γΕΙῸ ἃ ρόβ86550- 

Υἱθα5., εἰ ἱπά! σϑηεῖθιι5 ἀϊπεγι θεῖα, της δόγιπι {πε 

ΡΙΟρεῖα. 564 ὃχ δὸ φιοά πϑάτι ρυΐαΐα υἱπθὰ ἰδ, 
ΠΕΙῸ ἴοϑϑα, ΘΟΠ5Θ 465 6ϑξ πιὸ ἴῃ δὰ ἰδιη 8 Π| ἴπ 
ἴογγὰ ᾿ποῦϊ τα ογεβοαπε 5ρ1Ππε5. ϑθγνδῖου ποβίθυ 605 
4] 5656 Βυι}τι5. υἱΐδο οὐ Γῖ5. ἃς 5010} πΠ 10 115 ἴπὶ- 

ΡΙΙοαπε., αἷξ 6556 [ϑυγᾶπι ϑρῖπαθ. ὈγΟ ποθ πο ΠῚ. 

415. φυϊάθην θχοῖριε γευθὶ ἔνιοί, 56 1Ππ|πῈ 
5Ρ1η15 βι!Ἂοοαι. Τέα 16 ᾿Πσ ἢ 5 ΘΕΓΑΡΙ ΠῚ ἔπ πὰ 1Π- 
γα ἴῃ ἀπἰπηδπὶ που δ η}. Ἐδπὶ ΟΡ σατιβᾶπη αἱΐ Ὡ 

Οτοσοοπέ ἐπ δα ἰαπιηπαπι ἐπ ἱποιμῖία ἰθγτ 

ϑρίπο. 
τήϑ. ΟΡ βθυνὰ δἰιξθ πὶ ΡΓΟΡμΘἴδΠῚ 5 ραυῖι5 {4π}- 

ἄδπι ἀἰκῖθδθο : Ἐχερεοίανὶ τι ἔασογεῖ πυαπι : {ὲ- 
εἷξ ατιέοτπ ἐρίπας ; Εἰς νερὸ δά ἀτάϊε : ΕἸ ογθσεθηῖ. 

Ἐλθηΐμη. τηασπᾶπ “πα πηἀαπιη τη 18 Π|, 

[ιιβίοπθηι ᾿αθ βου ρεπίεπι ἱπάϊοαξ βου ρέιγα., ΡῈΡ 

ΒΡΙΠΑΡΕΠῚ Ἀ5ΟΘΠΒ.ΠῚ ΔΟΩΘΠΟΠΟΠΊ]ι6. Ἰθοϊπ δ 
ἀποπίδπι ργᾶνα 50 ηΐ ν]Π 685 σϑυτηϊηα, ἃ δὰ ἰ0]- 

Τϊξαν ῥ᾽ ανία : φααπάο αι! 6 πὴ 6]1155,. τ ΡὰΓ δγὰξ, 
δα]ιπηθηΐο τιδὰ ΠῸΠ δϑῖ. Οὕάγθ δὲ ΠῸ5 6ΠΠΠ} οο- 

οαϑίοπο ποῖβ ἃ Πθὸ ἀδΐᾳ πο δα ΒΟπιιπῚ τε πηι, 

ΠΟ ἷ5. δά π τὰ ορἰεδίθ ργφϑίάϊιπι. Οιοά 51 15- 
ΓΔ 6] νἶπθα δϑῖ, τηᾶπρε ἱποιϊτα , ΠΟ 50}ππὶ 406 
Ῥομλΐπο ποῦ Αἰζα!θυῖε ἔγασἴτι5 5101 σΟΠσΡΙΘΠία5.. 
564 404 5ΘΓνῸ5. ΡΓΙῸ5 δ 56. Τηΐθ505 σθο ἀουῖξ, 
ΟΡγαθυῖε ἰαριά]θι5. εἰ ὁσοϊάθγιξ, ἀο ΡῬοϑβίγοπηο ἴῃ 

ἴρϑαμα Πϑεὶ Π] τ πη τπᾶπιι5 δ πθοθι 1Π]Θοθγῖτ. Ετιο- 

ΤΠῚ ΔΘ ΠῚ ΞΡΙΠΑΓΕΠΩΏ ΠΟΠΊΪΠΘ ᾿ΠϑΙσΠΙ5 ἔπτθ 
ΟΙΏΠ65. Ὀγᾶνε οἵ ᾿π]τιϑῖα ΔΟΙΟΠΘΘ : τι ἴδ Γῶ5 

τηϑ] θά Ἰοῖξο ἔδειιβ στη 51Πν 106 ἃ6 Π]ΘΡΊῸ Πα) 6 5 

ἴῃ νἱπϑαπὶ ἔα! α ΓΟ εν πίθη. ΠΟ Ρ]ΠΘΓΘ. }1|5585 

βιιηῖ. Εσάηπα» ἐαπάθπι πιι|)65., ΘΟ π|5 πη θοῦ} (ο- 
ΠΘΠΊΕ Ῥ 1015 ΓΟ ΠΊΠ 15 Δ πιι)65 ϑρϑοίδηι!- 
Ρὰ5 αὐ δοιτιπὶ απ: ἀϊοΐα 5ιπῆ, 1π|6} 1 ο πεϊ πῇ 

Ῥογῆπϑογθ. Ἐδὲ ἸσΊ τ ΠΡ 65 ΔΓ ΟΓασ5115 6Χ Βιιτη]-- 

δὲ ΠΠΠπ|5 

αἰ. νὰρουῖθιιβ 6 ἴθγγα δχοϊζατ5 σοηϑίδηβ, ἄθὶπ 

51Π511Π|Ὶ ὙΘΠ 5. ΘΥ̓ΘΟΙτΙ5 5 51:Π|1| ἀΓΠ 116 ΘΟΓΕΠῚ ΟΡ6 

ἴπ δέ πὶ ἀσθυντη σΟΠσγοσαπι5 δδὲ, εἴ ἐν ἢπ- 

ΤΟΥ 51:01] ἰπϑθρϑῦθο σραν α5. δ {{ΠἸπ]Ὶ 6 5. Δοοοϑϑὶί 

. ἄξεεκε αἰ. ἐπι αἱ διὰ τό, ΔῈ 1π φαΐπαιιο 755 

ἃ ψείογος φιίπχας ἩΡεὶ ἐπὶ τὸν τά, Περὶ τὰ ἴῃ οχ- 

Οἰι515. 

« Ἐσ1Ὲ αὐτῶν. Απεῖχαϊ ἔγεβ ΠΡτῚ αὐτῇ. ΑἸ ἄπο αὖ - 

τῷ, ἀέρι νἹἀε]οεῖ, τποῖτες. Θέαειπη 5ὸχ Νββ, γῆν ἀφέη- 

σι. ἘΔΙΠ ἐνίησε. 

μος. 8. τή 

Δα). 2 
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[᾿»] [Ὶ Ἐπ 53. 18: 



Ῥειιῖ.353.2. 

Τδίάεπι. 

Ῥαπ.3.38. 

Ἰειῖ. 

“Ὁ5}Ὲ 

Τριάεηι. 

5.5." 

38. 

ῃὉῃ᾽. 

082 ΑἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΠῸΝ 

ταπς ἴπ ἴου γα πὰ σα τα ΤΊ ἸΔ]ττπ". Ἡος φαϊάθηι Θδὲ 

{πὰ θυ πὶ παῖαρα, {πὶ δια ΟΥ ΣΙ ΠΘ ἢ γα ΠιΠ1} ἃ 
ἴουγα, 0 ΠΟΥ ῬΘΡ ἀθγὰ ἴπ ἔθ Γὰ πῇ “ 6] ΡΠ Εν. 

ἘΪμσπιΘΪ ουᾶπε δὲ ῬΥΌρ θα, «αὶ ἃ ΘΟΙΜ ΠΣ Πὶ 

4υϊάθπι παᾶῦαγα οὐἸα πα], 56] ργορίθυ Ἀπ πη μῖι- 
αἰταῖθηι νἰσίπτθ ΒΡ εἰ τπι5 πη 5] 1π16 ΟΡ οι, ΔηΪπΠπὰ- 

Ῥῖς. Βοῃὶβ δὲ ἔασι βου ῖβ νἹ τ] τππὶ Ὑ θυ θΟ τι ΠῚ σι ετα5 
᾿π5 ἘΠ απε. ΤᾺ]Π15 ογὰς ΜΟΥ 565. ἀἴσθηβ : ἔαερο- 

οἰδἔμε" τιὶ ρίμνία,, οἰ οφιίίιιτι πιδίιτπι ; Οἵ ὙὙΘΙΙ5 ἃ 
Ομιαξὶ ἱπιθδτ" 5ΙΡΟΥ σγαπιθτι, οἱ σιιασὶ ρπινῖα τεῖ- 

ναϊὶς ἰπ ποῦν απι. Ῥυθοῖρίταν τα τι6 ΘΘο]Θϑ ΕΠ} 115 
ἰϑεῖβ υἱν τα Π] ι5., Π6 ἴῃ ν᾿ π ΘΠ} ΒΡ᾽ ΠΙ ΓΘ γὰ πη Ρ] απ, 

118 ΠΤ) Ϊ ΠῚ1ΠῚ ΠΠ]ΘΊΠ1}] 51115 ΒΡ1Π15 ΘΟΓΌ παν ἱτ. ΟΌΔΤΘ 
ἴπ συ πασορα {Π8 πῖιπο 5116 ὕπιι Τ)6ὶ γϑυθιιηὴ , ΠΘῸ 

δϑ ἀρ] π5. ργορ Ποία, πϑάτιθ ΡΥΙΠΟΘΡ5, πϑάτθ 
ἀπιν : 56 ϑδιιάτιπι σγᾶνθ, Πα Ριι5. Π1}}15. οάπι- 

οἴπιπι : Παρ Ρ6. Ρῥγοπιιηεαία ΟἹ πὶ ἀν θυβιιβ ΘΔ ΠῚ 

τη ]θάϊοῖο σοηἢνπηαῖτ. ΝΙΝ λη. Μὲ γί {τἰϑὶ 

οοὐἶπτη 5 ΡΕΥ σαριξ ἀππιπι., «πέῖπι : δἰ ἰθττα δι 

ἴε ἤεντθα. Ἐλ γαγϑιιβ., 1266 ])οπιῖπιις. ρἰπινίαηι 

{ΟΓΤ ἔπ ριενογεπι : οἱ ρεϊνὶς 6 σοῖο εἰοςοοπεῖθε 

ΣΙρΡΟΡ ἴδ, φιιοαάιϊπισηπθ αἰϊγὶνοτὶξ ἐδ. ΝῸΠ ΘΠΪΠῚ 

ἈΙΏΡΠ 5. δχϑίαηξ Πα]065 ΒΡ᾿ ΓΙ ἔα ]65. : ΠΘΊτ16 ἅπΠ|.-. 

ὈΙ 5. γϑρουῖταν ρυορποία : βιψυσάθηη. ἤγηιθ ἃς 
σοπδίαηίοι βουναῖαν. ΠΟΙ Ϊπὶ Ρυοθοθρίπηι. Εἰ5ὶ 
Π1]065. Ῥἱ τιον ἀϊουιπταν, ΠΙ ΠΟ μΠπ15. ἔλθ. {] 

Ρὶλάι., Τομηΐπιιβ οϑὲ ΝΟ δϑὲ δηΐϊμπ., ἃἰΐ ΡΓὸ- 

Ῥμοία., αὶ ρμ᾽παξ, δος πα. Ἐπ ᾿ἴθυηι ἐδ ροὺ- 

80πὰ Ποὶ ἀϊοϊιιμι δ5ὲ : ΕῈ ρμίμαπι διιρθι τιπαπι 
οἰνίἑαΐοπι : 5ΙΡΟ τπιάπὶ ατιΐδηι οἰνί αι θην τιοτὶ 

Ρίμιαπι : μαγξ τπα ἰγγϑαθίίμ" : δὲ ΡαΓΣ . διιρετ 

4τίαπι πηι ρμίμιογο., ἀγθϑοθί. ΘΔ ΧῚΣ ΠΙΠΉΪ Ίμ1 Π)ΘῚΙ5 

Ῥνοπιι5.. Π6  Ίσϑῖαν ἀθιθυ ον ῬΆΡΘ., τ ἴῃ δὰ 

Θουηὰ ΘΧ γα ης τη] 1186. ῬΘΥΞρΡΊοιΘ. 5ΘΗΒΙΜΠῚ 

Χμ Βαϊ. ἀἴοι αυ]τι5... ΠΘΠῚΡ6. Ὑἱπθᾶπη 15 ΓΘ] 

γΟΟΔΙ, οαϊ δ {πιῶ ΡΥ πιιηταΐα διπὶ δὲ ργθαϊ- 
οἴ, Θυ θη} ἃ 6556 Β1 11 {1|5 651. 

τή9. Εὲποηιο ὕπάα, πονοῖία ρίαπία αἰϊϊοοΐα. 

ἈΡΡδ απο 1860}» ἀἰδρονετα Θϑὲ πὶ Ἰϑυᾷθ θη οἱ ὅπι- 
ἄαμι. Νάμι ρυϊπιαια αυϊάθηι αν άθ μοϑὲ βαΠ]15 
ΠΟΥ 6 γοσπαπίθ. ἀἰνίβιιβ οδὲ Ρορυ]ιβ ἴῃς ἢ] τι πὴ 
ΒΔ Π]15. δὲ ἰρϑίιπὴ αν] : ροβῖθα γ6}Ὸ 511} ἈΟΒΟΔμ., 

4{|ὸ Τομρον 6. ΖΘ ΟΡοδη ἢ] ππ|ι5 ΝΆΡαΙ, απὸ δὰ- 
οἴονδ Ῥϑοοαν [5086]... ΕἼτι5 ἀθοθηι ἃ ἀἠοίδοιο- 

ΠῚ ἱπηρ} 1. Οὐιαν δ ΘΕ ΪΔΠγ παι} απ] ΠΟΘ} ΘΟΥΕΪ ΕΠ 

ΔΡΡΟΙατϊοπθην. Οοηϑίαϊ ἃ πὶ 6Χχ 4υαγο Ἀθθπο- 
ααιπὰ ΠΠΡῸ ἉΠΉΡ]Ἶτι5. ρΘοσα556 ᾿5ΡΆΘ]ΘΠῚ.,. τη 6 οἷ- 

ΓΈ Δι ὡσεὶ ὄμδρος. Αἴ φαϊηάιιο Δ55. ος 

τα ταῦϊτο πῆνα δ οἵ ππιι5 Νῖς, αἱ ἘΣ ΣΩΣ ἍΜ «πα- 

ἴαυον αἱ οὐράνιαι. 

α Αρυὰ ΤΙΧΧ εἰ ἴπ ἀσὶθις Νῖος, Ἰορίταν οὐρανὸς ὁ 

ὃ. ΒΑΘ ΜΆΔΟΝΙ. 

" Ἐδρα, Δάλος ΕἾ ΕΥ τος πὶ ρει. 
αὕτη τῶν ὄμόρων ἣ φύσις, ἀπὸ γῆς τὴν ἀρχὴν 
ἔν ᾿ ᾽», 52 , ΞΡ ἾΣων - 
ἐχόντων, χαὶ δι’ ἀέρος πάλιν ἐπὶ τὴν γῆν Ἰθεες 

᾽ “-Ὡ φ- -Ὁ 

μένων. Τοιοῦτοι ἦσαν χαὶ οἱ προφῆται, ἐχ μὲν τῆς 
Ἐξ ᾿ Ξ ᾿ Ἐπ ΑΝ ; 

χοινῆς φύσεως ὡρμημένοι, διὰ δὲ χαθαρότητα 

ψυχῆς τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος ὑπερυψούμενοι, 
ΡΝ; ᾿ ΝΣ ΠΑΠΑ͂ 

χαὶ λόγων γονίμων σταγόνας ταῖς ἘΝ ταῖς ἀγα- 

θαῖς χαὶ χαρποφόροις ἐνστάζοντες. Τοιοῦτος ἦν 
Ὦ Μωύῦσῆῶς, λέγων, αν ὡς ὃε 

φθεγμά ἢ μου" 

τὸς τὸ ἀπό- 

χαὶ πάλιν, ὄ μόρος ἐ ἐπ᾿ ΟΎΡΟΣ 

στιν, χαὶ ὡσεὶ νιφετὸς ἐπὶ ΙΕ Ν Αὗται οὖν αἱ 
Φ οὐράνιον δυνάμεις ἐντολὴν λαμδάνουσι τοῦ μὴ βρέ- 

χειν ἐπὶ τὸν ἀχκανθοφόρον ἀμπελῶνα, τὸν ταῖς 

ἀχάνθαις ταῖς οἰκείαις στεφανώσαντά μου τὸν Δε- 

σπότην. Διὰ τ 

γωγῇ ἐχ 
- 
χε: 

ν 
ουὸ 

" 

οὗτο νῦν σιωπή ἐστι παρὰ τῇ συνα- 

νὴ “λόγου Θεοῦ, χαὶ οὐχ ἔστιν ἔτι προφή- 

τῆς » ἄρχων; οὔτε ἡγούμενος, ἀλλ᾽ αἴθρις 

δεινὴ καὶ ἀνέφελος, τῆς πάλαι κατάρας ἐπ᾽ αὐτῆς 

βεβαιουμένης " ὅτι, Καὶ ἔσται σοι ὃ ὃ οὐρανὸς ὑπὲρ 

χεφαλῇς σου χαλχόῦς, καὶ ἣ γῇ ὑποχάτω σου σι- 

δηρᾶ " χαὶ πάλιν : Δῴη ὃ Κύριος τὸν ὑετὸν τῆς γῆς 

σου κονιορτὸν ; χαὶ ᾿χοὺς ἐχ τοῦ οὐρανοῦ χαταδή- 

σεται ἐπὶ σὲ, ἕως ἂν ἐχτρίψη σε. Οὐχέτι γὰρ αἱ 

νεφέλαι αἵ πνευματικαί" καὶ οὐχέτι προφήτης, τῆς 

ντολῆς τοῦ Κυρίου βεβαίας φυλαττομένης. Κἂν αἱ 

ἔλαι δὲ βρέχειν λέγωνται, οὐδὲν ἧττον ὃ Κύριός 

στιν ιδ βρέχων. Οὐχ ἔ ἔστι γὰρ, φησὶν ὃ ἜΞΆΣΕ 

-ξ ξ Ὲ Ν 
Ξς μν : Καὶ βρέξω ἐπὶ πόλιν ἀξ ἐπὶ δὲ 

πὸ) ίαν οὗ βρέξω - μερὶς αἱ χήσεται, χαὶ πόλιν μίαν οὐ βρέξω - μερὶς αἱα βραχήσεται, 
ΡΞ ᾿ Φοα, “' ΕἸ “ξ Τ᾽ θ [, ἘΞ ὅ » 

μερὶς, ἐφ᾽ ἣν οὐ βρέξω, ξηρανθήσεται " οἴκονο- 

μοῦντος τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ τὴν μερίδα τῶν χειρόνων 

μὴ βραχῆναι, ὑπὲρ τοῦ ξηρανθῆναι 

τῆς πονηρίας βλαστήματα. Σαφῶς παρέστησε τὸ 

3 τ 
εν αυτῇ τα 

» βούλημα τοῦ λόγου, ὅτι ἀμπελῶνα τὸν Ἰσραὴλ 
΄ ,. ἃ , Δ ΨΥ ΚΟ ΄ ἣ λέγει, περὶ ὃν γενήσεσθαι τὰ ἐπαγγελθέντα χαὶ 

προειρημένα ἠπείληται. 

Καὶ ἄνθρωπος τοῦ Ἰούδα, νεόφυτον ἠγαπη- 

ἕένον. Διηρέθη ἣ προσηγορία τοῦ Ἰαχὼδ εἰς τὸν - Ἶ Ἴγ0ρ 

᾿Ισραὴλ χαὶ Ἰούδαν, πρότερον μὲν ἐπὶ τοῦ Δαδὶδ, 

ετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Σαοὺλ, μερισθέντος τοῦ δ γῇ 

λαοῦ εἰ ἰς τὸν διὸν Σαοὺλ καὶ τὸν Δαδίδ - ὕστερον 

τοῦ Ῥοδοὰμ, ὅτε Ἱεροδοὰμ ἀπέστησε 

τὰς δέχα φυλὰς υἱὸς Νάδατ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾽ μι 
39 , Χ τ Ν τ ὃ τ ΕΣ Ὁ» 

Ισραήλ. Διὰ τοῦτο καὶ νῦν διπλῆς ἔτυχε τῆς προσ- 
; πὴ τ Εὶ 

γγορίας. Φαίνεται δὲ ἐχ τῆς τετάρτης τῶν Βασι- 

ὑπέρ. Ηος ἴρϑο ἴπ Ιοοὸ ποβιτὶ Νῖξβ, ὁπῖπος Παθθὴς χε- 

φαλῆς. Ἐδτ χεφαλήν. Βιατπι ἄπο ΜίΞβ, ὑετὸν αὐτοῦ 

τῆς. 

ΡΤΑΡΥΙ νοΐογοβ τὸ βούλευμα. ΔΙ τὸ βούλευμα. 



ΟΟΣΙΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΝ 

λειῶν πλεῖον “ ἁμαρτὼν ὃ ᾿Ισραὴλ, διὸ χαὶ τάχιον 

ἠχμαλωτίσθη. Καὶ ἐν τῷ Ἰεζεκιὴλ “ ἐννενήχοντα 

μὲν χαὶ τρεῖς ἡμέραι ἐπὶ τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ Ἰσραὴλ 
- “ω ΄ ον τὰ ““Ἧ,“» Η 
ἀριθμοῦνται, τεσσαράχοντα δὲ ἐπὶ τοῦ Ἰούδα. Διὰ 

τοῦτο χαὶ ἐνταῦθα ὃ μὲν ἀχανθοφόρος ἀμπελὼν 
Ὑ. -βψ. ι ᾿ ΡΝ σὰ ϑπ, κὸν οἶκος τοῦ ᾿Ισραὴλ γίνεται, ὃ δὲ τοῦ Ἰούδα ἄνθρω- 

πος οὐχέτι ἀμπελὼν, ἀλλὰ νεόφυτον, οὗ χεχερσω- Ὁ 
μένον, ἀλλ᾽ ἠγαπημένον. Τίς δὲ ὁ ἐξ Ἰούδα ἀνα- 

τείλας ἄνθρωπος, ἀχμάζων τῇ ζωῇ χαὶ “ ἀληθινῶς 

ὑπάρχων ἀγαπητὸς, οὐ χαλεπὸν ἰδεῖν τῷ ἐπιστα- 

μένῳ τὰ τοιαῦτα θεωρεῖν. Ἔμεινα ἵνα ποιήσῃ χρί- 
σιν, ἐποίησε δὲ ἀνομίαν, καὶ οὐ δικαιοσύνην, ἀλλὰ 
χραυγήν. Ἐπείπερ, κατὰ τὸν Σολομῶντα, ΔΛο- 

γισμοὶ δικαίων χρίματα - ᾿ ἀπαιτούμεθα πάντα 
χρίσει ποιεῖν, καὶ μηδὲν ἀχρίτως. “Ἕπεται μέντοι 
τῇ ἀχρίτῳ χαὶ ἀνεξετάστῳ ζωΐ τὰ ἄνομα. Ὃ γὰρ 

ἢ ἑπόμενος τῷ ὀρθῷ λό δὲ χρίνων τὸ πρα- Ε μὴ ἑπόμενος τῷ ὀρθῷ λόγῳ, μηδὲ χρ πρ 
΄ ἣ ΑῚ , Α ον ᾿, τὶ - ΄ 

χτέον., χαὶ μὴ χατὰ τὸν ὀεδομένον ἐχ τοῦ νόμου 

χανόνα, ὃ ἀνομίαν ποιεῖ, χαὶ οὗ δικαιοσύνης ἐστὶν 

ἐργάτης, ἀλλὰ χραυγῆς καὶ θορύδου καὶ συγχύσεως 
αἴτιος. Διότι τοῖς μὲν διχαίοις χρίμασιν ἣ ἡσυχία 

τῶν χρινομένων ἀχολουθεῖ, εὐσταθῶς χαταδεχο- 
΄ ’ - Χ "57 Α ν 

μένων τὰ δριζόμενα, τοῖς δὲ ἀδίχοις χραυγὴ χαὶ 

θόρυδος ἢ στασιαστιχὸς, ἀγαναχτούντων ἐπὶ τῇ 

ἀδικίᾳ. Περὶ δὲ τῆς χραυγῆς ταύτης καὶ ὃ ἀπόστο- 

λος παραινεῖ, λέγων - Πᾶσα χραυγὴ χαὶ βόρυδος 

089 

{ἶπ|5. «ποι ἀθάπιοιιιβ. εϑὲ ἴῃ οαρεϊνιταΐθι. Εἰ πὶ 

ΡΒΕΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ ὺΎ. 

ἘΖΘΟΒ 66, ΡΓῸ ρϑοοδιῖβ [5γδδὶ, πομδσὶ ἴα ἔγ65 ΚΕ τέο 

165 πυμηθγαπέι : ΡΓῸ Πυ25 γερο ρεςοδεῖβ, 4πα- θ:- 

ἀγαρίπία. Οὐαργορίον εἰ Πΐο βριπίξδετα αυϊάθπι 
νἱπθὰ 4 Πη115 [5ΓΔ6] δϑὲ : αἱ πιά ἀοπιιβ, Ποπιο, 

Π0η γἱπθα; 56 πονεῖ ]α ρἰαπέα, ποτα τα πη ποι] 8, 

566 ἀΠθοῖα. Ουΐσπαπη νορὸ 51: πόπιο {16 οχ 1πάὰ 
οὐ πάτι5, νἱΐα Πουθ πε ρ γερά πι5 ἂς γερὸ ἀΠ]θοῖιβ, 

[0116 σοβποϑβοὶ ροΐεϑὲ ἃ {πουῖβ, {πὶ ἴ8]1ὰ οοπ- 
το ρ]ΑνῚ πονοσῖς. Εϑρθοίανὶ τὶ ξασοτει γιαϊοίτιτη: 

Πεοῖξ ἀτιΐεπι ἐπὶ φιιϊεαίοηι., δὲ τιοτὶ ἡιδείαπι,, σά 
οἰαπιογαπι. (τιπ, Ἰαχία Βα] οπιοπμθπι, (οσίίαίϊο- Ργον.15.5. 

πι65 ἡιιδίοτιειη βιπὶ γμάϊοϊα,, οχισιταν ἃ ΠΟ ῖ5., τΐ 

ΘΠ [πᾶ ]οῖο [οἰ ηγι5 Οπγηϊα., ΠΙΒ1] γϑγῸ οἰξγα {π|-- 
ἀϊοίπην. ἘῈ φαΐ θπι νἱΐαμη βἰπθ ἡππά τοῖο δὲ ᾿ποοηϑὶ-- 

ἀδγαῖθ δοίαπι οομηϊξαηίαν ἰηἰυϊταῖοϑ. Ναὶ αὶ 
ΤΏΪΏ]Π16. 56] 1 {π|} Τθοίαπι ΓΑ ΠΟ ΠΘ ἢ), πθὸ {πάϊοαι 
αὐ ἀρσοπάϊτιπι ἰδ, πὸ πῸη ἀσοπάτιηι ὃχ ἀαία 
Ἰ6ρ 5 γόσαϊα., 15 ραῖγδξ ᾿π  συϊταΐθμῃ : πθο ἔμοϊε {- 
5ἘΠΠ 8 Π|, 566] ΟἸΔ ΠΠΟΓῚΒ., ἐπ} πι5τπι6 δὲ σοη ιβῖο-- 
ὨΪ5. δϑὲ διιοῖου. ΟἸΔΠΠΟ ΡΥ ῈΠῚ {1|165 θοῦ 4] 
Τια!οαπίαν., ἐπ οῖα }πιϑα βθα α  [α}", οἴμη δὰ αι 
ἀδογεία 5ι1πῈ, σοπϑία πε γα Πα ΠΟ τι6 ἀπίτηο δχεὶ- 
Ρίδηξ: δοπῖγα οἰ ἈΠΟ, ἘΠ} Ὲ ἔτι5 π16 5 ϑιι5 δο- 

Ὑτιπ, τ ΟΡ 1Π} 5 ᾶτη ᾿πα ἰστια πεν, Πα Ἰοἷα ᾿Π]1ι5- 
τὰ σοπηἴαταν. Αἱ ππιπο ἀπιέθπι οἰδιιόογοπι «ποὰ δεῖ- 

4.5. 

ἀρθήτω ἀφ᾽ ὑμῶν, σὺν πάσῃ χαχία. Ἔστι δέ τις πεῖ, ἈΡοβίο]ιιβ θην δάμηοποε,, ἐΐοθηβ : Οπιπὶς Ερῖες. ἡ. 
καὶ χραυγὴ ἀστεία, ἣν ὁ Κύριος " ἑστὼς ἐν τῷ 485 οἰαπιοτ δὲ ἐμπιεῖξιις ἰοἰ]αἰτιτ αὶ υονῖς., στεπι οπιτιῖ 31: 

Α χιαϊίῖα. Ἐδὲ ἁὐΐθπη δὲ οἰ μΠΟΥ ὈΟΠιΙ5., ΖΑ] ΠῚ 

βἴδπϑ π΄ [60 }0 ΟΠ γ βίπιβ Θιη]51} : {1|8}} τιϑὶι5. δϑὲ οαπ.7.37. 

εἰ αν], οτιπὶ ἀϊοογοῖ : ἤοσοτπθα κα Ποπιϊπιεπει ρς 1. κ᾿ 

ἱερῷ Ἔκραξεν - ἧ καὶ Δαδὶδ ἐκέχρητο, λέγων " 
Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐχέχραξα. Καὶ οὐδὲν θαυ- 

ἅτ. 
ἢ Ν “Ὁ “Ὁ 4 .Ἀ σιϑ, τὶ , , μαστὸν, τὸ αὐτὸ ὄνομα ἐπὶ τῶν ἐναντίων τετάχθαι, 

καὶ σημαίνειν νῦν μὲν τὸ ταραχῶδες καὶ σεσοδημέ- 
νον, νῦν δὲ τὸ μεγαλόφωνον καὶ μεγαλοφυὲς τῶν 

2 ΄, ᾿ 39 Α -- ’ὔ -7΄ 

οὐρανίων δογμάτων. ᾿Επὶ μέντοι τῆς παρούσης λέ- 
ξ Ἷ 3 ων “ΜΕ οὔ 

εως ) ἥ χραυγὴ συγγενής ἐστι τῇ ἀπὸ Σοδόμων 

χαὶ Γομόῤῥας ἀναδαινούσῃ. 

Σ ρμδλ" ΄ σι, 7. ᾿ 5 , Ἁ 

Ωὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰχίαν πρὸς οἰχίαν, χαὶ 
“ Δ ἢ » ᾿ τ » “γ, . ’,ὔ ΕῚ ΄ 

ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν ἐγγίζοντες, ἵνα τὸν πλησίον ἀφέ- 

οἰαπιανὶ. Νξο φυϊαιιᾶπι οϑὲ τηϊγ], 5] [46 ΠῈ ΠΟΠΊΘΠ 
αἰ γὲ5. σοπίγαγίαβ ἐθϑι σα πεϊαβ 518 πβῈ αι, 5] 
γι ἀθ]τοθῖ τποάο τππιι} Ππποϑτι πὴ {π]ρίαπη δὲ ἔπ-- 
Ῥ] ΘΠ πιη 5 σπἸΠοθ , πιο 0 γΘΓῸ ἃ] τὰ ΠῚ τηᾶσ ἃ Π}- 

46 ορἰδδεια πη ἀοσηηαίτπη. νόσθμη. Ῥγοΐδοϊο ἴῃ 

ῬΥΘΘΘΘΠΠ ἀἸσιοπ 6 ΟἸΔΠΠΟΡ ΟἸμΠ 60 {|| ἃ ΒΟΙΟΠΙ15 66». χ0. 

οἱ Οπιοσσμα Ὡβοθηάξ, Αἰ πιταΐθπι παθοϑξ. 

τῦο. 716, φιιὶ σοπγιιτσιιπε ἀοπιίτπ στιπὶ ἄοπιο, 

οἴ ἀοτιτη αὦ ἀδτιπι αἀπιονοπί, τὶ α Ῥγοχίπιο ατι-- 

“ἘΔΙΕ ἁμαρτεῖν. Αἱ φυϊπαιε 55, ἁμαρτών. οα5 βιδήθο. 
ἃ Ῥιζαγο 586. αἷξ Οοιηρεῆβιιις, 1Π]ὰ4, ἐννενήχοντα χαὶ 6 Απμφαϊ 5ὲχ ΠΡΥῚ χαὶ ἀληθινῶς, ἙσΤΕ χαὶ ἀλι- 

τρεῖς, οπαπίπία ἴγες, τηδπάοσατα Ε556, πε ἃ Βαϑο θῶς. 
Ῥπτοίδοξιπι : σα] 5 πῸ5 )άϊοῖο ΒΕ ΒΟΥ ίπτι5 Παπὰ ἴη- 
σἹΕ : βεα 4} ἴρβο ἀἸββθῃ πηι, πὶ 60 «πο ουΐραπι 4ε- 
τῖνεῖξ ἴῃ ΠΠΡγαυίπτη, πὸ ἴῃ Ἰρβατη (οπη πη η ΑΓ 5οτ]- 

Ρἔογειη : {π|2πὶ ἃ ΒΆ51}10 Δ] ττπὶ 6856, εχ Ργωίδοπο 
φοπβίαρις. μππο ἘΖοομ ο]1ς Ἰοσιπι εἐ ἄοοῖς εἰ οορίοσε 
ἱπεεγργεΐαμβ Ηϊθγοπυ πηι, ἀοοεῖ ΒΙΡΙἰοστιπι Ἔχειηρῖα- 
τα τη] ἔιτη ἱπίον 56 ἀἰβογορᾶγο : σα]π5 γευθα οἴῖπὶ 
ῬτοΙ κίονα 5ἰπε, γοΐρυσο πο] ; 8564 [οῃΐοπι ἰρβιιπ αὐ- 

ΤΟΝ, 1. 

ΓΝ εἴεγεβ ἔστε ΠΡ ἀπαιτούμεθα δέ. 
6 ἘΘΤΕ οὐπὶ {γῖθιιβ Νῖ55, ἀνομίαν ποιεῖ, ΑΠΠῚ ἔτες ἅμαο- 

τίαν ποιεῖ, 

Β Νοσί τὶ Δῖϑθ, οπηποϑ θόρυσος στασιαστιχὸς, ἐιιγγεεζειις 

σεαϊείοσιι5. ἘΦΊΕ θόρυδος, στασιαστικῶς ἀγανακτούντων, 

'ψμῖίρρε φιῖα {μπιμΐίμοσε ἐπε παπίκιν. 

α ψεΐογεβ βὲχ ΠΡγὶ ποβίσι ἑστὼς ἐν. ΕΔ στὰς ἐν. 

ϑιίαιίπι ἵγε5 Νῖββ, Δαρὶδ κέχρηται, 
τ 

2. 

13. 

ν. 8. 



νΨ.0- 

»ν. τὸ. 

0δλ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΑΌΝ 5. ΒΑΘ ΜΑΟΝ..- 

ἤργαπὶ αἰϊφια. Λιιανᾳμα ᾿μανἱα εὶς 5οἷΐ σιρον Ὁ λωνταί τι. Μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς ; Ἡχού- 

ἐογγαπι ἢ" «{παϊία ὁπΐπι δυιτὶ θα ὧν αἰιγίνιις 1)0- 
πιϊτιὶ ϑαναοιι. δίαπι εἱ {ιορὶπὶ ἀοπιτι5 τιιἶ ; ἐπὶ 

εἰοδον ζει, ΘΥιισυῖ., πιαάϑηθ οἱ ριϊοθγ., εἰ ποτὶ 
ογεπΐ χιὶ ᾿ιαίζογιι ἐγ οἷς. {δὲ ὁπῖπα, Θροι πίει 

ἐἰθοθηι σα δοιιηι, [αοῖοὲ ἰαρτιτιοιίαπι τπιαπι. 178 

φιὶ ξϑηιΐαί αὐ αὐα5 56α, βαοὶθί τη η 5,15. {765. 

Το ΠΠΘπτι πππο 15. αὶ θρ] τινὰ ΘΟΠΟΙρΙβοθηΐοϑ, 

485 5110} ΡΓΟΧΙ ΠΟΥ ΙΠῚ., γοβθοαπί : {{| ΠΘΉτ6 
5115 ῬΓῸ 115 ΧΕΡῚ 5115 ΠΘΊΠ16 5815 [οι ΓΔ Π|}0115 40-- 

ΐ ΓΘΟΟΠ 115 σΟμ 6 ΠΕ, 566 1ῃ ΔΘ. ]5. ΠΟΙΆ (5 νἱ- 
ΟἸΠΟΙΈΙΠῚ ἢ ΠῸ5 ᾿πν Ἀθη 65.) 51 Ο54116 ἐγ ΠΕ Θ᾿ θη- 

[65... δ[ ᾿πίθγο ϑαϑ. νἸο ΠΟΥ 1 ΠῚ ΟΠη05 510] δ ϑονὶ- 

᾿νοπῖθϑ., ΠΧ  ] ΟΡ} διὰ ἀνανῖ πα. 1π ΔΠΘΊΙΘΓΠΠῚ 

ΘΟΔΟΙΙ , ἴπ 51:15 5656 {{Π|}0 115 ΟΠ ΕΓ ΠΟΘ ΠΉΪ ΠΙη6 Ρ05- 

5ΠῈ : πῃ οἵ 5ρΘοΙΟ50 {ΠῸ0 ρυφῖοχίι ἃ δχϑαιδη- 
(Δ ϑι18 ΠῚ ἀν αν Πα τη ἀἰρυι[ππΠ|π|1, 4104] νἸοἰ ΠΟΡΊΠ ΠῚ 

ΡΥ α π!ροῖο οοηεἰσιια, Θὲ 51:15. ΟΠ ποῖα, δι 

ἸΡΒΟΥ ΤΠ {0158 Θ556. νἀ θαπειη". ΟἸΠ]γι15 ΒΟΥ ρίτιγα 
ΟΡ ΞΙ5Π : νυ 5 ΡΟ τι ΠῚ ΟΠ σ ΓΟΥ 155. οὐχ ΑΓ : 

Μιιμιηιφια ᾿ανὶιαὐιὶς 5οἷϊ διιρ ον ἰογτ πὶ ἢ 81 ΘΏλι 

ἃ νἴοῖπο [ΟΡ ΓΔ} {πᾶ ΘΟ] ᾿τ, 460. το τιιιπ) 651 αἷι- 
[οὐνὶ,. «πο ΕΡῚ σοπεσιια. 510 : Ργοίδοιο, δὸ 

ο]θοῖο, ΘΟ ρουΊθίτιυ Γαβαα. Αἰτθυ ἘΠῚ νἰο ητι5 

6556. Αἴάιιο ἄθητιο ἀνανιι πὶ ΟΥ̓ {ΠῚ σα σσ ΘΕ, τὶ 

μος Ἰάθην ἐδ ἃν ούβιι5. ΠΠΠ πὴ ἀἸοαδ : δαδίοι 

50Π]Π166ὲ., [Ογο. ταὶ ἤας ἀἰ α]ἃ γαῖ]! ΘΟΠΒΟΠιμῚ, 

51 ΠῚ του Ραμ ΠῚ ΠΠλὰη ὙἱΠ1065. ῬΟΒ τα. δι-- 
ἴδηι ἀΡ ΘΡῚ 116... ΠΟ Π15. 51:15. ΘρΡΟ]]αἴτ5... δὲ του 
ἈΒΘΙ ΡΟΒΒΘΘΒΙΟΠἾ5. ἔπ|ὸῦ ῬΑΥΓΟΠῚ ΘΙ ΓΘΟΘΡῚΓ : ΠΓΟ 1 
δάδϑε ν]οίητι5. ἈΠ1π|5. : 718 Π| ΠΆΘΟΙ Π ΓΙ Δ]180. ΟἸγτον 
«πομηοίο {ΠΠπ|η} «} 46} ἃ 51:15. Ὁ γ86 1115 ἈΡΙ 5. ἃς 

«παν Ὶ Πα7115. ΠΗ ΙΕΙπὴϊ Ιοπὰ ΕΠ] ἀϑδιιηᾶβ. ΟἸμΟ ΠῚ 

ΟΡΘῸ {{π πὶ [λτιῖς ἴτταν. οι ρ αἰ] θ]τινα Παρ  παὶ 
ἴπη} Ο5] ΓΕ ΡῚΙ5. 65ῦ ΕΤΘΠΪ ΠῚ ΟΥ̓ ἈΥΑΡΊΙΠῚ ἴση σΟμ5]- 

116. 6556 ν᾽ ἀθίτι" Ρ6 1 Δοοοπβα πὶ πηαςτο απ δνὰ- 
δαπεϊ, ]1ὰ ἀυϊθην ἀΘραβοθπτ ΘῈ ΟΡ ρΘητὶ, 
1π ]1ὰ νϑιῸ ᾿πν απ ἃς ᾿Π5}]Π16πιϊ. Ῥυο δοιο δἴοις 
τ] ΘΥ] δ ΠΟ ἷὰ ̓ ΠΟΘΠ τι ΘΧϑυ πσαϊ : ἰτὰ οἱ ΘῸΣ 

᾿πηποάἴοα οὐρα ἀο τ πα] Πασναηβ, Οσυἤτι5-- 

46 ἸποΧ 6 0}}15. θὸ ἀϊμηΐαχαιὶ σΟοροθία:, «ποὰ 

» ( ο]Ρογείπιις. ρυΐμητια ἔσονται οἰχίαι μεγάλαι. ΠΙυά, 

4ιιοα πλοχ βοζαΐζιν, ποιήσει χεράμιον ἕν, Ἰπίουργοϊδ 5 

ἨΙΘΡΟΌΥ πλῖιβ, ἴζὰ βουὴ} - 30 ηῸ ἠαϑεοιῖα, χιαπε δοὲ 

ΤΟΑΧ τραποζιιδνιῖ : οπιπθς αἰϊὶ Ραίιιτι ἐπίενρνε- 

ἐαιὶ διιπῖ. οο. {πὶ δἰ ἡ ϊίαιο εὐ φὸ πἰπιὶα “πε δοχιιθίμ," 

φαρἰνἰκαίοπι, εἰφοθπε Ἴπ 6 να αἱπιθαγιση {αοίεπι να- 

{πι7γι., ἴα] δ 51, 1) 6 5 ἀπιρ]ον ας. 

ς Ἀερ! ἄτι περιτεμνόμιενοι, 
ἃ Ἐ4ΠΠῚ ταῖς ἑαυτῶν. ἀι Μ 

τῶν : ΠῚ ἀΥ θ᾽ ρα πιαι" ΒΡ ρ] ογῚ ἀοθονο {ΠΠπ|6{, ὑπάρχουσι, 

58. ΠΟΒΙΓῚ ΟΠΊΠ65 τοῖς ἑαυ- 

Ω 

σῦη γὰρ εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαῤδαὼθ ταῦτα. ᾿Εὰν 
ΠῚ 
ἔσονται . 

δ ΄, πον Ἅ ΝΥ 3 ΕΣ γὰρ γένωνται οἰκίαι πολλαὶ, εἰς ἔρημον 

μεγάλαι χαὶ χαλαὶ, χαὶ οὐχ ἔσονται οἵ ἐνοιχοῦντες 
ΠΥ ΕῚ - ἘΝ " 3 ΩΝ “Ἥ ᾿ Ω.,. Ὁ 
ἐν αὐταῖς. Οὗ γὰρ ἐργῶνται δέχα ζεύγη. βοῶν, 

, ,ὔ [τ ἦν) - , ΓῚ , ΔῈ 

ποιήσει χεράμιον ἕν. Καὶ ὃ σπείρων ἀρτάδας ἕξ, 
͵ ; Ρ ἼΣ Ἐπ νεεττς τούτι 

πονήσει μέτρα τρία. Ταλανίζονται νῦν οἵ διὰ τὴν 

τοῦ πλείονος ἐπιθυμίαν τὰ τῶν πλησίον “ παρατε- 
ν᾿ ΕΑΝ ΣΟ ΟΡΕ τὰν ἂρ ΣΡ ΜΑΗ 

μνόμενοι, χαὶ μήτε ἐν ἀγροῖς ταῖς οἰκείαις ἀρχού 
ἊΣ ΣᾺ ᾿ Εἰέτω, 

μενοι χτήσεσι, μήτε ἐν ταῖς οἰκήσεσιν ἀρχούμενοι 
ΚΣ  ΡΆ τορτν την ἐσ ει ᾿ ἥ δε ἀρτροι 

“ τοῖς ἑαυτῶν ᾿ ἀλλὰ παρορίζοντες μὲν τοὺς πέλας 

ἐν τῇ γεωργουμένῃ, προσπερ!δαλλόμενοι δὲ τὰ 
ΡΞ . ὦ » [ 

τῶν γειτόνων οἰκήματα, ὑπὸ τῆς οἰχείας πλεονεξίας 

στενοχωρούμενοι, χαὶ μένειν ἐν τοῖς οἰχείοις ὅροις 
φ Υ ἈΝ 5. ͵΄ 

οὐχ ἀνεχόμενοι, ἀλλ᾽ εὐλόγῳ δὴ ταύτῃ χαταχε- 
ν“ 

χρημένοι προφάσει πρὸς τὴν ἄμετρον φιλοχτημο- 

σύνην, “ τῷ δοχεῖν προσεχῇ χαὶ συνημμένα εἶναι 
τῇ , τοις ; : 

τὰ τῶν γειτόνων. Πρὸς οὺς ἐλεγχτικώτατα ὃ λόγος 
ΞΟ ἐν τ ν ν ἘΠΕ μον ἐν 
ἀπήντησεν, εἶπών- Μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς 

Ὁ Ἂ 5 ς ΝῚ ’ “-- 

γῆς; Εἰ γὰρ ὅτι γείτων ὃ τὴν ἐχομένην γὴν γεωρ- 
ΓΈΛΩΣ ΞῈ ἜΝ Α 

γῶν ἀφαιρεθῆναι δίχχιος, δηλονότι, τούτου ἐχόλη- 

θέντος, ἕτερός σοι πάλιν γείτων ἀναφανήσεται, 
ἢ " » 
χαὶ τὸ αὐτό σοι πάλιν χαὶ πρὸς ἐχεῖνον λέγειν 

ἡ πλεονεχτιχὴ χαρδία ὑποδάλλει, εὔλογον 8 ὗπο- 
» , κῇ ν. “ ΄ Νν Υ 
δειχνύουσα εἶναι σεαυτοῦ ποιήσασθαι τὰ πλησιό-- 

χωρα. Ὅταν δὲ χάχεῖνος γυμνωθεὶς ἀπέλθῃ τῶν 
᾿ ; νῷ ὡς ; ᾿ς 

ἰδίων, καὶ γένηται μέρος τῆς σῆς χτήσεως ἣ τοῦ 
ΕΒ τ ᾿ 

τρίτου χώρα «πάλιν ἄλλος γείτων » ἄλλαι σπσυδαὶ, 

ἀποδιῶξαι μὲν τῶν ὑπαρχόντων ἐκεῖνον, ἑαυτοῦ 
ζ “Σ ͵ ' ΔΝ 

ποιήσασθαι τὰ τοῦ τετάρτου γείτονος. Τίς οὖν ἊΑ δὲ 
δὰ ᾿ ᾿ ἣ 

ἔσται σοι ὅρος τῆς ἐπιθυμίας τοῦ πλείονος ; Πυρὶ 
ἐγ: 

γὰρ ἔοικεν ἣ πλεονεχτικὴ χαρδία, διὰ τῆς χαιο- 
ΠΩ Ἁ ν δ᾽ , ν᾿ 

μένης ὕλης πορευομένῳ, καὶ τὰ μὲν φθείροντι, τὰ 

δὲ ἐπερχομένῳ. Ἢ θάπερ τοῦ ἐμπρησμοῦ δὲ ἐπερχομένῳ. Ἤπου χαθάπερ τοῦ ἐμπρησι 
Θέ ΄ ᾿ν ΤΥ , τ ὕλ . δ ΟἿ 

σθέσις γίνεται ἣ ἀπορία τῆς ὕλης, οὕτω χαὶ τὴν 

πλεονεχτικὴν χαρδίαν καὶ τὸν ἀπλήρωτον ὀφθαλ- 
ΣΡ ἘΜ ΕΝ ᾿ ἣ 

μὸν ἐχεῖνο ἵστησι μόνον, τὸ μηδένα ἔχειν τὸν αυν- 
- »» ΟΥ̓ ΠΥ Ὰ 

οριζόμενον τοῖς χτήμασι. ἸΠόῤῥωθεν οὖν ἰώμενος ὃ 
“͵7ὔ ν , ς λῪ ΓΥ Ὁ -Ὁ , 

λόγος τὸ πάθος, οἱονεὶ ἐπάδων τῇ φιλοχτήμονι 

διεὶς {αοιιιαιίνιις. 

ὁ ψ οίουοβ ψυΐπαας ΠΡΡῚ τὸ δοχεῖν. ΕΔΊΕ εἰ ΟΟ]Ρ. 

Ῥυίπιις τῷ δοχεῖν. , 

ΓΈ χαὶ τοῦτό σοι. Αἴ ποβίτὶ βὸχ Ν55. χαὶ τὸ αὐτό 

σοι. 
8 Ν' εἴογος φυΐϊη πο ΠΡ. ὑποδειχυῦσα. ἘΘΤΕ οαπὶ Βερ. 

τογιϊο ὑποδεικνύουσα. Ηοο ἴρ5ο ἴπ Ιοσο ξὸχ Νἴξβ, ποιής- 

σασθαι. ἘΔ1Π ποιῆσαι. ϑέατιπι βὸχ ΝΙ58. γυμνωθεὶς ἀπέλ- 

θυ. ἘΔ1 ἀπελασθῇ, ρτὸ ἀπελαθῇ, δ͵δοίιις ἐσίς 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ων ΟΞ ΡΝ Π Ν} ἌΓ Ρν; , ΕἾΡΕ ΕΠ" 
ψυχῇ, ταῦτα φησι ἡ οἰχήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς 

γῆς; 

Ἐ γὰρ ἐπιθυμεῖς τῶν τοῦ γείτονος, γείτων δέ 

ὅοι πάντως οὐ λείψει “ ἀνάγχη σε δηλονότ! ἐπὶ τὰ 
ἔργα τα φθάσαι τῆς χαύ᾽ ἡμᾶς οἰκουμένης. Εἰ δὲ 

τοῦτο ἀμήχανον " ἀπὸ τῆς πρώτης ἐννοίας παῦσον 
σεαυτοῦ τὴν πρὸς τὸ χαχὸν δρμὴ ἣν, ὠ ἄνθρωπε : 
ἀρκούμενος οἷς παρέλαδες : ἐπιμένων οἷς ἔχεις : 
εἰδὼς ὅτι χαὶ βεγέθη οἰκιῶν, διὰ τὸ ἐξ ἀδικίας 

συστῆναι, ἔρημα ἐστι τῶν οἰκητόρων, καὶ πλῆθος 
"χώρας, ἐκ πλεονεξίας περιδληθὲν, ἄγονον πολλά- 

κις τῶν χαρπῶν ἀπεδείχθη. Προλαμδάνει γὰρ πολ- 

λάχις τὴν μέλλουσαν χρίσιν ἣ θεία δίχη, χαὶ ἤδη 

τὰς ἀδίκως πεπορισμένας οἰκίας, εἰς ἄχρηστον 

" περιίστησιν, ἀπὸ τῆς πολυανθρώπου οἰκήσεως καὶ 

τῆς λαμπρᾶς εὐθηνίας, ἐρήμους τῶν οἰκητόρων 

ποιοῦσα. “ Πολλάκις γοῦν ἔγνωμεν ὅλα γένη ἄρδην 
ἀφανισθέντα, ὡς ἀπορίᾳ τῶν διαδεχομένων χαταῤ- 

ῥυῆναι πρὸς γὴν τὰς μεγαλοφυεῖς χαὶ ὑπερηφάνους 

τῶν οἰκημάτων χατασχευάς. ᾿Αλλὰ χαὶ ὅσοι μετὰ 

παρορισμοῦ τῶν πλησίον τοὺς ὅρους τῶν οἰχείων 

χτήσεων ὑπερεξέτειναν, διὰ τὸ ἀπὸ στεναγμοῦ τῶν 

ἠδικημένων συμπεπορίσθαι τὰς χτήσεις, πάντως 
ἀλλότριοι τῆς θείας ἀπεδείχθησαν εὐλογίας - ὥστε 

ἔνθα δέχα ζεύγη βοῶν εἰργάσατο, μόγις χεράμιον ἕν 

ἃ τρυγηθῆναι" χαὶ ἔνθα ἐξ ἀρτάδαι κατεσπάρησαν, 

τρία μέτρα συνάγεσθαι τῶν χαρπῶν, ἅπερ ἐστὶ 

πολλοστημόριον τῶν σπερμάτων. 

Ἔχει μὲν οὖν πολὺ χαὶ αὐτόθεν τὸ ὧφε ἔλιμον ἣ 

λέξις - δυνατὸν δὲ τῷ φιλοπόνῳ κατὰ ἀναγωγὴν 

ἐπὶ πλεῖον ἄγειν τὸ ἀπὸ τῆς προφητείας χρήσιμον. 
Δύναται γὰρ οἰκία ἑχάστου νοεῖσθαι τὰ δόγματα 

χαὶ αἵ πράξεις, διὰ τὸ πυχνὸν χαὶ ἡνωμένον τῆς 

ἐν τοῖς νοήμασι χατασχευῆς, περὶ ἑκάστου ὀόγμα-- 
τος. “Διότι, ὥσπερ, ἐν οἰκίᾳ ὕεβελίος ὑπόχειται τῇ 

λοιπῇ χατασχευΐ" οὕτω χαὶ ἐπὶ τῶν δογμάτων ὗπο- 

θέσεις τινές εἶσι χαὶ πρῶται ἀρχαὶ, οἷς ἐ ἐπερειδόμενοι 

δογματίζουσι, τὰ ἐφεξῆς ἀχολούθως χαὶ συναφῶς 

ἃ ρίογο βοχ Πργὶ πλῆθος χώρας. Ἐ4Η1 πλῆθος ἀγρῶν, 

Ῥᾶυ]ο τηθ]ῖιι5, 56 51π|6ὸ α11ὰ ἀπιοιογι[αίε. 

5 Νοβίγι βεχ Μ85. περιίστυσιν. Ἐ41 περιστῶσα. 

ὁ ἘΔ πολλάχις οὖν. Αἴ ξοχ Μ95. πολλάχις γοῦν. 

ἀ ὍΡι ἴῃ δα εῖ5 Ἰορίτιν τρυγηθήσεται, ἴῃς ποβέτ!5 56 Χχ 
σοι τῖθες Πρ τὶς. σου ῖτιι" τρυγεθῆναι. ΑἸ απο ροβὲ 

ΕἘΒΑΙΑΜ θ0δῦ 

ΠΘΙΏΪΠΘΠῚ Πα θοαὶ 8115 ροβϑοϑϑι ἢ 115. ΘΟ ἢ ΠΟΘΙ. 
Τίαητι6 Θουρίαν τπογθῸ ᾿πι]ς ΓΘΠΊΘἴπιπ}. ΘΙΉΪΠτι5 
Δίου Π5., Δηϊπηιιη αἰ νΠΠλι πὰ. οαρἀτιπλ νϑ 

σαν πη Π6 ἀθημ] 6 η5., ΡΓΟΙΟΥΕ ἰϑίπθο : Μιαπᾳιῖα 

μαδιξανιεῖς οοἷϊ δειρθτ' ἐθυτατη ὃ 

ΡΕΟΡΜΗΕΤΑΜ, ΘΑΡΟΤν. 

τδὅτ. ΕΤΟΠΙπῚ 51 {{π|85 5ι1ηῈ ν]Ο πὶ ΘΟΠΟΙΡΙ50 85, 
νἸΟΙ Πτι5. αὐιθ πὶ ΠΟΙ 511 πΈ]4ιι6 ΠῚ «δ πιτυνιιβ : π6- 

Δδδ ορ556. ΟΠΊΠΙΠΟ {Ὁ6ΡῚ τιξ Δ] του 85 Παι}115 Ποϑίρο Πὰ-- 
ΒΙΓΆ 1115 οχιλθπια ρου πσαβ. Οτοὰ 5ἱ Ἰὰ ΠθυῚ ΠῸπ 
Ῥοϊοϑί, τπᾶπ| ᾿ρϑῖτι8. 8 πηλ] πη} ῬΓΌΟ]ν ἸΓΔ 6.) ; 

ῬΥΪογὶ τὰ ΘΟΠ51Π10. ΓΟΓΔ ΠῚ ΓΘΡΥΙΠῚΘ.», Ὁ ΠΟΙΠΟ,, 118 

«τὸ ΔΟσΘΡ 6]. , σοπίθηΐιιϑ : 115 41|88 ΡΟϑ51465, 1π|- 
ἸΠΟΓΔΠ5 : ΡΓΌΘΘΥ ΠῚ ΟἸΠῚ ΠΟΥΕΙῚ5. ΠΙΔΘ ΠᾺ5. Π|85 
οο5, {ιοά ρϑὺ ἱπ] 5 18 Π| ΘΟΠΒΕΡιιοἴδο ϑιηΐ, 46- 
5{{ππ| Πα Β᾽ τατον θτι5; ἈΠ ρ] 16 ΓΘ ΙΟΠΘΩῚ 7. {1|85 

ΘΧ ἀγανιτα οἰγοιι πη] οΘ ας, Π ΓΟ ΠΟΘ Δ ΠῚ ΠῸΠ ΓΔΤῸ 
οβίθπαϊ. Νδηι {511 ἀἰν1 Πα. 580}06. [τπγῖιτὴ 1ΠΠ||ώ 

Τα ]οίτιπν ἀπεοῖραϊ,, Ἰατηιιθ. ἀοπηο5 ἱπίαιιθ οθηῖ- 
Ρᾶναΐαϑ πα]]Π1τι5. ἔγιισ 15 γθ1ς, δὲ Ἰϊοθῖ ρυἾτ5. ἃ} 
μα} τατον  θιι5 τη} 15 [ΓΘ ΘΑ ἢ ἔα", 5016 πα 14ἃ- 
4116 ορίμη οορία γΘρ]ἜΡθη ται", ἀθβθυ 5 ̓ηΠοϑρὶ-- 
ἴαϑάιιθ οἰποῖς. ΝΟν πηι8. 586. ἱπ|θ "5. [ἈΠ}1}1885 

ΠΟ ΚΑΙΡῸ [τ|ϊ856 ΡΘΠἾ 115 6 ΤΠΘ 610 51} 185. 11 αὖ 
ἀοιοἰθπ τ θιι5. 5 ΠΟΘ ΘΟ 118. 1Π [ΘΥΓΔ ΠῚ ΥΠΘΡΘηΐ 

Παρ 686 1185 ἃΟ 511 ρ 6 .Ἴ)88 δ. ΠΟ ΟΥ̓ ΤΠ 5 ΕΓ ΟΕ Γ 8. 

Τιπο οἰϊαπι ἀαϊουι μη τι6. τιβι ρα 15. ὈΓΟΧΙ ΠΟ πὶ 
ΔΡΥΙ5.,. ΠῚ 165 ῬΟΘΘΘϑϑί ΟΠ ΠῚ 5 γα πὶ. Ὀ]115. ἐδάτιο 
δχίοπάθυιηξ, 60 {04 ΡΟββΟβϑίο 65 1{Π85 ΠῸῚ 51Π6 
Θϑι ΕΠ} 15. δουτπὶ 4] ᾿π}πιγῖὰ ΔΙ ΠΟΙ θα πίαν, ἔιι6-- 
γαηΐ δου ϑ 26, [Δ ΟΠ διιπί ΟἸΠΠΪΠῸ ἃ εϊνίπα θ6π6-- 
ἀϊοτίοπο αἰϊθηὶ. τπάᾶ6 ΠῚ ἄθοθπὶ Ποιιπ {5 ἀγὰ-- 
νεραπῖ, νἷχ ἰαστιποι]α ὑπαὶ ὙἹ Πα θη] ᾽ν, δὲ αὶ 

86Χ ἁγία [πϑυαπὶ 5ΘΠ  Παἴοθ, Υἱχ {Γ65 [γιτοίπ τι πὶ 

ΠΙΘ σι 86. ΘΟ] ΠΟ Τα : (1188 ΘΘΠΠ] ΠῚ] ΠῚ Ρ Δ 115. 681 π)]-- 

ΠΙΠη8. 
τὔν. Ετ φυϊάθιη βθπίθπεα Ἰ5ιΠ8θο ΘΧ 86. γ01|]}-- 

τὰπ παροὺ τ τα ιῖ5. 56 αιῖν]5., 51 δι Ἰοϑιιβ δὲ 
οἵ ἸὩθόγιπι ραιθη5, 6Χ μᾶς ργορἤ θεῖα {πιχα τὴν -- 

δἰϊσιπι δὲ υθοοπα  [π1} 56 Π511ΠῚ ΘΟΠΒΙ ἀδυ δῖα 6π|Ὸ-- 

Ἰυπηθη τα πὶ ΠιἃἾ 15. ΡΘΙΟΙΡΕΡῈ Ροΐθϑί. Ετθηΐ πὴ ΡΟ 
ἀπ πιδοι)ιιβάτιθ ἀουητπι ἀορσηγα τα ΔΟΠΟΠ ΘΒ 116 Ρ05- 
διπΐ πιο! Πρὶ ὁ ἀδηβιιπὶ Δαἀπιπαϊιμη 6. ἀΥ ΠῚ-- 

οἴσμη,, 4οα ἴπ Ορ᾿ πἰοπῖθριι5 46 τπποχυοήιο ἀο6- 

πιαΐθ ΠΑ 118 τορουϊταν. Ελπῃ Ὁ] οαϊισὰ ΠῚ, 4 τ|6η1-- 

δὐιποάσπι ἴθ ἄομηο [ππάδπιθηειπ ΓΟ] 1185 

ποβιτὶ 56χ Νἴ55, ἔχει μὲν οὖν. Πεοϑὲ οὖν ἴῃ γα] σα 5, 
ε ἘΔ4ΗῚ χαὶ διότι, Πεεδι χαὶ ἴῃ ἀΐγοίιε Οομα εν οἵ 

ἐπι 1115 φαάΐαον ΟΟα!ἸοῖΡα5, Νεο ἴζα πιυ]το Ῥοβὲ 611 
αἱ ἀρχαί. ΠΙυά, αἱ, ποαὰς ἴῃ Ομ  β᾽  η15, ἈΕΩ͂ΒΕ; Ἶπ 

ποϑιτῖς Μ85.]δρίταν, Ηοο 1 Ἶρβο. ἵπ Ιοοο ἐχοιβὶ αἷς ἑ 
δόμενοι. ΑἹ ποριτὶ βοχ 55. οἷς, δύγμασι νἹἀο] σοι, 
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λίαιιδ. 7. 

3η 

τ ον 5: 

ΜΙιον.αντο. 

ΔΙίολι. 3. 9. 

10, 

ὑδὺ ΑἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 

ἰσαοίανα Βα ρρο τα Σ ἴα οὐ ἴῃ ἀφο τμα ΕΠ] ι15 {ππ6- 

ἄπ Ῥά565 ϑπηι ἀὸ ΡΥΪποῖρῖα ρυΐπηα., {αΙθιι5 ἰῃ- 

επἰχὶ ἀοσηηαῖα ϑι1ὰ αἰἸἰββθιηϊηὰηΐ : οἱ ἤτι8 βθάππιη- 
τὰ, ΟΡ άΪπ6 δὲ ΘΟ] ΠΟΙ ΠῚ ρΥῚ ΠΟΙ 115 ΡΥ ῚΠ}15 ΘΟ ἢ- 

πϑοίαπι. Οὐϊουπηηιιο ἰσίταν. Ποῖ ἀοσημα., ααοὰ 

ΡΓῸ [ππάαμπηθπῖο ἃς Ρυϊποῖρῖο μαρθὲ ΤΟ μμϊ ΠτιΠὶ 

ποβίγιιμ {6βιιπὰ ΟΠ γἰβίιιπη, οὐαὶ ἀοσμη ι15 ἀ]16- 

τἶβ δὲ ἃ ῥίδίαϊθ γθηιοῦϊβ οοπβοοίαηξ, 1ἱ διηὲ αὶ 

ΡΘΙ Βου!ρειναπ ΘΠ πττ οοῖι γῸ πὶ ᾿π θοογἃ ΠΏ ΡΕῚ- 

ἀσθηΓο5.. ἀαὶρρο 4πὶ ἀοπιιηι ἀοηλῖ σΟΠ]ιη-- 

θαπι. Οιιοά δηΐπ Ρἰδεαεῖβ ἀοσηιαῖα ἀοπλι5 ἀρρεὶ- 

Ἰαΐὰ 51π|, ΠΟ ΠΪΠτι5 ᾿ρ56 Ρ6 ΡΑΓΆΡΟΪαπὶ ποὸ5 δἄο- 

σα, ἀἸοθηβ : Οπιπὶς πεῖ αι ϑόῦνα πῖοα ἰμδο, 
εἰ ἔαοῖξ δα, αϑοϊιηϊ αν οἷτο φαρίθπιϊ, πτιὶ 

«αϊβοανὶε ἀοπειπι σίαπι σέργα ρμείγαπι. 56 οἱ 

Ῥαυθτ5. ΠῸ5. ἴῃ ρυΐονο δ (ουϊ πιἶοβ Ερίβίοϊα ἀο- 

σον νἱάθειν , ΦαΘη 6. δουιιπν αὶ ἴῃ ΟΠ γἰβειηι ὁ 

ον άθυιηε. 51} 1 ̓ρϑὶ δοάϊποανθ ἀουιμ. επάα- 
τπθπίπηι ἐπῖπι αἰϊιια, ἵπψαϊε,, σιθπιο ροΐοςὲ ρὸ- 

ΤΊΟΓΟ., ῥγιθίον ἰά χμοί ρμοσίζιεπι δςΐ, φερε δὶ 

έσιις ΟἸγίϑέις. ϑὲ φιιῖς αἰίοπι σι ρογιδαϊΠοαὶ 

διροι [ιἀαηπθπίμπι ἰο6, ἀπγιίπιὶ., ἀγαθηΐιηι, 

ἰαρίος ργϑίϊοσος, ἰΐσπα, πιι, οἰϊριίαηι. 

Οἰιοπίδη ἀιιἴθη] δχ 115. πὶ ἀοσ πηαΐα ΘΟ ΠΟΙ ππαηΐ, 

4} αυϊάδην υἶδιι δὲ ΠΠνῖο ἀἶἴσπα βοπ θη 5 

γ6η} ὡἀἸσαπὶ νϑ] αι [ππάἀϊογαμι οἱ ἐἰθυ  ἀἸοα]απι., 

ΠῚ νθῸ ΠΟΠΟΒΙ]ΟΙ 5. ΓῸ5. 5615. δὸ ἰλπἀ}}}}65 

Βσια Ὁ : ΠΟ] Ιδθα5. ΠΟ πο5. Θουτιπῖ {τὶ υἹ ἀἸοι 5 56 
ῬΓΘΡοπε, ἀθπηο] θη5, αἷὲ : Ομὲ ἐπ σειν, πὸ 

τὴ αϑηπὶβοθηιὶπὶ : δὲ ψιῖὶ ἐπ Το αγίηι,, ποῖἐϊ9 τοιδ- 

εἰϊβεαγε ἐὰ ἄοπιο ἐπ ἀθγίϑιιπι υδείγιπι. ἘΠ᾿ Υαιτϑιιβ 

116 1ρ56 Ῥγᾶνοβ ἀθοῖογοβ ἱπου ρα π5. ἀἴοῖς : «29}ὲ- 

εἰϊϊ παι πο, ἄϊιοος ἀοπιῖς ὕάσον., οἱ γοἰὶφεὶ 

εἰοηιιι5 ]ογαοὶ : ψεὶ αϑοπιὶπαπιῖτιὶ γιαάϊοίιπι, οἰ 

οπιπὶα τϑοία ρεγνογι {5 : τι «αἰ οαιὶς δέοι ἐπ 

σαπαϑιϊηδιις., οἰ ογμδαίοπι ἐπ ἱπιφιίαινιις. 

Οὐυϊβαιιῖδ. δηΐπὶ οσπγαΐα ἃ] 6 πα. ΠΟΙ ΠΙ  ΠἸ Οἱ [1]"ν 

οἀἸῇοαι Βῖοπ., πος δϑῖ, βίη ἴρϑβῖτι5 Βρθοῦίαηι., 

ἵπ δαπριεγδιι5 : οἴ 41 σοηπϑείτι ἘσοΙ δοίη 

ΤΙ ΠΘσμ6. Ἀθη Ε ΠῚ... 1116 δυϑίσεε Τουτιβα θη ἴῃ ὦ 

ΓΔΕ ἐν τῷ συνάπτειν οἰχίαν - ὅτι. 

αἰὶ ἴῃ σοί οχίτι, 

8. Ἀπεχαι (Ομ θοῇσι Οοάεχ λόγους χαὶ. Ἐ]αβάθμι 

Οὐοάοχ τϑοθμιῖου δὲ 111 φαΐ απὶ οἴὰπὶ δα Ἰες λόγους τού- 
τοὺς χαί. 

ἃ Μοἴογοβ ἁἸΙφαοὶ ΠΡυὶ χουσίον, ἀργύριον. 

» ἘΔ οἱ ἄϊιο Μες. χαθαιρῶν τὰ οἰήματα, βαδίζειν εἰ 

ανγοσαπίϊαπε οοἸιϊδεης. ΑἸ τὸς 55. χαθαίΐρων τὰ 

εἰήματα, ὑάτξωπι δὲ αγγοϑαπίϊαπι πειπεέϊαχις. ΑἸτες χα- 

ΑΔ ΡΥ τοΐογος 

θορῶν τὰ οἰήματα, Ἡδπεδα οἱ αὐνοπαπίϊαπι ἐπείιιδπς. 

υ. οπηπΐα αυΐῃ ΥἰΠἴοϑα δἰηϊ, ΔΒ Γανὶ υἷχ ροῖοϑι. 

ΕΒ ματα, αὐτὸς ὃ Κύριος 

5. ΒΑΆΒΙΠΠ ΜΔΟΝΙ. 

ταῖς Τ πρώτ ταις τἀάρχαις συν υγαινοντ τες. “Ὅσοι οὖν τὸ 
“- ᾿ 

τῆς πίστεως δόγμα, ὅπερ ἔχει θεμ! Ἄν χαὶ ἀρχὴν 

τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, δόγμασιν ἀλλο- 
Ν ἢ: 
ξένοις τῆς θεοσεθείας ἐπισυνάπτουσιν, ίοις χαὶ 

οὺς ὃ λόγος ὀδύρεται παρὰ τὸ χαθῆχον 

τ πρὸς οἰχίαν. 

(ες ἢ 
οὐτοι εἰσ ιν 

ποιοῦντας, ἐν τῷ συνάπτειν ἶ οἰχίαν 

Ὅτι γὰρ οἰχία τὰ τῆς θεοσεύεί 

διὰ 

ὅτι Πᾶς 

είας ὠνόμασται δόγ- 

τῆς παραδολῆς ἡμᾶς 
ΕΡΎΣ. ,Ξ « ἐδιδαξε » λέγων, ὅστις ἀχούει μου τοὺς 

λόγους ὃ δπούξους ἢ χαὶ ποιεῖ αὐτοὺς, διοιωθήσεται 

ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ὠχοδόμησε τὴν οἰχίαν αὐτοῦ 

ἐπὶ τὴν πέτραν. "Εοιχε δὲ καὶ ὃ Παῦλος ἐν τῇ πρὸς 

Κορινθίους πρώτη διδάσχειν ἡμᾶς, ὅτι ἕχαστος 

ἑαυτῷ οἰκίαν οἰκοδομεῖ τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευ- 

χότων. ᾿Θεμέλιον γὰρ, φησὶν, ἄλλον οὐδεὶς δύναται 

θεῖναι, παρὰ τὸν χείμενον ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χρι- 
Ν Ἄ “ 

τὸν θεμέλιον τοῦ - ᾿ι 
Ἃ στός. Εἰ δέ τις ἐποιχοδομεῖ ἐπὶ 

᾿ 
8. ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, 

ὑπειδὴ δὲ τῶν χατασχευαζόν.-- 
κ »" ἃς “Ξ τ᾽ » 

μὲν γέλωτος χαὶ χλεύης ἄξια 
-- ς ΝΥ 

βονοῦνο ΕΘ5 οἵ δὲ 

στειότεροι, σπουδαῖα χατασχευάζουσιν" ὃ ἣ Μιχαίας 

ψετεὶ 

τῶν τὰ δόγματα οἵ ̓ 

φ οἷονεὶ ἩΡΌΞΕ οἰχοδομοῦσιν 

ὰ 
" χαθβαιρῶν τὰ οἰκήματα τῶν χαταγελάστων, Οἱ 

ἐν Γὲθ, φησὶ, μὴ ἘΣ ΕΛ ΞοῦΣ τς χαὶ οἵ ἐν Ἄχα- 

ρεὶμ, μὴ ἀνοικοδομεῖτε ἐξ οἴκου χατὰ γέλωτα ὑμῶν. 

Καὶ πάλιν ὃ αὐτὸς ἐπιπλήττων μοχθηροῖς διδασχά- 

δὴ ταῦτα, οἱ ἡγούμενοι , - ., , - 

λοις, φησίν" Ἀχούσατε 
3 Ἁ « 

οἴχου Ἰαχὼξ, χαὶ οἵ κατάλοιποι οἴκου Ἰσραὴλ, οἵ 

Β βδελυσσόμενοι χρίμα, χαὶ πάντα τὰ ὀρθὰ δίαστρε- 

φοντες, οἵ οἰκοδομοῦντες Σιὼν ἐν αἵμασι » χαὶ Ἱ:- 

ρουσαλὴμ. ἐν ἀδικίαις. “Πᾶς γὰρ ὃ τὰ ἀλλότρια χα- 

τασχευάζων ὃ δόγματα, οἰκοδομεῖ τὴν Σιὼν, τουτέστι, 

τὸ ἑαυτοῦ σχοπευτήριον, ἐν αἵμασι" χαὶ ὃ συνιστὰς ἐχ- 

χλησίαν πονηρενομένων, σισεληνεῦ ἴ τὴν Ἱερουσαλὴμ 

ἐν ἀδικίαις. Εἰ οὖν δύο ἐστὶν εἴδη “ οἰκοδομῶν " τὸ 

μὲν ἀγαθὸν, τὸ ἐπὶ τῆν πε τ ο : χαὶ ἐπὶ τὸν θεμέ 

λιον τοῦ Χριστοῦ τὸ δὲ ἕτερον φαῦλον, ὃ χαὶ χα- 

ταγέλαστόν ἐστι χαὶ “ ἀπωλείας αἴτιον, εἰκότως ὃ 

λόγος τἀλανίζει τοὺς τὴν ἀγαθὴν οἰκίαν τῇ φαυλο- 
δ ς ᾿ ΟΝ "Ξ. 

τέρα συνάπτοντας, χαὶ οἷονεὶ μιγνύντας τὰ ἀμιχτα. 

Μα]υπιις ἱστίον κοΐ (ΟΙΡογΕπαχα Ῥυίπιιπι, 4πὶ, αἱ 

γΘγαπ [α δασητι, ΠΟ Ρυΐπια, φυϊδοπι τπᾶπιι, 564 ἀπεὶ- 

40α ἴαπιοα μαρεὶ χαθαιρῶν τὰ οἰκήματα, ἀδπιοίϊεπς 4ο- 

πιος. Οοπμθείϑιιιβ, οοπ]θοῖαγα ἀαπιίατοι ἄποῖας, ἴἴα 

Ἰεβοπάτιπι [πὶ Ἰπἀϊσανογαξ. 

ς ΤΑΒεὶ νοΐονοβ πᾶς γάρ. Νοβίγα εἀτιῖο ὁ πῶ 

ἃ (οαϊοος φαΐπαιιο οἰκοδομῶν. Ἐαπ σοτὸ εἴ 

5 
τ γάρ. 

ΡῬυϊπιὰς οἰκοδομιῶν. 

« ἘΠῚ εἰ Ἄδα. Ῥυΐπιις ἀπωλείας ἄξιον, ἐχοϊάϊο αἰϊ- 

ὅπιει. ἈΠῚ φαϊπάιις Νίες. ἀπωλείας αἴτιον, αβδνεπςε 

Ρενπιοϊενι. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ἱἰν ΕΒΑΙΔΝ 

3. Π , δι ,ὔ ὦ “ ε 

Ἐπιστήσεις δὲ, μήποτε πάντες ἄνθρωπο', ὅ τι 
ψ ὦὐ κα Νὴ ὅλ. , ᾿ "γ᾿ τ΄ ΄, ΘΈΤας 

ποτ᾽ οὖν περὶ ἀληθείας δογματίζοντες, ὑγιέσι τισὶ 
- Ἂ ΑἿ 

καὶ ἀληθέσι τοῖς προχατειλημιμένοις χατὰ τὰς χοι- 

νὰς ἐννοίας χαὶ ἐνεσπαρμένοις ὑπὸ τοῦ δ, μιουργοῦ, 

χαλὴν ἔχοντες οἰκίαν, ὅταν σφαλλόμενοι τῆς ἀλη- 
, » τ ΄ -Ὁ , Ἐπ ει 7 - τω Ε᾿ κα 

θείας, ἀλλότρια τῆς θείας διδασχαλίας ἐχ τῆς ἔξω- 

θεν ἀπάτης ἐπεισάγωσιν, οἷον: οἰκία καλῇ συνά-- 
, Τ᾽ “-- τ 

πτουσιν οἰχίαν τὴν χείρονα. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς τὸν 

περὶ τῆς οἰκίας λόγον. 

5 - 

Ἐπειδὴ δὲ ὃ ἅγιος οὐ μόνον Θεοῦ ἐστιν οἰκοδομὴ, 

ἀλλὰ χαὶ Θεοῦ γεώργιον, ὡς ὃ μακάριος Παῦλός ἢ 
φησι" χαὶ ἣ αὐτὴ “ ψυχὴ τεθεμελίωται ὡς οἰχία, 

χαὶ ἐῤῥίζωται ὡς φυτόν (Ἔν ἀγάπη γὰρ, φησὶν, 

ἐῤῥιζωμένοι χαὶ τεθεμελιωμένοι) " Φέρε χαὶ περὶ 

τοῦ χατὰ τὸν ἀγρὸν ππτ τ οτος διαλάδωμεν, ὃν 

οἵἱ φαύλως ποιοῦντες χαὶ ἐσφαλμένως, τῇ Ἴ ΟΣ 

καταχρίσει ὑπόδιχοι γίνονται. Ὅσα οὖν περὶ γεωρ- 

γίας εἴρηται, ὡς συγγενὴ τοῖς προχειμένοις συνεξε- 

τάσωμεν. Ἔστι μὲν οὖν ἀστεία φυτεία, ἡ κατὰ τὸν 

Σολομῶντα λέγοντα, ᾿Εφύτευσά μοι ἀμπελῶνα, 

ἐποίησά μοι χήπους χαὶ παραδείσους, καὶ ἐφύτευσα 

ἐν αὐτοῖς ξύλον πᾶν χαρποῦ. Ἔστι δέ τις φυτεία, 

ἣν οὐχ ἐφύτευσεν ὃ οὐράνιος Πατὴρ, ἥτις χαὶ ἐχρι- 

ζοῦται χατὰ τὴν ἀπειλὴν τοῦ Κυρίου. Αὕτη δὲ ἢ 

φυτεία ἐκ 5 φυτοῦ Σοδόμων τὴν ἄμπελον ἔχει, καὶ 
τὴν χληματίδα ἐχ Γομόῤῥας, καὶ σταφυλὴν χολῆς 

γεωργεῖ, καὶ βότρυν πικρίας φέρει τοῖς χεχτημένοις. 

Θυμὸς δραχόντων δ οἶνος αὐτῶν, χαὶ θυμὸς ἀσπί- 

δὼν ὃ ἀνίατος. Ὃ οὖν χαταφυτεύσας τὸ ἑαυτοῦ ἣγε- 

μονιχὸν πάσῃ χαρποφορίᾳ πνευματικῇ, καὶ τοῖς ἐκ 

φύσεως ἐῤῥιζωθεῖσιν αὐτῷ πρὸς ἐπίδειξιν χαρπῶν 

δικαιοσύνης παρὰ τοῦ χτίδαντος ἐπιθαλὼν τὰ ἐκ 
τοῦ πονηροῦ γεωργοῦ, οὗτός ἐστιν ὃ διὰ τὸν ἀπη- 
γοόρευμένον προσεγγισμὸν ἀγροῦ πρὸς ἀγρὸν ὑπὸ 
τοῦ λόγου ταλανιζόμενος. Διὰ τοῦτο χαὶ ἀπειλεῖ 

αὐτῷ τὴν ἀφορίαν, ὡς μὴ ἐξοίσοντος ἀναλογοῦντα 

τῇ διδασκαλίᾳ τῇ περὶ αὐτὸν τὰ τῶν χαρπῶν 

ἐπιδείγματα. Οὗ γὰρ Ἐργωνταῖ δέχα τες ἔτος 

ποιήσει χεράμιον ἕν. Ἢ μὲν λέξις τὴν ἐγχώριον 

ΓΈΝΕΙ ψυχὴ χαί. Ῥαγεϊοι]α χαὶ ἴῃ Μ35. πο ἴπνο- 
πἶταν. 

8 ἘΦΗῚ ἐκ τοῦ φυτοῦ, Αἴ 5εχ Μ55. ἐχ φυτοῦ. 

ῬΒΟΡΠΕΤΑΜΝ. ὑδῖ 

1} 5115. Τα 51 ἀππιο διιπὶ ὁ Ποϊονιιπη σὸ- 
πδΡὰ : ΔΙΓΘ τὴ 4 α] ἀ6 πὶ ῬΟΠΙΙῚ, ἴῃ μοί γα οἱ ἴῃ 

Ομεῖβεῖ [ἀπ απηθπῖο ϑἰα "ἔτη... ΔΙ ΓΘ Π} ΨὙΘΙῸ 

τ 11}, Θὲ ἸΡΓ ΙΒ ΟΠ ΘΙ αἰΐουας δὲ ΡΥ ΠἸ οἰ Θ ἢ] 5 ΓπῸ 

ορἕμιο 605 ᾿πσθὲ βουῖρίαγα,, 4π| ἀθημιηῖ ΒΟΠΔΠῚ 

οαπὴ ἀθίθυῖουθ ΘΟ] πησιπΐ, δὲ φιοαΔμημ πη 60 (1185 
ΠΟ ΡΟϑϑιιπὶ ΡΘΥΠΙΪΒΟΘΡῚ 5 ρΘΡ Ἰβοθηΐ. γ᾽ δἰ πη διι-- 

[6 ηὶ Πἰ πη νου αϑ., ΠῚῚΠῚ ΟΙΏΠ65 ΠΟΠΊΪΠ65 Π08}18-- 

οὐπηηιο (6 νϑυϊ τα ἀοσπιαΐα τα  ἀθυῖηξ., οχ οο- 

σἰτα ΠΟ μΙθιι5. αΠ]βά πὶ δα πὶθ δὲ γῸΡ]5., [δή τι 
Ταχῖα σΟΙΠλ1Π65 ΠΟΙΟΠ65 ΡΡΘΘΟΟΠΟΘρ 5, 5: το 
4] ΟΡ᾿ἤοΘ γϑυτιπι ᾿ΠΒ ρου 515, ἀοηλτμὴ. ΡῈ] ΟΠ ΓΔ 

Πα ΡΘπἴθ5., σα] ἃ νου] αῖθ ἀΡΘΥ ΓΔ ΠἴΘ5 ΘΧ ΘΥΓΟΙῸ 

δχίθυπο ἰζυϊ ἃ αἰνῖπα ἀοοίνπα 4] 16 πιι πὶ οἱ 4]ν- 

ΠΟΥΓΘΙ5 ΡΙΌΠΆΙΠ 5 ἈΠ ΠΠ Δ ν Θυ [ἃ5 5 ἸΠ ΠΙᾺ ΠῚ 5. ΠῚ1ΠῚ 

ν ]εεὶ ἀομλτΐ ρυ]οηνο ἀδιθυϊογθηι Δἀ]απραπι. ΕΤ 

πῶς φυΐάοιι ἀϊοῖα ϑιιπίο ἐ6 ἐοηλιβ νοοάθιο. 

τ. Οποπίδμι ἁὐιθ πὶ βαποῖτθ. ΠῸῚ Π6] 50}1|} 

το ποαῖο δὲ, 564. 6] οδεϊαπ Ἁσνιου] τ} ἃ 2. ἘΠῚ 

Ἰνοαῖτια Ῥαιτι5 αἱ : δὲ 4ποπίδμι δα θη ἃπῖμηὰ ἔπ ἢ- 
«ἰαἴα οδῖ σθαι ἀόπαιβ, ἂς γα !σαῖα ἰδτη πὰπὴ Ρ]απία 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

{πὸ οσαγίίαι6 Θαϊμπι, ἱπαῖς, τααϊοαῖὶ οἐ πεπα αἰ): Ερ}ι.3. 17. 

ἀρθάδιιην δείαπι 6 4σνἹ Δ ἀργιηι ΔἀπηοΘ ΟΠ α15-- 

ΘΘΓΔΠΊ5 ;ἢ Τὰ Π| 4αὶ ΤΩΔΠΠΠΟ56. δὲ ΟἿΠ ΘΙΤΌΓΘ 

Ρ ωϑίαης,, βι]θοῖοθ πππ]οῖεο ἤπιπὲ ΟΡ ποΧ ]. Οτιο- 
οαπηαιιθ ἰσίταν" (6 ἀρνΙοοἸδ οπθ διιπὶ ἀϊοία,, τὰξ 
Ροΐο 115 45 ἃ πιᾶπιιηῦ διη0 σΟπβηϊὰ , 51π}1] 

Θχουταμηι5. ϑᾶπὸ οἰθσδη5 6ϑὲ δὲ ργΌὰ μ᾽ απίδιο, 
1Π| οι! οθὶ βου ἢΪ5., 4] αἱ : 

Ε σὙὐποαπι : [δοὶ πιϊ]ιὶ πογίος δὲ ροπιαγία,, οἱ Ρίαπ.- 

ἰανὶ ἐπ εἰς {ἰστιίανι οπιτθ ἡγιοίτι5. Οοπίνα,, Ρἰδη- 

ταιο φαροίαμη 6ϑὲ, 4πᾶπι πὸπ Ρ] πίαν!: Ραΐον 

ρΟΙΘϑεῖβ., {ιδ΄ δὲ θυ Ἰοδίιν πιχῖα ΤΠ μμἶπὶ οΟπη- 

τϊπα τὶ οπθηι. Ηφος ἁπίθιη. μ᾽ πιάτο Παρ. ν θη 

δχ ϑοάοιπογιιπι Ὀ] απ ΑΡΊΟ ΘΟΠΒ [815 ΘΕ ῬΑ] ἔθη 

ὃχ ἀοιυποννμα Θχρογίαίιιμι : ΡΡΟΙΘΡῈ ΤΠ θη τὐγὰ πὴ 

[6}Π15.,. δΙ 46. 5015. ρΟββθβϑουἤιι5. γδοθηλιπη ΘΕ 

τ.οτ.3.0. 

ΤΣ 

Ἅ͵]αία]ι. 
13. 

Ῥιαπίανὶ πιῖδιὶ Εροῖο. 5. ἡ. 

15, 

Διπανὶ τἀ 1π|5. σον ἀγασοτῖεηι ὐὐπίεπε ΘΟΥ ΠΝ, πρμι. 32. 

τοπτ, ὁ {π|6 ΒΡ 1 18}} ΘΟΠΒΘΥ, δέψιιθ πὶ ἔΆου]-- 

ταῖ65. παν ]65,. “π|ῶ ἴῃ ἰρ50 ἃ (οπάϊονο δ 

(υπιοῖτιβ. [πι5 85 ΡΟ ΡΟ Π 405 γ  ΠἸ σατο 5ιιπῈ, 1η76- 

οἷν πα βίη ἀρ ΊοΟ 88 5Θ.Π1Π8 5. ἤΪῸ ἴρ56. 651, «{| 

οἷν ἱπιονἸοία πὶ ἉΘΥῚ δ ἀσσιιπὴ ΔΕ ΠΙΟΠΠΟΠ ΘΙ ΤΠ 561" 

ἀϑουῖρίανα ρνϑ Ἰοαίαν. Οὐ ΡΡΟΡ οι Οἱ Θεῖδμη ἱπίοι- 

πλϊ ματι 51 ον Πα θπν., τὰς {πὶ ἔρτιοίπιτι ΒΡ ΘΟΙΠ] Πὰ 

" Ψοίογος βὸχ Πρνὶ ἀνίατος. ἘΠῚ ἀνίατον, Γδς δὶ 

ἱπδαπανιϊς. 

455 δἰ {ΠΙΓῸΤ αϑρίάτεπι ἱπδαπαν ϊς. Οὐ ᾿ἰφῖταν τη ηἴθπ 99. 

Α βίαι ομπηΐ μ᾽ απίδεοηθ [γιχοῖτιθ. ΟΠ ΠΙ5 ξθ πος [ο- 



ῳ. 

". ον. 6. 

10. 

Ῥνου. ἃ3 
ΕΝ 

δαρ. 13.5. 

12. 

ὑδὸ 

ἀοοιίγῖ πο 5101 ἐγ τ σΟη ΘΙ Θητα δα τυ 5. ΠῸῚ 

911. Ζνὶ δηΐι ατατιί ἐἴδοοηι Πιρα ϑοιίηι., ἐαοϊοι 

Ἰαφισιοιίατη παπη. Τάϊογα αυϊάθηι ραινῖαπι ΡΙνο"- 
πΐοιιπ ΘΟΠϑαθ πο πὶ ἀθοθι., απ] στη ΡΟ ιι5 
ἈΡΔΠΐ ὙἹΠΘΔΠῚ : 56 Π5115 γΘΙῸ 605 ἱπάϊοαϊ, 4] ἴῃ 

ἘΠ᾿ ΠΊ( 116 ΡΡΟΡΘΠάθηΐ ρᾶγίθη , ἃς ΘΠ ΡΑΥ ἃ ἃ Πη- 
ΡΙδοιαπέιν ἀοσπηαία,, δὲ δἰ τθυππὶ Δ] 16] οοη- 
πϑοῖαπε : {που} ΔηΪΠγ85 ᾿Π[γιοτ δῶ διηΐ ἃ0 
5[6}1165. 

τὔη. ὦ ἰϊδ, ψιιὶ πιά οισρμπί,, οἱ ςἰσογαπι 

ῬεΓδεητιίτ, τὶ θα ρθοίαγι ὑδϑρογαάπι : οἱ 

ἐπῖτι σοπιϑιιγοῖ ὁος5. δίαπε οσι οἰἐαγα, οἱ ρ5αἰ- 

ογῖο., δὲ γπιρατιὶς,, εἰ εἰνιϊς, υἱπιση δίδει : 

ορέγώ ΦθτῸ Ζ])ομεϊνιὶ ποτὶ τοορίοίμπι, εἰ ορόγα 

τυ αττειιτηι 6715. πιογὶ σοὶ ἰοΓατιῖ. ΑἸ ρΟϑ[ "οἱ ἀἰϊοεὶ 

ΘΧΡΙ πα ΠΟ πθπὶ 11 ᾿ρ5ἃ ΡΠ ἴα μᾶν5 σοπεϊποι: 
πάχη 116 ᾿π 41, Εὐγιοσὶ γόβηιε 1)6ὶ ποτὶ ρμθ5- 

σἰάθϑιιπί; Ὠὶς ὐΐθπι : 1 τὶς σι πιά π6 σγβιῖ, 

εἴ οἱ σον άπι ρεγ 5 θη ιππγ΄. ἘΠ ΘΉ ΡΟ ΟΠ 6 ΠῚ “ιια πη- 
ἔροῖ «δ τϑιλυ]θ ΕΔ ηι [Δ σου Ροῖοϑι, 5᾽οθγάμη γὸ- 

ΘᾶΓ6 5οθπὶ ΗΡτοὶ. Τα 4αϊ, }χία Ρυογοι- 

᾿Ρίτιπη , πιοὸχ δἀνθηϊθηΐο αἴθ, ἃ ροσια δὲ Ῥῃ]α]ὰ5 

ΘΟΠ]ΟἰτιπῈ 5105. Θοι]05.,. ΟἰγουΒρθοία πε ]α6 αὶ 
[πὶ σοπηροία! 065... ΘΓ ΟἸΡΟΙΠ ΓΘ πὶ Οοι] 05. πὶ 

τ] 6 ΠὰᾺ5 ἃ σα ρΟΠὰ5.,), {116 5656. ἰηνίοθπι αὐ 
ἐοπιροίαπάπιη ἀθα ποθ πη θ5., Οὐ Π6. ΔΠΪΠῚΐ 50 ΠπΠ 1 

501Π ΙΓ] ΠΘΠ 116 1π 6] 5 η 0 11 οὐιγ 5 ΘΟ Πϑιι πη ΐ, 
1ϊ ἀφῇ θητιν ἃ ργόρθῖα. ἨΪ χυϊάθηι πα]]1ιπὶ δἰ ὶ 
ΤΘΠΊΡῚ5. Γ βουνὰ ηΐ δ τηΐνα 6] ορθιὰ σοπϑί6- 
γαηα., πϑάτιθ αὐ σφ] τη ποάτ6 δε 6715 ἀθοουθπι 
50 5ρ᾽οθπ άπ ΟΟα}15. 5115. ΟΕ πὶ σα ρρΘ Ἰταηΐ τὰς 
ΘΧ ΘΟυπι ΟΥ̓ ΠΆΠιι μουν ΠΙΆ ΠΕ ἃ (ὉΠ Ἰτουῖς οορηϊς- 
Ποποιη : 5664 [6 1105 αἰ νθυβῖ5. δὲ ἤΠου 415 ρουῖρο- 

ΓΑΒ] ΠΠῖ5 ον παπὶ σον ν ἰὶ Ἰοοιιμ, αἴηιιθ ἰη Δ η6 
«ιοάάδιη πιά ϊιιπι νὰ παπηαιι αΠΠ το πε απ ἴπ μὰ-- 
γΆΠ 15. ΡΟΟΙ]} 15. Δ ΠῚ] Θητ. Οἰΐρρθ ναᾶβὰ σοί ἰρο- 

γα ΠΟ νἶπῸ Δσοοιηπηοία, για, ρ ἴα} 45, ρΟοι τι πὶ 

ΒΘ θυ θαι 5, ΟΡ ἴθ 65. δὲ ἃ]1ἃ 16 σθητι5. ΠΟ πα 

0 βστιν5. Ρ᾽Ὸ Θρυ δια τῖς. ἀρράνατι Ππριιηῖ ἴα τι6 
ΘΟΠΊΠΪ ΠΙΒΟΙΙΠ {1} Σ 45] Πῶρος νἈΒΟΡΙἢ ναυίοιὰς 

ἃ δἷβ γϑηηουθῦδί ϑαΠ]θἴδ!θ., οἱ ἐπ τα 0 Ρόσι- 

Ἰουιιπ ἀϊνθυϑιἰαϑαιιθ ἸΦοπθᾶπι δἰ ΒΙΡΘη ἄτι Θχοῖ- 

Οἰτ το π πὶ ̓ ρ 515. ρυθθουθῖ. Ποῖ η 6. ν᾽ οἰϑϑίμη 510] 
ἸΏΝ ΊΟΘΠῚ ΡΙῸρ᾿ ΔΗ ἴ65 ἀἴαιι6 ροίτι5 σου ΔΘ ἰπ511-- 

5. Απιίίαψα ἄτο ΠΡ γὶ τῷ προΐ, 

ΡΈΛΜΙΗΙ εὐ φυΐπαιο Μ55. διότι γὰρ μέθυσοι, φησὶ, βα- 
σιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν, ἐνταῦθα δὲ δείκνυται ὅτι 
οἱ ἐγειρόμιενοι τὸ πρωΐ χαὶ τὸ μέθυσμα διώκοντες : ἴῃ 4υϊ- 
Ῥιι5 πος ἱποοπηπιοαϊ οϑΐ, φποα βθοιιπα ῬογΙΟΩῚ ρὰτς 

Ῥογίοοϊα πο 511, πδο διι15 πη σῖς ἀΡϑο]ία. ΑἹ Βεξ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΛΑΟΝΙ. 

συνήθειαν λέγει τῶν κατὰ τὴν Φοινίχην διὰ βοῶν 

ἀροτριώντων τὴν ἄμπελον - ὁ δὲ λόγος ἐνδείχνυ- 

ται περὶ τῶν ἐπαμφοτεριστῶν, χαὶ τῶν ἐναντίων 

δογμάτων ἐφαπτομένων, χαὶ συναπτόντων πρὰς ἀὰ- 

ληλα, ὧν ἄχαρποί εἶσιν αἱ Ψυγαί. 

ΤΟ τς ἜΣ « πππεξυρος 
ὑὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τὸ “ πρωΐ, χαὶ τὸ σίκερα 

, Π εὐ 
διώχοντες, οἱ μένοντες τὸ ὀψέ" ὃ γὰρ οἶνος αὐτοὺς 

, " , , , , Α 

συγχαύσει. Μετὰ γὰρ χιθάρας, καὶ ψαλτηρίου, καὶ 

τυμπάνων, καὶ αὐλῶν, τὸν οἶνον πίνουσι, τὰ δὲ ἔργα 
Κυρίου οὐκ ἐμόλέπουσι, χαὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 

τὸ - 2 “- Γ νὰ . -- 4 

αὐτοῦ οὐ χατανοοῦσι. Τῆς ἀποστολιχῇς λέξεως τὴν 
ὙΑΤ, μος : 7 

ἐξήγησιν τὸ παρὸν τοῦτο μέρος τῆς προφητείας περι- 
τ ᾿ Ε 

ἔχει" ἐκεὶ μὲν γάρ φησι, Μέθυσοι βασιλείαν Θεοῦ 
Ὑ" ΄ ἈΞ, - μο Θ. Φ'2 , 

οὗ κληρονομήσουσιν " ἐνταῦθα δὲ, Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμε- 
Ἀν 4. Α δ , Ὸ ΝῊ ὰ 

νοι τὸ πρωΐ. χαὶ τὸ σίχερα διώχοντες. Σίχερα γὰρ 

πᾶν τὸ δυνάμενον μέθην ἐμποιῆσαι πόμα τοῖς 
«ε" ,ὔ 4} 

Ἑδραίοις ὀνομάζειν σύνηθες. Οἱ οὖν εὐθὺς ἀρχο- 
΄ - -», , ΓΑΕ " 

μένης τῆς ἡμέρας, χατὰ τὴν Παροιμίαν, ἐπὶ τὰ 
,΄ ᾿ αὖ ,' “»,"»ν} ε ιν Ἁ - Ἃ 

ποτήρια χαὶ τὰς φιάλας διδόντες ἑαυτῶν τοὺς ὀφθαλ- 
“Ὁ -Ὁ 7 

μοὺς, χαὶ περισχοποῦντες ποῦ πότοι γίνονται" οἶνο- 

πωλεῖα καὶ χαπηλεῖα περιαθροῦντες, καὶ ἀλλήλους 

ἐπὶ τὰ συμπόσια παραλαμόαάνοντες, καὶ πᾶσαν τῆς 

ψυχῆς τὴν μέριμναν πεοὶ τὴν τῶν τοιούτων φρον- 
κ᾿ - ΄ 

τίδα χαταναλίσκοντες " οὗτοι ὑπὸ τοῦ προφήτου χατα- 
“- ᾿ς “- Α 

θρηνοῦνται. Οἵ χαιρὸν μὲν οὐδένα ἑαυτοῖς πρὸς τὴν 

τῶν θαυμασίων τοῦ Θεοῦ χατανόησιν παρέχουσιν, 
: Σ Ε τ ᾿ 

οὐδὲ διδόασι σχολὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀνανεῦσαι πρὸς 
Ξ ἐμ οΝ μὴ : ΟΣ 

οὐρανὸν, χαὶ τὰ ἐν αὐτῷ κάλλη, ὥστε ἐχ τῆς τού-- 
5 ἢ ι ᾿ ΝΠ εν ἘΝ τῶν διαχοσμήσεως τὸν γενεσιουργὸν ἐννοεῖν, “ ἀλ 

τ Ἂ ᾿ ᾽ Η χαὶ χοσιλοῦντες ἑαυτῶν τὸ συμπόσιον τάπησι ποιχί- 
ΕΞ: ἢ 

λοις χαὶ ἀνθινοῖς παραπετάσμασι, περιττὴν δὲ τινα 
Ξ ; 

σπουδὴν χαὶ ἐπιμέλειαν εἰς τὴν τῶν ἐχπωμάτων 
τ ἘΝ δα ν τ πν 

παρασχευὴν ἐπιδείκνυνται, ψυχτῆρας, καὶ ῥυτὰ; χαὶ 
ἧς 5 π᾿ 

φιάλας, καὶ χισσύδιον, χαὶ κρατῆρας, καὶ τὰ τοιαῦ- 

τα ὀνόματά τε χαὶ σχήματα τῇ παρασχευῇ τῆς 
μέθης ἐπινοοῦντες" ὡς ἂν τὸ τῶν ἀγγείων διάφορον, 

ἃ ἔχπω- τὸν χόρον αὐτοῖς ὑποχλέπτοι, χαὶ ἢ τῶν 

μάτων ὑπαλλαγὴ χαὶ μετάθασις ἱκανὴν αὐτοῖς εἰς 
- πε , 

τὸ πίνειν διατριδὴν ἐμποιῇ. Εἶτα ἀντιπροπίνοντες 

ἀλλήλοις, χαὶ εἰς τὴν ὑπὲρ ταῦ πίνειν ἅμιλλαν 

«παγέυβ πτὶ ἴῃ οοπίοχει, πηο]τι5, ας ἃΡ Εἰιδεθῖο τα 

πιιιϊιια ται. οδὲ βοσιρίον (οπαπιοπίαγιῖ, αἴ δὰ ῬΑ] πὶ 

᾿πηπι αν οσιῖ, 

ς ΑΕ ἔτος ΠΡτὶ ἀλλὰ καί. ΤΠ οκὶ χαὶ ἴῃ ρεγνὰ! - 

δαιῖς. 

ἃ (01. ῥΝυΐπιις ἐχπωμάτων υεταλλαγή. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΙΔΛΝ 

. , , ς ξ0λ. ᾽ ΓΕ 
καθιστάντες, τίνα ὑπερδολὴν εἰς αἰσχύνην κατα-- 

λείπουσιν; Οἱ ἡττώμενοι, οἵ νικῶντες, πάντες με-᾿ 

θύουσιν. 
Σ ἥξες;-. .» ας ατυς ΣΕ ὙΠ Ἐε Ττ΄ς 
υμποσίαρχοι δέ τινες ἐπὶ τούτοις, χαὶ ἄρχιοι- 

7 - 

νοχόοι χαὶ ἀρχιτρίκλινοι, χαὶ τάξις ἐν ἀταξία, χσὶ 
, 7ὔ 

διάθεσις ἐν ἀχόσμῳ πράγυατι. Μεθύουσιν οἱ ἐπι- 
ὰ ΄ ἢ στάται᾽ μεθύουσιν οἱ ὑπηρέται: πάντα γελώντων 

,ὕ ΄,ὔ 5 ΓῚ , Υ̓ -Ὁ 

χαὶ μεθυόντων γέμει, ἐλεεινὸν ϑέαμα Χριστιανῶν 

ΡΚΟΡΗΕΤΑΜ. σάρυτ νυ. 089 

ἔπη [65., 41|6Πὶ πιο δὶ ϑιιὰπι ρου} ἰσηο-- 

ΠΝ Δ ΠῚ Ῥγο θυ πη} ὙἹΟΙΙ,, νἱοίουθϑ.,, ἱπὸ- 

Ῥυ δ Πτιι" ΟΠ] Π65. 

τ. Ῥγείθνθα αι θη 511Π0 61] Γ᾽ πη οοην]- 
ὙΠ5. : 511Π1 δὲ ῬυϊΠΟΙρ65 ρ᾽ ΠΟΘ Αγ ΠῚ Θὲ ἀΡΟΒΠΕ1- 

ΟἸΤΠ], δὲ ἴῃ τὸ ἱπογάϊπαία οὐο οϑί, δὲ. απιεάδηι 

ἴῃ Υ6 ἱποοιηροβὶ τα σου βίο. ΟἸγατιπίι" νἶπὸ 

ῬΥΘίδοι!., τη 511] ν᾽ πὸ ΠΟ σαι Π απ" : ΟΠ] ΘΠ ἔπ)" 

ὀφθαλμοῖς. Εἴτα μέντοι, ὥσπερ ταῖς ἀρχαῖς ταῖς εν ΟἸΠΠΪὰ ΥἸΒΟΥ 115 ΘΕ ἔθη} 6 Π 15, ΘρθοϊδουἝιη ΟΟι}15 

ἔξωθεν ἣ σεμνότης τῶν δορυφόρων τὴν δυναστείαν 

παραύξει" οὕτω χαὶ τῇ μέθη οἷον βασιλίδι θεραπείαν 

τινὰ περιστήσαντες, τὸ " ἐπονείδιστον διὰ τὸ ὑπερ- 
θάλλον τῆς σπουδῆς περιστέλλουσι. Στέφανοι ἐπὶ 

τούτοις χαὶ ἄνθη χατασχεδαννύμενα τῷ συμποσίῳ, 

καὶ μύρα χαὶ θυμιάματα, καὶ μυρίαι τινὲς ἔξωθεν 

θυμηδίαι προσμηχανώμεναι, πλείονα τὴν ἀσχολίαν 
τοῖς ἀπολλυμένοις παρασχευάζουσιν, ἰσόῤῥοπον " αὖ- 

τοῖς τῇ παρούσῃ φαιδρότητι τὴν αἰώνιον χόλασιν 

προξενοῦντα. Εἶτα πόῤῥω προϊόντος τοῦ πότου, αὖ- 

λοὶ καὶ χιθάραι καὶ τύμπανα, κατὰ μὲν τὴν ἀλή- 

θειὰν ἀποθρηνοῦντα τοὺς ἀπολλυμένους, χατὰ δὲ Β 

τὴν ἐπιτήδευσιν τῶν μεθυόντων, ὥστε αὐτοῖς πά- 

σας τῆς ψυχῆς τὰς ἡδονὰς τῇ μελῳδία διεγερθῆναι" 

ὡς οὖχ ἀρχοῦντος τοῦ οἴνου τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ θερυό- 
τητι σμῆνος ἐπιθυμιῶν τῇ ἀθλία ψυχῇ τοῦ πίνον-- 

τος ἐπεγεῖραι. Ἀλλ᾽ ἵνα πᾶσα: αὐτοῖς αἵ αἰσθήσεις 

ὑπὸ τῆς ἡδονῆς χαταγοητευθεῖσαι χατέχωνται" αἵ 

μὲν ἀχοαὶ καταυλοῦνται, αἵ δὲ ὀσφρήσεις ὑπὸ τῶν 

“ ἀγαθυμιωμένων πληροῦνται, τὸ στόμα τῇ παρόδῳ 

τοῦ οἴνου ὑπηρετεῖ - ὀφθαλμοὶ βλέπουσι τὰ γινόμενα, 
Ὁ μᾶλλον δὲ παραδλέπουσι, τὴν ἀχρίδειαν τῆς αἰ- Ο 

σθήσεως ὑπὸ τῆς μέθης ἀφηρημένοι. ἃ Δι’ ἃ εἴρηται 

τό: Οὐαὶ οἱ ἐγειρόμενοι τὸ πρωΐ, χαὶ τὸ σίκερα 

διώχοντες, οἵ μένοντες τὸ ὀψὲ, καὶ διημερεύοντες ἐν 

τούτοις, ὡς μηδένα χαιρὸν ἑαυτοῖς παρέχειν τὰ 

ἔργα Κυρίου ἐμθλέπειν, καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 

αὐτοῦ χατανοεῖν. Πότε γὰρ διδαχθῶσι περὶ Θεοῦ ; 

Τὸ πρωΐ; Ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξαναστάντες ἀπὸ τοῦ ὕπνου, 

τὸ σίχερα διώχουσιν. ᾿Αλλὰ μεσούσης ἡμέρας ; 

᾿Αλλὰ τότε δὴ μάλιστα αὐτοῖς αὔξησιν χαὶ ἐπίδοσιν 

ὃ πότος ἔχει. ᾿Αλλ᾽ ἑσπέρας : Ἀλλ᾽ ἔτι πίνουσι" καὶ 

ἢ μὲν ἡμέρα αὐτοὺς ἐπιλέλοιπεν, ἣ δὲ μέθη οὐχ 

ς ρίογοθ 86χ Π1Ρτὶ ἅμιλλαν χαθιστάντες. ἘΔΙ χα- 
θιέντες. ΠΡΙἄδπη τοπὶ 1111} (οάϊοε5 τίνα ὑπερθολὴν εἰς 

αἰσχύνην κατα). ἘΔ γεγο τίνα εἰς αἰσχύνης ὑπερθολὴν κα- 
ταλ., παπᾶ γεοΐο. 

ἃ ἘΝΠΠ τὸ ἐπονείδιστον αὐτῆς. ΑἹ γοχ αὐτῆς ἴπ πο- 

5[}15 56χ Νῖδ5. ποὶ τ ροΥ αν, 

»ΈΜΕΙ εἰ Μϑ5. πομπι}}} ἰσόῤῥοπον αὐτοῖς. ΑἸ1Ι 41- 

ἄλπι ἑαυτοῖς, Μοχ ποϑίτὶ Ξβεχ Νί55. αἰώνιον χύλασιν: 

ΟΡ ΙΒ ] ΠΟΥ πὶ τη ΒΟΥ Π τιπ. Ῥοβίθα ν61Ὸ, {πιθιη-- 

δὐπιοάτη πῃ (οὐ 15 τππ Π]5. ΡΟ ΘΠ ΓΔ ΠῚ 

ἀτισϑὶ 5416} }Ππππ σγαν 5. : [ἃ ΘΕΪΔ 1 ΘΠ ]Θ ἢ [185 

τὰ ] πὰ πὶ ΓΘρῖπ86 Ορβθαυαίαπι αιοάάδμ πὶ ΟΥ̓ ΡΟ ΠῚ 
ΡῬυϑίδ 65... οὐ]τπ ᾿π ρθ βίον ἀθάήθοιιβ 6}115 οθίθ- 
σαιηῖ. Αὐπας. ΘΟΙΌΠε, ΠΟ] 65 ἴῃ σοηνῖνο οοη- 

5ΡΘΥϑὶ 5 πποιθηΐα,, {ΠΥ τ]ὰ πιαΐα δὲ ᾿Π ΠπΠηΘ Γὰ {{1|86-- 
ἄτη ΟΡ] δοιαπηθπΐα ΘχτυἸπβθοῦβ Δα ἢ θ᾽ τὰ ΠΟΠΉ]Π 65 
ῬΘΡάΙτ05 πη 15 ΘΧΘΡΟΘ ΠΕ, Οἰβά1ι6 ΘΠ} 0] ΤΟ] τι ΠῈ ΘΟ ἔθ 1:- 

ὨΠΠῚ Ρ ΓΘ 5Θ ΠῚ ΠΠ] αν τα {1 Παυι Ἰπηρν ΔΟΟΘΙΒΙΠΕ. 
Ῥοῖπδ οοηνίνίο Ἰομσῖτι5 ΡΥ Οσν θη, {Π0]185., οἷ-- 

{Ππανόθαιθ δὲ ὑυπὴρᾶπα ΡΓΘΡΑΓΆΠΕ : 41188. ΓΘ 
«υϊάοπι ἴρδὰ ᾿πιρθηξ ρΘγ ἐπ} 5, 564 6χ ΘΡΡΙΟϑουιιηι 
᾿πϑε πο 60. ϑρθοίδης τὶ δ'πὲ Ὁ] ΘΟ Δ ΠΟΏΙ, ΒΘ 

Πᾶπο Ἰποπ] Δ} ]0 6 ΠῚ ΟΠ Π65 ἴῃ 56 51|501{6Π| ΔΠΪΠΪ 
γοΠρίαίθϑ. : 4 πᾶ5ϊ] οἰ ᾽ ΑἸ τὰ τ] ΠῚ {π᾿ Π}15. [πὶ Π]5Θγὰ 

Ροιονῖβ ἁηΐμηα χοἰ ΠΕ} 15 ΡΥ ΌΡΥἾΙ5. ὙΠ] σα]0} 58- 
τἰ5 ΠΟ 6556... [πη0 ψΘῸ 5 {| ΟΠἼΠ65. ΘΟΥ ΠῚ} 56 Π5115 
ῬΡΘΘΒΓ 5115 νοαρίαπιπη ἀδθοθρῦ ΘΕ] πϑαπίι : δ1ι- 
γῥὸ5 ΠΡΙασ πὶ σοποοηται ἀθημα!ο θη 1", ΟἸ Δ οἴπι5. 511- 

ξμηθμ 15 Θἀογα ΠΙΘ ΠΕ] 51τι6 ΟΊ] ΘΟ α : 05. 5110561"- 
ἱῦ {ρα πβθιιητὶ ν᾽ πὸ : ᾿πιπιθη τιν ΘΟῸΪ]Ὶ ἐπι ἤτιηε : 

6] Ῥοιίτ5 βθηβιι5, νΙΡΌΓΘ ἃ 6 ΔΟΙΠΉΪΠ6 μ61" ΘΡυἸοιὰ-- 
ἴθ ἃ] αΐο,, οδροιεπιπε. ΟἸργΟρίον ἀἸοιη] 658 : 

" ἰὶδ ψιιὶ πιάτιθ διιγσιιῖ., Θὲ οδίσογαπι ρθγ5ε- 

φικειπίιισ' : ψιιῖ ας ροοίαπί ϑ ες ρογαηὶ, οἱ τοῖο5 {1ε5 

1 ΠῚ5 νϑυβαηἊ", 1Γὰ πΓ παι] }Ππιπ 510] βουνθηΐ ἴθ πη- 

Ριι5 ἃ4 ορόγὰ ΤομλΪηὶ Ῥουϑρί οἰθπα δὲ ἃ ορθνρὰ 

ΒΙΔ ΗΠ) 6Ἶτ15 1π|6Πσοάα. ἘσαπάΠ40 θηΐπὶ (6 
Το ροβϑϑηΐ δάσο} Μαπο9 566 βίπιι! ἴθ 6 

ΒΟΙΏΠΟ 51|50 14] διΠ|., 510 ΠῚ ΡΟΥΘ] ΤΠ ΠΓ[)". 

Νιιπι πηϑάϊα ἀϊ6 3 564 ἔπ 6] πα ΧΊπη6 πῖον 1105 

ΔΌΘΘΠΓα ἃο ἱπγα]θβοιηῦ ΘΟΙΠ ΡΟ ΓΟ Π65. Νιιηη- 

ἙἘδιι αἰωνίαν. 

5 Ἀπεχαΐ 56χ ΠΡτὶ ὑπὸ τῶν ἀναθυμιωμένων. Ἐδπε 

ὑπὸ τῶν ἀναθυμιάσεων. 

Τ ΓνΙάς Αἀάεπάα. 1 
ἃ ἸΝοβιτ 5οχ Ν55. δι᾽ ἃ εἴρηται τὸ, οὐαὶ εἴα. ΑἹ 661] 

διὰ τοῦτο οὐαί. ΑἸΙψαδπῖο Ῥοβὲ «ιυΐπαιιο Νί55. καιρὸν 

ἑαυτοῖς. ΕΠ αὐτοῖς. 



Ερ]ιες. 6. 
ῖ6. 

090 

«14 νοϑροῦο ἢ 564. ἁάμιιο θἰλιιπε : οὲ 4165 αυϊάθηι 

ΠΠῸ5. ἀδῆοι!, πθο [ἈΙη6 ἢ ἰρ505. ἀἰθβυῖ! ΘΡΥ ΟΙΏ5. 

ΜΙαχίπη8 ἀΠ ΓΘ ΠῚ Ρ 61" ΠΟΟΙΘΠῚ, ΤΠ τι Π) ἃ ᾿ρ505 

ῬΦουΠΙανῚ πὸ ἁιπϑπΐθη, ἀπ] ΘΟ ΡΟ Δ ΙΟΪ-- 

δι115 διηΐ. 
ιὖθ. 7; ἰσίταν ἐς φαμὶ ἠιάηθ διιϑιγιί,, οἱ κἱ- 

οοΡάπι ΡΟΥΘ τ{πι{1|7Ὶ: φιιὶ Θχορεοοίαπιί ὉΟΡΡΘΓαηι. 

Τεῖπ ργορίιθῖα ἀἰθοϊαναι οἰμ" ῬΟΒ5]Π: ΘΟΉΥ Ἶν 10 ἰμ}- 
ΟΡ] : 7 δπῖηι πίη θος οοηινισοῖ. Οδυβαμι [ΓΘ νῚ 

αν οἷ ᾿π51 ἱΠΟ ΧΡ]  Ὀ1}15 ΟΊ Πα 1010. ΝΙμΩΙ πὰ 
ῬΟΒβί ΙΔ ΠῚ, ᾿παττ.,. πα] ται 510 την ΐ ΤΠ [Ἐ511}, 

δαθπι ἴῃ ΘΟΡΡ 5. σα] Ο ἢ} Π]Δ]Ο Θὰ ἰπαπιοαῖ., πδεῖ-- 

ναιπὶ ροϊατου 5. μπιππογθηὴ ΟΡ ΓΘίλοἶ τ. Ποῖ μ 46, ορὶ- 

ΠΟΙ, ΟἸΠ ᾿Ρ 5111} 510] 1051 ΠῚ ΠΟΙ [ἀ ΠΊΘῊ ἔπ} }. 1 Π 111}, 

«πο ρυδοθϑϑὶι, ἱπονθἸθη 11 ἸΟΟτμμῚς ἈΠ] ΠΟΥ Ὁ ΠῚ 

Ρᾶγαῦ. Οαθιμδἀμηοάτιηι. ἀτιΐθι ΤΟΥ ΓΘ ἢ πηι. Ἰνοὶ 

νἱἀθητιι" 6556. Ρ] πὶ, ἱπιουθαάιμ τπὲὰ ΘΙ ΠῚ : 

Ῥοβίθαιιδη γ6]Ὸ ῬΘΥ Δ ΠΒΙΟυῚζ, βἰσοὶ,, ἰαρι ἀοβὶ οἱ 

ΑΥΙΑῚ ρϑυπηᾶποηΐ : 516 διϊα τη [ΘΠ] ΘΠ Οναι ΠῚ ΘΟ  ΡΟνἃ 
ῬῸΣ πἰμηϊαμι νἱπτιπὶ Θχοαναῖα οἱ οἰ οσϑα θχϑιοοδη- 

ἀπ", ἀἴψιιθ. Δ 56. Βυμηο 6) ΒΔΓ ΓΆ] ΘΠ). {ΓΑ ΠΏ. 

Οἰιὶ εαερεοίαπε ϑϑςρογαηὶ. ΟἹ» ᾿ὰῃο ΘΔιΙ58}}, ἴῃ- 
4υ1τ4 Θχϑρθοίδπε. νοβροναηι : ἤϊσιεμι Θπῖηι ἐ05 
ἐοπινιιτοῖ. 116 ὐιΐθυη ἰσηἶβ, 4] ἃ νἱ πὸ ϑχοϊταῖαν, 

ἴθ σαγηθπὶ ἱπίγοάιιοίτιθ., Δοοο πα ἰσηϊία Ἰασυ]α 

ταϊ μοὶ. ὙἸ παι ΘαΪΩῚ ΓΔ ΠΟΠΘΙῚ 51] ΘΟ Ὁ Θὲ Π6-- 
τοι; ᾿τθιιτιο οι ρ  ἀϊτατ65 Δ νοι τατ65 ᾿πΠ πη μια ΐ 
Ρθυϊμ 46. αἴαιιθ οἴθιιπι Παμπιαπι ἀσοθηαε. {ΠπῶῸ 
γουθρα ἰδίμθς, 7 Ἴπιίηι 605 σοηιιΓοί . πιο ΔσοΙρὶ- 

Πλτι5. 501 πὶ ὈΓῸ ΠΟΙ] 6 πα] αν! ]αῖ6, 5641 ΡΓῸ το] πὰ 
οἴϊαμι σου ΟΥ 5 ἸΠαμημη το πη 6. ΘῈ ̓ π 46 βου ριανα 
ἱπορίίδτι 510} 1 Πτα το ηγτι6 πιὰ ]ου θη ΘΧ ΠΙ] 65, ργῸ- 
συϑάϊεν : Δίαηι οἰπὶ οἰ(λατα,, ᾿μά1}., δὲ μϑαῖιο- 

το, οἱ ἐγηπιραπῖς, οἱ εἰδιὶς, οὐπιίηι ὑἱδιι!. Ἐπὶμα- 

γΟΓῸ νη 65 Φαϊἀδηὶ ΟἸ Πὰν ϑἴοθ ΠῚ ΠΟ Πη810. ΘΗ) 
ΘουΠ 5 Θυϊϑίατθιι ἀπ ΒΘ] ΠΕ ΠΡιι5 σεπτὴ ρθη ΐθ5, Π}01- 

οἴπεοαιιθ οἱ Πάἀϊοῖης Παριτοδθ ΓΟυ πὶ ΘΟ] ΘΠ ἰ68 » 

Οἷον ᾿πϑιι ρον ἃ0 ΘΟ ΠΟΘΉΓΕΒ “ΠΡ ΓΟΪ ΟΡ ΠΩ} «ΠΟΥ ΠῚ- 
ἄδια, Φαουιτα ΘΟΡΡΟΡὰ ΟΡ 1 θη ρον ἃ πεΐδμι [Ραοῖα 
πὶ οἱ ϑπουναῖα,, σΘομμτηὶ 111ὰ τηράει] αιο πὸ 

ΘΒΙΟΙΠΙΘἴο5. ΔΠΪΠΠΟΒ., ἃ ΟΙΠΠΠΘΠ {π᾿ Γι ἸΠ  ὴ 

νο]υρτατθηιιι6. ἸΠ] υια μι. Ποδοθ (ΘΠ! θη τῸ5. Ρ᾽Ὸ-- 

νοσαηι. Οὐ ααιΐθι ᾿π 6 ονθηϊ ἢ {τ οροτὰ )0- 

μλϊπὶ ΠῸΠ γΟϑρ οἰαηῖ, δὲ ρου ἃ τπὰ ΠυμΠ} 6}115 ΠῸΠ 

οοπϑιἀθυθηῖ. 98 πὶ νΘΡῸ γϑυθιῖιηὴ {Ππ|4, στοσρίσεγο., 

γοῦν α θη νἸΒ᾽ ]]Ππτπ ῬΘΡΟΘΡ ΟΠ ΘηῚ Ρ 61 Θοιι- 
1ὺ5 γα 5} 5ϑᾶμ πάσας : πος νϑρο, οοηϑίθγαγο, 

ὁ Απεαι ὑτὸ5 πρὶ ὡς ἰδίως. Ἐα1 ὡς ἰδία. 

ΓΈ αὐτοὺς, φισὶ, συγκαύσει. Αἱ Μδβ85. «υϊπάιε 

αὐτοὺς συγκαύσει. 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚῸΝ 
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Α Ὥστε τὸ εἰρημένον, ὅτι Ὃ οἶνος αὐτοὺς συγκαύσει, 

5. ΒΆΒΙΙΗΙ ΜΆΟΝΙ. 

Ρ ἐπιλείπει. ᾿Αλλὰ βάλιστα δὴ τῆς νυχτὸς, “ ὡς ἰδίως 

αὐτοῖς διαφερούσης, ἀντέχονται. 

ἀν Δλῦ ΟΝ, (ΕἸ , ᾿ . ᾿ . , 
Οὐαὶ οὖν οἱ ἐγειρόμενοι τὸ πρωΐ, καὶ τὸ σίχερα 

ΓΝ ς ΄ ἈΠ Δ, ΠΩ " ὝΞ - 
διώχοντες, οἱ μένοντες τὸ ὀψέ. Εἶτα τὴν αἰτίαν τοῦ 
Ὁ Γ ΑΥ Ν “- 3, ΄“ , , 

δύνασθαι αὐτοὺς διαρχεῖν ἐν τῷ πότῳ ὃ προφήτης 
γε ε ᾿ Ἵ. ἘΞ ΞΟΝ ΕἾΕΝ ἜΡΟΝ 3 φησίν: Ὃ γὰρ οἶνος ᾿ αὐτοὺς συγχαύσει" τὴν αἰ- 

, , ΤΟΥ ΕῚ , 9 - 3 ς Ὁ 

τίαν λέγων καθ᾽ ἣν ἀπλήρωτος αὐτοῖς ἐστιν ἣ τοῦ 
͵ ΕἾ , σ 3 ἊΝ ΠΥ ᾿ νΝ 

πίνειν ἐπιθυμία. ὍὍτι ἐπειδὰν πολὺς, φησὶν, ὃ ἀκρα- 

τος εἰσχεθῇ, πλείονα τὴν θερμασίαν ἐπεισαγαγὼν 

τῷ σώματι, τὴν φυσικὴν ἰχυάδα τοῦ πίνοντος χατα- 

Ε φρύσσει. Εἴτα, οἶμαι, αὐτὸς ἑαυτῷ ὃ οἶνος ὑπέχ- 

καυμα 5 γινόμενος; ὃ προλαδὼν τὴν εὐρυχωρίαν 

παρασχευάζει. τῷ εἰσιόντι. “Ὥσπερ δὲ αἱ χαράδραι; 

ἐπιῤῥέ οντος μὲν τοῦ ὑγροῦ, πλήρεις εἶναι δοχοῦσι , 

παρελθόντος δὲ, ξηραὶ χαὶ λιθώδεις καὶ ἄνιχμοι 

χαταλείπονται" οὕτω χαὶ τὰ τῶν μεθυόντων σώματα 

ἀποχαραδροθέ ἔντα τῇ ἀμετρίᾳ τοῦ οἴνου» χαὶ τὴν 

ἐχ φύσεως ἰχμάδα προσχατασύρει. οι {ενρνεες τὸ 

ὀψέ. Διὰ τοῦτο μένουσι; φησὶ, τὸ ὁψε: Ὁ γὰρ οἷ- 

γος αὐτοὺς συγχαύσει. ᾿Γὸ δὲ ἐχ τοῦ οἴνου πῦρ; ἐγγι- 
- , - 

γόμενον τῇ σαρχὶ, ἔξαμμα γίνεται τῶν πεπυρω- 
Εὐέορυςὸς Ἀπ τας τ 

μένων βελῶν τοῦ ἐχθροῦ. Τὸν μὲν γὰρ λογισμὸν, 
ΝΙΝ ΑῚ τ ἥν, 6 2 εἶ δὲ 2 

χαὶ τὸν νοῦν ὃ οἶνος χαταθαπτίζει, τὰς δὲ ἐπιθυ- 

μίας καὶ τὰς ἡδονὰς ὥσπε ερ ἔλαιον ΦλΟγ ΧΕ ξάπτει. 

οὖχ ἐπὶ τὴν εἰς τὸ πίνειν ἐπιθυμίαν μόνον, ἀλλὰ 

χαὶ ἐπὶ τὴν λοιπὴν τοῦ σώματος πύρωσιν ἐχδεχό- 

μεθα. Εἶτα παραύξων τὴν ἀτοπίαν ὃ λόγος πρόεισι: 

Μετὰ γὰρ κιθάρας, φησὶ, χαὶ ψαλτηρίου, χαὶ τυμ- 

πάνων, καὶ αὐλῶν, τὸν οἶνον πίνουσι. Κιθαρισταὶ 

γάρ τινες γέους οἱ χχχῶς παραπεσόντες μεθύουσιν 

ὀφθαλμοῖς: χαὶ αὐλητρίδες χαὶ γθλπριαις χαχῶς τὴν 

ὥραν διατιθέμεναι " χαὶ χοροὶ χαὶ ἃ συνῳδία χα- 
χῶν πρὸς τὸ ἔχλυτον διατε θρυμμέναι τὰ σώματα, 

χαὶ ἐπὶ τῇ πανδήμῳ μουσικῇ τὰς ψυχὰς καταχλῶν- 

Β τες, πρὸς πᾶσαν αἰσχρὰν χαὶ παράνομον ἥδονὴν 

τοὺς ἐν τῇ μέθη διερεθίζουσιν. Ἔκ δὲ τούτου τί 

συμξαίνει; Γὰ ἔργα Κυρίου μὴ ἐμόλέπειν, χαὶ τὰ 

ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ μὴ κατανοεῖν. Ἀλλὰ τὸ 

μὲν ἐμδλέπειν τὴν δι᾿ ὀφθαλμῶν χατάληψιν τῶν 

δρατῶν ὑποφαίνει, τὸ δὲ χατανοεῖν τὴν διὰ τοῦ 

νοῦ θεωρίαν τῶν ἀοράτων παρίστησιν. Ἐπεὶ οὖν τὰ 
3 ἔδξβ τς , Ε 
ἀόρατα τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ χτίσεως χόσμου ; τοῖς ποιή- 

Ε Ν εἴογοβ φυΐπαιο ΠΡνῚ γινόμενος. ΔΙ γενόμενος. 

« ἘΔ εἰ τνὸς Μ85. συνωδία. Αἴ Οοτθοῖκι Οοάοχ 

γτοςοητῖοι συνωδίαι. 

--« 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΜ 

μᾶσι νοούμενα, χαθορᾶται ὃ μὴ ἐμόλέπων τοῖς 
ἔργοις, οὐδὲ πρὸς τὴν διὰ τοῦ νοῦ νόησιν δδὲῪχηγεῖται. 

Τί οὖν ἐστι τὸ λεγόμενον ; Ὅτι μέθη ἀθεότητός Ο 
ἐστιν ἀρχὴ, σχότωσις οὖσα τοῦ διανοητιχοῦ, δι᾿ οὗ 

τ' ΝΥ " , ν᾽ Μ“ Νι 

μάλιστα ὃ Θεὸς ἐπιγινώσχεσθαι πέφυχεν" ἔργα δὲ χει- 

ρῶν, καὶ ἣ προσδοχωμένη ἀντίδοσις, τὸ πῦρ ἐχεῖνο, 
Ἂν πὰ Ν» - ΟΡ: - καὶ ἣ ἐν ἅδου χόλασις, γλῶσσα χατάξηρος μικρᾶς 

ῥανίδος παραμυθίαν ἐπιθυμοῦσα, φλὸξ πανταχόθεν, 
οὐδὲ ἀέρος ἀναπνοὴν ἀναψύχειν τὸν χαύσωνα τὸν 
ἐν τοῖς σπλάγχνοις ἐῶσα. Ἄνθ᾽ ὧν ἢ αὐληταὶ, ὃ στε- 

ναγμιός - ἀντὶ τῆς ἀμέτρου μέθης, ἐπιθυμία σταγό- 

νος, τῆς σαρχὸς τῶν μεθυόντων ἀποτηγανιζομένης ἢ 

ἐν τῇ χαμίνῳ ἀντὶ τῶν ἀσελγῶν θεαμάτων, τὸ σχό- 
. Ζ αὐδᾶν ὦ 3 ΄ 3 ΄ 

τὸς τὸ βαθύ " ἀντὶ τῆς ἀχοιμήτου ἐπιθυμίας, ὃ 

“ ἀχοίμητος σκώληξ. Οἱ οὖν ἐν τῇ μέθη τὸν νοῦν 

ἑαυτῶν χαταδυθίσαντες, χατανοεῖν ταῦτα τὰ ἔργα 
-Ὁ “-Ὁ- 5“ - ὉὃᾧὋ Ἁ ΝΥ γ" ΄ τῶν χειρῶν ἀδυνατοῦσι" χαὶ διὰ τὸ μὴ προῦλέ- 

πεῖν τὰ ἀναμένοντα αὐτοὺς, εἰχότως ὡς ἤδη ἐν αὖ- 

τοῖς ὄντας τοῖς δεινοῖς ὃ λόγος ὀδύρεται. ᾿Αχουέτω- 

σαν τούτων οἱ ἀντὶ τῶν εὐαγγελίων τὰς χιθάρας 

καὶ τὰς λύρας ἐπὶ τῶν ἢ οἴκων φυλάσσοντες, ὅτι ὡς 
»Ν - , ΄ ΄, ΕΣ - τὸ τ 

ἤδη ἀπολωλότας ὃ προφήτης ἀναχαλεῖται, ἐχ τῆς 

χατ᾽ ἀγάπην συμπαθείας θρηνῶν αὐτῶν τὴν ἀπώ- 
λειαν. 

Οὐαὶ, φησὶν, οἱ μετὰ κιθάρας, καὶ αὐλῶν, καὶ 
τυμπάνων, καὶ ψαλμῶν, τὸν οἶνον πίνοντες. Σοὶ δὲ 

χρυσῷ καὶ ἐλέφαντι πεποικιλμένη ἡ λύρα, ἐφ᾽ ὑψη- 

λοῦ τινος βωμοῦ ὥσπερ τι ἄγαλμα χαὶ εἴδωλον 
δαιμόνων ἀνάχειται" χαὶ γυνή τις ἀθλία, ἀντὶ τοῦ 

τὰς χεῖρας ἐρείδειν πρὸς ἄτρακτον διδαχθῆναι, διὰ 

τὴν ἐχ τῆς δουλείας ἀνάγχην “ ἐπὶ λύραν ἐχτείνειν 

ἐδιδάχθη παρὰ σοῦ, ἴσως καὶ μισθοὺς τελέσαντος, 

τάχα χαὶ προαγωγῷ τινι γυναιχὶ παραδόντος, ἣ 
μετὰ τὸ πᾶσαν ἀσέλγειαν ἐν τῷ ἰδίῳ σώματι ἀπα- 
θλῆσαι, ταῖς νέαις προχάθηται τῶν διοίων διδά- 

σχαλος. Ὑπὲρ ἧς σοι ἐν τῇ ἡμέρ ᾳ τῆς χρίσεως δι- 

πλοῦν τὸ χαχὸν ἀπαντήσεται, ὧν τε αὐτὸς ἀσελ᾽ Εἰς 
νεις, χαὶ ὧν ἀθλίαν Ψυχὴν διὰ πονηρῶν διδαγμά- 

τῶν ἀπηλλοτρίωσας τοῦ Θεοῦ. Εἶτα παρίσταται 

ΡΒ] 1115, ἀνθ᾽ ὧν αὐλυταὶ εἴς., ααἰ ὙἸῸ ΑἸ 4αϊ4 ἴπ- 

δὲ, πῇ, 4] πιὸ δϑὶ βουϊρίουῖβ, ἐλλειπτιχῶς ἀϊοία 

διπξ, ΑἸοΓχη ἐγ ξ ἐὰ 46 γὸ ἡ ]Ἰοῖαμι. 
« Νοβιυὶ 0χ Μί85. ᾧ ἀχοίμιηητος σχώληξ. ἘΔ 1 ὁ 

ἡατος σχώληξ. 

ἃ άπ οἰκιῶν. ΑἹ χυΐπαιιο Μ55. οἴκων. Θ.ατ πε πο πὶ 

ἀθά- 
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ΘΆ}. {π|8 } ΠΠΘ6Π5. ἀ55θ ἔτ" ΘΟΠ ΘΙ] ΔΕ ΙΟΠ ΘΙ 
Ἔχ θθῖ. Οὐοπίαμι ἰσίτιν Ζην δια ΠΤ) εἰ, α ἐτοα- 

{ΜΓ πιιτιεἶϊ, ρῸΓ θα, φιί ἔαεία 5ιπὶ, ἱπιοϊίθοῖα, 
Θοπδρ οἰ (εγατπι7) ; 15 {π|1 ΠΟ ΓΘΘΡΙΟΙΣ ἃ ΟρΘΓὰ 5, Π6 
ἃ δᾶ πη «46 πὶ {1185 ΠΙΘΠῖΘ σοι ρᾶΓΑΥὶ ροΐδϑε ἰη-- 
16} τ δ ηὶ ἀθαιιοῖτιι. 

157. Οὐ]ά ᾿σταν 5101 να] 14 «πιοά αἸσίιιπ 6ϑὶ ἢ 
ὙἹάοἸῖσθὲ ερυϊθιαίθην ἱπηρ᾽θίαιῖθ. ουϑὰ πη 6556 οἱ 
ΟΥἸσΊη θην ; ΘΠ} Ππηθ Πεϊ {τὰ τη χ πη ΠΘι15 ἀρ ποβοὶ 

Ροῖοϑε, [θμ θνὰ5 οὔ ιπάαι. ΜΙ πτιιπὴ ἀπ θη Ορονὰ, 
οἵ «5 ἴπ [πῤπγῖιηι γερθπεθητιν νο65, βαπί ᾿σἢϊ5 
1116, 6. ογιιοϊίτιβ ἱπ ἱπίο τ πὸ ραγδίιιβ, ᾿ἰηστιὰ ρθν- 
για Θχίβιιδο σατο ον απο ΘΧρθίθηβ , ΠἈΠ Πηὰ 

ἀΠΕ6Π1Ρ 6 Ὲ οἰ Ροιι πη Ἀ π5., {π|8 Π6. ξθϑίτι. “τ 46 Π| 

ἴῃ γ βοθυ 115. ΔΟΟΘΠΒ11ΠῚ ΡΘῚ ΔΘΥΪ5. ΓΟΒΡΙ ἃ ΠΠΟΠΘΠῚ 
511} πο] βονανὶ. ῬρῸ ΕΡΙ οἰ πῖθτι5 φαΐ ἀἀθγαηΐ, δ θϑὲ 
ΘΘΗΔΙπ5 : ΡΓῸ ΘΡυϊθίαϊο ἱπηπιοάϊοα., ἀθϑι ἀουαίτιν 

ἀΠ]τια5 σαντα : ΠΕΡ Ρ6. ΠΟ ΙΔ ΠῚ ΘΑ’ Ὸ ΘΡΟΓΙΟΒΟΙΙΙΠῚ 
ἴξῆθ 1 ΘΑΠΪΠ0 ΟΥΙΟΙ αἴτιν : ΡΓῸ ἱπηρα οἷ σρθοία- 
Οα} 15 Ἰπ θυβιιηΐ ῬΓΟΓ πη (165 ἐΘ ΠΟ γ 86 : Ρ.Ὸ οι ρ ΠἸτατ6 

ΡΒΟΡΗΕΤΆΑΜ. ΟΑΡΌΤ Ύ. 

ἱνγθαιϊθία, ἱγυ θα θῖτιβ υ 6 Π}15 ἀσο Θά Ὁ. Πα τι6 {11 ἡπεγο. 9. 
- - ᾿ - Λ 

ἴῃ [Θπλα  6 Πα ΤΠ ΘΠ ΓΘ ΠῚ 5.181 511] Θυρτιηΐ, ἰδίμςθο 19: 
Πα Π} ΟΡ ἃ ΘΟΠ 5 6 Ρ} 6 ΠΟῚ ρΡοϑϑιιηΐ ; δὲ ἴα 
ΠῸΠ ργδον θη ογιοϊαἴτι5., 411 ᾿ρ505 Θχβρθοίδηξ : 

7π| ἃ τηϑυ]ο Πυισθὲ 1105 Θουρίαν, ατιαϑὶ 74πὶ ἴῃ 
᾿νδὸς πια]α ἱποϊ ἰββθηῖ. ΑἸ ἴῃς Πδθο {πὶ Ιοοο ονδη- 
δ 6] ΠΟΥ αι πὴ 1 26 10 115 51115 οἰ Πα γὰ5 ΓΘ ΠΟ Πΐ ἃς ᾿γγα5. 
ΝΙ ΠΤ ᾿Ρ0505 [ἈΠ] τΙΔΠῚ 51] 78} ΡΘΥ ἰ55θηΐ, τονο- 

οαϊ ΡιΟρἢθῖα, ἀἴαιιθ Ρ6Ὶ ΘΟΠΙΠ]5Θ ΓΑ Π]ΟΠΘ ΠῚ Οχ 

οαγ αἴθ. Οὐ} ΘΧῚ ΕΠ) ΘΟ 86 ΤΠ] ΠΔη} (ἰ6Ηοε. 

τὖϑ8. 718, ἱπααῖξ, ἐΐς φαῖ επι οἰζματα, οἱ εἰδιϊς, 

οἰ ἐγπηιρατιῖς,, οἱ ρβαϊπιῖς,, υἱπεσι ὑίφτιπί. Τίντα 

Δ ΕΘ ΠῚ ἅτ δὲ ΘΡΟΡῈ δχουπαία ἴπ αἰΐα {παρα πη 

ἅΓὰ ὉΠ] βίατιια {26 48 Π| 86 ἀφο οπτιπ Ἰἀο]τιη ἃ [6 
ΤΘΡΟΠΙ τ. ΑΥΖτι6 τη ]βθ να ΔΙ] 4118 πα] 16} οἴπηὶ εἰ1-- 
506 γ6 «θυ δϑθὶ ππᾶπτι5 δ] [ιϑιιηῖ Δ πον ῈΓ6, Θὰ5 

ΡΓ28 5θυν 115 Ποοθβϑιίαε δ ᾿γγὰπὶ Δ ΠΟΥ ΕΙ ἃ 

ἴ6 δἀοοία δϑὲ : 411 ον α556. δὲ πη θθηι ρογ50]- 

ΥἹ5Π, 411 [ὈΓα556 οἷ 1058 ΟΠ  ρ] Δ ΠῚ Πλ1Π16 1] [ΘΠ 88 

τ 1151] : {τι8 μοβίθα {πιὰ πὰ} ἴπ ΡΓΟΡΥΟ ΘΟΡΡΟΓΟ 
μᾺ ΠΡ ἀἸ πο ΟΠ ΠΘ ΠῚ Ἔχ ον, ργδοϑι δὲ τα] 16 ΥΊθῖι5 
Α ψαπϊουθιι5, Ορθυιι πη 5: ΠΗ] 11} τηδοϑίγα. ΜΠ ΠΟΥ 5 

ἢαι7τ|ι5 στα πα πη 416 {π᾿ 101} ἀπ ρ]Ίσοη. ἀατπιγιιθ. ὃς 

Ραπδμι : ἵὰπὸ «ποι 1056 Ἰἀβοῖντιϑ 65, ἴππὸ «πο 

ῬΘΙ ἱπηρ.Ό ἃ ἀθοτιπηθηΐαᾷ ἃ Πἰ πη ηὶ ᾿Π [6] Ἰσθ ἢ ἃ ΠΘῸ 

111 φυίπαις Μβ5. χατ᾽ ἀγάπην. ἘΔῚΠ χατὰ τὴν ἀγά- 
πν. 

ὁ δὶς Βερ. 4παγίιβ. ΠΙᾺ, ἐπὶ λύραν ἐχτείνειν, εξ ἴη 
1115. Μί85. οἵ ἴῃ δάϊε5 ἀεοιδογαίιν. Νοο ἴα τππ]ῖο 
Ροβὲ 5οὸχ Μίβ5. προαγωγῷ τινι: γυναικί. ΔΗ 

Τριάδι εὐ ἢ. Αἱ Δ9ς5. ἡ 
προσγωγῷ 

ταυτῊ" γυν σιν. 
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ἀρα] Θπαϑεϊ. Ποῖμ 6 αὐἰσίαι οἴη [γγὰ, δἀτηογθίαιιθ 

Πιδητι5. ἃ 50Πη05 ἀδρυοιπθηοβ : πυάιι5. ΔρΡΡαγοῖ 
ΘΕ ὈΙΓτ15.,. γαΠ1πι|5 ἱπηρι 6 5. σΟΠβρι οἴ ται". Τα Θ0Π- 

γϑγτπν ΘΟΠν ἸνΠἢ ΟΠΠΘ. : ΟΟΠ]]Ο τ πττι {ΠΠπ|ὸ 
ὉΠ Ἶτ1 ΠῚ ΘΟΕ] : ΔΙ1ΓῈ5. Το [85 5010 ΡῈ ]58{1 ΠΠ5{ν1ι- 
Π]Θ ΠῚ Ρ ΘΟ τα", ΑἸ Ζτι6 πὰ 1Π1Ὸ σΟ Π] δααιν" τπππ}1]-- 

ἴι15.. ᾿ἴἴὰ Φαοάτιθ. εἶδα ἃς γϑυ ΟΥ τὴ ᾿αϑοῖν ΟΥΕΠῚ 

ΠΟΥ ΤΑΤΪ ΠῚ 5116 Π{Ππ|η} ᾿Π] πΠσΊταν. Ἐανθηι ἀπ!6 πὶ 

ΟἸΠΠ65 δἵ δου Θϑοῖπε ἴῃ (ΟΤη0 5 ΠΊΡιιἃ ἰδία τηο- 
ἀιυ]ατοπθ ἸμΘϑο δι] : 564 ἴῃ δοοϊθϑῖα Π)6] πὸπ οοπ- 
τἰοθϑοῖῖ., πθάιιθ. νοσθῖη Εν ΔΉΘ6Π1 5116 π|10 ἀπΎ 1. 

41 1Π1Ὸ 51161. Νδο ταϊγαμη. ΝΠ ᾿ΠΙ ΠΏ] Οτ5. (αἱ ἢ] 
ΤΠ 611} 5:16 τπιπ1, 1116 τπλ τ] τὰ πὰ ΘῈ ΡΟ τα θα τ] ΟΠ Θὰ 

Β1Ὸ βιισσουῖτ, (ἀ5 115. ΘΟ} 15. ΘΓ Ῥυ 1ο15 ΘρθοϊδουἼἝιπὶ 
Θδ τ ]5ΘΡᾺ Π1]6.. πη] ΓΘ. ἴθ τ 5 ΠΟῚ ΟΡΘΙ Δ ΠῚ 

ἄν, 56 Ἰνγὰ σᾶ πο : ΠΟῚ ἃ ΡΙΌΡΙΟ γἱνὸ οο- 
ϑΠοβ0ῖ, 5664] γθϑρὶοὶ ἃ}0 1115. “ιιαϑὶ δϑϑθὲ τη] ἴοι" 

ΡῈΒΙϊοα : ΠΟ ἢ ΘΟΠ [5510 5. ̓ 5] πηι ΠῚ} ἀδοαπίαγθ, 

564 σα ΠΕ] ἃ 5. ΠΟΥ ΘΕ] ΟἾ 5. : ΠΟ 60 5ῈΡ 0] σαν, 
56 Ρ᾽ιΌΡρθύαγο δὰ σθῃοππαπι : ΠῸΠ 4] Θοο] βία πη 
1)οὶ διπἴοβο οσοπίθηθνο,, 566 5δοιη δὲ ἃ]1Ὸ5 ἱπ 6 

ἀνόοανο. πο ᾿ην ϑθ5 διιηΐ Δ πὸ, ἀἴπθ ἀδάτιοονθ 
5[ΔἸΏΘ ἢ, ἅπῈ {ΠᾺ ΠΊΔ ΠῚ ᾿ΠΙΟΙ ΘΓ ΠΘ 116 δοῖῖ, πο- 
{π| γυ]τ. 56 αιιῖα νυ βατι}" Οἵα Πὶ ΓΘ τ] 6 Π115., 6ο- 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

χα 5[{1ἃ σϑοΐαταν, Οὐ απ τιιν ὉΠ 16. ἈΡΑΠ ΘΔ ΠῚ 
16] α πη. ΝΙΠη νι πὰ ἃ 465 σοπίθπίαβ. ἡ τιᾶ51 δα 5ἴα- 

τ πὰ “αδρἀπ ΤΠ Πτι5 5ι1ιὰ5 Δα πιο θπίθϑ., 6. ᾿γγῶ 

ΘΘΠΓΡ ἢ {πᾶ51 γα ἀτατη πῖιο ΘῈ ΠΠπιὸ ΟΡ ΡΙῸ ἰγὰπ5- 
[ϑυθηΐθϑ, ΜΠ] 1Π| ΟΡΘΡῚ5. 5111 ΠΠΠ6 ΠῚ Οβίθπ πηΐ. 
ΘΡΠΘὨΪ ΠῚ Ν ΘΙῸ {1Π15 ἈΡΕΠΕΠΠῚ “τι. ΠΊΟΌΠΠῚ 116 {25 

«αα ᾿αης ν]τάτη. ἐγ ποθ πη πὶ 511Πηΐ ΠΘΟΘϑβαν δ, 

ΘΟαΠ 15 Βρθοϊα πα τι. ΟΠ] οἴτιιν. ἘΧΘΙΗΊΡΠῚ σατιδὰ ἀν Ὲ5 
ἸΙρπαν δ ΠΠΠῚ5. ΘΟΔΠΊΠΙ ΠῚ Θδῖ : ἈΡΟΠΙΓΘοΙοπἰοο5., 
ἀΟμλτι5 : ἀγΕ 5. ΠΟΙ ΡΙ ΠΡΟ Π Δ πὶ ΠΑν ΠΠῚ, Πανὶ- 

ἃ. 516 ατοῦχιο (010. εἰ Ἀδρ. βοοαπάαβ. ΑἸ {γὸ5 

Μ35. ὀφθαλυιοὶ πάντες. 
» Ψείετοβ. ἄπο Πἰρυὶ ἐφησυχάζουσι. ἸΝοκῖτα ΘΠ 0 

ὑφησυχάζουσι. 

ς (Ο]Ρουτῖπ5. Ῥυίπαιιβ βοοιη 415 

γεῖν. 

ἃ ΠΙᾺ, ὑπὸ ἄλλων ἀποθλέπεσθαι πάνδημον εἴο., 5ἷ6 

Οὐχ 5. ἀλλὰ λυρουο- 

νονίογαῦ ἸμΓΕΓΡΙο5 γοῖτβ : ιϑεὰ αὖν αἰϊὶς ρει ϊοαπε ἐπ-- 

δρεοίανγὶ πιϑι οί σελ, π0 πιοαιιίανὶ, εἴς., 4ιᾶπη 1η- 

τουρυοιαηα ΤΑΙ ΟΠ πὰ ὙΟΥ]15. ἈΒΡΟΥΓΊΠΙΙ5. ΤΟΡΙΌ ΘΠ 1ὶ 

(οι θοβιας. Νόαιο ἰἀπλθη ἀρίς υἱοί αν ᾿ρ56 Ὑογ 550, 

πὶ ἴτὰ βου ρϑὶὶ : Ῥαδέιοο εοπνεπίι ποπ οοπζεςοϊοπὶς 

μϑαίνιιπι θοαπίανὶ, 56] οαπιϊίοπας τπδυδιρίοϊας. 

Ναπι ἐχ 60, δὶ νίνογοῖ, ΠΡ  ἢ5. αι  σ πὶ {1} 510] τ ὸ- 

1ἰϊ νὸχ εἶναι : αὦ 4πᾶπὶ υἰσιιπι ῬΟΥ ΕἸβδιτατιπι σοηβίας 
ποι αἰτοπἶδοο. Ν Ἰἄθπιὶ ἐμῖπὶ οππο5 οαπ ἱπίογρτγοία- 

ἴὰπι ο550., {πᾶ5] 5ἰ πη ρ]ἸΟἾΤΟΥ βου Πρ υ πὶ οσδοῖ,, πάνδημον 
«ἡ ψαλυόν. Ἠϊης ΤᾺΟ1]6 τὰῖῃὶ ρουβια ἰουὶ ροβϑοῖ,, {πὰς 

Β ἣ ἅμιλλα. ἢ’ 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΑΝΙ- 

τῇ λύρᾳ χαὶ ἐπιδαλλει τοῖς φθόγγοις τὰς χε ἜΝ: 

γυμνὸς ὃ πῆχυς, ἀναιδὲς τὸ πρόσωπον. Εἶτα ἐπέ- 

στραπται τὸ συμπόσιον ἅπαν, χαὶ οἵ ἣ ὀφθαλμοὶ 
- τ (1 ΩΞ ΄ 

πάντων ἐχεῖ φέρονται, χαὶ ὦτα ὑποσιωπᾷ τοῖς χρού- 
Α ΄ Ὶ ͵ ᾿ - 

μᾶσι, χαὶ χαταστέλλεται μὲν ὃ θόρυδος ἐχεῖ, χατα- 
ΤΡ ΑΉΕΝ ΟΊ ΕΡ. {πω 

σιγάζεται δὲ ὃ γέλως, καὶ τῶν ἀσελγῶν ῥημάτων 
᾿ δὰ ζπτς ΨΚ ΈΣΙ 
Εφησυχάζουσι δὲ οἱ χατὰ τὸν οἶχον 

“ Ὁ ΩΣ , Ν ,] Ξ λ ͵ 

ἅπαντες τῇ ἀχολάστῳ μελῳδία χαταχηλούμενοι, 
ὅ»ὦ ψφύπες σοι εν Ὃν - - σὰ δος δια ο τὸν ψις 

οὐχ. ἡσυχάζει δὲ ἐν τῇ τοῦ Θεοῦ ἐχχλησία,, οὔτε 

ὑποσιωπᾷ ταῖς τοῦ εὐαγγελίου φωναῖς, ὃ ἐχεῖ σιω- 
γτὰ - δ " ,ὕ πῶν. Εἰκότως. Ὃ γὰρ ἐχεῖ σιωπὴν ἐπιτάσσων 

- ἂν τ τ ," 

ἐχθρὸς, οὗτος ἐνταῦθα τὸν θόρυδον ὑποβάλλε:. 

᾿Ελεεινὸν θέαμα σώφροσιν ὀφθαλμοῖς, μὴ ἵστουρ- 
᾿ 

μὴ ὑπὸ 
- “ γνωρίζεσθαι ἀνδρὸς, ἀλλ᾽ 4 ὑπὸ ἄλλων ἀπούλέ- 

πεσθαι" 

Σ Ξ Η πον 
γεῖν γυναῖχα, ἀλλὰ “ λυρῳδεῖν " ἰδίου 

᾿( Σ δ . ΨΝ τὴς 

πάνδημον εἰναι" μὴ Ψαλμὸν ἄδειν ἐξομο- 
᾿ ν « 

λογήσεως, ἀλλὰ ἄσματα πόρνης" μὴ Θεὸν ἵχε- 
΄ ΞΔΟΣ 5. ομμον ͵ 82 τεύειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν γέενναν “ ἐπε 

͵ τς 
ἐχχλησίαν Θεοῦ σπουδάζειν, 

ΝΥ 

ίγεσθαι" μὴ εἰς 
ἀλλὰ συνεχβάλλειν 

τὸ ξ ᾿ 
ἑαυτῇ καὶ ἑτέρους. ᾿Εχθρὰ μὲν ταύτη ἔρια’ στήμονα 
δΧ , δῆτ. , ν φΞ ΩΝ " δὲ χατάγειν, ἢ κρόχην στρέφειν οὔτε. οἶδεν, οὔτε 

τ ἘΣ θέλει. Μεθύουσι δὲ συνοῦσα, τὰ ἐχείνων ἐπιτηδεύει. 
Ε ε ν" ἃἷ. Αρ, ε , : 3. ΄ ΄ 
Ὄντως ἱστὸν ἀράχνης ὑφαίνουσιν, οἷον ἐν στήμοσί 

τισι ταῖς ἐντεταμέναϊς ὑεσοσις τὰς χεῖρας ἑαυτῶν 

ἐπιθάλλουσαι, πυχνὰ δὲ τὸ κέντρον. οἷον χερχίδα ὧδε 

χαὶ ὧδε μεταχομίσασαι, πέρας οὐδὲν τῆς ἐνεργείας 
Ὡς τε εξ 

ἐπιδειχνύουσι. Ἴ ὧν μὲν γὰρ τεχνῶν ὅσαι κατὰ τὸν 

ΠῚ] βίον ἀναγχαῖαι, χαὶ τὸ τέλος ὀφθαλμοῖς ' ἐγκείμε- 

γόν ἐστιν, οἷον τεχτονιχῆς τὸ βάθρον, οἰκοδομικῆς 

οἰχία, γαυτοΊγ ΔῊ: τὸ πλοῖον, ὑφαντιχῆς τὸ ἱμάτιον; 

χαλχευτικῇς ἣ μάχαιρα" τῶν δὲ 5 ματαιοτεχνιῶν 

οἷον χιθαριστιχῆς, ἢ ὀρχηστιχῆς, ἢ αὐλητιχῆς , ἢ 

ἄλλων τοιούτων, παυσαμένης τῆς ἐνεργείας, δ᾽ τὸ 

ἔργον συναφανίζεται " καὶ ὄντως, χατὰ τὴν ἄποστο- 

Πὰς γόσοβ, πάνδγημιον εἶναι, 6 πηᾶγσῖης ἴπ [οχτ πὶ ἧστο -- 

Ῥϑῖδδθ, περ 1 φαϊ 4 ααπι 6556, {πα πὶ ΒΡ ΘΙ Οτ 

γογρόσιπη ἀοοϊαγαϊοποια, 1 γασὶ σῖτα, Ζυαθὶ γος 

ΤΟΓΟΠΓαΙ πὸ {15 ἃ πιθηῖο βου ριουῖς ἀοβθοίογεῖ, ρυῖ- 
τπτιπὶ ἰπ οτὰ ΠΡτὶ ἁἀάτάοταπὶ 1Πι4, πάνδγιμον εἶναι, 

αξ πποποχθίαν ἸΘΟΙΟΥ την] 16 Γ  ΠῈ {085 ἃ 4115 σοπβρίοῖ- 

ἴα, ᾿ρβᾶπι οἰ ἀβουαίιθ ὙΪΡῚ τα]! Γο πὶ 6556, οἱ «ἃ 

ὉΠΊΠΪα ῬΑ ἰββι πᾶ : 564 Ῥοβίθὰ 1 ρβαχα οοπίοχίαϊ 

ἀβϑαις τὴ δβί. 

ὁ Μεΐογοβ ἁψαοῖ ΠῚ ἐπὲ τὴν γέενναν πέυπεσθαι - 

μὴ εἰς ἐκκλησίαν χυρίου. 

ΓΉλΡοαὶ Ν55. πόπηλ}}}} ἐχὰ 

ε Ἑδι ματαιοτεχνιῶν. Αἱ Μϑ5. ματαιοτέχνων., πο 

τοσίο. 

"ΑΒΕ ὑγὸ5 ΤΡΥῚ τὸ ἔργον τούτων, πογῖιπι ορι. 

ϑιαϊπι Βὸσ. βεσαπᾶι οἵ αἴοσψας (Ο] ΒΟΥ παῖς ἄνεσιν 

τρυφῆς. ΑἸ Μϑ5. εἴ οὐ τρυφῇ. 

ἔνον ῬΓῸ ἐγκείμενον. 



ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΤᾺΣΝ 

τ Ὁ 

λικὴν φωνὴν, τὸ τέλος τούτων ἀπώλεια. Ταῦτα 
- Ὁ Ν 

τοῖς διὰ πολλὴν ἄνεσιν τρυφῆς χρωμένοις παρὰ 

δεῖπνον, ἤτοι συνεχῶς, ἢ ἐν οἷς ὑπολαμθάνουσι χαι- 

ροῖς εὐφροσύνης γάμων, ἢ ἑστιάσεων, αὐλοῖς καὶ 

χιθάραις, καὶ χοροῖς, ἀναγκαίως ἡμῖν ' ἐξήτασται, 
«, ᾿ : “ , ἢ ΠΕΣ Ἐπ ΜῪ " ἵνα τὴν ἐχ τοῦ θείου λόγου διαδολὴν πρὸς 

τοιαύτας ἐπιτηδεύσεις καταμαθόντες, φόθῳ 

" 

τὰς 
τῶν 

: ᾿ Ξὰ ἦν δ ἐσ πρ ανε μον 
ἐπηρτημένων δεινῶν, πρὸς γοῦν τὸ ἐφεξῆς τὴν πο- 

νηρὰν τοῦ Θίου " ὑμῶν συνήθειαν εἰς τὸ βέλτιον 

μεταδάλητε. Ἔστι δὲ χαὶ τὴν διάνοιαν τῶν ῥητῶν 

ῬΆΟΡΗΠΤΑΝ. σλΡῦτ νυ. 090 

σθαι ᾿ρϑιμπ : [ΘΧ ΓΙ πῶ, νΘΒΕΪβ5 : ΔΡΕΪ5. ΓΕ Ραν δ, 
σ]αάτι5. 564. «οὐ δ ἀγίοβ νᾶ παθ ρου ποῖ, οδιι 
51ΠῈ ἈΡΓΘ5. ΟἸΓΠΑΡΔ ΠῚ Ρυ Βα ΠΩῚ,, ν6] ϑα] τὰ πα, νοὶ 

ΠΠΡΙὰ σα πο η 1, ψν6] δ] ϊανιιπὶ 14 βΌπιιβ : ἀδϑίπθηΐο 
ρβα ΔΘΟ ΗΘ, 5ἰπιι] “πο ηι6. Οριι5. ἰρϑιιηι ρουὶὶ τ: 
εἰ νϑῦο, Πιχία. Ἀροϑιο!]σᾶτη νΟσθπῚ., ΠΟΥ πὶ ἢ ηἶ5 
εϑὲ Ἰπιθυῖτιιβ. Ηςθο ἃ ΠΟΡΙ5. ΠΘΟθϑβαυῖο 1] ι]511ἃ 
586ΠῈ ἃν  ϑι15 6055, 4 Ὁ} Ρ] ασπηδηῖ ἴῃ νο]ρίαίθ 

οαρίθηα π]Ο ἢ Ἰ6 ἢ Ρ ΘΙ σα ΠᾺ ΠῚ, 5ῖν 6 ἔθη ρου ιι5, 

ἀξ Ρααηΐ, ΒΗ] Αγ {15 δὲ ᾿ςο 180, Παρ α τι 5011-- 

καθ᾽ ἑτέραν ἐχδογὴν βασανίσαντας, εὑρεῖν τι χαὶ γ95 ὁ6᾽ 118 Θριυ αν πι., ΕΠ 15 ΟἰΠανάσηιιθ δὲ οΠΟΤῸΚ5 
ἕτερον ὠφελοῦν ἡμῶν τὰς ψυχάς. 

Οὐαὶ, φησὶν, οἵ ἐγειρόμενοι τὸ πρωΐ, χαὶ τὸ σί- 

χεραὰ διώχοντες. 'Γουτέστιν, οἱ ἅμα τῷ λυθῆναι αὖ- 

τοῖς τὸν ἐχ τῆς ἀγνοίας σχότον διὰ τῆς εἰς θεογνω- 

σίαν εἰσαγωγῆς, ἀνατείλαντος αὐτοῖς τοῦ ἡλίου τῆς 

δικαιοσύνης, ἀντὶ τῶν ἃ προτέρων ἀνόμων καὶ ἀσε- 
Θῶν θεοσεδεῖς χρηματίσαντες, χαὶ ἐγχαταλεγέντες 

᾿Εχχλησίαᾳ Θεοῦ - οὕτως ὑπὸ τῶν παθῶν τῆς σαρ- 

χὸς χαταχρατούμενοι, ὥστε ἐξίστασθαι τῶν λογι- 

συῶν χαὶ ἀνατρέπεσθαι ἐξίσου τοῖς ὑπὸ μέθης ἐσχο- 

τισμένοις. 'Γοὺς οὖν τοιούτους ὃ λόγος ταλανίζει, 

τοὺς μετὰ τὴν τοῦ Θεοῦ διδασχαλίαν ἐπιδιδόντας 

ἑαυτοὺς μέθη παθῶν. Οἴδε γὰρ μεθύοντας χαὶ χω- 

ρὶς οἴνου πολλάχις, ὃ λέγων" Οὐαὶ οἱ μεθύοντες 

ἄνευ οἴνου. Ὥσπερ γὰρ ὃ οἶνος πλείων τῆς χρείας . 
τῆς δυνάμεως τοῦ πίνοντος εἰσρυεὶς, σχότωσιν ἐπά- 

γεῖν τῷ λογισμῷ πέφυχεν " οὕτω καὶ πάθη ἐπιθυ- 

μίας, ἢ λύπης, ἢ θυμοῦ, ̓ καταχρατήσαντα τοῦ λογι- 

σμοῦ, ἔχφρονας ποιεῖ τοὺς ὕπ᾽ αὐτῶν χατε χομένους. 
Ἄθλιοι οὖν χαὶ τρισάθλιοι οἱ μὴ μόνον ἀρχομένου 

τοῦ βίου τῇ μέθη βεδαπτισμένοι, ἀλλὰ χαὶ μένον-- α 

τὲς τὸ ὀψέ" τουτέστιν, οἵ μέχρι τῶν δυσμῶν τῆς 
εἰσι: πάθεσιν ξαυτοὺς παραπέμποντες. Καθ’ ἕνα 
μὲν οὖν τρόπον ὃ ἐκ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ φω-- 
τισμὸς Ὑγγθκενος ταῖς χαρδίαις πρωΐα λέγεται" 
καθ᾽ ἕτερον δὲ, " χαθ᾽ ὃν ἀρχόμεθα τῆς λογικῆς 

᾿ ἘΔ ἐξετάσθη. Αἴ 56χ ΝΙ55. ἐξήτασται. 
Κ᾿ Ἑάτεῖο ποβίγα βίου ἡμῶν συνήθειαν εἰς τὸ βέλτιον με-- 

ταθάλλεται, ΘΟ ρι6. Αὐ πΐογάιιε (πιθοῦ, εἰ ἘΠῚ 
“ααίτον Μ955. αὐ ἴῃ σοηίοχία, τροίο. [δ΄ατιπη (οά. 
491 ἔστι δὲ τὴν δ. τ΄ ὅς χαὶ χαθ᾽, {λαπβροβιίο χαΐ. 

Δ δμπιθρθπῖ : τι σὰμ ἃ ἀϊν πὰ Βουρίανα ΤΘΡΡΘΠΘ πα 

ὙΠ ΟΡ 4116 6] 5 Π10 6] βειι ἴα πον ΘΥ Ε5., {ΠῚ 8 
ἱπ ΡΘ Πα θη τίτιπ ΠΆΙΣ μ , σου τ ἴπ ροβίθσιπι {{8-- 

δ Ποϑὰ μι ἰοῦ γϑβίμθθ σοΠϑιιθιι ἀϊπ θη} ἴῃς Τ6] 15 

Ῥδνπλ θεῖ. 564 οἱ γα γϑι15 νυ θυ. ΠΟΥ πῚ ἴπ-- 

{6} Θηεἴαμ 1πιχ τα ἃΠΠὰ πὰ Δοσθριϊοπθμ αΠΠἸσϑηΐοι" 
ῬΘΥΘΟΡΕ ΘΠ" 5. Θἰ]8 πὶ Δ]1ι4 αι ρα πη ἃΠἰπιὰ-- 

θ11ι5 Ποϑιυ 5 ΟΡΡΟνΡ Γι πτιπὶ οἱ ἀΠ1|6 ᾿πν Θηἶν6 ροϑϑιι- 
ΠΏ115. 

150, 7, ἱπάαῖ, ἐδ ψιιὶ πιάπθ οιισισιι, οἴ 

δίοεγαπι ρεγδθηιπιπίτσ, Ἤος Θϑῖ., νδ 115, 4 5ἱ-- 

πα] τι6 ᾿ς που η 85 ΤΟ ΠΟ ΡΡο ἱπ γο ποιοπθ οο- 

ΘΉΙΠΟΠΪ5. Π)6Ὶ αἰἸβοιιβϑθθ διιηξ., ΧΟΡῸ ᾿ρ515. 3016 

7ιϑπεαο, Ομ ῬΥΪτι5. 50 θαι δὲ ἱπηρ}} δϑϑθηΐ, 

78πι ΡΙΪ ἃς γ]!σοϑὶ ἀνά πιηΐ, αἰψιθ πη οὶ Ἐςο]ο- 
δ᾽ πὴ Δα] ΓΕι Π τ}, δὲ ΓὰΠΠΘ ἢ 516 ΘΑ ΠΪ5. 115 νἱη-- 

οαπίπιν, αἰ 46 πθηῖθ 6} οἰ απίιν ἃς ἀθιπν θοπέαν: 

Ρουϊπεέθ αἴχιιθ {ΠῚ χαὶ ργῶ ΘΡυϊθίαιθ διιπὶ Ομ δ-- 
οΔ11. Τάα]65. 15, τι" ΠΟ ΓῸ5. 4616 Βουίραινα., «αὶ 

Ῥοβὲ ἀοοθρίδμ [)6ὶ ἀθοιυ πὰ πὴ 5656. ΠΡ] ἀἸητιπὶ ἃς 
οαριἀϊταΐιιη ἜΡυϊθιδε ἀδάϊπε. Νονῖς ϑἰφα] θη 
6556. 4 8586. Ἀῦ5ιι6. νἱπΠῸ Ρ]θυτη 6 ἱπορυθηΐ,, 
οὐπῃ ἀἴϊοαῦ : ΚΖ ψιιὶ εὑτγιϊ δοιἰς αὔ σφι υἷπο. Οὐοτα- 
δἀηηοάιτιη) Θηΐπ γἱπιιπὶ α]γὰ ποδοθϑϑιζαῖθηι ἁτιῖ 

ΡΙΡ πτῖ5. ἔασι! θην Ππατιβίτι ΠΣ Τα ΟΠ σοπϑιθνὶῖ 

1Θ 6} Ὰ5. ΟΡ πιο 66 : 5ῖ6 δεϊ ῃ ἃ ΘΟΕ Π 65 οἰιρ]α]- 

[ατ15... ἀτιϊ ΕΓΒ 1186. τ 1125... ΟΠΠΠῚ ἴῃ ΠΠΘΠίοθπ ἠοὺ - 

μη] Πα ίπιμη ΠΑΡ θυ Π , 605 41] ᾿ρ515 ϑιιηξ ΟΡ ΠΟΧΙΪ, 
ΘἰΠοῖτιης διηθηῖθϑ. Π5ΘΥῚ 1ΘῚΓΠ17, 110 [ΘΙ Τ]βουΐ, 

{1 56 ΠῸπ 80] πὴ ἱπϑιιηΐθ υἱἕα ἰπ [ΘΠ] ΘΠ Δ ηὶ 

ἐπι] σι η 7) 56 Θἰϊλ πη Θχϑρθοίδηξ νθϑρογάμπη : ἴ4 

δῖ, 41 δὰ πβήτιθ νἱΐω σοάϑιιπι ΟΡ Πα Π]νιι5. ἃς 

ὙΠ 5. 56 ἴρ8ὶ δά άϊοιπι. ἘΠ φαϊάδη τιπὸ πιοάο 1]- 

Παδιγα 10 ΟΧχ Π 61 ΘΟρΘΉ ΠΟΠ6 ἴπ σογ θι115 ΘΠ 5065, 

ἃ ρίογο5. «παίιον ΠἰΡγὶ τὰ, αὐ οαἀϊϊπηι5. ΑἸΠ 

ἄπο οὐπὶ δα 115 ἀντὶ τῶν προτέρων ἀνομιῶν καὶ ἀσεθδειῶν, 

ἰοθο ργίογιιπε δοοθίδγιπι αἰζια ἐπιρίδίαζινε. ϑιαϊϊνη 

Μ35. ποπηλ}}} εἰς ἐχχλυσίαν. 

» Ἀπεχυ 5οὸχ ΠΡ καθ᾽ ὃν ἀρχήμεθα. ἘΔ χαθή. 

Ρ]μρ. 3. 

19. 

Ε:α, 8. τ. 



Ζενῖι.το.0. 

001 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 8. τ 

μάτι νοσαῖαν : 564 πος ἰάθπι ἔξ ἅ|10 τη, Ἰαχτὰ 

4π6π|, σοπϑεϊαξα 18 πὶ δἰ ρει [δοῖᾳ γαϊοπο., υἱξαμ 

ΤΑΓΟ ΠΑ ΪΘ ΠῚ ΔΙΒΡΙσΑΤητ1. ΝᾺ ΠῚ ὉΓΡΟΥ 5 τη ο υἱΐὰ 
ΡῬυΐον σα] 5 Ὸ ἀἴαιιθ πὸχ δϑὲ: βῖνα πομάπιῃ ἃ 5ο]εΐα 
Ρου[ϑοΐαιιθ γλῖο 511, δὲ ἈΠΙμηὰ Ἱπηπηθ ϑὰ 51} ἴῃ ἐ6- 

ΠΙΘΠΕἃ, 5106 ΠΠΘῚ5 Ο 5181] ἃ Π6Ὸ ἃ Α]Π 6 ΠΑ ΟΠ ΠῚ 

ΡΙΟΓαΠ 5 το πο υῖβ νϑϊαϊα οἱζ δὲ οίθοῖα. 
1θο. Τίαψυα 716 ἰϊΐς, σιεὶ σιιγσιεπ πιάτιθ, Ἰὰ εϑῖ, 

41} 7 αν πε 15. ̓πβ  ρ᾽θ πε ϊα γθοθηβ Θχαΐα οἷμπὶ {|- 

θυ! η ο5 ΠῚ ΠῚΪ πο ἔτι5 ΓΑ ΕΟ ΠΪ5. Ὑἱ βίγθπιθ Ορριι- 
ὅπαγθ ἀδθογοπῖ, ἃ} 115 σοπέγα ϑι ν θυ απ ἔαν, νἱ- 
τἰαάι6. σαὶ ιαπηδη) ΘΙ θἰαΐθηι βϑοΐαπειν, [51] 
ῬΪάπΠ6 ΠἸΒΘΥ  ἽΠῺ] (τ ᾿πϑιιτ6 οἱ ἀθϑιπθηῖθ νἱΐα ΠῸΠ 

5: Πρ υβθθης ἃ}0 6} ι5πηο 1 ἐθππ τ] ητῖα. ἘΡΥῚ ἀπ 6 ΠῈ 
ΔΜ] ΕΠ Ρ]1οἶβ. σπξ σΘπθυῖ5. ΑΠΠ ΘηΪπ βία πη ροϑὲ 
ΔΕΤΌΤΕΒ ΟΡ ΠῚ (ἰδβίθυιιηξ ἃ} ΘΕ γ θαι : ἈΠ Ῥαῖ]ιι-- 
Ἰὰππ ΡΥ ΓΘ Ἰθηΐθϑ., [δοθυιηΐ ἤπθιὴ : 41} αΠπαεῖτι5 

ΘΔ ΠῚ ῬΡΟΡΟΘΔΡΙΠΙ. ἘΧΡΘΕΙΕῚ Ἰσίταν, τ, 5β[α ἢ αἴπιι6 

ΘΧΡΘΡΡΘΟΙ 5.1Π}115, 5Ο0ὈΥῚ6 οἵ ̓ βαοοράοξιπι τποτὸ νἱ- 
ἴδπὶ ἀδρονο δι ἀθαμηιβ; 40 ΘΠ οἰαπηι" ἀϊσηϊ., 

4] ἱπσνθα πηι βαποῖα,, Ὑἱ πη) δἰ 5] ΘΟΛᾺ ΠῚ ΠΟῚ 

ὈΠΡΘπίθβ. ϑουῖρίιηι Πα ΠΊ 16 Θὲ : ΕῈ ἰοητεῖιις δσὲ 
7]οπιΐπιις αὐ «“Ζατοπι, αἰἴσοπς., ΤΠ πιίπὶ δἰ οἰσογηι 

ποσὶ ὑεδοιῖς, {π|, οἱ ἰϊὲ {εὶ {δοτιπι, οτίτη ἐπίσαὐ τς 

ἐπ ἱαϑογγιασιίμπι ἰδειϊπιοπῖῖ. ΟἸΟΠΙ ΠῚ ὐι 6 

ΑἸΠΠς116 ὁδὶ ρθοσδέιηι ΠΟ Δα ΠΏ πὶ παῖιγα ἢιι-- 
παπᾶ, (ἴοῖ : Ν αν Ί ΘΔ [0 5θοιιπὰ δϑι ΠΠ16Ὸ ρμοϑὲ εΪ-- 

Ἰπσα!αην ἃ] Ἔνθα! Θχβανσογο. 56 αὶ ᾿πημηο-- 

ῬΆΠΕΛΙ ἴπ ὙΙΠΪΒ., ἃ 50] 501 [Δ Π|ιπ᾿ ἘΠῚ οἰ ΟΠ 65 
Π᾿ὰπΐ, ΘΟΙῚΙΠῚ ἈΠΙΠΊ15 516 1Π 115 ἸΠγ Θϑ σα Πα 5 οσοιι- 

Ῥαᾷιν, αἰ ορθγὰ ΟΠ ᾿Π5ρί ον 6, ἃ Ορθγὰ πιὰ-- 
Πα} 6] 15. σΟπβί ἀθυαγθ ΠΟ {πιδαϊ. ΠΠ10 ΘΟΥῚΙΠῚ 
ΘΡν θεαΐθπη δά δυσθπε ΟἰΠπαγὰ δὲ ρα] ΓΘΥ τπη : {1185 

Ἰηνϑηΐα διιπ {π||08}15,. 411} δχ (αἰ πὶ σΘΠΘΡΘ ΟΓΓΙΠῚ 

᾿α οι. «“Ζεσερὶξ ἐπῖπι ἰδὲ, ἰπάιῖτ, ᾿απιθοῖι ἄτας 
τ ΟΥ̓ 65 : πιοτπθη τιτιὶ 4446, δἰ τπιοπιεπὶ αἰτονὶ ϑεῖϊα. 
Εερερογὶς 44{4α ]οΡεὶ. Πὶς ἐγαΐ ραίοτ μανϑίξανι- 
ἐπι ἵτι ἱοτιίοτ 5, ρακοθηπίζπι ροοογα. ΕἸ πιοητιθτὶ 

7ταιτὶ ἐ.πισ, σμναῖ. Πὶο {εἰΐ ψεῖ ααἀϊτευενῖξ ρεαί- 
(ογίτιπι οἱ οἰ ασγατη. ΟἸμαγοο ἃο Ὠγτιϑίσθς ἰβεπι- 

ΓΡαυ]ο μοβὶ ργὸ συ]σαῖο χαθ᾽ ἕτεοον οἵπὶ (οήϊος 4194 
5ΟΥΊ ΡΞΙΠητι5 χαθ᾽ ἐχ' τερον. 1 ΑἸ: Ζυσηΐο Ροβὲ φιαΐιον 

Μϑ5. μήπω. ΕΔ μήποτε. 

“ ἙάαΙΕ ἄγνοιαν. Αἱ Μ5ς 

ἰηΐνα Βὸρ. φαδγίαβ ταλα' 

ἃ ψείοεγεβ φυϊπηαθ ᾿ἰρτὶ παρέτειναν, ΕΔτῚ παρέτει- 

νον. Ηαπά ῥσοουϊ φαΐπαις 55. νηφαλίως ζῆσαι. ἘΔΠῚ 
νηφαλίως ζῆν. 

ὁ ΟΡ. ῥυίπιιβ δεύτερος, φυσὶ, πλοῦτος, χπα]ς. ΠΙιά, 

ρος πλοῦς, ἃ} ἀΠ1|5 ἁΠπἴον Ἐ5Ε  α ΠῚ δξο, Ῥαῖοὶ 

ὃν Αὐϊδίοϊοϊς Τπ]ιῖς, ἢ}, 8. Ε]ὰ5 ᾿ς ξιιηΐ, 

5ὲχ ἄνοιαν. Νεο ἴα ται]ῖο 

ξστατοι 

ΝΣ σὰ}. 

ΒΆΑΒΙΠΗ ΜΛΟΝΙ. 

ζωῆς, συμπληρωθέντος ς τοῦ λόγου. Καθ᾿ ἑχάτερον 
ερον βίος, ἤτοι τοῦ λόγου 

θε-. 
γὰρ σχοτία χαὶ νὺξ ὃ πρότ' 

μήπω τετελειωμένου, καὶ τῆς ψυχῆς ἐν ἀλογία 

δαπτισμένης, ἢ διὰ τὴν ἀπὸ Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν, 

Ὁ σχότῳ Ἑ βαθεῖ τῆς διανοίας χεχαλυμμένης. 

Οὐαὶ οὖν οἱ ἐγειρόμενοι τὸ πρωΐ, τουτέστιν, οἵ 

ἄρτι τὴν ἐχ τῆς νεότητος “ ἄνοιαν ἀποθέμενοι, χαὶ 

ἀντὶ τοῦ διὰ τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως εὐτόνως κατα- 

παλαίειν τὰ πάθη, ἀνατρεπόμενοι παρ᾽ αὐτῶν, χαὶ 

οἷόν τινα μέθην τὰ πάθη μεταδιώχοντες. Ταλανώ- 
βίου, «καὶ λήγον- . ἘΚ γδΝλ ἘΣ ΑΨΥΝ ἘΤῚ τατοι μὲν γὰρ οἱ, ἀρχομένου τοῦ 

τος, τ δρυτα ὉΠ μὴ ἐπολ γεεεη Αἰρθρα 

ἐπὶ 

ἃ 
ἐπὶ πλεῖον πα- ΓΕ χρὸν εἰς ἀν οἱ δὲ 

ξιναν. Καλὸν 

σαι τὸ νηφαλίως ζῆσαι καὶ ἱερατιχῶς, ἵνα ἄξιοι ὕ 
-- - ΄ - Α ΄ 

Ε γενώμεθα τῆς εἰς τὰ ἅγια εἰσόδου, οἶνον χαὶ σίχερα 

ν μὲν οὖν τὸ, ἅμα τῷ ἐγε ερθηναν ζη- 

Κι Ὡς 

μὴ πίνοντες. Γέγ γράπται γὰρ; Καὶ ἐλάλησε Κύριος 

τῷ ᾿Ααρὼν, λέγων " οἶνον χαὶ σίχερα οὗ μὴ πίεσθε, 

σὺ, χαὶ οἵ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἂν εἰσπορεύη- 

σθε εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου. ᾿Επεὶ δὲ ξύσχο- 

λον ἐν ἀνθρώπου φύσει χατορθωθῆναι τὸ ἀναμάρ- 

τητον᾽ “ δεύτερος, φησὶ; πλοῦς εὐθὺς μετὰ τὴν 

πρωΐαν ἀναστῆναι ἀπὸ τῆς μέθης. Τῶν δὲ χρονι- 

ζόντων ἐν οἴνοις, καὶ τῶν ζητούντων ποῦ πότοι γέ- 

νονται, ἄσχολός ἐστιν ἣ διάνοια περὶ τὴν τούτων 

498 ἔρευναν, ὥστε μὴ δύνασθαι ἐμόλέπειν τοῖς ἔργοις 

ει Κυρίου, μηδὲ κατανοεῖν τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ. 

᾿Αλλὰ χιθάρα χαὶ ψαλτήριον τὴν μέθην αὐτοῖς συν- 

ἐπιτείνει, τὰ εὑρήματα τοῦ Ἰουδὰλ, τοῦ ἐχ τῆς 

γενεαλογίας Καϊν χαθήχοντος" ἔλαδε γὰρ ἑαυτῷ, 

φησὶ, Λάμεχ δύο γυναῖκας" ὄνομα τῇ μιᾷ, ᾿Αδδὰ, 

καὶ ὄνομα τῇ δευτέρα, Σελλά. Καὶ ἔτεχεν ᾿Αδδὰ τὸν 

Ἰωθήλ. Οὗτος ἦν " πατὴρ οἰχούντων ἐν σχηναῖς 

χτηνοτρόφων. Καὶ ὄνομα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ᾿Ιουδάλ- 

οὗτος ἦν δ καταδείξας Ψαλτήριον χαὶ χιθάραν. Τοιαύ- 

τῆς ἦν χιθάρας χαὶ μουσιχῇς ὃ Λάδαν οἰχεῖος,, μεθ᾽ 

γξς: «Ὁ. -- κῃ ᾿ ταδουν Τὸ ἌΚΤΝ 
πὶ οὺν τοῦ μεσοῦ τύχξιν αχθὸς γ' τον, Χαταὰ τὸν δεῖ τε- φ 

ρον, φασὶ πλοῦν, τὰ ἐλάχιστα ληπτέον τῶν χαχῶν, Ζίαψιιε 

αἰἐ(έοιε οἰιπὶ οἷς πιεάζιιπι ρίαπε αἰείπϑεγα, μὲ} δασιι- 

ἄαπι πανὶ αίίοπεπι, ἐπηιῖαπι, τπαΐα πεϊπέπια εἰΐβεη- 

εἶα σιπε. ΓΡΊατα τἱάδ ἀρ. Αὐβθηῖ ὙΊο]εῖ. Ρ. 118 οπε 

ὙΥ αἸΖῖϊ ποῖα. ΠΡ ἄδθπ Ξὲχ Δῖ55. ἀναστῆναι. Εστιὶ ἀπο- 

στῆναι. 

4 ἘΔ ἦν ὁ πατήρ. [πὶ ποβιγὶξ βὸχ Μϑς. ἄδεβξ ἀὐιῖ- 

οὐ]ι5. Πιορὶ Ρμοΐοσι σαραΐ ὁ (ἀοποβ. πθὶ Ψυ}0.}15. παπτις 
«οξουιρίιπι ᾿πυ οπ ταν, 



ϑϑϑϑωσοννννσνννον 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΤΙΑᾺΝ 

ἧς ἐθούλετο παραπέμπειν τὸν ᾿Ιαχῴδ. Εἰ γὰρ ἀνήγ- 
γειλάς μοι, ἐξαπέστειλα ἄν σε μετὰ «εὐφροσύνης, Εὶ 

χαὶ μετὰ μουσιχῶν τυμπάνων καὶ κιθάρας. ᾿Αλλ᾽ 
ἀπεδίδρασχεν ὃ πατριάρχης, ὡς ἐμπόδιον οὖσαν πρὸς 

τὸ ἐμδλέπειν τοῖς ἔργοις Κυρίου, καὶ κατανοεῖν τὰ 

ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ. 

᾿Αλλὰ καὶ τοῦ Ναδουχοδονόσορ ἐπὶ τοῦ ἐγχαινι- 
σμοὺ τῆς εἰκόνος, σάλπιγγος, χαὶ σύριγγος, καὶ 
χιθάρας, χαὶ σαμόύκης, χαὶ ψαλτηρίου, συμ.- 

φωνίας, χαὶ παντὸς γένους μουσικῶν συνηχούν- 
τῶν», οἱ μὲν λαοὶ, χαὶ αἵ φυλαὶ, καὶ αἱ γλῶσσαι 

» πί 

νειν πόῤῥωθεν μὴ ἀνασχόμενοι, χαὶ τὴν τρυφὴν ὁ 

βδελυξάμενοι τῆς βασιλικῆς τραπέζης, οὔτε πε- 

σόντες προσεχύνησαν, καὶ κατεφρόνησαν πάσης 
» ,ὔ δὶ ἢ τῇ Χ ΒΩ Ψ, ἀνθρωπίνης δυναστείας, χαὶ αὐτὴν δὲ κατέσδεσαν 

χατέπιπτον - οἱ δὲ τὸν Βαδυλώνιον οἶνον 

τὴν δύναμιν τοῦ πυρός. Εἰ δὲ ἁμάρτημά ἐστι τὸ 

μὴ βλέπειν τὰ ἔργα Κυρίου, καὶ τὰ ἔργα τῶν χει- 

ρῶν αὐτοῦ μὴ χατανοεῖν, ἐπάρωμεν τοὺς “ ὀφθαλ- 
μοὺς τῆς διανοίας ἡμῶν, καὶ εἰδῶμεν τοὺς δημιουρ- 

γικοὺς λόγους τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ, καὶ τοῦ μεγέ- 

θους τῆς καλλονῆς τῶν χτισμάτων, ἀνάλογον τοῖς 

δημιουργηθεῖσι τὸν τῶν ποιημάτων γενεσιουργὸν 
καθορῶντες. Καὶ ἐπειδὴ Τὰ ἀόρατα τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ 

χτίσεως χόσμου, τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶ-- 

ται" ἣ μὲν αἰσθητὴ τῶν ποιημάτων ἀντίληψις ὅρα- ἢ 

σις τάχα εἴρηται: ἣ δὲ νοητὴ τῶν ὑπερχοσμίων 

κατάληψις νόησις προσηγόρευται. Διὰ τοῦτο, Τὰ 

ἔργα, φησὶ, τοῦ Κυρίου οὐχ ἐμβλέπουσι-" τουτέστι, 

τοῖς αἰσθητοῖς διὰ τῶν ὄψεων οὐ προσδλέπουσι᾽ 

ΚΚαὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ οὐ χατανοοῦσι " του- 

τέστι, διὰ τῆς τοῦ νοῦ ἐνεργείας τὴν χατάληψιν 
τῶν ἀοράτων οὐχ ἐχζητοῦσιν. Ἵνα δὲ ἔτι μᾶλλον 
ἥμιν τὸ τῆς πρωΐας ὄνομα τρανωθῇ, ὅτι ἣ ἀπὸ σχό- 

τοὺς ἐπάνοδος, εἴτε τοῦ κατὰ τὴν ἐχ τῆς νεότητος 
ἀλογίαν, εἴτε τοῦ τῆς ἀγνωσίας τοῦ Θεοῦ ταῖς ψυχαῖς 

ἐγγινομένου, ἣ πρώτη εἴσοδος εἰς τὴν ἀλήθειαν πρωΐα Ε 

λέγεται. Συνάξεις δὲ τὰ πολλαχοῦ τῶν προφητῶν 

περὶ πρωΐας, ἢ περὶ ὄρθρου, ὑπὲρ τοῦ τῇ τῶν πλειόνων 

παραθέσει φανῆναι τὸ προχείμενον. Οἷον, ᾿Ἀπέστελ- 
λον ὄρθρου τοὺς προφήτας. Καὶ τὸ, Πρωὶ εἰσακούσῃ 
τῆς φωνῆς μου, Καὶ τὸ, Πρωΐ παραστήσομαί σοι 
χαὶ ὦ ἐπόψομαι. Καὶ τὸ, ᾿Εχ νυχτὸς ὀρθρίζει τὸ 
πνεῦμά μου πρὸς σὲ, ὃ Θεός. Καὶ, Ὁ Θεὸς, ὃ Θεός 
μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω. Καὶ τὸ, Εἰς τὰς πρωΐας 

» 510 ΠΡῪῚ ἀπιίψυϊ, Αἱ οα1 πόῤῥωθεν πιεῖν. 

ὁ ἘΘΤΕ ὀφθαλμοὺς ἡμῶν χαὶ, τημί1]6. Δὲ αϊουάιιο 
(0}}». οὐ Ἄορ,. βοοιιητι. τὰ] ἴπ τοχία, ΓΝῸΧ εἰδῶμεν 
ΒΟΥ ΡΒ, λλ15. οὐαὶ (οα, 494. Τιορο)ναίιν εἴδωμεν «πο 

ΡΠΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤῪ. 0 ὃ 

πο ϊ {ΠῚ νη α πίον Τα] απ, «παριῖὰ 1860}} ἐὁ- 

ἀτισονθ γο ο ναι. δὲ ὀγεῖηι ἐνιἰσα 5565 ταϊιῖ, αἰϊηιῖ- 

δίσϑθηι (6 οι [δ ἰ{1α, δἰ οτιηι πιιιδἱ οἶδ, {7 πραεῖς 

εἰ οἰἰπατα. ϑ6 Ῥαιυ ΡΟ μὰ ἃν ΘΟ βα τ15 δῦ ΤΠ) 115] ΘΔ ΤῊ. 

ὉΠ αιι85 π ρΘἸπηθῃ τ 5101 {ἀτιιρὰ δϑϑοῖ, (ΟΠ) Πιι5 

᾿πϑΡ οοΡοΕ. ροὰ ΟΠ πὶ, οἱ ΟρθΡὰ ΜΔ ΠΙΠΙΠῚ 

6]15 οοπϑιθγαγθε. 
τθτ. Οτϊποιίαμ οἴιπὶ ἀθαἸοανθίιι" ΝΑΒΡΟΠΟάο- 

ΠΟΒΟΙ ἰπηᾶσο; ἴα, ἤδίι!α, ΟΡ, βαμητιοὰ, 

ῬϑΆΠ νον, συ ΡΠ πὰ δὲ ΟΠ ΠΗ ΠΙΒΙ ΘΟ 11} ΘΘΠΘΙῸ 

ῬΡΟΒΟΠΔΠ ΓΙ 115, ΟΡ ΠῚ ἀξ ]ατι6, οἵ ΕἸ} 115. Θὲ Ππριιο 
5656 ῬΡΟΒΙΘυ ΠΡ πὲ : {|| νΘΡῸ Δ η} ΡΥ] 6} νἱπιιηὶ 
ΒΑΡ υ]οπίοιι ὈΙ 6 6 Γθουβαγαπ!, 46 [που η! 

ΘΧΘΘΟΡΔΠ τη Θη885 ΡΘοῖδ 6] 1οὰ5. ΠῸΠ Δ ΟΓ θυ τηὶ 
ῬΓΟΒΓΡΑΤΙ, 5661 παι πη Ππι]ὴ ΟΠ ΠΟΙ ροϊΘη Γὰ πιπ Θ0ἢ- 
ΤΘΙ56 6, 1Π10 ΘΙ] ᾿ρ5Δ 1 σ᾽ 15 Ὑ1Π} ΘΧΘΠΙΠΧΘΡηΐ. 

Οιιοά 51 ρϑοοδίμμι δϑὲ ΠῸΠ ᾿Ππϑρίοθν ρον Πὸο- 

μλΪΠϊ, ἢ 6ο ΘΟΠΒΙ ἀογἂ 6 ΟρΟΡἃ ΤΠ Δ ΠΊΠΙ ΠῚ 6]115 : 5115-- 
10}} ἃ Πλῖ15. ΠῚ ΘΠ 15 ΠΟϑΕΓ85. ΘΟΙ]05., ΘΓ ῬΔΓΟΠ65 ορο- 

ται} ΠΟΙ ΟΡΘΑΓΓΙΟΘ5. 1Π ΠΟ ἃ ΠΊΠΠ : ἃ 116 ΘΧ πηὰ- 
σαι ἴπ6 μα] ον τ 115 Οὐ ΘΓ ΓἈΡΕΠΠ, ΓΒΥῚΠ) ΘΟ Ὴ- 

ἀϊτανιιτη ΟΡ ΠΟΘ πὶ οὐ ΟΡ οἷο δι10 ῬΙΓΟΡΟΥ ΠΟΠΘΙῚ 
ἀυαπηάδηι ἃθ. σΟΠ νη Θη τα π) ΠΙΆ] ηἴΘπῚ [16] - 
ϑαηλι5. ΕΓ φαοπίαπι 7πν δὶ ιϊα 7)6ὶ, α ἐγοαίμιγα 

παῖ, ρῈν θα, ψιι γαοία μι, ἱπιίοἰ]δοία δοτι- 
δρ[οἰτιτεἔτεν ; 56 51 }1}15 ΟΥΓΘΑ ΤΠ 11 ΘΟΡΌΘΡΕΟ [Ὸγ- 
[556 ἀἸοία θϑὲ νἱβῖο : ΒΡ ᾽ν Γ18}15 γΘΡῸ ΤΟΥ ῚΙΠ). οδο- 
Ἰδϑίμιη) ΘΟΠΊ ΘΙ Θ η510 σΟ ΘΠ Ρ]αιο. ἃς οοηβι6- 

ΤΆΠΟῸ ἀρρο!]αῖα δῖ. Οὐ ργορίου, ἰπαι}, Ορόγα 
Τοηιϊπὶ ποτὶ Τϑϑριοίπιτε! ; ΟΟ Θϑὲ, ΓῸ5 5651} 5 

ΘΟΙΠ 15 ποη [περ πι : δα ψτ6 Ορογα πιατγιμῖεῖηι [15 
ἐοποίάογαπε; θυ Θδι, τη θ ΠΕ νἱ ἴπν 51 ὉΠ τι} σο - 

ΡΓΟΠΘηβίοπθιη ποῖ Θχ]αϊνιπε. (δοίθυιιμ {το {Ππ|ὼ 

ἀπΠπιου]} ποιηθπ Τηὰρ]5 πιο. ΠΟ) 5 ἰπποίοθϑοδί» 
ΟΡ ΠΟΒΟΔΙΠΒΖ6. γα τπππ ἃ [θη Ὀγ15. ἀἸΠππου] τι 

Ἰρϑιῖιπι 6558, 5ῖν 6 [6 Π γ80 1160 ΡΓῸ Ποἰϑοα τι" ΘΧ 

7πν οπει15. ἀθηιθπεα, 5βῖνο οχ Ποῖ σπου 06 ἴπ 

ΔΠΙΠ}15 1ΠΠ 5 ΟΔ ἢ 1, ΟΡῚ 115. ἴῃ θυ Γ θη ἱπ Ροὶ-- 

{5 αἰ]τπου πιπὴ νοοδίι". Ὑ 6] 1} ἁπίθηι. ΘΟ]]Πρὰ5 
λα] τὰ ΡΡΟΡμθίδνιιπι ἐδ ἀπ]πιου]ο ἅτ 46 θυ ἱπηὰ [τιοὸ 
Ἰοοα, 410 μι Ομ] Ἴτι} ΘΟΙ ΑΓΔ ΟΠ ἢ ρΓῸ- 
Ῥοβιία 5θη θη τα οἰ] σθαι. ἘΧΘΠΊΡΙΪ σατιθα, 271{{6- 
Ῥαπι εἰϊϊιιοιιῖο ργορ]ιοίας. Τίθυι, απο ἐχαϊεϊος 

φοσθηὶ τηθάηι. 1, απο αὐσίανο εἰδὶ οἱ υἱάονο. 

Ετ, 226 ποοῖθ ᾿ϊαη6 ΟΟτιδιγοῖὶ ϑρΊγε 15 τιθῖι5. ἀεὶ 

16. 1)6ιι5. ἘΛ, 71) 61ι5., 71)6ῖι5 τιθιι5, αὐ [6 α ργϊπια 

Ῥιὸ ἴδωμιεν σορτ πιά ]ο ᾿πίθυρν. [να1.7 

ἃ ΨρίοΓο5 {165 ΠῚ Πἴὸ οὐ Ἰηῖτα ἐπόψομαι, καί. Πδρ,. 

Ῥυΐμνι χαὶ ἐπόψει με. ἘΦῚΠ καὶ ἐπόψῃ μνε.. π| φαλ]ιι5 

τὰ “πούς ἐπ ουῖτι5 Ἰοσίττιν, 

Οεη. 8ι. 

27. 

απ. 3... 
51: 

δαρ. 13: ἢ, 

Πονι. τ 50, 

“έγοπι 5ἢ. 

Ῥεαὶ. 5. ἡ. 
οἱ 5. 

σα. 20.9. 

ΡῬϑξαὶ.θ65.:. 



Τεαί 

8 

Ῥεωί.29.6. 

τοῦ. 

Ῥκαὶ. 5. ἡ. 

ει ὃ. 

11 επι 

Ἐχοῶ, 33. 
41. 

0) 

ἱμοθ υἱρίϊο. Τὰ, 1ὲ πιαἰἰτιὶς ἐπιϊον [οἰ ον αηι 

Οπιηθς ρόσοα!ογο5 [ΟΥΤΩ. Ἰίθτη, «14 τὙνόϑρογιιηι 

εἰοηιογανίψι ΠΠ6{π|5,. οἱ αἰ πὶ αἰ πεηι ἰωιία. 

Οὐἱ ἢτ ἐρίψαν, αὶ ΡΡΟρΡΠοία σοηνθηϊθηίον Π]0 
Τ)οῖ ἴῃ Ποιηΐπθ5. ΡΟποἤ θη τα πλ ΕΓΔ Π Γιὰ} πὰ Π6 ἢ 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 85, ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΘΟΝΙ, 

ἀπέχτεινον πάντας τοὺς ἁυαρτωλοὺς τῆς γῆς. Καὶ 
δ «ε ἮΝ Ψ,) ΕἾ ΄ Ἀ δ 3 τ 

τὸ, ᾿Ἰἱσπέρας αὐλισθήσεται χλαυθμὸς, χαὶ εἰς τὸ 

πρωὶ ἀγαλλίασις. Πῶς οὖν, ἐπιδαλλόντως τῇ τοῦ 
“ , , Δ 

Θεοῦ εὐεργεσία εἰς ἀνθρώπους γινομένη, πρωΐ ἀπο- 
Ἢ ΤΡΟΑΤ Ἂς “ Ξῷ 

στέλλονται οἱ προφῆται; “Ὅτι πᾶς λόγος, ἀπὸ Θεοῦ 

Οὐἶα ΟἸΠΠΪ5 56 110, ἃ Π60 ψϑηΐθΠ8, Υ6η1 δ ΠΟ5, ἠφη ἐρχόμενος , ἡμῖν τοῖς δυναμένοις χαταχούειν τοῦ 

«{ἰ Τλ6ὶ δυνά ϊθ νο τατος ΡΟΒΒ᾽Πη15:. ΠῸ]ΡΡ06 Δ ἃ ρείου βουλήματος ἔρχεται, τῶν ἐν 
τ ΑΕ 5. Τῇ παιδιχἣ ἀνοία 

ΠῸῚ 605 {π| ῬιιοΎ]]} 1ποῖ εἴα. δι πθητι", 56 605 
ν ᾿ ᾿ ἘοΑ να τα ΤΑΝ ΕΣ ΕἸ 
ὄντων οὗ καθαπτόμενος " ἄλλα τῶν ἐχόντων ἤδη 

ἀι}ῖι5 ᾿πϑαηΐ ἤδη ΠαῖΠγᾺ]65. ΠΟΙΪΟΠ65 αὐ ἀϊξοον- χαλοὺ τε χαὶ τὰς φυσιχὰς ἐννοίας πρὸς διάχρισιν 

χαχοῦ. Περὶ τούτων οὖν ὃ λόγος, ὅτι ἅμα τῷ παρα- ποπάμιπη ΒΟΠαμ ΠῚ δὲ π)Δ] 115, ΤΟΡΡΘ ΘΠ. Τί πιο 

46 115 Ἰοχυΐτιν δου ἔα ἃ, 4πὶ πὶ Ῥυϊπλιιπὴ Θοῖι-- χύψαι αὐτοὺς εἰς τὴν νόησιν, χαὶ οἱονεὶ ἐπᾶραι ἀπὸ 

105 δ οοιηραναηάαπι 1Π|6}ΠΠ 6 Π ἘΔ 1 ἱπίοπάθιιιηῖ, τῆς πρὸ τούτου ἀγνοίας τοὺς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοὺς,καὶ 

οἱ 4ιδϑὶ πιθπεῖς Πιπηΐπα ἃ ΡΥΪΟνῸ ἱσποραηεα ον6- δέξασθαί τινα αὐγὴν τοῖς τῆς καρδίας ὄμμασι, συν- 

χοδ, ΔΈ {π|6 Πππσθιὴ ΑἸ Ζυια μη ΟΡ 15. ΟΠ 15. δο- 

σΘροιο, ἴῃ ἴρ505. {Π|4| ἴτυν Τ)λ6ὶ 56 ΓΠΙῸ., ΕΠ] (τι 

ἀρϑπα διηῖ, δἱ τ μι θδίδηϊ, ἀἰβοθγηῖι. ΝΌΠΟ 

Θαἄθηι δι} ]θοῖα. οδὲ Πἰ5. διατὶ Ῥϑα] πη ν υ} 5 : 

απο δταιϊος ὑοσόπι ἠιδαΊη, 

εἰν]. 

τθα. Οιαμπλάϊιι Θηΐ πὶ ΔΠΪ πὰ ΠΟΒΕ ἃ Ὑ ΘΙ ΒΑΓ [πὶ 
Ποοῖθ, πϑοάτιη) ΘΧΟΥ 5. δι 501, ΠῸη ροΙοϑί Θχαῖι- 

αἰνὶ ἃ )θο. Ῥοβίιια μι νΟΙῸ ἃ Π)6ὶ ᾿σπογάτοη6 δχ- 

Ρυνραΐα ἀπίπηὰ ΟΡΓα Θυ  ρυθ 65, ἴῃ ΒρΙ πον γὰ- 

{0 πᾺ}15. 5ρ᾿ρ πὰ] σατο ἀἴοὶ σοηϑεϊτιτα, ἔπτη 46- 

τῆι ΠΘιιη νΟοῖ5. 5115. δα Πτο Θὰ παροῖ. Ριὸ- 

Ρίονθα ἀἴοῖς : απὸ αὐδξίανο {ἰ{ὶ, οἱ υἱάονο. 

Οιἰιοά οἱ νὶβ. Π60 51511, “πη ρΌ πα} ΠΟΘΌΤΟ ἴπ- 

ἴοΓδὶ5, 56 [χς σι ΜΟΥϑὶ ρυεβου ρα διηΐ : Τὰ 

εἰσέπιπτεν ὃ τοῦ Θεοῦ. λόγος, τὰ "ἢ πραχτέα χαὶ τί- 
τὐξον ΤΕΣ τ τ ον ἃ τα τος ἀρ ϑρα 

μια διορίζων. Τοῦ αὐτοῦ ἔχεται νοῦ καὶ τὸ τοῦ ψαλ- 

μοῦ, Τὸ πρωὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου " τὸ πρωΐ 

Β παραστήσομαί σοι. 

τ: τπασιθ ααςίαῦο 

ἝἙΚως μὲν γὰρ νὺξ ἢ περὶ τὴν ψυχὴν ἡμῶν, καὶ 

μήπω ἐπανατείλη ὃ ἥλιος, οὐχ ἔστιν ἐπαχουσθῆναι 

ὑπὸ Θεοῦ - ἐπειδὰν δὲ ἀποκαθαρθεῖσα Ψυχὴ τῆς περὶ 

Θεοῦ ἀγνοίας, ἀνενέγχη δεήσεις, ἐν τῇ λαμπρότητι 

τῆς λογικῆς χαὶ πνευματιχῇς ἡμέρας γενομένη, 

-εἰσαχούοντα ἔχε: τῆς φωνῆς τὸν Θεόν. Διὰ τοῦτό 

φησι, Τὸ πρωΐ παραστήσομαί σοι, χαὶ ἐπόψομαι. 

Εἰ γὰρ μέλλεις παρίστασθαι τῷ Θεῷ, μηδενὶ πο- 

νηρῷ παρίστασο πράγματι, ἀλλὰ ποίει τὰ τῷ Μωῦ- 

ἀαιτθηι 10] 5ἴα σου Π16., ΠΡλτ15, ἸΠΟΟΠΟΊΙ55115, 1Π|- (Ὁ σεῖ προστεταγμένα " σὺ δὲ αὐτοῦ στῆθι ἐνώπιόν μου, 

πιοίτι5, Π46 δά ϑίληϑ οἱ, τ ἀἴσηιι5 ονααβ, αὶ νὸ- 

αἰτατ15 ΘΟ Π ΘΠ θ᾽] ΠΟ ΠῚ ΡΟΥΘ ΡΘοΙα πη] ΘΧ ΘΙ Οὐ Ια }- 

{πὸ Παρθα5. «Ζ165αΡο, παι, εἰδὶ, οἐ υἱάονο. 

Οὐιαπηά ται πηι αἶ5. ΡΠ ον τα ἀϊπ θη} ἰπ στ τι5. νἰϑὶ- 

ὈΙΠΠιι5. δα το πίθι σο πη θ πη ρ] ταν, ἀἸοῖ ταν ΡΠ γ5᾽οιι5 
ἃς ΠΑΓαΡδο ΘΧΡΙΟΓΆΓΟΙ ; 5661 Οἴχ 1 ({π||5}0 18 ἰ51Πι86 6 

{πα πβοθηἄθη5, 60. ᾿ρ5ὶ δἀβ του, ροβίαιιαπι οο- 

σΠον ΥΙ {πιὰ ΓΆΤΟΠΘ ΟΠ]ΠΪὰ δἰπὶ να]θ μι !ονα, οἱ 

δΧ Ππουιιπὶ ΡυΠου ὰ ἀἾπ6 5656 ΘΙ ΧΟΡ δὰ ἰ4 «ποά 

νοΡ6 Ρυ]ογι ἢ 65} Θὲ ἀμ] Ά 0116 ς οὐι}115. ὙἼ510. 56. 5015 

ἑδραῖος, χαὶ ἀσάλευτος, καὶ ἀμεταχίνητος, τῇ πίστει 

παριστάμενος αὐτῷ, ἵνα ἄξιος γένη τοῦ χατοπτεύειν 
- ΕΣ , ν 

τὰ τῆς ἀληθείας θεάματα. Παραστήσομαί σοι, φησὶ, 

χαὶ ἐπόψομαι. ἽΞως μὲν γὰρ ἂν θεωρητιχός τι 2 τοῦ ἐπόψομαι. “Ἕως μὲν γὰρ ἂν θεωρητιχός τις ἡ το 
τυ μϑδι 5 ; ; 
ἐν τοῖς δρατοῖς ἐμφαινομένου χάλλους, φυσιχός τις Ἄ 

φυσιολόγος προσαγορεύεται " ἐπειδὰν δὲ ταῦτά τις 
ΕΣ τῷ μι ;ξ δε οὔτ ν Ξ 

ὑπερύὰς αὐτῷ παραστῇ τῷ Θεῷ, μετὰ τὸ γνῶναι 

τίνα τρόπον τὰ πάντα ἐστὶ χαλὰ λίαν, καὶ ἀπὸ τοῦ 
3. , ΄' 41 Δεν. Ἂ δ , 

ἐν τούτοις χάλλους ἐπὶ τὸ ὄντως καλὸν καὶ ἐράσιιον 

ἀναδραμεῖν, οὗ ἣ θέα μόναις ταῖς ψυχαῖς καθαραῖς 

ΔΗ ΠΑ τ15. ῬῈυ 5. ΘΟ ΠΡ οἸ ἢ ἃ ΒρΘΟΙΔΠἀπὶ ΘΧΠΪ- ἢ φαίνεσθαι πέφυχε - τότε ἐπὶ τὰ τῆς φυσιολογίας 

Ῥοῖὸ βοϊθι : ἴπὸ αὐ εὰ Ῥιορν θη 5 «πὸ ἀἰβοῖρ}ῖ- ἀνώτερα προχοι Ὁ) τὰ χαλούμενα παρά τισι“ μετα- 

πᾶπι ῬΠ 5 οὰ πὴ ΒΘ γΆΠ , αυιόθ τι ἃ ΦαΙιιβάδπ νο- φυσιχὰ, ἐποπτιχὸς γενέσθαι δύναται. ᾿Κπειδὰν 

ἃ Νοκιυὶ Μ85. οπηποβ θείου βουλήματος. ἘΦ4ῚΠ θεοῦ δεῖ : 56 οσοπῖγα δποίου [αοπι οπιηἷβ σοπογὶς ΠΡ Ονῖῖπι 

βουλήματος. ϑιαιάτη, ΝΊ55. παιδικῇ ἀνοίᾳ. ἘΔ1 παιδικῇ 

ἀγνοίᾳ, μαι ἀἸϑβίμαα}1 5θηβιι, 

" ἸΝοβιγὶ βὸχ Μ85. οἵ δά τὰ πραχτέα καὶ τίμια διο- 

ρίζων. 5δεά Οὐπαθο βιτι5 πόπιο Ἰἰϊπσα ασὐσα ρου 15- 

οἴπιις ἸΙοοαπι πὸ ἐπιοπαηήτπι σθηβαΐ!. Πρβιιπι ἀτι- 

ἀϊαπιιβ. Τὰ πραχτέα χαὶ τὰ μὴ διορίζων. δὲς πιδὸ ρεὲ- 

γἰσαΐο ἰορας, ποτὶ μὲ δαὶ εὲ 77ς. καὶ τίμια, εἰδοοηῖῖ- 

{ς ὑνπίονρυος, (δια ΘΟ] δο γα τα} ΐ πα  Ποπν ΡΟ ρΙ ἃ: 

«αϊάρίαπι. ἰμπονατθ ταὶμΐ το] !ρῖο 6σι. αι Ἰοπσο 

οαπιι τὸ ἐκ τεῦ ψαλμοῦ. Ν᾽ οοι]α ἐκ ἴῃ πιοβιγῖβ δὸχ Δῆ55. 

ἄδσοσι. δυθίπο οαππ| γὰρ ἐάν. Πο Μβ5. γὰρ ἄν. Δὲ 

ποίας ἐὰν, ποις ἂν ἴπ 1115 φαάίαον Μ55. Ἰερίξαν. 

ὁ ἘΔ εἰ Πορ. Ῥγίπλιβ μετὰ τὰ φυσιχά. ΑἸ {τος 

Ν9ς5. μεταφυσιχὰ, Βεπο. Τ᾿ άεπι απ χαὶ ἐποπτικός. Αἴ 

νόοῦ]ὰ χαὶ πὶ Μ85. πο Ἰοβι(αγ. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΙᾺΜΝ 

δε ΟΝ Δ να 
οὖν, φησὶ, σοὶ παραστῶ, χαὶ αὐτῇ τῇ περὶ σοῦ θεω- 

ἐς ΗΚ ; ἣ 
ρίᾳ διὰ τοῦ νοῦ προσεγγίσω , τότε τὴν ἐποπτιχὴν 

ἐνέργειαν διὰ τοῦ χατὰ τὴν γνῶσιν φωτισμοῦ ἀνα- 
: ᾿ : 

λήψομαι. Συνάδει δὲ τούτῳ τὸ εἰρημένον, ὅτι Οἱ οὐ- 
-᾿ - εἰ 3 

ρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ - οὐχ ὅτι φωνὴν αἷ- 
Ξ ἐς : Σ 

σθητὴν “ ἀφιᾶσι ταῖς ἀχοαῖς ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὅτι ὃ τοῖς 
νον , 

λόγοις τῆς τοῦ κόσμου συστάσεως ἐγγυμνασάμενος, 
“πὶ τ ἀρωμουν 

καὶ γνωρίσας ἁπάντων τῶν κατ᾽ οὐρανὸν τὴν διά-- 

θεσιν, διὰ τούτων, οἷονεὶ φωνὴν ἀφιέντων, τὸ μεγα-- Ε 
ΕΚ τες τι : παστενν ἀπῇ ν᾽ 
λεῖον τῆς δόξης τοῦ πεποιηχότος αὐτοὺς διδαχθή- 

Ξ ἜΕΥΖΥ ΤΟ 
σεται. Πρὸς τοῦτο χαὶ ὃ προφήτης ἡμᾶς διανίστησι 

ΕΙΣ αν δ ταν ΤΩΝ 
λέγων - ᾿Αναδλέψατε τοῖς ὀφθαλμοὶς ὑμῶν, χαὶ ἴδε- 

τε τίς χατέδειξε πάντα ταῦτα. Τὸ γὰρ ὑψηλῶς θεω- 
-" ν 5 “ δ’ τὶ ἀκ τι τεν ροω ὑἃ , 
ρῆσαι, τὸ ἀναδλέψαι ἐστὶ, καὶ τὸ διὰ τῶν ὁρωμέ- 

ἐπ πες Η Ἀπ ΚΩ 
νων τῇ τοῦ πεποιηχότος ἐννοίᾳ προσαχθῆναι. Τὸ δὲ 
Ξ ΠΣ Ἄοτον πὴ ς 
ἐχ νυχτὸς ὀρθρίζειν πρὸς τὸν Θεὸν, τοιοῦτόν ἐστιν 
.“ Α αἱ 6} ΡᾺΥ ΄ 3: ΓΞ ἈΠ ἐρ 5» 
ὅταν ἣ νὺξ προχόψη, ἣ δὲ ἡμέρα ἐγγίση,; και ὡς ἐν 

5 , ξ 
ἡμέρᾳ εὐσχηυόνως περιπατεῖν ἀρξώμεθα, ἀποθέ-- 

-ἅ , ᾿ δ , 

μενοι τὰ ἔργα τοῦ σκότους, χώμους καὶ μέθας, χοί-- 

ὗ 001 

οδη τι" ΤηΘ Δ Ρμ γϑῖοα, 1ΔΠ| ᾿ΠΒΡΘΟΙΟΥ 6 .Ὶ Ροΐοϑὲ ἂς 

Βρθϑοιυϊαῖοι. Τίαχιιθ τ], ᾿πα11, δ ϑεϊογο {0], οἱ 

ΠΠΘηΪΘ. ΔΟΟΘΒΒΘΙῸ δ] [6 σοπίθ Πρ] πάτιηι., ἔπιπὸ 1]-- 

Ἰὰτὴ ᾿πϑΡ᾽ οἰ ἢ νὴ πὴ ΓΘΟΙ Ρἷᾶ ΠῚ ΡΘ. 5016 η 186 ΠΠπιβινὰ- 

το πθηη. (οί θυ απ οἵα πῇ ἰιος. σΟΠβθη πη νουρὰ 

ἰδέμθθοο : Οἰΐ ἐπαγγαπῖ σίογίαηι ΤΠ) εἰ : ποι «πιοι δά 

ΔΙῸ} 65. ΠΟΒΙΡᾺ5. ΘΠ [8 Πηξ ΨΟΘΘΠῚ 5651 16}, 5οΐ 

ἀπο «] ἴα 115 τη Ἰ τ π6 15 ΓΑ ΟΠ θιι5. Φα]]5115 σοπ- 

5Π ΕΠ ι5 τηττι{τπ|5 6ϑ, Ἔχ ΘΡΟἸ [απ [ἸΘΥ]Γ, ΘΕ ΡῸΥ οδ0- 

105, 415] νοσοπη δἰθηθβ, οςο 65 ΕΠΠ|ΠῚ ΟΠ Πἰ τι ΠῚ γῸ- 

ΓΌΠῚ (ΠἸ5ρΟΒ᾽ ΠΟ ΠΘὴ ἃ 6 ΟΥ̓ ΠαΐαΠ σοσΠονθε, Δ441-- 

508 ὉΠ] ΘΠ ΘΠ ΔΙῚ σ]ΟΥ 85 6] 157 αὶ ΘΟ 4111 ο86 105. 
Ῥγορπδία θεΐδηι δα ἰ4 πὸ ἰπν ταὶ ἀἸοθη5 : ϑμέγσιηι 

αϑρίοίίο οοιεἰἰς τϑπίτὶς, οἱ υἱεοίθ, ιιὶς οσἰοπαι 

πθο οπιτῖα. ἘΘτμ 116 5 ρθουν], δϑῦ. 5.511 ΠῚ 

ἈΒΡΙΘΘΙΘ, ἀἴα 6. Ρ6ν ν]5᾽ ὉΠ 1ὰ αι Οομπάϊ ον 5. οο- 
ΘηΙ ΠΟ πο πη δά ἀπιοῖ. Π]ῸπᾺ αὐιΐθιη, (6 ποοίθ πιὰ πὸ 

8.41 Πιι μὴ ΘΟΠΒΕ ΘΙ, 6] πϑηη αἱ ΑἸ 14 βοπαῖ : 
ΠῚ ΠΉΪΡῚΙΠ ΟἸΙΠῚ ΠΟῸΧ ΡΓΟ ΓΘ σϑα [6], ἀ165. ἀπ [6 ΠῚ 

ΡΒΕΟΡΗΒΤΑΜ. ΟΛΡΌΤ ν. 

Ῥεαί. ι8.2. 

Εςα.ήηο 20. 

ἤοπι, ι3. 

τας χαὶ ἀσελγείας, τότε δυνάμεθα λέγειν τό: Ἔχ (95 ΔρρΓΟΡρΙ Παιάν, δὲ δος 1 ἴθ σομπηροβίῖθ ἀμῖθιι- 12: 19. 

νυχτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σὲ, ὃ Θεός. 

εἶτα καὶ δηλοῖ διὰ τοῦ ἐπιφερομένου, τί ἐστι τὸ ἐν 

αὐτῷ ποιοῦν τὸν ὄρθρον᾽ Διότι φῶς, ᾿ φησὶ, τὰ προσ- 

ταάγματώ σου ἐπὶ τῆς γῆς. Φῶς γάρ ἐστι τὰ προσ- 
τάγματα, λύοντα τὸ τῆς ἀγνοίας σχότος - διὸ καὶ 

Ἢ ἐντολὴ Κυρίου τηλαυγὴς, φωτίζουσα ὀφθαλμούς. 

Τὸ δὲ ἐν τῷ ἑκατοστῷ ᾿ψαλυιῷ εἰρημένον, ὅτι 
τ « Ρ 
Εἰς τὰς πρωΐας 

, -“Ὕ - ῃ ὮΝ «“ Ε »," 
τωλοὺς τῆς γῆς, παντί που δῆλον, ὅτι ἐν αἰνίγματι 

͵ ΕΣ " ᾿ [ ΤῊΝ - , 
χεχαλυμμένως εἴρηται. Οὐ γὰρ, ὅτι χαθ’ ἑχάστην 

ἀρχὴν τῆς ἡμέρας αἵματι ἀνθρώπων τὰς εῖρας Β 

ἐμολυνόμην " οὐ τοῦτό φησιν ὃ λόγος. Τοῦτο γὰρ 

Α 

ἀπέχτενον πάντας τοὺς ἅμαρ- 

πρὸς τῷ ἐναγεῖ ἔτι καὶ τὸ ἀπίθανον ἔχει. Πῶς γὰρ 

πάντων ἠδύνατο χαθ᾽ ἑχάστην πρωΐαν αὐτόχειρ 

γενέσθαι τῶν ἁμαρτωλῶν τῆς γῆς; Οὐ γὰρ πάντων 

“ περιγίνεσθαι δυνατὸν ἦν ἕνα, πολλῶν τῶν ἐξα- 

μαρτανόντων ὄντων, ὡς τὸ εἰχός" χαὶ εἰ πολέμῳ 
αὐτῶν χατεχράτησεν, ἐν μιᾷ πάντως ἂν ἀπέχτεινε 

ἃ ψοίογοβ υϊπάιθ ΠΡΥῚ ἀφιᾶσι. ΔΙ οἱ Βερ. ρυῖ- 
πλιι5. ἀφίησι. Ῥάι]0 ῥοβί, (τα θοῆβιϊ (οἶοχ τθοθπίϊου 
οαπὶ 6115 ἁπάντων κατ᾽ οὐρανόν. ΑἸτον ΟΟμΒ ῇσι: (ο- 
ἄδχ Ἐὶ 4111 «φιαδίιον ἁπάντων τῶν χατ᾽ οὐρανόν. 

4 ἘΜ εἰ δα. ῥυΐπιιβ διότι φῶς ἐστι τά. ΑἸ {γο5 
Μ55. διότι φῶς φησι τά. 

»Έ 1 ἀπέκτεινον. Αἱ Μ95. β86χ ἀπέχτενον, πο Δ]1|Ὸ 

βου ταν ἀρὰ ΓΤ ΧΧ.Ἶ 

ὁ ἘΔΤ εὐ Ἀερ. (ογίτιις. περιγενέσθαι δυνατὸν ἦν πολ- 
λῶν. ΑἸ φυϊάαπι Μῖ55. α01 ἴῃ ἐοπίοχίι, ΔΙοχ σα τ1 εἰ 

ἰᾶνθ ἐρϑυίηιβ, ρθε θιι5 ΓΘ Π λα σιι πὶ ἈΠ] ΘΟ 5 ; 

ΘΟΙΠΘΘΒΔ ΓΟ 115, ΘὈΥἸΘ ἢ] 115, σα ΒΠ]ΠΠΡιι5. οἱ 1ὰ-- 

50 ν 115. : ἔπιπο ροβϑιιπηιι5 ἀἰσοι : 126 ποοίο πιαιὶὸ 

ΘΟδυ τ  ἐρίγΓι{ι5 τι6ιι5 ἀεὶ 16, }1)6τις. Ἰγεϊπ 6 ααϊὰ 

1 ἴρ50 ἀΠΠποα] απ οἷαι, οϑίθ πα τ διϊαπὰ νου Ὀῖ5 56- 
ἀαθμα 5 : μία, ᾿πααῖ, ρεσοορία {πὰ {πα διιπΐ 

δΙρΕΙ ΤΘΓΓΩΗι. Ουρρο ἴὰχ διιηΐ ΡΙΘοορία, {τς 

Ἰβπογδη 80 τ ΠΟ ὈΓὰ5 Θχοιτππῖ: Θο΄τιο Ρηιδοθρίιιπι 

7Ζουπεϊπὶ ἱποϊείμετη, ἐἰ{πιπιϊΐτια τις οοτιῖος. 

105.. ΟΟΙΡΘν ἔτ δϑὲ ἁιιΐθηι Ομ Πἰθλτ15. ἃς ροι- 

5ρδοίπηι,, {0 ᾽π ῬϑαΪΠπιῸ σΘπ θϑί μη αἀϊοίτιπη δϑῖ, 

1η πιαιμιἰηῖς ἱπίθγ οἰ θῦαπι οπυτθς ρϑοοαίοτος 

{6ΥῚΡ., τὰ ἴῃ ςηϊσ παῖ ἴθοίθ ἀϊοίιιη ἔμ1556. ΝῸΠ. 

ΘΠΙΠῚ πΠΟΠ ΟΠ π6. Εἴ6 1 ̓Π11|0 5 Πσιΐηθ. Πυπηᾶ πὸ 
πα] πᾶ} 8 πὶ ΠΠΔΠι|5. ΠῸΟ ΠΟιμιδ( τὰ Π| 5] 5 ἢ Πὰς 

ΒοΡρίανα. Τὰ ΘΗΪΠῚ 5, ΡΓἰθυ ]πδιηο« ἀοιοϑίδη-- 

ἄτη οϑῖ, δάδπιιο δεϊαη ἱπουθ1}}}}6 θοὲ δὲ ἀρ 5ι1- 

ἄππι. Οιοιμο 9. παπΊη 6. πποσιοάιθ ἀπ] πιο] ο 

ΠΙᾺ Πιϊ ΡΡΟΡΙΪα ΡΟ τι556Ε ΟΠΊΠΘ5 ἔθΥΓδΡ ΡΘοσαΙΟΡΘ5 

᾿πιθυἸπΠ] 6 ΡῈ ἢ Νοάμιθ δηΐπὶ ἤθυὶ ροΐθυαξ, τι τΠΠῚ15 
ΟΠ Π]Π 115. Θυ δ ογοῖ 5 ΡΟ : ἀπ πος 6 ηι, τιΐ 

τϑοοπίϊου (τη θ σι! οάοχ εἰ τὸ εἰκός. Γπίογργοϑ : 

7ηοιπε πος υϑγίαιϊὶ σοπδεπίαπειιπι. ΑἸίεν οι μεσ. 

Οὐοάδοχ εἴ ἃ}1 ποππα}}}} ὡς τὸ εἰχὸς, μὲ αογιοιπεῖΐδ ες, 

πὶ οἐὐπδίαι, ἘΙάΊπαι5 φαΐ οπι, ὡς τὸ εἰκὸς, ΟΡ ἀτοῖο- 

τἰταῖοτη. νϑίογαση Φπογηπηαπι ΠΡΤΌΤιπ : 564] [αἴθ η-- 

ἄπππὶ ἰᾶτηθπι, πορὶβ νυ] Δοτὶ ροίτι5 Ἰοσοπάιπη εἰς τὸ εἰ- 

χὸς, απ Ποάϊοίιε Ἰοσίταν ἴθ (ὐοτα πιθη τα γ 15 Ἐιβ6}], 

πη 66 πῶς ἃ] ψογθιπι βασηΐα 6556 ἴπ Ῥγίαοπς ἄοεο- 

}ῖπηιι5, 

σα. 56. 9. 

Εξα. ἱἐρία. 

Ῥϑαΐ.ι8.0. 

Ρ-ς τοο. 8. 



7]ῥίώενε. 

Δαιι]ιν κ5. 
19. 

ΔΙαι. 5. 

28. 

ψόγοι. ἠδ. 
10, 

ὑθὺ 

οοπρίαϊ,, πα} 1 5ῖιπ| 411 ΘΠ πιὰ πὲ ; εἰ 51 θ6}}0 

605 51Πρ 6 5561... ΠΤ ΑἸ] πτοῖι! 0. τ1Π 0 ΟΠ]Π65 51Ππ|1]} 
ΘσοΙ αἰδοῖ ; 564 ΠΟ τπποσιοαιιθ αΠ]ππου]ο 10 515 51ιἃ 
πιᾶπιι ΠΕ Π|5561 τπουθμι. Οὐ] ἰρίταν πος 510] 
να] : 7ηι πιαξεεἰπιῖς ἐτιτον Π οἰ οἰνάπι οηιτιθ5 ρϑοοαίο- 

ΤῈΣ 67, πὶ αϊδρεγάθγεμι ἐδ οἰνίταί6 1)οπιϊτιὶ 
οπιλι65 Ορεγαπίος ἱπϊφιίαἴδπι ἢ Ῥῖοῖα Ἰδῖμοθο πιὰ-- 

815 501{6 ΠΙΔΘΊΒ 16 ΔΡΡΟΒΙΓ 1Π|6 1} 115 5 τι ΠΘ. 
«ποὰ ποίαϑ δῖ 5 ῬΡΡΟΡ ΘΙ Ιοὰ ΘΟΔΡσἸΙΠ1115 Οὐ οι]. 

Αἰν τα Το πὶ, ΘΟΔ ΘΠ δ8ὲ δὲ ΘΟΠβΕ [110 
ΟΡΙ ΠΟΙ Πα πηΔΠ] : ΡΘΟσλΙΟΡῸ5. ὙΘΙῸ ἰθυγῶθ ΠῚ ΔΠΠ] 
διιηΐ, “τα πὴ ἢ ἀ6 φαῖθιι5. Ἰοχυίτιν ϑουναίον : ΑΒ 
1ΠΕ1Π115., «7 ἐοτάο δαϑιπὶ σοσιξαίϊοιες πιαΐω, ἵτι-- 

υἱάϊιθ, οοράθ5, αὐἀπίίετία,, σία, {αἶσα ἰεοιϊηιο- 
γαῖα, Θἵ Τη15 δ᾽ 11. ΟἿ ἀιμ 6 πὶ 56 1056. δχριραῖ, 
ἰδῖοβ [θυ "5 Ῥθοσαῖο 5 ΘΧ [ΟΡ Πἃ ΘΓ Π6 ΡΟ διπ- 
[655 Ρ6ι" ιδηη οι Τ)6ὶ σοσ [ΠΟΤῚ ΘΧ διὰ δίσιισ 
οὔπινα ἔπσαις δὲ 6] 1ο1ε. Τέαιιθ Ππιχν ᾿υίμηα δὲ ἀπ]ποιι- 

Ἰυιην ἃ τπιι 161 116 58} {6 }} ἀΟσ ηΔ 115 ΘΧΟῚ- 
{π|Π} ΠΑΘΟΙΠ τ [ἢ ΔΠΙΠΊὰ , ἴπ {πιὰ ἀο]οπ βι1πῈ 

δὲ θα θυ Πα πε 85 ΟἸΏΠ65 σΟσῚ ΠΟΙ 65. 1Π| 4 61 
ΟΡΘγαπίθβ. ΕΤΘηΪτης Πἰδὶ ΡΥ Ϊπηΐ 111} ἀπίῃς ἃ πο- 
4υϊαμη πηοῖτ5. ἀΡ5ΟΙ Πα ΙΔ Π 1, ΠΘΟΘ556 [πουΐτ οο- 

δἰ το Π65 δὰ οριιβ ργοσθάθνο. Ὑ νθὶ σραῖῖα,, [ΟΡΓδ5 
Ῥδοσαίοι σΟσΊ Δ 10 Θϑὲ Δ] ΓΘ υ τ} }} 5 ΘΘΡΘΗΒ ; {τι 

ΘΙΠΟΙΕ αὐ αιιῖ5. πλ]Π 1661 1πΠ|ππθα τα" ἃ ΘΠ ΘΟΠΟιι- 
Ῥίδοθπάδηι. Ῥυοϊπ 8 Ηἶϑὶ [ΟΠ] πιν" Οχ ἀπ πιὰ, ψ ]τι- 

τὶ σ]αάϊο φιοάδιη , 5θυ ΠΟ Π6. οἰ ρ᾽ ἀἸαῖο5. ἃ 5. η- 
ἀ6πεὶ δὲ δχτου τ] Δ ΠΠ], οἱ πἰϑὶ 1ἃ αὶ ἀππιοι]ο, πος 

δϑὲ 9 πΡῚ ρΥΪΠητιη 5656 ἀθιθχ θυ : ροϑι Δα] του τη 

ἴῃ οονἦθ σοποθρίππι,, ποιιϊηθπὶ ἀθεριιδι ἴπῃ ρθο- 
Θατα ΠῚ ἃ]10 σΡαν 5.5 ΠΠπ|πὶ ααΐρρο. δὰ Ἰρϑιιπ οον- 
ῬΟΡῚ5 δοῖπιη ᾿π ρ6}16ῖ. 

164. Αὐι λιν" ἰδ. ΘΟ 5ΟΠα 6556 ἰδίποο 16- 

γΘΠ,Ϊδ5 γοῦθὰ : αϊφαϊοίιις. φιὶ αοὶς ορόγα 1)0- 
πιϊνιὶ πορίϊσοπίου, οἱ ηιιὶ σιϑισαϊ σἰαάζιηι 

δίαιπι αὶ δαπσμῖθ. ΟὐἸβ 1115 Θ αι πη] 1011 Πα} 115 
Δοθυ)Ἰταΐθηι δυ ταῦθ να], σ]α ἴα. δαιτὶ 5ρὶν]- 

τὰ ]6ηῖ 1} οἴ ἀπά θπ 0 ϑαπαιιῖπ6 6] 501 ρϑοοὰ- 
ΤΟΥ ΠῚ ΠιΠ ]τι81} ΘΟΒΙΡΘυΘ ἄθθθι. Τὰ]6 Ἰσιτιν δδὲ 

δὲ {ιιοα ππιης ἀϊοϊξιν 46 ἀἸΠποι]ο. Ὑ 66 111, «αὶ 11- 

ἃ ψρίογοβ ἄτι ΠΠΡΥῚ ἐγίνετο, Ἐπ πἴοὸ φαοχιιο οὶ 

ἀπέχτεινον. Αἱ Νί55. ἁ ον. 

εΝοκιτὶ βὸχ Ν5 υς δή. ἘΔ τούτους δέ. 

ΓΜ Οποτο πὸπ Ρ᾽ροθῖῖ, ἰοίαμι 1Ππ|44, καθ᾿ ἑχάστην 

ἔννοιαν, οἱ ΤΟ πιὰ τιβφια δ] Πὰ5 νόρῦβ, τοῦ ἐπιθου- 

λεύοντος ἡμῖν, εὐθὺς μεταθδαλλομιένους, ἴῃ Βορ. ρυῖπιο 

ποιὰ Ἰορὶ ; 9 Ἰάχιιε ἃ ΓΠΠΙμαπ πὸ 41 δὸ (οἴσο τὶ 

διιοτγαῖ, Γνατῖπὸ το άϊταση ποπ [ἰἰ556, 564 Προ οχ Ν55. 

ΛΠΡΊΙοΙς. οἴπὶ Ἰπίευργοζαϊϊομο ἈΠΟΠαΡαῚ ΔΙοπ δου! 
δἀπεουὶ Ῥανιϑϊοηβὶ ἀσοθϑβῖσϑο ἃ ΤΥ ροσγαρ 15 ἀἸἸοἸ πλῖῖ5. 

“΄ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. ΒΑΒΙΠΙῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

πρωΐᾳ τοὺς σύμπαντας " ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ χκαῦ᾽ ἑχά- 
2 : Ξ Ξ 

στὴν πρωΐαν αὐτόχειρ αὐτῶν “ ἐγένετο. Τί οὖν 
5 Ν δ᾿ " 

ἔστι τὸ, Εἰς τὰς πρωΐας ἀπέχτενον πάντας τοὺς 
Ξ δ ΡΕΤΕΙΝ ΕΣ ἜΑ, 5 Ἄς 

Ο ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς, τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐχ πόλεως 
Κ 7 ΄ κ-, Δ ΤΆ 3 ,» ΄ Α "ν , μ 

υρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν : 
; ἜΣ 

Συνετώτερον τῶν λεγομένων ἐπαχούσωμεν, ἵνα μὴ 
- -Ὁ- , ΝῚ ΄ 

κατηγορήσωμεν τῶν προφητιχῶν λογίων, ὃ μὴ θέ- 
ΩΝ - ῥᾳ , ς , , 3 ΄σω πΣ 

μις, Πόλις τοῦ Κυρίου, ἣ σύστασίς ἐστι τῆς ἄνθρω- 
, Ὁ «ς Α Ν"α Ὁ - " 

πίνης κατασχευῆς " ἁμαρτωλοὶ δὲ γῆς, οὐχ ἄλλοι 
, Ἁ πὸ τινές εἶσιν, ἢ περὶ ὧν φησιν ὃ Σωτήρ - ὅτι ἔσωθεν, 

25. 7 » Ξ ἘΣ τ 
Ἐχ τῆς χαρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροὶ, 

᾿ Σ 
φθόνοι, φόνοι, μοιχεῖαι, χλοπαὶ, Ψευδομαρτυρίαι, 

᾿ ΩΝ - 
καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. “ Τούτους δὴ τοὺς τῆς γῆς 

Ἁ Ν - . δῇ “7 

Ὁ ἁμαρτωλοὺς, τοὺς ἐχ τῆς γηΐνης σαρχὸς προϊόντας, 
ΝΜ Ὡ ἂν 

Γ χαθ᾽ ἑκάστην ἔννοιαν τὴν περὶ Θεοῦ ἐξαφανίζει ἐκ 
ΤΥ, Ῥ ε ει , ἌΦΕΣ 
τῆς ἰδίας συστάσεως ὃ ἑαυτὸν ἐχκαθαίρων. Πρωΐα οὖν 

ΜΞ ᾿ ΣῊ ΕΈΚΩΙΣ 
χαὶ ὄρθρος ἐν ψυχῇ καθ᾽ ἑκάστην σωτηρίου δόγμα-- 

στρ τὰ ΠΡΕΡΕ 5, “2 ᾿Ν- , 
τος ἀνατολὴν γίνεται " ἐν ἣ ἐξαφανίζεσθαι δεῖ πάν-- 
ἐν ΕΣ ; ΧΡΥΣΩ͂Ν ΕΣ 
τας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν λογισμούς. Εἰ 

Ἂ, ν - -Ὁ- 

γὰρ μὴ τὰ πρῶτα πρὸς πονηρίαν χινήματα τῆς 
βᾺ ῇ ; Ξ 

ψυχῆς ἐχτμηθείη, ἀνάγχη εἰς ἔργον προχωρεῖν τὰς 

ἐνθυμήσεις. Οἷον, γῆς ἁμαρτωλός ἐ ὃ τὴ ἐνθυμήσεις. Οἷον, γῆς ἁμαρτωλός ἐστιν ὃ τὴν μοι- 
᾿ τῆς Ξ Ὡ 

χείαν ὑποδάλλων λογισμός" ὅστις ἐνεργεῖ τὸ ἐμ-- 
δλέᾳ ΕΚ Δ ὙΣ ΞᾺ εσο π τς τος 
ὄλέψαι γυναιχὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς. ᾿Εὰν οὖν 

δἰ ἐὴν - - ω τς 
μὴ ἀποχτανθῇ ἐχ τῆς ψυχῆς, οἱονεὶ ξίφει τινὶ, τῷ 

ΠΣ βεόντν ες 
Ε τμητικῷ λόγῳ καὶ ἀφανιστιχῷ τῶν παθῶν, χαὶ 

ἴα ) τουτέστι, χατὰ τὴν εἰς τὸ 
Ἀ Ἀ ΕῚ » Α Ὰ]ὔ ,ὕ 

φανερὸν ἀποχάλυψιν' μετὰ τὴν ἐν χαρδία μοιχείαν, 

τοῦτο γένηται ἐν πρω 

τ σα ν᾿ εἰς ΞΟ ΣΟ οἶς ἘΞ τος ΡΝ χ 
χαὶ ἐπὶ τὴν μείζονα ταύτης ἁμαρτίαν προάξει τὸν 
- ὙΟΣΝ τὴ ὴ Ξ 
ἄνθρωπον, πρὸς τὴν διὰ τοῦ σώματος ἐνέργειαν αὐ- 

τὸν ἐχχαλούμενος. 

ΤΙ , , ΝΝ ᾿Σ“ο 

Τούτῳ σύμφωνον ἡγούμεθα εἰναι τὸ παρὰ τοῦ 
5. 
Ἱερεμίου λεγόμενον᾽ ᾿Επιχατάρατος ὃ ποιῶν τὰ 

496 ἔργα Κυρίου ἀμελῶς, χαὶ ἀφαιρῶν μάγα ὑτοῦ ἔργ οίου ἀμελῶς, φαιρῶν μάχαιραν αὐτοῦ Ἀ ( 
» 

ἀφ᾽ αἵματος. Δεῖ γὰρ τὸν μέλλοντα φεύγειν τὸ τῆς 

κατάρας βαρὺ, μηδέποτε ἀναπαύειν τὴν πνευματι- 

χὴν μάχαιραν ἀπὸ τοῦ χατὰ τῶν τοιούτων ἅμαρ- 

τωλῶν αἵματος. Τοιοῦτον οὖν ἐστι χαὶ τὸ νῦν εἰρη- 

μένον περὶ τοῦ πρωΐ. Οὐαὶ τῷ ἀπὸ σχότους χαὶ τῆς 

Νά βᾶπὸ {ΠΠι|4 οπαἰτο πιά τπι, αι ΒΙΟΠαγάτι5 Μοη- 

ἰδουζίς ᾿π 515 (οἸοῖθιι5 τερογογαῖ, δα θη δὲ ἴῃ πο- 

βίχ5. Φιοάιθ, 8ῖ Βορίθππι ῥυϊπηιπι Θχοὶρίαβ, τορο- 
ΤΊ. 

5 ἘΔ ἐχ τῆς ἰδίας συνειδήσεως, εα “μια σοποοϊεπίϊα. 

Αὐ φαΐπηαιιε Μί55. ἐχ τῆς ἰδίας συστάσεως, εα Ργοργία 

σέγιοίμα : Ζαᾶτα ᾿δο Ομ πὶ δὶ Ὠ1}}}] «τ ψογὶ πιϊ - 

1επὶ τοάάογοι, σοῦῖθ ἁπιοϊου τας. ἘΠΘΡΙΙ, ἀρι ἀιεπὶ 

ἴα Ἰορσίτιιν, οατη 54 115 ΘΟ Ὠ ἢν πιαγοῖ. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΔΙΔΑΜ 

ΣΉΝ ι στιν ; ͵ πὸ 
ἐν ἀγνοίᾳ νυχτὸς, μετὰ τὴν πρώτην ἡλικίαν, τοῦ 

λόγου ἐν αὐτῷ ἀνατείλαντος, ὁμοῦ τῷ διαναστῆναι 
παρ τετ τοκο ΗΝ ἢ Ἐκ ρ θνάνν Ὁ 
ἐχ τοῦ ὕπνου, τὸ σίχερα διώχοντι. Οἱ δὲ ὑπὸ τῶν 

Ἂς ἐἀ τιν 
παθῶν νιχηθέντες, οἱ μὲν ἔμειναν ἐν τὴ μέθη 

-ω ΄ » ὔ Ἂ -Ὡ 2 
τοῦ πάθους, οἵ δὲ ἀποχαθηράμενοι τὸν νοῦν, ἐμ-- 1 
ΑΘ ΝΑ ΜΕ ο τὰ τὸ ἐν 
θλέπουσι μὲν τῷ χόσμῳ τῶν δρατῶν, χατανοοῦσι 
αν - “- , ᾿ ᾿ 

δὲ τὰς τῶν νοητῶν ὑποστάσεις χαὶ οὐσίας. Τὰ μὲν 

γὰρ 
πουσι᾿ τὰ δὲ νοητὰ χρήζει λόγου διεξοδικοῦ- διὸ εἴ- 

ρηται, Κατανοοῦσι. Πλὴν ὅτι πρῶτον δεῖ ἐμόλέψαι 

τοῖς ἔργοις Κυρίου " καὶ τότε εἰς τὸ χατανοῆσαι αὖ- 

τὰ προελθεῖν. “ποῖος ἦν δ᾽ περὶ ἑαυτοῦ λέγων: Αὐ- 

τὸς γάρ μοι ἔδωχε τῶν ὄντων γνῶσιν ἀψευδῆ, εἰδέ-- 

» 
ὁρατὰ ἐνατενίσεως δεῖται " διὰ τοῦτο ᾿Πμόλέ- 

χὴν χαὶ τέλος καὶ μεσότητα χρόνων, τροπῶν ἀλλα- 

γὰς, καὶ μεταδολὰς χαιρῶν, ἐνιαυτῶν κύχλους, χαὶ 
ΑΕ Ἢ ᾿ ᾿ ᾿ ; 
ἀστέρων θέσεις, φύσεις ζώων, χαὶ θυμοὺς θηρίων, 

πνευμάτων βίας, χαὶ διαλογισμοὺς ἀνθρώπων, δια- 
φορὰς φυτῶν, καὶ δυνάμεις ῥιζῶν. 

Τοίνυν αἰχμάλωτος ὃ λαός μου ἐγενήθη, διὰ τὸ 

μὴ εἰδέναι "ἢ 
θη νεχρῶν διὰ λιμὸν ἄρτου, “ ἱ Ὁπαι 

αὐτοὺς τὸν Κύριον. χαὶ πλῆθος ἐγενή- 
Δ Ων -Ὡἱ 

χαὶ δίψος ὕδατος. Ταῦ- 
: ΠΈΑΝΥ ων χουν τ Η 

τα καθ᾽ ἱστορίαν δυνατὸν τυχεῖν τῆς ἐξηγήσεως ἐπὶ 

τῶν χαιρῶν τῆς ἐσχάτης πολιορκίας τῶν Ἰουδαίων " ἢ 
μὰ Α 3 ΕῚ ῇ " ᾿ - δι 93 

τῶν μὲν εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπαχθέντων, τῶν δὲ ἐν 

λιμῷ χαὶ δίψει διαφθαρέντων. ἸΚαὶ ἡ αἰτία σαφὴς, 
Η 7 Ξ 

δι’ ἣν ταῦτα πεπόνθασιν - ὅτι ἐπιδημήσαντα αὐτοῖς 

τὸν Κύριον οὐχ ἃ ἐπέγνωταν. “Ὥστε δὲ χαὶ ἡμῖν οἷ- 
δ νον, τὴν ἐχ τῆς λέξεως παραίνεσιν. ᾿Εχεῖνα 

λέγομεν, ὅτι οἵ διώκοντες τὸ μέ ἔθυσμα, χαὶ μετὰ τῆς 
ἀπηγορευμένης βρθοῦεῦη τὸν οἶνον πίνοντες, χαὶ 

θεάμασι μὲν ἀτόποις τὰς ὄψεις ἐνασχολοῦντες, 

τοῖς δὲ ἔργοις Κυρίου ἐμδλέπειν μὴ ἀνεχόμενοι, διὰ 
τὸ Φιλήδονοι εἶναι μᾶλλον ἢ τὴ φιλόθεοι, αἰχμάλωτοι 
γίνονται χαὶ ὑποχείριοι τοῖς ὑπεναντίοις. Ἀλλὰ χαὶ Ε 
πλῆθος ἐν αὐτοῖς ΕΣ ον ἐγενήθη διὰ λιμὸν, καὶ 
ὕδατος ἁ ρος οἱ γὰρ τὴν ἐπιδάλλουσαν ταῖς ψυ- 
χαῖς τροφὴν μὴ ΡΠΟΠ ΠΣ ΠΝ γεχροὶ γίνονται τοῖς 
παραπτώμασι, χαὶ οἱ ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως μὴ 

, 8. Ν' οἴονδβ αἰϊχαοι ΠΡ ὁ περί. Ν οοι]α ὁ ἴῃ οαἀΠ15 ἀς-- 
δ᾽ ἀοναίιγ, 

» Ἐδπὶ αὐτοῦ. Αἱ Μ55. «αϊηφαο αὐτούς. 
“ Ἀπεζαϊ ἔγοβ ΠΡυὶ ἄρτου χαὶ δίψος. Ἑάτ ἅ ἄρτου χαὶ 

δίῳ ἱψαν : ὉΔῚ ποῖαν! Ῥοίοβί, νοσοιη ἄρτου πράαο ἴπ ἄπιο- 

ΤΟΝ, 1 

ῬΠΌΡΠΗΕΤΑΝ. σλρῦτν. 090. 

Ὁ6Γ Ροϑὺ ρυ μὰ πὶ φοϊαϊθη Θχδοίδηι. ,. ΛΑ ΟΠ Θ ἱπ 
ἴρϑθὸ δχουϊθηῖθ, ἃ [6 Π6 0.15 οἱ ἃ]} ᾿σηογ  Πτϊ8. πὸ- 

οἵδ ΘΟ ΒΟΥ , [ἄτη Θ ΠῚ. 51111}} τς ΘΧΟΙΓαἴΠ15. δὲ ἃ 

ΒΟΠΊΠΟ 5. 5]0Θ. ὯΠ) ϑθοίαίιν. Εὰχ 115. ἀσθ 71 ἃ 

{ιν} 1] 6 ΠῈ15. [ΓΘ  Π]11ι5. ἀἰθν ΟἹ] διπὶ οἱ Ἃ6]θοι, 

ΔΠῚ ἴῃ ΟΡ  ἀἸτα115. ΓΕ πλ]Θη ἴα ̓  ΘΙ ΠΠΔΠΒΘΙῸ : Δ]}1] 

ΘχΧρινθαΐα ΠΊΘΗΪΘ . Π ΠΠΠΠῚ ΟΥ̓ΠΑ ΓΙ 116 γν]51- 

ΔΗ] πιὰ γοϑρίοἰτπιπς : ἃ0. ΘΑΡΙΙΠΣ ΤΟΙ} 4186. 50]8 
ῬΆΛΟΠ 6 οὰρὶ ροβϑαηΐ , 5:51 118 ΘΟ δι ἀθυαηΐ οἱ 

Θβ5θη 185. ὙἼΒΙ1Π1ὰ. παπηήιιθ ἱπά σις οοηθηία 

ΟΟμ]οντι Δ 016 ; ΟὉ 14 Ποοριοίμαι! : ατιδθ γ6.Ὸ νὰ-- 
τἰοη6 501ὰ αιιθαηῦ ΤΠ {6 ]]1ρὶ, Θχραπϑβὰ οἱ [τὰ γὰ- 

ΠΟΘΙ ΙθΠ6 Εθ6πηῈ : {πὰρ} Ρῖεν ἀἸσίιιπι ἐδ ἃ: 

ναι σύστασιν χόσμου, χαὶ ἐνέργειαν στοιχείων, ἀρ- ὁ Οοποίάογαπι. ϑαπὶ τὰπηθς ΡΥ πλι γοϑριοἰθπα 
ΤΟΝ Οροια., αἴσιιθ ἴὰποὸ δ δὰ οοπϑι ον πα 

ΡΙΟρυθἀϊθηάιιπ) οϑὶ. ἘΠ]ΌΒΠΙΟα] οραὰϊ, ἀπ 6. 56 

ἴμ50. αἰχιι, 7956 ἐπίηι θαϊε ηιϊλὶ ΠΣ Ζιι 5αρ.; 

δεπὶ δοϊοπίϊαπι ΟΥΑΙ, τιΐ σοίαηι ται ὶ αδρο- 20. 

δἰ {ἰοπθηὶ » Εἰ υἱγι τόση οἰδηιθηίονιη, : ἐπἰ{ἱπηὶ οἱ 

πεπι οἱ πιθαϊοίαι θην {ΘΠἸ ΡΟΤ1ν., ΘΟΠ ΘΙ 5 ΟΥ1) 
Ροιπιιίαἰζοιθ5., Θὲ πυμίαἰζοτιθ 5 {θη ΡΟΓῚΓ.., ἀτὶ- 

ΤΟΥ ΓΗ. ΟἸ 5 1ι5.γ Θὲ οἰθἰ Πατεῖ οἰ{πι5.. τιαί τα 5 ατιῖ- 

πα ζίιιηι., οἱ ἰγας ϑδδιϊαγιηι,, οἷ Ὁϑηζογμηι., οἱ 

σορτιαιϊοπος ᾿ιοιπϊπιιηι,, αἰ} γπιϊας ρἰαπίαγιίη, 
οἱ υἱγιίος ταςίοιίη. 

ιθῦ. 79." οαρίὶνιι5. ροριἴπι5 πλθιις ἤαοίτις 
δ5ί, 60 φιιοί ἱρϑὶ ποι σοσπονογὶπι 1) οηιίιινι : οἰ 

παι εϊ{ο πιοΥ πεογιιτι {πἰΐ ρΓορίθι βαπιθηι ρανεῖς, 

εἰ οἱχίηι ἀφιιο. δος ϑβθοιπάιϊιπι ἰδίου αι. ἐὁ 

ΤΟΙ ΡΟΥΘ ΘΧΕΘΙη80 Ψαάδεονιπι ΟΠ 5  ἀἸοἢ15 Ροδδυηΐ 

ΘΧΡΙΠΙΟαΡῚ ; {πὰ Π40 4115. ἴῃ σα ρΕν ταΐθι ἃ] πιο 15, 

4}11 [ἀπ6 οἱ 811 ᾿πιουιθνιιηῖ. ΕΠ σασϑα οἰ Προς 

[θυ πηι ΡΘυῬΟ581. 5 οἷανα δϑὲ δὲ πὰ ΠἸ[δϑία., αποὰ 
Το τ Ϊ Πιι ΠῚ Οἵ" 0515 αν Θυβαπίθ  ΠῸῚ ΘΟΘΠΟνΟΓΟ. 
Οἴανὸ ἀηἰ πη ἀν θυβῖο ἴῃ [15 γ 6 }}0}15 σοητθητα πο} 15 
δεΐδην ροΐθϑί Δοσοιημη Δ }]. Ι51Ππ256 «Ἰοϊμητι5., φαοά 

«{ἰ σοπδθοϊδητιν ΘΟΡΊ ΘΓ α 6}, ν᾿ Πιι 116 δα τηιι-- 

5605 σοποθηίιϑ ἱπιθνἸοίοϑ ὈΙ τι πτ, οὐ Θοι]ο5 5105 

Θσσραηῦ ἴῃ ΒΡΘοΙΔ Πα 15. {πΡΡῚ 115. Θρθοίδοι] 5, 
ΠΟΙτηἴάτι6 ΟΡ ἃ ΠΟ Π,]ΠΙ ΓΌΘΡΙΘΘΙΡΟ., 60 αιιοί νο- 

Ταρίαῖιιπι οἱ «θ᾽ οἰανιι πη πιὰ 5. 4) ΠῚ 5]ηΐ 

ἈΠΊΔΙΟΥΌΒ., ΟΔΡΕΝῚ ἤπιπι, οἵ ἴπ βου νι πΐθη γ641- 

διιηίαν ἃ] ΠῚ Π21015. 51115. Οὐ ΠΘ Δ} ἱπίθι ἴρ805 

πΠΟ ΙΟΥμ} [1 τη] Πππι0., ῬΓΟΡΙΟΙ [Δμηθ πὶ οἱ 

ἃΠιις5. ΡΟΠαΡΙ ΠῚ). ΕΘ Π]Η Θ56 Δ} ἃ ΠΙΠ]Ὰ] 115 σοη- 

15. 1115 (οἸοῖθιι5, ποις ἀριὰ 1 ΧΧ, ἀπὰς ἀρυᾷ Εἰὶ- 
56] τι ἰπΘ ΩΤ 

ἃ (οϊοο5. ἔγοβ οὐχ ἔγνωσαν, Ησο ἴρ50 ἵπ ἴοοο «αΐη- 
4 Μί95, ὥστε δὲ χαί. ΑΙΡοβκι δὲ ἃ" ἐχοιιβῖβ, 

ὭΣ φ- 

ΣΝ 13. 

7.17.- 



τῦῦ ΑΡΡΕΝΟΙΧ ΟΡΒΕΌΝ 

γ ΘΠ ΘΠ 6 ΠῚ 4] ΟΠ ἀσοϊρίιη!., τηου  Πτι" ΡΟ 

Ροωϊ, 25... ῬΘοραία ; δὲ 4 ὃχ δήτια γϑ[θοιοπἶ5. ΠῸΠ ΘΠιι- 
{νυ πππ τι", ΠΘήι6 ἀθ 14 ἀάιια ΠΟΙ ΠΡ 6 βαίασιιηῦ,, 
6 ἀτιὰ Ἰοαιύτῖιϑ θδὲ ΠΟ πιι5 ἃ ΒΑ ΠΥ ΓΔ 1 : 

“ραν ἡ 18. Ομ δινονῖε θὰ ἀηιια ἡπαπι Θρὸ εἶανο εἰ, ποῖ 

Πδιώοιη, 

δἐζοι ἰγν «οἰ θγ πίη; Ἰὶ Ἰρ51 πον τὰ] {πππηΐ. Αὐὴιὶ 

ΘΠ1 1 πὰ ΠΟ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ἢ. λα] ΔἸ ΠΘ ἢ ΘΟ 6 1556 
ΠΟΠ ΟΡ ἔπη ΠῈ 50} τη}, 5664] Θἰἴαπη ΡΓΟΡρίοιν ἃ τι 
5171], 60 4104] 410 114 ὈΙΠογθης ἀάτια, τπ 46. οἱ 
Δ 1161 11 Θαπηανι τὰ πα ἈΠ ναΐ : Οὐ] 561115. ΘΠΪΠ}.. 
ἰηαυῖε, ὈΙΡΘυῖς οχ 1ΠῸ ἀάιια., 56 ὲ. Ἰτεγιι ; 46 

ἃΠ|ιἃ ἀιι 6 Π} πὶ νἸ 8 }} το ἃ ἢ 58 ]Π1Θηΐ6. ποη θ9]- 

Ἰνεγαηξ. (δείθυιιπι [ἃ ΠῸ5 ἰηνίται ἃ] ᾿π {6 }}Π τ εἴδη 

σΟΠΙραγαπάἀπ). ΕΠ ΘΠ δὶ, ργορίθνθασιιοά πὴ 
Οὐ πον θα πΕ ΠΟΙ ΠιΠη, ἃ ἀπιοιπτιν οαρεῖνι., 
ΠΟΠ15 δια 410 ομηπὶ Δ πἰ ΓΘ Πτιπὶ δϑὲ πα Ἰπ 16 }ΠΠ|σθ - 

(ἴα σοσΠἰ ΠΟΠίβηιιθ. ἀοηιπὴ σΟηβθαυ ἃ Πλι}, ΓῸΥ- 

[5515 Διι6 1} Π]Ο5. γΘΥΛὰ ΠΟῸΠ ΟΠ [ΔΠΠ6η} ΡΔΠΪδ5 . 
ΠΘΩι6. ΟΡ» ἢ} 506. 56 Π51}}}}}5. ΔΉ 1180. 51{1Π|. 5θε 

ΡΙΌΡίο [ἀπποῖη. δι θη αὶ νϑυθιιηῖ Τ)οιηϊπὶ. , ἰπ 

ἈΓετΝ ἡ «ἡ. ΘΟΥ τ {|| ΠῸ ἢ Διιβοι [πὶ ΔΠΪ ΠΊὰ5 σα αβϑαίαν. ΔῸγὲ 

δηΐηι ἐπ ράπθ οἷο υἷἱνοὶ ποηῖο, σϑεὶ ἐπ οηιμῖ 

φόῦνο,, χιιοαῖ ργοσοεϊι εἰὁ ογὸ ΤΠ) οἷ. ΟἹ ᾿δης σᾶιι- 

Ῥιου.το.3. 58 τη. 7)οηιῖπιιΣ. ποπὶ ἐπ ον ΠΠοἷοὶ [απ 6 απίηϊας. 7πι- 

Ῥεαὶ. 38. δίογμηι. ἘΠ. «ισεὶον {[μὶ : οἰοπῖτη δϑτειῖ, οἱ τοὴ 
ἜΞ 

25, 

"λαγο. 3. 
"0. 

υἱαϊ γι 1πιτ εἰογοἰϊοίιμιη., τιθῸ 56 Π16 17 6715 ψτιρι οὶ 

Ραπος. Ἐπ, 1 ιΠι ἐα]απιὶ πιιριϊαϊῖς., πιιατηείζι 

σιν ἐἰἰς δεῖ δροηδιι, ποτὶ ρμοϑειιπί γογίσπαγο. 

ΤΡ] ἀπ ΘΠ} [165 δἱ 5115 δ ἐἀββα ΠΓΕ1), 10] 4 ΙΟα 116 
μ]οῦ5. ΟἸΑ ΡΥ ΟΡ Ιου ΠΘ ΡΟΥΘ Πγτι5. [ Π1Θ.. ΘΡΟ!Ρ5 6] 
ΘΟΠ ΠΙΆ Πητι5. ῬΆΠΘΠῚ., δ᾽ ΠΘ 5111 Δ τι Δ μλι1}", 11|-- 

«αἰγάηνι5 ἀιαηι ΠΠ|ὰπ}., 6 πιὰ Πομΐητι5 αἰ  : 

Ποσπνή αϑι, δὲ φιὶς δι ϑογὶε οὰ ἀηια {πώ ηηάπι 6850 ἀαὔο εἰ, 

υν. 

» 
υν. κ5 

τά. 

γχιοπὶ δἰ τἰοΐ ἰπὶ (δ δ ταα1)1. 

ι66. Εἰ αἰϊαίανῖι ἐν [εγητις. ἀτηϊτηι τη 5ιιαηὶ, δὲ 

ἀρϑγιί ὁ5. διά, τι τιοτὶ οο556ῖ. 171 ἀδεσοπεἰοιιὶ 

ἱποϊγιϊ, εἰ πιασηΐ, οἱ αἰνίιος,, οἱ ροειϊϊοηίος 

. 6715, οἱ φιιὶ δαςίίαι ἐπ ἐα. ΕἸ μιιπιϊ αν, 

μοπιο., οἱ ἀδαδοογανί! οἷν, εἰ οοιεἶὶ οιεἸζηϊος 

μιν ανιπίισ. ΝΟΡΪ5 αὐ ΡΟΠΘΥΘΕ. ο]} οσι]οβ ἴη-- 

Θδηθη ΡΘΙΘΙΙΠ Εἰτιῖ τα} π ] Ποῖ. 5 1ΠΙΘΡΠ ΠῚ 

Αἰ Πυππαν ο5. δπιτη ἀπ]αταρο. Οὐ ἀπηοάτιη [ον] 

5016 ἴῃ ΔηΪη]Π]η5., “πῶ ΡΓὰ ΠΟΘ ΠῚ [ἈΠ16 οἱ 
᾿ἱπϑάϊα θϑοδηὶ ἃν] 6 γαρίπαηι., ΔΓ 116 Θδος 1] Δ η τὰ 
ο5 ἀΠ]αϊαπί : ἴα. ἰππ|. 6 ἸΠ ΘΟ ΥΠτι5. Ο5. 51ΠΠ}} 

ε Τα εὐ Ἀδρ. τους οὐ μιὴ διψήσει, ΑἸ αυϊάατη 

Μ55. διψήσῃ. ΔΙΙΦααπῖο μοβὲ ἀπτϊαιι5 (Ομ θ ἢ 511 ο- 

ὅοχ οἵ ἀ1π| 4ααίαον ἀπ᾽ ἐκείνου ἔπινον, ποο Α]1τον Ἰ6ρε- 

ταῦ ἱπίογρυοβ. ΔῈ θΉ1π οὐχ ἔπινον. 

« ἘΔ4ΠῚ τάχα δὲ χαί. Δοου]α χαὶ ἴῃ «αΐπαις Δῖ55. 

ἄδευσι. 

5. 

497 
ἣν 

ἘΞ 

ΒΑΒΙΤΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

. ᾽ὕ Χ ΄“- - συν , τὰ 

ἐχτρεφόμενοι, μιηδὲ ζητοῦντες πιεῖν ἐξ ἐχείνου τοῦ 
“ - Η Η κὰ τ 
ὕδατος περὶ οὐ φησι πρὸς τὴν Σαμαρεῖτιν ὃ Κύ- 

Π) δ , , ΕῚ “, «ΓΝ τ ΤΑΝ γε 
ριῆς, ὅτι Ὃς ἂν πίη ἐχ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω 
πες ππην ΓΘ ΚΟ ΣΉ ον τὶ - " 

αὐτῷ, οὐ μὴ “ διψήτη εἰς τὸν αἰῶνα " οὗτοι γίνονται 
ΕἸΚΈΣῚ τὴ ἘΠῊΝ “ ΣΕ τη ΡΖ ΘΥΕΟΤΙΣ - 

νεχροί, Ἄχουε γὰρ, ὅτι πλῆθος νεχρῶν ἐγενήθη, οὗ 
: , διὰ λιμὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ δίψαν ὕδατος " ἐπει- 

ἈΚ ΟΥ ΚΟ ῊΣ ἘΕ γα γιετ ἐπα ἘτΡ ας ἜΤ. 
δὴ ἀπ᾽ ἐχείνου ἔπινον τοῦ ὕϑατας, οὗ χαὶ ἣ Σαμα- 

- δ ἢ , ᾿ “κεν ΕῚ Ω 

ρεῖτις " ὃς γὰρ ἂν πίη, φησὶν, ἐχ τοῦ ὕδατος ἐχείνου, 
Ν 
ὃ υὑψήσει πάλιν " οὐχ ἔπιον δὲ ἐχ τοῦ ὕδατος τοῦ ἁλ- 
΄ ΄ ΕΝ ΩΣ ἐν 
λομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον. Προτρεπτικὸν δὲ τοῦτο 
ΓΣΑῚ Α - [19 ν" ιν ν ᾿Ὶ 5 Ε ., 

ἐπὶ τὴν γνῶσιν. Εἰ γὰρ διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸν ΙΚύ- 

τιον αἴγιάλωτοι γίνονται, ζηλωτέον ἡμῖν τὸ τῆς ον ᾽ ΠῚ ῃ 

γνώσεως χάρισμα. " Τάγα δὲ ἣ ἀληθὴς νέχρωσι γνώσεως χαρίσίεα.- γα ὁ: νην ὴσ νΕΧΡΌΘ α 
᾿ ἍΝ Ν»7 .“ Ρ 

οὐ διὰ λιμὸν ἄρτου, οὐδὲ διὰ δίψαν ὕδατος τούτου 

τοῦ αἰσθητοῦ, ἀλλὰ διὰ λιμὸν τοῦ ἀχοῦσαι λόγον 

Κυρίου ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνηχόων ἐγγίνεται. Οὐ 
Δ ΕΟ ΤΣ, » , ΣΡ ΝΥ, τΧλ ἘΠῚ 

γὰρ ἐπ᾽ ἄρτῳ ἢ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἐπὶ 

παντὶ ῥήματι ἐχπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 

Διὰ τοῦτο Οὐ λιμοχτονήσει [Κύριος ψυχὰς δικαίων. 
ταὶς Ν εἶτε δ ΡΡ ον ΟΝ ΥΦΧ " 
Καὶ, Νεώτερος ἐγενόμην" χαὶ γὰρ ἐγήρασα, χαὶ 

τὸ σπέρ- 9 --ς Ν - ΄ 55Χ 
οὐχ εἶδον δίκαιον ἐγκαταλελειμμιένον, οὐδὲ 

Ὁ Ὡς ἜΣ ἌΣ δ, 
μα αὐτοῦ ζητοῦν ἄρτους. Καὶ, Οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶ- 

Ὁδὸν ᾿ κ 
νος, ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὃ νυμφίος, οὗ δύνανται 

ἾῊΣ τὴ ὶ ἜΜΠΗΣ μὴν ὴ τ 
νηστεύειν, Ὅπου δὲ λιμὸς, καὶ δίψα, ἐχεῖ χαὶ ἧ νε- 

ὍΝ, " - , 
χρότης. Ἵνα οὖν μὴ λιμοχτονηθῶμεν, ζητήσωμεν 

ἥ 
5 τὸν ἐπουράνιον, μιηδὲ τὸν ἄρτον τῷ δίψει χατα- 

φρυγῶμεν, ζητήσωμεν τὸ ὕδοιρ περὶ οὗ εἰπεν ὃ Κύ- 
.ῳ᾽ 51: ΡΣ ΣΕ “οὖν ἘΡΟΥΟΣ δα 

ριος, οτι Εὰν τις πιὴ ἐχ τοὺ υόᾶτος οὐ εγω ὭσΩ 

"ὦ "» ΟΣ » ᾿ "Ὁ 
αὐτῷ, ου 5 ὀυνΎ σΎ εις τον αιῶνα. 

ἜΑ 9 , ς ΕΝ 3 ν » Ὁ ν᾽ 
Καὶ ἐπλάτυνεν ὃ ἅδης τὴν Ψυχὴν αὐτοῦ, χαὶ 
ρας) ν Ἶ Ἔα κα; ὦ π ΚΩΣ 

διήνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ, τοῦ μὴ διαλιπεῖν. Καὶ 
Θ6ή ΕΑ [νἀ διντς κα Ν ἣν" - ὔ' ν . , 

χαταθήσονται οἵ ἔνδοξοι, χαὶ οἵ μεγάλοι, καὶ οἵ πλού- 
ΟΕ ΤΣ ᾿ ππεέσον ὰ ᾿ "» ΄ 5» 

σιοι, χαὶ οἵ λοιμοὶ αὐτῆς, ἅ χαὶ ὃ ἀγαλλιώμενος ἐν 
Ἔρος ΓΞ Ἢ , ᾽ 

αὐτῇ. Καὶ ταπεινωθήσεται ἄνθρωπος, χαὶ ἀτιμα- 
΄ φΩΝ Ν ἘΠ- ᾿ « ΄ 

σθήσεται ἀνὴρ, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ μετέωροι ταπει- 
ἐ ΧΕ ΤΙ ἐς μ 

νωθήσονται. Ἵνα τὸ ἁδρὸν τῶν ἀπολλυμένων ὃ λό- 
δ: ͵ ; Ξ 

γος ἡμῖν παραστήσῃ, πλατύνειν ἔφη τὸν ἅδην τὸ 
, ΓῚ - τη ΕΣ Ὁ , [τὸ ,“ 

στόμα αὐτοῦ. Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ζώων, ὅσα λάδρως 
Ἐν κν ὩΣ ΑΕΊΦΝΙ ᾿ τὰν ͵ ᾿ 
ὑπὸ πολλῆς ἐνδείας τὴν τροφὴν διαρπάζει, χαὶ πλα- 

᾿ ; : ΗΥ Ἐτρ στη 
τύνει τὸ στόμα περιτεινόμενον τῇ τροφῇ" οὕτω, 

» ΑπΕΙΦαὶ {πὸ5 ΠΥ μόνον ζήσεται. 

ς Μεἴεγοβ ἄπο ΠῚ ἄρτον τὸν ἐπιούσιον, ραπεπι ψιο- 

εἰ ἰαηιι. Ῥάυ]ο Ροϑὲ δα τὶ ὃ ἐγώ. ΑΥ φαίπαις Μ55. 

οὗ ἐγώ. 

ἃ ΠΙυα, χαὶ ὁ ἀγαλλιώμιενος ἐν αὐτῇ, δὲ σιιὶ ὁασιείϊαι 

ὧν δα, ἀρυά ΤΙΧΧ ποφααήθπαπι ᾿ ϑῖτιν. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ. ΕΒΔΙΑΝ 

φησὶ, καὶ ὁ ἄδης τὸ ἑαυτοῦ στόμα εὐρυχωρότερον 
" ἘΣ ΩΣ: τα 

ποιεῖν εἴρηται. Τάχα δὲ ἡμῖν ὃ λόγος ἐνδείκνυται ἢ 

κοινόν τινα τόπον ἐν τῷ ἐσωτάτῳ τῆς γῆς, ἐπίσκιον 

πανταχόθεν, καὶ ἀλαμπῆ, τὸ τοῦ ἅδου χωρίον εἶναι" 

στόμιον δέ τι ἐπὶ τὰ χοῖλα καθῆκον, δι᾿ οὗ τὴν χά- 

θοδον εἶναι ταῖς πρὸς τὸ χεῖρον καὶ τεγνωσμέναις ψυ- 
“Ἐπ ας ν τὶ πῶ ἐπα νον ΤΙΣ Ξεαν , “ ε 
γαῖς: ὃ διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων, ὥστε ὕπο- 
δέξ ΠΕ τ πρότερον ῳ; ἘΎΣΥΝΣ δέξασθαι πάντας, εὐρυχωρότερόν φησι γεγενῆσθαι. 
οὐ τ Ἐς. ὅἴῷ. ἋΣ ΔΝ ͵ ΚΕ ΈΞΗΔΝ 

ὖ γὰρ δὴ ζῶόν τι ὃ ἅδης, οὐδὲ δύναμίς τις “ ἐπι 
- Ἂὶ 

τεταγμένη τοῖς ἀποθνήσχουσι, χατὰ τὴν μυθο- 
ῃ - μὴ " 

ποιίαν τῶν ἔξωθεν. ΟἹ οὖν διὰ 
ΠΣ. τον ς 

τὸ μὴ εἰδέναι τὸν 
“4 Ἣἤ Ψ' , ῖ 4 - Ὁ (ἡ ! 

Κύριον, αἰγυάλωτοι γενόμενοι, χαὶ λιμῷ καὶ δίψει 
τῆς πνευματιχῆς τροφῆς ' ἐχταχέντες, εἰς ἄδου χα- 

ταῤαίνουσι, μετὰ τῶν ἐνδόξων, χαὶ μεγάλων, καὶ 
, ᾿ - “ Δ, 2 , ᾿Ὶ Ἁ 

πλουσίων, καὶ λοικῶν. 'Γρία δέ ἐστι τὰ περὶ τοὺς 
ἐγ φοτὴ σεν 

διαρτάνοντας ἀπειληθέντα - αἰχμαλωσία, καὶ νέ- 

χρωσις, καὶ εἰς ἄδου κάθοδος. Αἰχμαλωσία μὲν γά ρωσις, καὶ εἰς ἅδου κάθοδος. Αἰχμαλωσία μὲν γάρ 

ἐστιν ἣ ἀπὸ τῆς προηγουμένης ζωῆς κατάπτωσις, 
-Ὁ “- ’ ί -- -Ὁ 

κατὰ ἀπάτην τοῦ ἐχθροῦ ὑπεξάγοντος ἡμᾶς τῆς ἐν 
- ᾿ ἦ “- 

τῷ παραδείσῳ υαχαριότητος᾽ νέχρωσις δε, ἧ τῆς 

ζωοποιοῦ ἐντολῆς ἀλλοτρίωσις " εἰς ἅδου ὃὲ κατά- 
τὸ 

θασις, ὃ διὰ τὴν πολλὴν τῆς ἁμαρτίας χύσιν, καὶ 

τὴν ἐναντίαν 5 τῷ ἀγαθῷ διάθεσιν, ἀπὸ Θεοῦ γινό- 

Ὶ ἼΞ δ 1) ἀρ ὃ δίκαιος ἤδ' Ἴ μενος χωρισμός. “Ὥσπερ γὰρ ὃ δίκαιος ἤδη συνη- 
: Πα τὰ Ξ 

γέρθη Χριστῷ, καὶ συνεχάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις" 
εἴ “ΨΝ ᾿ ἤ Ν᾿ Α ᾿ Α τὶ 

οὕτως ὃ ἄδιχος αἰχμάλωτος ἤδη χαὶ νεχρὸς, καὶ εἰς ᾿ 
β  Ἂ 
ἄδου διὰ τῶν πρὸς θάνατον ἁμαρτημάτων χαταύε- 
Θηχὼς λέγεται. Διαφορὰς δὲ ταυμάτ' ταῦ ΄ ᾿χὼς λέγεται. Διαφορὰς δὲ ταγμάτων καταύαινόν- 

των εἰς τὸν ἅδην ὃ λόγος ἀπηριθμήσατο. Πρῶτον 

τοὺς ἐνδόξους " οὗτοι δ᾽ ἂν εἶεν οἵ ἐν ὑπολήψει τινὶ 

δεξιᾷ, οὐ πάντως ἔχοντες τῷ ἐπιφαινομένῳ σχήματι 

τὴν ἐκ τοῦ βίου μαρτυρίαν ἀκολουθοῦσαν - εἰτα οἱ 
μεγάλοι, οἵ ἐν δυνάμει τινὶ χαὶ ἀρχῇ τῶν πολλῶν 

; ζ Ξ: 
ὑπερέχοντες " χαὶ οἵ πλούσιοι, οἱ πολὺ πλῆθος χρη- 

μάτων ἄδικον περιδεΟλημένοι, ἢ οἱ ἀκόρεστον τὴν 
, -» Ἂ - 

ἐπιθυμίαν τοῦ πλείονος ἔχοντες καὶ οἵ λοιμοὶ αὐτῆς, 

ὅσοι δίκην νόσου φθοροποιοῦ χατὰ διάδοσιν ἐπινε- 
7 Ἀν , - ΄ 

μομένης, τοὺς " προσιόντας αὐτοῖς διαφθείροντες, 
ἈΓ “-“ ᾿ 2 - 

ἦτοι ἐχ μοχθηρᾶς διδασχαλίας, ἢ ἐκ τοῦ χατὰ τὴν 
ε , ᾿ - Ἄ 4ν ᾿ ᾽ 

ἁμαρτίαν ἐρεθισμοῦ, λοιμοὶ δικαίως προσαγορεύον- 

ται" οἵτινες χαταδαίνουσιν εἷς τὸν ἅδην. Καὶ ὃ 
ς 2 , φ, τὰς 3 , ὦ τ Δ 
ἀγαλλιώμενος, φησὶν, ἐν αὐτῇ. Οὗτος δ᾽ ἂν εἴη 

ὁ Τάτ οὐπὶ ἄπιο)υ5 Μ85. ἐπιτεταγυένη. ΑἸ {65 

Μϑ85, ἀποτεταγμιένη. 

ΓΝ οἴονοβ φαϊπαμο ΠΡ ἐχταχέντες. ἘΠΤΕ ἐνταχέντες. 

6 Ἑαϊιὶ τῶν ἀγαθῶν. Αἱ 4υΐηάιο Μ55.. τ ἴπὶ οοη- 

τοχίὰ. 

ἃ Ν᾿ εἴεγοβ {αΐϊη ας ΠΡΥῚ οὗτοι, ἘΠ αὐτοί 

» Ἐ4Π1:Ὶ τοὺς πλυσιῶντας. Αἱ Νί55. 4πῖπάαο τοὺς προ- 

σιῆντας. 

ς Ἑάι χαὶ ὁ ἀγαλλιωυιενος οὐχ ἔστι, φύσιν, ἐν αὐτῇ, 

ΡΆΟΡΗΕΤΑΜ. σλρῦτ. ν. 10} 

γΡοάογο ἀἴοίιι5 οσῖ ἈΠΊΡ] 15. ἀ 116 σα ρδοἶτι5. Εοτ- 
ἴά556. ἀτιθι) ΠΟ] 5. Πΐο 56 ιν 10 ᾿Π 16 σΟΠ Δ ΠΘῚῚ 

ἀαθηλαμι Ιου. αι 511 ἴπ ᾿π| 1 Π}15 [αγθ γίβοο- 

ΔἾ]15 ΘΠ] ΟοΔτιι5., δἰ ἔτι Ο βου α15. ἃ ΟἸΠΠΙ ρα 6 
δὲ [ΟΠ Όϑιι5., ϑθάθπμ 6556. ἱπίθυηὶ. , ἀοοθίηιιθ 

[ουτθ, [Ὀγα πη φαοάάδηη δά [θυ τὸ οοποᾶνὰ ΡΕ}"- 

τἰπσονθ. ρθ “πο Δηϊμηαθθτι5. Δ] σνὰν 551] Πῃ 
Ραῦπδιι αι παι5 ραΐοι ἀεβοθηϑι5 : 404 [ὈΓΑΠΊΕΠ, 
τι να]θαξ 5 βοῖρο 6 ἘΠΊ ΘΥ505., Ο ΘΟ ΠῚ 4αΐ 1Π-- 

τούθαιπὶ τα {ΠΠ ΠῚ πε πὶ, ἀΠῊ 0 ἢ 1115. αἰ 6556. ἔλοίιιηι 

δ6 Ἰατπ|5. ΝΘ Θηΐπν ἀπ ἰπλα] αιιο ἀπ} 65} [πἴθι"- 

Πι15.) ΠΘΉτ6 ρμοίοϑῖαϑ (περ Δ} τον 5. ΡΥ [εοία., 

Ταχία. [ἀθιυοβιι. δἰ πἰσουῖι ΘΟΙΠΠΙΘΠΠ1η}. ΠῚ 

ἰσῖταιν ρυοριουθαιιος πο οοσπονθιῖηΐ ΠΟ ΉΙΠιι}}), 
ἴῃ σαρεϊν ταΐθηι γθάδ οι, οἱ [Ἄπη6 80 511] 5ρ᾿γ τπὰ- 
Τἰβ Αἰ πη πεἰ ᾿γ αν σοβοθ ἢ 65, οἴμπὶ ἱΠΟΙγ 15 δ ΠΊΆΠΪ5 
δὲ εἰν! ]τι5 δὲ ροβε θα 115 ἀοϑοθπηάπη! ἴῃ τηΓ[εὐ-- 

ΠῚ1Π}. ϑ11η} ἀτι ἔθ {18 {τι ῬεσσατΟΥ  ι5 τπἴθη ἴα Π- 

τη": σαρΕν 5.) ΠΠΟΥ5.». (Ο5ΟΘΠ5115 1 ἸΏ [ΘΓ ΠῚ. 

(αρενια5. α δι ᾿ρ56 6ϑὲ ἃ ρυϊδίιηα νἰτὰ Τα ρϑ1ι5., 

ῬΡθν ἀο πηι Γαι θηγαιιθ ἐπέμπηϊοῖ., αι ΠῸ5 46 ρᾶγὰ- 
αἰἶδὶ υϑατιιάϊπο ἀθεινθαν! : τον 5. νονῸ ἀρ α]] 6 πὰ- 

το ἐ81 ἃ ρυοθρίο ν τὰ πὶ [ἀρ ο θη ἴθ : ἀΟΒΟΘΉ5115 

ἀδπίαιιθ δά Ἰη θυ μι, δὲ ἃ 60 5θραν δῖ, ἡτι88 
.0}} ῥ᾽ αν λαμ ροσσατον τ ΘΟΠσΘΥΊΘ μη δὲ αἰίδοιιο- 

498 ΠΘῺῚ δι η0 ΟΠ ἀὐἀνουϑαητθη ΟηΓησιῖ. ΝᾺΠῚ 

τα Ππιϑττι5 ππηὰ οἴπὶ ΟΠ ]ϑίο. [Δ πὶ ΘΟΠΒΙΓΕΧΙ ,, ἂς 

4116 ἀὰπὰ Οἴιπὶ ἴρ50 5661: ἴπ ΘΙ ἘβΈθιι5 : ἴα 1η]ὰ-- 
5[π|5 1 πὶ σαρείντις ΘΕ ΠΠΟΓ 115 6556... ἀἰιιθ ἴῃ ἰπ- 

ΓΘ ρπτι ιν ἰθϑοθη ἴ556. ἀϊοῖ τιν Ὁ}} Ἰοΐα!α ρθοοαία. 
ῬΟΥΓῸ ναυῖοβ οὐ ἴπ65. θόγιπὶ απΐ δὶ ἰπίονοβ. ἀὸ - 

βοοηάιτιηϊ,, γϑοθπϑιῖς βου ρίινα. ΡΥ πη τ ΘητΠη6- 

Γαΐ ἱπο! γτο5 ; Πἱ ἀπΐθιη διηῖ , 4αὶ “απ Οχ δεῖ 
ΤΠ Δ ΤΊΟ 16 510] τοι ραγαΐα,, νἱτα [65 {ΠΟ ἴτι1 Θχίθ- 

γἱονὶ πα θ᾽ τα ἀϊπὶ σοπν ΘμΪθπ5. που ατιαπὶ Πα 6ηξ : 

ἀοίπθ παι! θ τι" ΠΡ, 41 ἴπ μοϊοϑίαίε 

«ααάδηι δὲ ἴμ ργϊποίράῖι ΘΟΠβί τα να]ρὸ ργδ- 
δίαπε τ τππὶ ἀν 65. 41} ἱπσθητεπὶ αἰνὰ γαπαι οο- 
Ρΐδπι ἰπ 5 ἀσαυδίθγιιη, ἅπῚ ἀπ ᾿ΠΘΧΡ]ΘὈΠ]1 
Ομ πιὰ ]ον ἢ ἀθϑιθυῖο [απο πε : ΡΟΒ  ΘΠλτι πὶ 

Θ͵τι5 ῬΘΒΕΠ ΘΠ Ο5.,. 4π| ᾿πϑῖαν που Εν οὐ] ιϑάδπι 

ἸΠΟ.}}} μι ΥἶσῈ5 56 Ρ ΘΠ Ε5.) 605 (|| ἃ 58. ἀ066- 

{6 ᾿ὨΓΟΡΡΓΟ5 ἢ τοἀαϊάενγαί, 76 πόπιο γεἰἑυιοθίμ 

φαΐ ἰπ ἐὰ σἰονἑαδίζι". 564 51 1ὰ ἐθ., πὸμ σοΒογοθΙς 

ογαιίο, δουίρίου ἐπίπι,, δἱ δὴ] δοπδίανε γα], μος 41- 
οαξ ὁρονίοί,, ἔονθ, ἀξ, 411 πὶ (Ὁ ΓΟΒ υἹ Του πβά] πη 510- 

γάτα, 15 οπππὶ ΑἸ 1ἶς πὸπ Ραιιοΐβ ἴῃ Τπ]ου πατ οβοεπ- 

αι. δε ᾿ππο Ἰοσαπι ἐχ ἀιαίιον ΝΜ35, τϑϑυϊτυϊχηιις. 

Νέζαο ποη οἰΐαπῃ ἰδοιῖο ἈΈΡΙ ΤΟΤΕ ργοΡατὶ ροΐεσί, 
ΠῚ 480 11 βουϊρίυπι ἱπνεπίπηιιβ, καὶ ὁ ἀγαλλόμενος, οΥ- 

σὶν, ἐν αὐτῇ : 5ἰψαϊάοπι ἄτι. Πὰς νόσος, ἀγαλλιών,ενος 
Γ- 
ἰυ,. 



Ρεαὶ 86.ι1. 

Ε-:α.5. τι. 

τ ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 

ἀτιπι σου Πρ ηἴ6 55, ἅπ| 0} ραν ἢ) «ΟΕ Πα ΠῚ, 

δα 0}} αιιθ πη δ η [ΟΠ] ΓΘ ΠῚ δὲ ᾿πο  []] τη ρϑοοα- 

αἰ, 76 ἀὸ ΠΙΘΡΙΟ ΠΟΠΙΪ Πα Πέτα" ΡΟ ΠΘηΐο5. ΗΙ 

51 ηΐ 41 ἀθϑοθηάιιπε ᾿π ᾿πίθυπιιπι. ΚῈ φιιῖ, Ἰπ α], 

ὀχϑιία! ἱπ θα. ΤΙ 116 [πους Ππιάδοιιβ. 'ρ56 
ΘΟ Π Ἢ 11Π} ΘΑ ΠΘΏ], 4] ἴπ ΓΟΡΓΟΘΕΡῚ ΠΟΘ Ά]6 ΠῚ 

Θχϑυταΐῖ,, πθὸ ἃ ρατ Ἰ Π6η} βα ποῖα Π δὶ ργεθρα- 

γα ἴα ΠῚ ΓΘΒΡΙΟΙΓ. ΠΠπ|4 ὐπ!θ πη, {γι 1114, ἀἰοὶ οΡβον- 

ν Δ} 15 χα νυ] σαΐαπι ΟΠ ἴπθηι. Τία δὲ ἴπ 
ΡΥ Ἰν ἀτονιιπὶ «ΟΠ τ5.,. 5016} ᾿ρ5] 5θθρ06 ἃ} 115 πὶ 

Θὰ5 ᾿ποο]πῈ., νοσαυὶ ΡΥ ΘΡ ΘΙ] Π 65. ἃς 5]  ἸΟ 65. 

Ἐ]Ὲ5 βϑ που θδὲ δὲ ΠΠπ4: Ζισιαπιθτία 6715. ἔπι 
πιογιἰδιι5 «ατιοίῖς. ΤΟῖταν 411 ΘΠ. πὶ ̓η Θὰ ΘΧϑ1}}- 
ἴαϊ 9 ἴπ ἱπίδυπιι πη ἠδβοθπάοι. 

τθπ. ΕἸ, ᾿παπϊε, ἀτεπιανχίι ἤόπιο,, οἱ ἐ6-- 

αἰδοογα)ῖξι" οἷτ. ΝΟΤ. οήτιο Ιοσο παι] }] σοη-- 

ΠΠΡῚ , ἂς ἀηΐηο. Ἰχδ] τα τιν Πα 6} {π|5[τι5. οδο- 
Ἰ6511 ἀΠΙΠΪ 56 Π511., ἱΠῚρ 1115. ὙΘΡῸ [ΘΥΓΘΠΟΓῚΙΠῚ 5{π|- 

ἀἴο αἰϊοδοιι τι παι μΠ Πα τπν. ἩόληΟ αυϊ 6 πὶ ντ]σα- 
ΤΙ (τι 6 50115 Ομ 11] 115 Πα τ γ δ ΦΟΕ}ῖ15 δἰ ου- 
{π|,. 51. δθοιΠτπη} νἰγ τι 6 ΠῚ) 510]. ρυΐτηα οοπηα1- "ἢ 

1066 ᾿πϑ᾽ τα πὶ ΠΟ πα ιάτη νἰντ, παι Πάτα : 5ο 4 

4] 7. ΡΡΟΘΓΘΘΒΊ1} Δ] 6 πὶ [δοθυῖτ, Τα Πη 16 

ΠΙΘΡῚΓ ἀἸσπι5. 41] νὴ ἈΡΡΘΙ θέαν, 15. 51 ΘΠΊΟΙΠ5 
δἱ [ρασίτιβ οὐ θ᾽ Πα Πθῖ15 δὲ ν 115. 5656 πὰ ποῖρανο- 

τι, ἀρ δοογα) τιν". Οπαργορίον ἤοηιο Πιιλεϊα- 

Μειτιν, δὲ οἷν δ δοοτα τι) : Τα ρΡ6 116 σΟμ Πη1ι-- 

πἰὰ ΠῸΠ οἰιβι ον; μἶσ νθῦὸ πἰροίθ σΟΠΥΘ β115 
δα Πργο ἰτατθι., Θἤπι 6 ΡοΟπῸ “πο τὶ Θχθν- 
οἰ Οα 116. 510] σΟΙμ ρα αν Θὰ  ΠλυΠΓαἴτι5. Θ5ῖ. ἨΌΠΊῸ 

«αϊάθηι [αι ]Π]α ταν : οἰ οπὶπι ΤΠ) οηιϊτιὶ οὐ -- 

165, Ἰιοηϊο ατιΐοη Ππιηιῖϊὶς : νὶν νονὸ ἐθάθοο- 

γάτα", Τὰ ΠῚ} 41 Ποῖ! ΠῚ], ν]Ο] ατ15 6115 Ὀγροοο-- 
Ρι5, ἀπιοαι ργὸ πὶ 110. Νὰπι 4] οααπὴ. Π]ΠΠΠ [ἃ-- 

οἴη, ἈΠΠΟΙ ΘΠ ταν Ἰση μλ πα : τα ἀπο  ἢλῖ15. ἴῃ 

ΟΡτῖῖο ΤΘρ πουιη ΠΡνΡῸ, Τοιηηὸ ἠϊσοηίθ : (ἶο- 

τὶ Ποαπῖθς πὸ ο᾽ογίποανο, οἱ τι ςρϑγγισιὶ τη 6. 

ἑφηιοηιτῖα ἱρδὶς ἐπιιτοίτιτ. αν Ἰρῖταν ἀθάθοογαῖ- 

εἰ ἀγαλλόμενος, ἰάοπι Ἀ]ᾶπο νάϊογο πουπηΐ γ6] Ἰηΐαη- 

ἴ65. 

ἃ ΠΑ, τοῦ Θεοῦ, 4110 Ἰοσοὸ ἴῃ {γἰθι5. Νῖπθ. ΡΟ ΓαΣ, 

ποΠΡ6 Ροβὲ νόσου μαχαριότητα, αὐ 1)6ὶ "δαί ίπεπι. 

ΤΡ οπὶ οὐ πὶ ἐμδλέπων. Αἱ φαΐηᾳιιο Μ55. βλέπων. 

ὁ Π]ὰ, ὡς χαὶ ἐπὶ τῶν οἴο.,, ΟΡδοιγα οὐπὶ βἰηΐ οἱ Ἰῃ- 

16]δοῖα ἀἰΠ|Ὸ1]}1ὰ, ταϊσασα ὙἹογὶ ποῦ “οθοῖ, 5ῖ ἀΐνουβο 

ἃ Ὑἰγ5 ἀοοι ἰδ πηὶς Μοπίδσιτο οἱ (οι εἤβιο νογίαη- 

τὰν, ΠΙῸ τὰ ἱπιογρτοίαϊις οδὶ - Ομεπιαεγηεοεϊιπι ἐπ 

“71 απεὶϊὶὶς Ρηϊναίονιιπι ρμαΐγος ἂὸ πιαίγδ5 απιϊίίας,, 

ἧρδος δϑρε ποπιϊπαγὶ πιουῖδ δδί, αὖ οπιπῖδϑιις ψαΐ ρε}- 

εἰπεπὶ αὐ [απεϊϊας ἐαδάεπι: Πῖς ᾿ιοο πιοήο, ἔϊΐ εο- 

γαιγηεγ ψιιὶ ργεβοθίιονε ποπεῖνθ, αὖν ἰἰδ, ψιιΐ ἐας οοἰμη, 

5. ΒΑΞΙΤΠῚΙ ΜΛΟΝΙ. 

3 πα ας: ΤΕ ᾿ 
ὁ ἐν σαρχὶ ᾿Ιουδαῖος, τῇ γηΐνη Ἱερουσαλὴμ. ἐναγαλ- 

ε Ἡ ΤΕ ΡῚς ἈῊ Σὲ, 
λιώμενος, πρὸς δὲ τὴν ἀποχειιμένην τοῖς ἁγίοις ἃ τοῦ 
Θεοῦ μακαριότητα μιὴ βλέπων. Τήρει δὲ ὅτι τὸ, Ἔν 
ΕΝ ΡΞ δ . ῃ ᾿ εῷ ν 

αὐτῇ, κατὰ τὴν χοινὴν συνήθειαν εἴρηται. “ Ὥς χαὶ 
ΕΥ̓ - 5. -Ὁ- “ , νὴ ΄ ΄ 

ὅπι τῶν ἰδιωτιχῶν οἴχων πολλάκις τοὺς ὑπερέχον- 
Ν , “ 

τας αὐτοὺς προσαγορεύεσθαι ὑπὸ τῶν ἐνοιχούντων 
3 - , ΕῚ “Ὁ 

σύνηθες. Τοιοῦτόν ἐστι χαὶ τό - Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ 
ΚΡ ἘΣ ας ἕ Ξ : 
ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις. Καὶ ὃ τοίνυν ἀγαλλιώμε-- 

νος ἐν αὐτῇ, εἰς ἄδου χαταδήσεται. 

Κ Νὴ ῃ δὰ ΕΣ ᾿ "ἢ πὶ 

αἱ ταπεινωθήσεται ἄνθρωπος, φησὶ, καὶ ἀτιμα- 
ΠΥ ΕΣ Ξε ΕΣ ἘΣ ἀ ΝΩ ᾿ ῃ 

σθήσεται ἀνήρ. Οὐ ᾿ τόπῳ παθεῖν ἐστι τὴν ταπεί-- 
ὈΡΟΘῊΣ δ ν εν πε εν β:- ΕΟ ἘΣ Αν. 

νωσιν, ὅσον ἐν προαιρέσει. Ὑ ψοῦται μὲν γὰρ ὃ δί- 
χαιος τῷ οὐρανίῳ φρονήματι, ταπεινοῦται δὲ ὃ ἀσε- 
6Ὶ ὃ δ Δ ν ᾿ ,ὔ , « Ἂ Ξ 

ἧς διὰ τὴν πρὸς τὰ χάτω συμπάθειαν. Ὁ μὲν γὰρ 
ΝΕΚΕΣ μ ἄκεῖτα 

χοινὸς ἄνθρωπος, ὅ ὃ μόνοις τοῖς χοινοῖς τῆς φύσεως 

πλεονεχτήμασιν ἐπηρμένος, μὴ ζῶν χατὰ τὴν ἐνυ-- 

πάρχουσαν αὐτῷ ἐκ τῆς πρώτης χατασχευῆς δύνα- 

μιν, ταπεινοῦται" ὃ δὲ ἤδη χαὶ ἐν προχοπῇ τινι γε- 
ὋΣ ἀπ ππν ἀνεος 

νόμενος, χαὶ ἄξιος ἤδη τοῦ ἀνὴρ χρηματίζειν, 
Ν : ᾿ ἔθη τὸ 

ἐπειδὰν χαταμαλαχισθεὶς ἐνδῷ πρὸς τὰ πάθη, ἀτι- 
΄ Δ - ΔΉΜΩΝ, 

μασθήσεται. Διὰ τοῦτο ὃ μὲν Ἄνθρωπος ταπεινω- 

θήσεται, ὃ δὲ Ἀνὴρ ἀτιμασθήσεται" ὅτι δ ἃ μὲν τὸ 
Ἀ Ψ 3 ’ Ῥ μ ᾿ Ν ΣΕ  ὙΧῚ ͵ὔ 4, δ 

χοινὸν οὐχ ἐφύλαξεν, ὃ δὲ καὶ τὸ ἐξ ἀσχήσεως αὐτῷ 
; ὃ ἘΣ Ξ εἰ 

περιγενόμενον ἀγαθὸν διὰ τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον τροπῆς 
ἜΔΕΕ ΝΣ ΠΥ τλὴ ἀλτε ΕΝΤΩΣ ἘΣ 5 ἘΠ ἐζημιώθη. μὲν γὰρ ἄνθρωπος ταπεινοῦται" ο 
ἜΡΩΣ ἐν πον 

γὰρ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ὑψηλοὶ, ὃ δὲ ἄνθρωπος τα- 
; ΔῊ Σ Κτ δ τον ς ΚΤ ΤΣ πα ἦν ἀν μξες 

πεινός" ὃ δὲ ἀνὴρ ἀτιμάζεται, ὡς ἐξουθενῶν τὸν 
τ᾿ με συεε; : ᾿ 

Θεὸν διὰ τῆς τῶν ἐντολῶν παραδάσεως. Οἱ γὰρ 
᾿ τὲ Ν ᾿: 

ἐξουθενοῦντες αὐτὸν ἀτιμασθήσονται, ὡς ἐν τῇ πρώτη 

τῶν Βασιλειῶν ἠχούσαμεν τοῦ Κυρίου λέγοντος " 
Ἁ 1 “-᾿ 

Τοὺς δοξαάζοντάς με δοξάσω, καὶ οἱ ἐξουθενοῦντές με 
ΕἸ ΄ 3 ΄, “: Ἂν Σϑεῖν Φ ὔν Ὁ ἴσα: 
τιμασθήσονται. ᾿Ατιμασθήσεται οὖν ἀνὴρ ὑπὸ τῆς 

ἰδίας ἁμαρτίας" ἀτιμοποιὸς γὰρ ἣ ἁμαρτία. Ἄναστή- ἰδίας ἁμαρτίας" ἀτιμοποιὸς γὰρ ἣ ἁμαρτία. Ἀιναστή 

ἀρρεἱεπίι", ἸΝῸὸ5. 4αῖθι5. πϑαΐτα ἱπιουργοίατϊο ρ]ασε- 

Ῥαΐϊ, αἰτον φαϊάοπὶ Ἰπιογρυθία! βασι : 564 ἔουαθϑο 

ποη [6] Ἰοῖτι5, 4 

ΓΌΡΙ ἴῃ ὁ 115 εἴ ἴῃ φαΐϊπηις ΝΜ55, Ἰορῖταν οὐ τόπῳ 

πᾶθεϊν, αἷξ' Ὑ]ν ΟΠ] ΘΟ ΓΆΤ πὰ ἀπ Δ Ἰβδ πηι Οὐπαθο- 

ἤβῖταβ, ἔογίαβϑο Ἰορθπ τη 6856, οὐχ ὅπως παθεῖν. {Π{π| 

᾿ς βαηΐ, τοσορίαμη ᾿θοι!οπθῖη ΓΘ ΕἸ παϊπλῖι5, ΑἸΙφααπῖο 

Ῥοβὲ (9]}. βεοιιπάι5 ταπεινοῦται δὲ ὁ 

8 Ν᾽ εἴογεβ αἰϊψαοῖ ΠΡΥῚ ὁ μόνον τοῖς 

ἀνὴρ ἀσεδής. 
διαῖπι οατεὶ 

χατὰ τὴν πρώγν ἐνυπάρχουσαν αὐτῇ ἐκ τῆς. Αἱ φυΐϊπαιιε 

Μ35. υ᾽ὐ ἴῃ ἴοχία, 

" Ψρίονοβ σαϊηιια ΠΡ τὶ ὁ ὑἱὲν τὸ χοινόν. ἘΜΊΕ ὁ υνέν- , ᾿ 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ ΡΕΆΟΡΗΕΤΑΜ. 
“9 

ΘΟΑΡΌΤΟΎΥ. {9ῳω9 

"} ᾿ κα ὍΣ . 5 ῃ σονται γὰρ, φησὶν, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὗτοι τὰ ἀπ ΡΥ. διαπιι ἰρδῖν5. ρθοοαίιηι : ἀθίθοιιβ. Θπὶπὶ 

εἰς ἐν δισθὺν ἃ χαὶ)αϊσχύνην αἰώνιον. ᾿ἔπειδὴ γὰρ 

τιμή ἐστι γέρως ἀπόδοσις, γέρας δέ ἐστιν ἀθλον 

ἀρετῆς - τοῖς μὲν ἁγίοις χαὶ τιμβκαὶϊγέρας ἀπονέ- 
μεται, τοῖς δὲ ἀσεδέσι τὰ ἐναντία. 'Γιμᾷ μὲν γὰρ ὃ 

Θεὸς τοὺς ἀξίους. Αὐτὸς γάρ ἐστι τὸ ὄντως τίμιον, 

χαὶ τιμῆς παρεχτιχόν᾽ διότι οὗ δύναται τὴν τιμὴν 

περιποιῆσαι ὃ ἠτιμωμένος. ᾿Ατιμάζει δὲ ἕχαστον 

τὰ πάθη τῆς αἰσχύνης, ἐπὶ τῆς χτίσεως πάσης ἀνα- 

χαλυπτόμενα. Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ, φησὶν, οἱ μετέωροι 

ταπεινωθήσονται. Ὅσοι ἐπάραντες εἰς ὕψος ἕαυ- 

τῶν τὴν διάνοιαν, εἶδον τὸν χαταδείξαντα ταῦτα 

πάντα , οὗτοι ἔχοντες μετεώρους τοὺς ὀφθαλμοὺς, 

» τῷ ὑπεράνω πάντων σωμάτων ἀγαγεῖν τὴν διά- 

νοιαν" εἶτα διὰ ψευδοδοξίας, καὶ τῆς πολλῆς περὶ 

τὰ ὑλιχὰ προσπαθείας, οὐδὲν ἔτι τῶν μεγάλων θεω- 

ρεῖν ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ ὅλοι γινόμενοι τῆς σωματιχῆς 

ἀπολαύσεως, ταπεινοῦσθαι δικαίως λέγονται. 

Καὶ ὑψωθήσεται Κύριος Σαῤραὼθ ἐν χρίματι. 

'Γουτέστι, κατὰ τὴν διχαίαν ἐπὶ τῶν προειρημένων 

ἀνταπόδοσιν, ὑψοῦται Κύριος ὃ Θεὸς ἐν κρίματι" 

ὡς ἕν τῶν εἰς δόξαν Θεοῦ συντεινόντων εἶναι χαὶ 

τὸ ἐπὶ τοῖς ἀσεύέσι χρίμια χατὰ τὴν ἀξίαν τῶν ἔρ- 

γῶν “ ἐγγινόμενον παρὰ τοῦ χριτοῦ" ὥστε χαὶ ἐν 

τῇ χρίσει θεωρεῖσθαι τὸ ὕψος τῆς συνέσεως χαὶ τῆς 

δυνάμεως τοῦ Κυρίου. “Ὥσπερ γὰρ οἱ θεωροῦντες 
τὴν σοφίαν τῆς διατάξεως τῶν οὐρανίων, κατὰ τὴν 

τῶν ἀστέρων θέσιν καὶ φορὰν χαὶ σχέσιν ἣν ἔχουσι 

πρὸς ἀλλήλους, τῆς συνέσεως αὐτοῦ τὸ μεγαλεῖον 

νοοῦσιν, ὥστε ἂν δύνασθαι εἰπεῖν, ὅτι Τ᾿ ἢς συνέ- 

σεως αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ἀριθμός " οὕτως οἵ βλέποντες 

τοὺς τῆς χρίσεως λόγους, οὐχ ἧττον θαυμάσονται 

τὸ ἐν τῇ χρίσει σοφὸν χαὶ συνετὸν, χαὶ μέχρι τῶν 

λεπτοτάτων ἀνταποδοτιχὸν ἑχάστῳ τοῦ πρὸς ἀξίαν. 

Τάχα οὖν καθ᾽ ἕκαστον κατόρθωμα ὑψοῦμεν τὸν 

Θεόν ὥστε διψοῦσθαι αὐτὸν ἐν τῇ σωφροσύνῃ ἡμῶν, 

χαὶ ὑψοῦσθαι αὐτὸν ἐν τῇ δικαιοσύνη ἡμῶν. Ταῦτα 

δὲ ἐπειδὴ διὰ τῆς “ συνεργίας τοῦ Θεοῦ κατορθοῦ- 

ται, ὅταν ὑπολαδὼν ἣμᾶς ἀνορθώσῃ, ὑπερείδων 
ἡμᾶς τῇ συνεργίᾳ τῇ παρ᾽ ἑαυτοῦ, χαὶ στηρίζων, 

τότε λέγομεν" “Ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαθές με. 

Πολλαὶ δὲ αἱ ὑψώσεις τοῦ Θεοῦ - ἥ τε κατὰ γνῶσιν 

5. Ἐ64ΠῚΙ χαὶ εἰς αἰσχύνην. Αἴ φιπχας Μ55. χαὶ αἰσχύ- 
νην. 

Ρ͵Ίτα Μ55, φαἴπαιο, ἘΔ νονὸ τῷ ὑπὲρ ἁπάντων. 

ὁ Οοεάτοο5 απΐπάιο ἐγγινόυιενον. ἘΦ γινόμενον. Α11- 

οἱ ἱπίαμηϊαμη ἰὸν ροοοδίαπι. ἤἰθσιγροιι Θπῖπε,, 

παῖ, μὲ ἐπὶ υἱίαπι ἐθἰθγηιαπι, οἱ ἰδιὶ ἐπὶ ορργο- 

ὑγίμπι οἱ ἀθάδοιις αἰονταίτη. αι Θἶμι ΠΟ πον" ἀἰ- 
ΘΠΪ τα Γ15 511 ΓΘ Πα ΓΔ : αἰρ Π15. ὙΘΓῸ, 7, ὙἸ 15 
Ρ δι τι : Βα Ποῖα αϊθηι ἔππὶ ΠΌΠΟΙ" 5 ἔπ} αἰ- 
ΒὨΪτα5. {ὙΠ αἰ ται, πη ρ1} γ61Ὸ σΟΠ γυῖα γΘοΙριπηΐ. 

Ἡοπογαΐ δηΐπὶ ἀἶσπο5 Ἰ)ειι5. Νὰπι ᾿ρ086 6ϑὲ 14 ψυοά 
νϑο Ποποιαηάιη ἐδ, ΠΟΠΟυΘΊΠ 16 {{Ἰ]} 11}, 

Οὐανθ αὶ ἱσπομπηῖηΐα ποῖαι, ΠΟΠΟνΘ. ΠΘΩΕΪῚ 

ἀϑϑθαιῖ. {Ππππη πηι ατ6 ἁπιΐοπὶ ἀθάἀθοογαηι ἰὰγ- 

Ρἰτα 1 π15 ἃς ἱπίαν δ Ὑἱ{ἰὰ,. ΘΟΥἂΠ ΟΠ Ϊ οΥδαία Τὰ 

Θχροσϑίία. Εἰ οοτεῖὶ, Ἰπααῖ:, σε ἰπι65 Πιιπιϊἰαϑιιη.- 

{{᾿. Οἰιϊοι 116 ΔΏΪΠΊΟ 5151 ΘΙΘΟΙΟ, , ἃιιοῖο- 

ΤῸΠῚ ΠΟΙΛ ΠΟΘ ΟΠ. ΠΙτι ΠῚ 51 Ὁ Π 11], 11 Οοι] 05 μὰ-- 

Ῥυδηΐ 51] 1165... ἀ ρο δ {|| 56. ΟΠ ΠΪὰ ΘΟΥΡΟΙὰ 
ΠΙΘΠΓΘΠ διια πὶ [ΓΟ] πε. 566 5ἱ ροβίθα Ὁ [α]ϑὰβ 
ΟΡ᾿πίομθ5 δὲ ἴπσθ 5 [ΟΡ ΓΘ ΠΑΓΙΙΠῚ ΤΘΙΙΜ) 5{{ ΠῚ}, 

Ὠ1]}] δου Πὰ “1185 ΠΙΔΘ Πα 511Π7) ῬΟΒΘΙΠ  ΔΠΙΡΠ15 

ΘΟΠΙΘΙΡ᾽} 17). ἰὴ ἀθά1| δ᾽ηξ τΟΤ σΟρΟΓΡοὶ5. (6]1-- 

ΟἿἷ5 γ Παρ θιιβάιιθ., 7πνὸ ορίϊπηο ἀἸοιιπίαν ἢπι- 
γ Πὰν]. 

τόϑ8. Με ὀχ αἰτα ιν 1)οηεῖνιι5. ϑαναοί]ι ἐπ {πι- 

εἰἰοῖο. Ἐς ο5ῖ, ρ6 ιν τι πὶ ΡΘΕ ἢ] ΠΟ Π ΘΠ. ΘΟΙ 

420 διιπὶ ῬΥΪ5. ΟΠ ΠΊοναἴᾶ , Ἔχα]τάτιιν ΠΟ η,]-- 
Πτι5 Ποῖ ἴῃ ΠπἸοῖο ἢ 660 τιῖ ΟΧ 115, {τι δ Πεὶ 
δ]ονίαπι δὲ Ποπόγθηὶ [ἀοἰτιπ τ, 06 τιητιη} 511, 7π|-- 

ἀϊοίτιπι. ν 6] 1οθὲ, φαοα (6 ᾿πηρ 115 Ρ᾽Ὸ γΆΓΠΟΠΘ οἵ 
τπηθυἾτο Ορουαηι ἃ Πππάϊοο ργοονταν. ιν δ ἴῃ 
ἰρ50 {πάϊοῖο δἰ τι 40 5] Θ πεῖ μοἰοϑία 56 Πο- 
μη] οοπϑρίοἴ ταν. Οὐθπηλπηοάψιιπὶ Θηΐμὶ {|| 58- 

ΡῬἰθητίαην. οὐ πῖ5. Γοριιπὶ οὩΘ]Θϑιϊτι ΒΡ ΘΟΙΙ] Δ ΠΕ}, 

ἴπ 5 6]]αυτιπ δ᾽ ται 5 Ποία 5 ἀατι6 [π πητιἴτιἃ 1 ΡΘΔΙἼΠΠῚ 

Πα] ἰτιάϊπο οἰ] σοπίθηι, 7ὰ πὶ ᾿Π|6}ΠΠσιιπτ βαρ θη- 
τὰ 6]115 πὰρ ΠΟΘ ΠΕ}, 510 1 ἀΐσογθ γδ]θαπῖ : 

δαρϊοπίίω 6γτι5 πο 658 τατεΠ1 ΘΓ 15. : ῬΑΡῚ τη060 41] 
πα το] γοϑρίοίιιπι γα ΠΟ Π65 » [15 ΠῸΠ ΠΗΪΠΟΥῚ [ἀπιιτὰ 

δοῖ δάἀπηνα πὶ πόθο {ι1οἱϊ ϑαριθπτα δὲ Ῥγιάθη- 
τὰ ; πθο ΠΟΙ δ {{85. 11, 41ιὰ ν6] ῬγῸ ΠΝ] ΠΙΠη 15 
δὲ πλϊ παι 1551 15 τ αἰ 4ι16 ΠΠΘυ 8 πὶ ΠιΘΡ Θ θη) ΓΘ- 

Ρϑπάϊε. Εονίαθ56 θυβῸ 51Π 6115. ΤΌ] 115. ΘΠ 6 Θ 6515 
Τλοιιπὰ ΧΙ ἃ πλτι5 5 ἃ60 τι ΘΧΔΙΓΘτια μου [θη ρο- 

γαη τα ηι ΠΟΒΕΡΆΠῚ 7 ΘΧΆΠΓΘΙτν (ΠΟ Ω 116 ΡΕΙ } 5118 1Π| 

ποϑίμαμ. (πὴ διιθη] ἰμ8θ0 ρΘΡ ΠΟ πίτιν Π)6ἱ διιχὶ- 

Ἰῖο 5 αὐλοὶ ΠῸ5 5 ιθοθρίο5 ΘΙ ΌΧΘΙΗΙ , δι ΠῸ5 Ορ6 51- 

(Ὡ] οἰ 5 ἃ0 ΠΥ ΔΠ5 5, ἔπτη αἸοϊπλι5 : χαζίαθο (6, 

4παηῖο ροδὲ Μί85. πομπα}}1 δυνάμεως τοῦ θεοῦ. 
4 Απεῖᾳαῖ ἅτιο ΠΡτῚ διὰ τῆς ἐνεργείας, με) νἱρείεην 

Πεὶ οἤϊήσαεενι. ϑιαιῖνα Μ55. ψαϊπαιο ἐπορθώσῃ. ἘΦΠῚ 
ἀνορθώσῃ. [(ο4. 491 ἀπορθώστ. 

απ. τ.2. 

υν. τ6. 

Ῥεαἱ. τή6. 
5. 

αιε]ι. τ6. 
27)- 

Ῥεαΐ.29.. 



0. ΑΡΡΕΈΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

Ποηιῖπθ, φμοπίαπι διιδοορίϑδίϊ τὴθ. ιν Δα Θ 1 

μΉΠ]Π16 Το χα] τ ΠΟ Π 65: 2118 ΠῚ ροῚ σΟσΠΙΠΟΠΘηῚ 
οἵ Ἰητ6}Πσϑητία μι : ἀ}1ὰ νΘΡῸ ,. ἀτ1Π} ΘΠΔΡ ΓΔ ΠΕ" 
1)  σ Π Πὰς ΟἾ1|5 ΟροΡὰ, 6. ἄτι) 6115 {ποῖα οοπ-- Εὶ 

τοι Ιαηλ". ΟἸΔΡΙΌΡΙΟ. 46 Πιδῖο. ἀϊοῦι μη 65}: 

7 ταὶ, τήρ. Βταϊαιίοπος ])οὶ ἐν στετ{{{ 8 ἐπι5. Το 6, 480 - 
( 

7" Δεῖ. 

Ἔχις ὃς 

ΠἰΔ ΠῚ νὴ ΔΟΙΙΟ 5 6 ΠΡ} 5. 0061" ΓΘΟΙΔ ΠῚ ΘΟΠ ΘΠῚ- 

ΕΪ ΠΟ ΠΟ ΠῚ σΟΠ ΒΕΓ], 5] απο! : ΕῈ οἰ ααῖὶ απ. 

εἰριτος5 ἐπ πιαπίνιις ΘΟΓΙ ΠῚ, Ποὺ ο51, ΒΟΥ ΠΠΟΠΘ5, 

4 οὐ! ἀ τ τ6 5. ΔΉ] Πη56. 46 ΠΡ] ]Θη105. το τι5. ἃ}}- 
βοϊπάδηΐ, δὸ γα Ἰο  ττ5 Ἔν 6] ]απη:. 566 ατ1ὰ Τ) ΟΠ ἾΠτι5 

ΘΑ ΡΔΟΙΠ ΤΟ ΠΛ Πτι5 ἀΤοἸ [ππ| ΦΧ ΘΟ  Π1 ΠῚ; ἔπ ΠῸ ΘΧΘΙ- 

οἷτιι5. οἱ τιον το [1011 [Ἀπ] ἈΠ 65... Ἰρ σι] 5 Π0 

ΘΧδΙτατανὶ ἀἴάιιθ ἰδοῦν! σ]ουῖα., ΟἹ» }5ππιτὴ οἱ 
νϑΡὰχ Ἰπάϊοιπιηι. ΑἸ Φαϊἀ τἀ}6. {ἘΠ 11 6556. Ομ ἷ-- 

ΠΆΠΊι,. ΟΠ ΠΟΠΊΪΠτι5. ἀθβοθηοε π΄ 1] οι 

νας φύταν ΟΠ. ΠΟΙΉΙΠΙΠ}115 ( 1956 Θηΐπη 7)οτπίγιτι5 νΘηΐοῖ ἴπ 

)λ. 

το α7. ΒΊΟΥ ΙΔ ΠῚ [15 {1100 6115 Ομ Ρ που πη. Εἰ Ῥάδοοπι- Τὶ 

Ζιαϊοίτογι οτιτη ροριεῖο ), πιΘ ΠῚ }0}6 ΠΤ) ΟΠ] Π 111 5011ΠῚ 

ΘΧδ] ἀτπιπὴ 1.1, ΠΘΠΊΪΠῸ 71|5{Π| 6 {0 σΟΡ ΠῚ 10,50. Οὐ115 

ΘΠΪΠῚ., Οα]7 115. νἱτὰ οχίσοι" αὐ σΟΠ ἸτοΥ 5. ποϑινὶ 

ῬῬοποΠοθπεδπι., οἱ απ ναυας 1ΠΠὰ5. αἰ ΘΠ ΒΔ ΠΟ ΠῸ5 

{18 ἃ ΟΠΊΠ65. σΘΠ115. ΠΟ ΠΊ] 11 ΚΘ ΠΘΡΑ ἢ Β61"- 

αἰπσιιηῦ, Θρ πον ροΙου τ 401 δ τ 11}} 511... δὲ 

ΒΟΠἾ5. ἃ 56. δχ Ἰ)οηηἶηϊ ἄπο ἀοοθριῖθ. ἀἰσπιη 9 

Οὐια πη! ΟΠ ϑάποῦ Πρρροηΐ ἀὸ ἀπ ]απι, ἀϊοθη- 

Ῥυα!, αἰ, ἴθ5 : Ομ τοι γί ϑιίαλι Π) οΥλεῖτιο., ΨΥῸ ΟἸιγυϊ τις “τε 

γοιρι εἶ ηὐὶ Ὁ 

100. Ετ 7 εις βαποίτις οἱον σα ιν πὶ Πιδιῖ- 

τἴα. Ῥοβίιια η ΘΧα] Γαι|5. ὁδὲ πη Πι ]οῖο, οοπ56- 
4168 δδ[ τιῖ βά ΠΟΙτι5. σ] ΟΠ σοί ΤΠ [π|51Ππ|4. Οὐ] 

ΟἸΙΠῚ 811π| σΟΠΓΟΠΊ ] ΤΙ ἢ 7010 115. Θχα] τα ππὶ., 1 

{πν εἰἰλοριὶ ταν ψιάμν αμτὶ : δὲ ἰοδογια ὀογιίηι, 

ψιῖ σαριὶ φιιπι, ἀϑηπὶ σοπιθάοηί. Ῥομιι5. ἴῃ οὰ- 

γΠνἸταΐθηὴ ἃ ἀτιοίτια., θὸ {πο Πομΐπτιη ΠῸὴ οο- 

ΒΠΟν ΟΠ ΟἹ πο ἀονα πη 1 ΘΙ Ρ Ια 115 ῬΘοσα 1}, 

4 πποάτιη ἀν ΠΟΥ ΠῚ ραδοθητην. ΗΠ διι[6 

051 [ὯΟΥ 6. 60 [ΘΠ ΡΟ 6. αἰπδρΕΪ,. οὐπη [ΟΠ] ϑιπι 

ὁαρῆνι. Ῥ]απτιη. 651 δια 6} ΠΟῸΒ.ώ αΠ0Ὶ ν οι [πον ὶ- 

Πλ15. ἴῃ ῬῸ]10.,. ἃ 5:06 01 ἃ]0 Ἀν ουβαν 5. ροῖο- 

5[ΔΈ|}0115.. ἀἰτι6. 4}0 Ἰρ515. ἴῃ βθυν [πο ηὶ γϑάδοιῖ, 

τππῸ Ῥοβὲ ν]οζονυίαμι. [πη τὰ. Θχυνία5. αἰ Ἰρ]. 

απ} ἀπ ΘΠ {[ἸἸΘυ] ηλ115 ἀἸγο ρτΪ, ὁ πα ΓΔ ΓΟ Πα] ΠῚ 

5Π0 ΡΙΡΟΡΙΪα,, ΠΟΠ ΔΙΊ] 15. 1πΠ ΠΟΒΓΓΠἢ ΟἸ ΠῚ 

ΒΘ. ΠῚ 1115... 5664] ΠΟΤ 115... τιῦ [Ὸγ5 {ΠΟΥ νΘϑΔ ΠῚ5 

ε ἘΔ Ὲ] δίστομιοί φησιν. ΠΙῸᾺ φησὶν π «υἴπαις ΝΞ5. 

ΠῚ ἸΏΥ ΘΠ}, 

ΤᾺ οἴοτοϑ (υΐηίας ΠΡγὶ κατενώπιον αὐτοῦ. ἘΔΙΕ ἐνώ- 

πίον. 

ἃ Ἐ4ῚΠ ἀντὶ πάντων. Αἱ Μδθ5. φυΐπαιε περὶ πάντων, 

μος ἈΠ (1 δἄϊτασα ἀρ ΤᾺΝ 

ὅ00 

5. ΒΑΒΙΠῚΙΙ ΜΛΟΝΙ- 

᾿ , ἀν ς ᾿ ᾿ ΠΝ -“ 
Χχαι συνεσιν᾽ χαὶ ἡ χᾶταὰ τὴν ὁιέζοοον τῶν μεγαπ- 

5 δ, ἐλ φῦ: Σ ΠΣ ΕΞ 
λείων αὐτοῦ, χαὶ χατὰ τὴν τῶν χριμάτων αὐτοῦ 

[ ν , “ἈΝ ͵ [ 
θεωρίαν. Διὸ εἴρηται περὶ τοῦ διχαίου, ὅτι: 

ΞΆ ΒΕ ΤΥ ε ἄττα ἐμ τ ἊΣ 
σεις τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ λάρυγγι αὐτοῦ. [τὰ ἐπειδὴ 
τι ᾿ ἜΣ Σ τ ΤΥ ὟΝ ἘΠ ΤᾺ 
τῇ κατὰ θεωρίαν ὀρθότητι τὸ ἐν τῇ πράξε! εὔτονον 

ἘΠ Ἂν ΚΙ ΤΕ ἩΡΕΟΣ 
συντέταχται" Καὶ ῥομφαῖαι “ δίστομοι, φησὶν, ἐ 

Ν ΝΣ ἥ ἘΞ 
ταῖς χερσὶν αὐτῶν, τουτέστι, λόγοι ἐχτέμνοντες τῆς 

Ἐν ἐπὰν ἐς εἰν, ἐξ ᾿ Ε ῬΈΕΙ 
Ψυχῆς καὶ ἐκριζοῦντες τὰ πάθη. ᾿[πειδὴ ὃς ὁ Κύ- 

ριος Σαῤφαὼθ ΚΑύριος λέγεται τῶν στρατιῶν " τότε 
ΕΣ: τ "Ξ δὰ πὸ νην 

αἵ στρατιαὶ 7γ αἱ λειτουργοῦσαι αὐτῷ χατὰ τὸν τῆς 

' 
: { ἢ ΕΝ “ν . , ᾿ 

ἀνθρώπων ( Αὐτὸς γὰρ Κύριος ἥξει εἰς χρίσιν μετὰ 
ἔνε τ τη «ἴσ᾿ “ἢ εν ἘΝ Ν 

τοῦ λαοῦ ), μόνος ὃ Κύριος διψωθήσεται, οὐδενος ὃ᾽ι- 
{ τς ᾿ Σ ὙΚΆΉΡΥ τ ὅπ 

χαιουμένου 'ἴ κατενώπιον αὐτοῦ. Τίς γὰρ ὃ συνεζε- 

ταζόμενος ταῖς ἀπὸ τοῦ χτίσαντος ἡμᾶς εὐεργεσίαις, 

χαὶ ποιχίλαις ὅσαις οἰχονουίχις φθανούσαις χοινῶς 

ἐπὶ πᾶν τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος, ἀποδοῦναι τὰ ἴσα 

χαὶ ἄξια τῶν εἰς αὐτὸν ἐφθαχότων ἀπὸ τῆς δωρεᾶς 

τοῦ Κυρίου δυνήσεται ; Διόπερ ἀποροῦσιν οἵ ἅγιοι, 

Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ, λέγοντες, ὅ περὶ πάν- 

τῶν ὧν ἀνταπέδωχέ μοι; 

΄ 2 μ᾿, , 

Καὶ ὃ Θεὸς ὃ ἅγιος δοξασθήσεται ἐν διχαιοσύνη. 
κασι ὩΣ , ἈΡΧΕΤ 

Ἀχολουθεῖ τῷ ὑψωθῆναι ἐν χρίυατι τὸ δοξασθῆναι 
ΚΈΡΕ ἈΝ , ἘΚ ΒΡ; ΣΉ ΚΥΟΣ Ἐπ ας Υ τ 

τὸν ἅγιον ἐν δικαιοσύνη. Οἱ τεθεωρηχότες αὐτὸν 
- ἐς Ἂ - ἢ 

ν ϑψούμενον ἐν τοῖς χρίνασιν, οὗτοι χαταλαμόά- 
Ἢ , ἜΑ ΤΣ ΤΟ 

νουσι τὴν δόξαν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ. Καὶ βοσχη- 
" ΗΙ ἢ , 

θήσονται οἱ διηρπασμένοι ὡς ταῦροι, χαὶ τὰς ἐρή- 
Ξ , ε ἢ 

μους τῶν ἀπειληυμένων ἄρνες φάγονται. Ὁ γινό-- 
Ε ἣν ΕΣ ΚΑ τ ν΄ 7 ᾿ ΞΕ 

μενος αἱλμάλωτος λαὸς διὰ τὸ μὴ εἰδέναι τὸν Κύ- 
 ῸΣ Ὁ , , , 

ριον, καὶ τῷ περὶ τὸ μέθυσμα ἡμαρτηκέναι, τρό- 
ΓΑΕ ἘΠῚ 

πον βουχολίου βοσχηθήσεται. Οἱ δὲ αὐτοὶ οὗτοί εἰ- 
ΑΜ 5 

σιν οἵ διηρπασμένοι, κατὰ τὸν τοῦ αἰχμαλωτίζεσθαι 
“νύς , ΡῈ δ οἱ, 2: τὼν «Ἂν ἢ 

αὐτοὺς χαιρόν. Δῆλον δὲ, ὅτι ἐπειδὰν ἡττηθῶμεν 
Ἂ μ᾿ " εἰ 

ἐν τῷ πολέμῳ ὑπὸ τῶν ἀντιχειμένων ἐνεργειῶν, 
5. λ ζόμενο δτ Αγ κ Ὁ ΤΩΣ ΟἿ ΣΝ ΠΡΟΣ ᾿ 

αἰχναλωτιζόμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν, ὥσπερ “ λάφυρα με- 
τ.) ῶς; δία τα ξύμεδα, Αἱ ΠΉΤΕΣ ΣᾺ 

τὰ τὴν νίχην, διαρπαζόμεθα. Διαοπασθύέντες δὲ . 
Β' ἘΥ τΝ ἘΞ 

οὐχέτι τὰ τῶν λογικῶν ἴδιχ εἰς τροφὴν τὴν ἑαυτῶν 
, ΔΒ δπὸ λα ΄ 

παραλαμύάνομεν, ἀλλ᾽ ὑπὸ ἀλόγων χινημάτων, 
εὐ νδε Ὑ , , ΠΑΡΑ τς προ 
ὡς ἔτυγε,, φερόμενοι, τρόπον ταύρων ἐν τῇ ἐρημίᾳ 

»7,ορίταν ἴπὶ ΔΙ ΦΠΠΡιις. Μῖ55. ὑψεύμιενον τοῖς, ἘΔ ἐν 

τοῖς. ΠΙᾺ, ἀπὸ ποῖ 1ἴὰ πη α]το Ρροσὲ ὁσοιγγαπὶ,, χαὶ βο- 

σκηθήσονται εἴο., Ἰοπσο ἀἴνουβα 5 Π| ἃ} 115. {πῶ οἱ ἴῃ 

Ἡδοργαῖοο ὀχοιηρ]αγ, οἵ ἴῃ Δ αδαάτα Ἰδριιηξα, 

«  οίεγος ἄπο ΠΡΥῚ ὥσπερ λάφυρον. 



ΟΟΜΜΕΝΤ, ΙΝ 

τοὺ βίου τούτου διάξομεν. Διὰ τοῦτο δὲ 
βοῶν, ἀλλὰ, ταύρων - ὅτι αἵ μὲν βόες ἀλλήλαις 

συναγελάζονται, οἱ ταῦροι δὲ διὰ τὸ θυμοειδὲς ὀρ- 

γίλως ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους, ἃ διεσπασμένοι ἀπ᾽ 

ἀλλήλων νέμονται. ᾿Επειδὴ δὲ μετὰ τὴν αἰχμαλω- 

σίαν πολλὰ εἰκὸς ἐρημοῦσθαι, τῷ ὑπὸ τῶν πολε- 

μίων ἀπῆχθαι τοὺς οἰκήτορας, διὰ τοῦτό φησι᾽ Καὶ 

τὰς ἐρήμους τῶν ἀπειλημμένων ἄρνες φάγονται. 
Οἰονεὶ γὰρ, κατὰ ἱστορίαν, ἐπὶ τῆς Βαδυλωνίας 

ἀποληφθέντες χατείχοντο οἱ ἀνάστατοι ἀπὸ τῆς 

᾿Ιουδαίας κατὰ τὴν τοῦ Ναδουχοδονόσορ ἐπιστρα- 

τείαν γενόμενοι. Τὴν οὖν χώραν τὴν διαφέρουσαν 

τοῖς ἀπειληυ μένοις χαὶ κατεχομένοις ὑπὸ τῆς τοῦ 

πολέμου ἀνάγκης υνηλόδοτον ὑπὸ πολλῆς ἐρημίας 

γενομένην ἄρνες, φησὶν, ἐπινεμήσονται, διὰ τὸ μη- 

δὲν λείψανον παλαιᾶς οἰκήσεως φέρειν, ἀλλὰ βα- 

θεῖαν χαὶ ἁπαλὴν ἐκ τῆς τῶν ἀνθρώπων ἐρημίας 

τὴν πόαν ἐχτρέφειν. 'ΓΓάχα δὲ καὶ προφητικῶς ὃ λό- 

γος αἰνίσσεται, ὅτι τῶν παραδεδηχότων τὰ θεῖα 

προστάγματα ἐκόληθέντων τῆς παλαιᾶς αὐτῶν ἐν 

τοῖς ἁγίοις διαγο) γῆς, ἡμεῖς οἱ τῷ παραπτώματι 

αὐτῶν πρὸς τὸ σωθῆναι οἰχονομιηθέντες, ἄρνες τι- 

νὲς διὰ “ τὸ εἰς τὴν πίστιν ἀρτιγενὲς ὀνομαζόμενοι 

τοῖς τῶν ἀπειλημμένων τόποις ἐπινεμόμεθα, τῆς 

πνευματικῆς καὶ λογικῆς τροφῆς τῶν λογίων τοῦ 
. - Ὁ ᾿ ΣΝ 

Θεοῦ, οἷόν τινος πόας ἁπαλὴς ἀπολαύοντες. Καὶ ὃ αὶ 
“ὕ ἊΝ ν᾿ 5» - " Δ δον ν 

Κύριος δὲ τοὺς ἀρτιγενεῖς χατὰ τὴν πίστιν ἄρνας 
προ ᾽ Ἢ ᾿ 

προσηγόρευσεν, ἐν τῷ λέγειν Πέτρῳ, Σίμων Βὰρ 

᾿Ιῶνα, φιλεῖς με; Βόσχε τὰ ἀρνία μου. 

Οὐαὶ οἱ ἐπισπιύμενοι τὰς ἴ ἁμαρτίας ὡς σχοινίῳ 
μαχρῷ, καὶ ὡς ζυγοῦ μάντι δαμάλεως τὰς ἀνο- 

μίας" οἱ λέγοντες, τὸ τάχος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει, 

ἵνα ἴδωμεν χαὶ ἐλθέτω ἡ βουλὴ τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ, 

ἵνα γνῶμεν. Οἱ ἁυαρτάνοντες δεσμοὺς ἑχυτοῖς χαὶ 
ΓΑχΤῚ »͵ , ἢ .. ὅ01 8 Σ Η ὩΣ σχοινία οἷς δεδέμεθα χατασχευάζομεν, χατὰ τὴν 4 ποῖα σΟΠ ΠΟΙ Πλτι5. δὲ [ππΐοι]ο5., 4} 15. νἱποῖα- 

ἅ ἀναλογίαν τοῦ πλήθους ἢ μεγέθους τῶν ἅμαρτη- 

μάτων, ἢ μείζονα ἢ ἐπηθεῦθιοε: ἑαυτοῖς τῶν ψυχῶν 

τὰ δεσμὰ πλέχοντες, ὗφ᾽ ὧν χατὰ τὸν Ἱερεμίαν 

δέσμιοι ἐγενόμεθα. Οἱ οὖν χεκρατῆι μένοι ὑπὸ τοῦ φρο- 

γήματος τῆς δαῦτο: » οὗτοι εις δεσμοῖς εἶσι χα- 

τειλημμένοι, ὅφ᾽ ὧν, μετὰ τὴν δικαίαν τοῦ χριτοῦ 

ἀπόφασιν, δεθέντες χειρῶν χαὶ ποδῶν, οἱ χαταδι- 

χα:θέντες ἐχβάλλονται εἷς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον " 

ν᾿ 

ἃ ἘΔ διεσπαρμένοι ἀπ 

αὐ πη σοπίοχίιι. 

« {Πτογαιο 01}. διὰ τὸ μιηδέ. 

Γδῖο Πρτὶ νοΐονεβ. ἘΘῚΠ γοτὸ ἁμορτίας αὐτῶν ὡς.... 

δαμάλεως τὰς ἁμαρτίας. 

ἃ ἘΠῚ χατὰ τὴν ἀναλογίαν το τῆς πτωσεως τοῦ πλή- 

ΕΒΑΙΆΝ ΡΒΟΡΠΗΕΤΑΝ. 

᾿ ἀγλήλων. Αἵ «υΐπίμις 155. 

ΠΑΡΌΤ Υ.- τθῦ 

οὖχ εἶπε, Ο δὲ ΒΘ! 115 ἀρ ρεὶ,, ἰμβἴαν" ἰΔυιΓΌγιμ} ἰπ ν τα Πιι- 

7115 50ΠΠπππά πὸ φοταῖο αι. ἀθσθηλι5. ΑἰΖα6. δὰπη ΟΝ» 

Θατιϑ 1] ΠῸΠ Εἰχὶς ον 65, 564 ἔδυ Ὸ5., πο Ρὸ - 
5. ᾿ῃ θυ 56. σγθραιπι ν᾽ν θη τι5.. ἔδπιγὶ 0] ἀη]-- 

Ἀλλ}. ἃ] ᾿ΡΔ ΟΠ ἸΔῈ ΘΓΌΠιΙ ᾿γὰ ἴῃ 56. ᾿Πν 661} 

ΘΧ Δ ἢ ΠΘβοθη[65, ἀἸ5}π 01} οἱ ἃ 56 ἸΠν ] 6 ΠῚ 56ράγατ 

Ῥαβοδπῖι, Οιιο πα π. ἃτι [6 ἢ} γ ΘΙ 51 Π}116 οὐρὰς ἰοοὰ 

Ῥ᾽ τυ πὰ Ροϑβὲ σαρε ν᾽ ξαῖθ ιν ἀθϑθυίτιπι 1ν1 5. σαν Ὁ 
᾿ΟΒΠτι5. ἀΡ ππσο πε ϑϑϑθηΐ ἰποοΐο, Ἰάοἶνοο αἱΐ : 

1 ιὶ ἀθσογία δορπι χιῖ σαρίὶ σιεπὶ, ἀϑπὶ σοηιε- 

εἰοπὲ. Νάμι, Παχία Πἰϑιουϊαιη, ἴπ ΒΑΡΎ ]ΟΠ 6 ΘΠ 11 5. μι μί, 

᾿πο]τιϑὶ ἀ θεῖ θη μιν 11, 4] 015 Θχροαποηθιη ἃ 30- 70: 
υ ΝαΡιιοοἀοποόβονθ ἃν θϑιμη 56 ϑιιϑοθρίαμι ἃ {π|-- 

ἄμθὰ {Ἰϑρᾶ πὶ Θχ ρε]σὶ. ΤΘΡΡΆ ΠῚ ἰρίτυ" Δ] 605. «αὶ 

Θαρτὶ δὲ ρυὰ 6} ποοθϑϑιίαῖθ ἀθίθμε [πογαπξ, 

ῬΘΥΠ ΘΠ ἴΘ ΠῚ 5 [πὶ ἰπ Ονἴτιη} ρα] α] τι πο δοίαπι,, 

ΘΠ. Πα], ἀδραβοθηῖ, 40 4 Πι}15 βουνθῖ ἀῃ- 

τι ΒΔ] ΤΠ] ΠΪ5. ΡΟ Γιὰ 5.. 564 ρνοίππάιιπι το- 
ΠΟΙ (116 ΘΟ ΔΙΏΘ ΘΧ ΠΟ ΠῚ  Πιι} ρΘ Πα ἃ Θηπι νας, 

ΕΟ ΡΓΆ556 ἀπ θη ἢιΐΟ 56.110 Θἰϊα 1 56 Π5ῖ ΡΙΟρΡΠθοῸ 

᾿πάἸοαΐῦ, «πιο 4 οὐιπὶ τπδ πη ατονιιμ ἀἰν᾽ που μ. ν 0 ]ὰ- 
ἴοΥ 65 ΘΧ ΠΕ] τὰ 58 ἰπ ἰοοἷ5 ϑα ποῖα. Πα [το 6 

6Ἴ͵θοεὶ δ᾽ πε δὲ θχρυϊϑὶ ; π05., 411 ΟὉ ρϑοοαίτπι θὸ- 
γι}. Δ ΘΠ Γ6 1} ρ6 1 ἀν᾽ πᾶ 1 αἰ ἰ5 6 Πϑα ΟΠ ΘΠ νῸ- 

ΘΠ ΘΕ 1Π1118, 5] 4] ἀδ1η Ὁ ΓΘο θη ΓΘ ΠΟΘΙ ΠῚ ἴῃ 

Ππ46 οὐττιπὴ ἀρ ρο Πα, ᾿π Θουιιπὶ 4 οα ρΕΪ διιη: Ἰοοῖσ 
Ῥάβοα πηι", 501} 114}} γἁτ]ο πα Ϊ τι6 ο]οχαίονι Πεὶ 

ΔΠΠΠΘ ΠΟ ἴὰπη τᾶ πὶ [ΘΟ ΠΟΙῸ «πο ἀπὶ σ αμΪΠῸ Ρει- 

[υπθηΐ65. Οεΐπ δὲ ΤΟ μη ΪΠι15. ΠπΙροΙ" μοι: ἤάθι πὰ- 
105... 5 Πη05 ἈρΡρ6]]αν", οἴη ῬΘΙῸ εἶχ 

}αν Ψοπα εἰϊϊρὶς πι6 9 Ῥάξοο ἀβπος πιθ05. 

170. 2, ψεὶ ἐ"αἰμπισιῖ ροσοαία ιιασὶ ψιιοιιο 

ἰθηβο,, οἱ ψιιασὶ ἡερὶ σοτεϊσία νίκμῖω,, ἐπϊφιαίία- 

(65 : σιεὶ εἰσι, Οἷκο ἀρρτοριτιηιοτι ψι βαοῖίεοι, 
εἴ νἱἀδαπιι5 : οἱ ὑϑηΐαΐ σοποίλίιηι σατο Πογαοῖ, 

πὶ ὀοβποϑοαιηις5. ΝΝΟΙΙ5. ᾿ρ51 {π|Π} Οἵ! ῬΘΟΘΔΙΠΠ5, 

πλλι" : αΕΪΡ06 παχέα πλα]Π ΕΠ τπἸπ πὶ γ6] ππαρηΐτι- 
ἀϊπθηι ρΘοσδίο ΠῚ, γ6] πα ]οΓαὰ ν6] πιΐπογὰ δηϊ- 

: ϑίπον ἢ, 

ΠΣ 

Περ.25.Χ1τ. 

ΠλΔ 115. ΠΟΒΕΡΙ5. ἰΟΓἃ ΠΘΟΙ μη τι5., {{Π|0115 5Θου Π 1} ΩΣ 
ΨΟΡ ΘΙ]. ΠῚ ὙἸΠΟῚ ϑιιηητι5. ἃ6 ΦΟΠΠβαεῖ. Οὐ] οι Π 116 3η. 

Ἰρτταν νἸΠοι ΠῚ ΘΓ ἶ5 5ΘΏΘ1., ἢϊ ἔδυ ΓΘ Πἰ5 ν᾿ ποι] 15 
ΘΟΠΒΓ Πρ αι ἔπ: ἀυΠ] 115. ΠΙΆ ΠῚΙ5. ΘΟΙῚΙΠῚ ἃ. Ρ6 465 
απ ᾿Ι6ᾺΠ] {που ῖ πε, ῬΟϑ1 }|5[8 πὶ ἡπαϊοῖα 56 η θη 11}, 
ἰρδὶ πῦροῖθ ἀἀπηπαι 6] οἰ πιπετι" ἴπ [ΘΠ γὰ5 οχίθ- 

{ὐτονάιιο (01}». κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως ἢ 

θους τῶν εἴο. Ἀδρ. βθοιηάιι5 Ὀσονἰι5 Ζυϊάοπι, 5ε4 
58 {15 ἀρίο, χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πτώσεως ἣ μείζονα, 
ῬΓῸ γαΐζοπε δάϑιις εἴς. Ἰ)οπίαιια γθίτιβ Οοπιθθῆβιι (- 
ἄοχ οἱ Βδρ. «ιᾶγίιις 1, αὐ ἴπ εοπίοχία σἱάογα 11 - 
σοι. 

3. 



Ια. 22 

12: 

1 “α].13.3. 

τοῦ ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚῸΜΝ 

αἴονοϑ. Γσαπίαν αυ!ἀθηὴ πηᾶηιι5 9} ἴδοῖα : ρθάο5 
νότο, ΟΡ ἱποθϑϑιιηι. ΝᾺΠῚ ΓΘΙρ5α τΠτ|5π||561|6 

5 ὙΠ Πρ τ" ῬΘΟΘΆΓΟΡΙΙΠΙ ΘΠΟΤΙ ΠῚ οαΙθηΐδ: ἴἴὰ αἱ 

τ] ΠῚ γὰ δ᾽ πσα]ϊα 4τι85 ρΘΟσαίπ πη) Δ Ἰβουῖηΐ., ΡΓῸ- 

ΡΙΪο «αοάήδπι οἵ Ρθου] αν} γί ποι!ο. ΓΘ ΠΘΠταν οἱ 
Δα σε πσαπίαν, 78 Ἰσῖτπαν, Ἰπ 4811, ἐἰς φιὶ {τα]πιτιῖ 
Ρέσοαία ιασὶ {ιμπϊοσιιῖο ἰοπρσο; ος οϑῖ, αι] ἀ6- 
Ἰτοῖο ῬΥΪΟΡῚ δθοππίαβ,, ΓΘ. 1185. δὲ ἃ]1ὰ5. σρ 4 {1ΠῈ 

1ηρ᾽ Θἴαϊθϑβ, 1Π] 5185, 1αβοῖν ὰ5 σο πϑοίιηΐ. ΝᾺΠῚ 
ΟΡονο σα: 605 4 ΡΥΐπ5. 1π ρδοοαιῖα. [πϑυᾶηΐ 46- 
ῬΓΘΠΘηϑὶ, δίδτιη ροβὲ θυ πὶ ὙἹΠΟγ μὴ ἰτ} 0] 10ἃ-- 
τἰοπθιη δῖα Ἰρϑονιιηι ρροσαῖα ἀθίογ, πϑάτιπη Πη8}}5 

ἅ]1ὰ Δα] υπσονθπὲ σοππθοϊθυθηῖ]αθ. ΕἼΘΕ φαϊάθπὶ 
ποη Ροῖο5ὲ αἰ πο Ροοοοθῖ πυιιπαπὰ παΐιγα : {Δ ῃ- 
ἀοχυϊάθηι πο 681 Ππ5ι5 ἴῃ τθυγὰ, αὶ [δοϊαί θὸ- 
ΠΌΠῚ 7 δ᾽ ἃ ρϑοοᾶϊο ἀΡβιιπϑαῖ. ΕἸΘΕΪ τὰ πηθ  ροἰοϑῖ, 

εἰ ἀ ρϑοσαῖο ρθ6 1 ΡΓΟΟΠν ᾿ταῖθην γν 6] μΡ6} ᾿πϑι18- 
ἴοΥῚ5. ΠΟΒΓΓῚ ἱπηρ511Π1 ΘΟΠῚΠΪ550., ΘΟΠ[Ὁ511ΠῚ Πλπ- 

ταῖα. 5!  Π ἃ σα ΠΉ15. ΡεοΠΙ ΓΘ Πτ]8 Π|, πο πιαΐα 

πι8} 15. οι ] 6 πλ15. Οἰθ πιο τι δηΐπὶ 4] ἔἰ- 
Π65 ΠΘΟΙη.,. ΟἸΠΠῚ {ἘΠΕ ΡῚΙΠ] δὲ τπΠ πηαῖουϊα “1185 

πθῖιν ἀοἤοϊαϊ, αἰϊαι. διίθχιπῖ, δαπὶ ΟΠ ΊΟ ΠῚ 

ΕΓ Γδοτανὶ : τὰ διϊαπ αι λ116 Ἱπι πη σι ΠΕΠΙ" ἴπ 

Δ] τὴ ῬΓΟΙ ΠΟ : ΡΥ Ι5α τι π) ᾿Θοσαῖο ὈΓΙΟΥῚ 

ἱπη οβ τπι5. {1ΠΠ|15 511, δ ἀου 1 π| 5Θου Π {111}, ΘΙ 416 
Ἰζουῖιπι αἰ ἃ σοπηθοίιηῖ. Αἴάιιθ πος Ῥᾶοῖο ἰοία 
ρου ΠῈ ὙἾτὰ μον Ρϑοσαῖα ΡΡΟσ ἴθ η5., δ ΤΟΥ ΠῚ 
4ιοπηήδῃι οἱ Ἰοησιιπ  ΠΙ Ο]Π τα} 51 ΠΠΠΠ] 41πῸ δο- 
σά 1 : 4 ρΡ06 οἱ ψοά ργεθιθυ τ] δϑῖ, πϊροῖθ 
ΟΠ] σαἴτιπι δὲ ΘΟ ΠΘΧΙΠῚ, ΓΘΙποῖ, οἵ σι 56Πη1- 

ῬΘΡ ΡΓΏβΘηβ δϑῖ, ᾿πϑξαν θ᾽ ΘΟ θη 15 ἈΠ ΠΘΟΠ ΓΕ. 
Οὐ ογθη αἱΐ, ἢ [ὶς ψιιὶ ἰγα]ιιτιῖ ρϑοσαία 
γιιακδὶ ζιεπῖσιιο ἰονσο. ΝΙσιτυιθ λει" Πειι}115. 56 ΠΓ ΘΠ 185 

1Π 16} η 1 ΠΔ ΘΕ ΠῚ. ἃ}0 ΘΧΘΙΉΡ]Ο. 8510 τιητι5. ἃ]} - 
4115 δ ᾿Ἰποοη ΠΟ ΠΤ 185 ρΘΟσδ [ΠῚ ΡΙΌΡΘΠβι5. ΟὈ- 
5ΘΡΥὰ Δ πὶ Ρ6 1 4π0 1 τη ἶὰ ἃ4 56 ρου γα Πὰν ᾿πηριῖι- 
ΑἸ 115. ΡΘοσαίιπι. Ῥυϊπηο αυϊάθηη. οουῖο τηθο 
ΘΟΡΡΙ5. 5111} ΠΟΠΊΡΟΙΪ : ΡΘΟΙΠΑΡῚ γαϊτοπο οἷν- 

ΟὈΠ ΟΠ 6 Πῖπ ἰρ5 115. ΟΥΠΟ5. 1 ΒρΘΟΙΆΠ “υδ ἃ τη 
γΘ5Γ6 ΔΙ] ΟἾ τα}, ΘΔ 116 ΠΟῚ γα] σα}, 564] δὰ οὐπᾶ- 
ΠΊΘΠ 111 ΘΙ Θσ Δ [Δ ΠΊΖ 16. ΓΟΠΟΙΠΠδΐα ; ̓Π10 ν 6] ἷπ 

Ἰρϑᾷ Ζοπᾶ σ᾽ σΘἃ Π]Θ ἢ τΙ56116 ΤΠ] Π] ΟΕ Ἰοτιπ Θ᾽ ΘΠ ἴ80 
ἃς [ὉΡΠλε6 5[π6Ππ|πὶ Οβίθπαϊε. ΤΠ) εῖπ 6 ϑρροάϊιαι 
ΡΘοιΠἰα5.,. 4α θι5. θπηαξ Δηλϊοδ ΡΠ] τ ἰπ θη. 
ΤΘῃΙ {τι6 ἈΠ] πη πο 1 ἃ Ἰοηὰς5. οἱ ὲ οοποῖ- 

» Ὑ ἴογοβ φαιήχαδ ΠΡυῚ τρίτα. ΕΔ τοία. 

ς ἴηι (ὐοπιθεῦ, εἰ ἅΠΠ «παΐαον μυχύνοντες αὐτό. 

ΑἸτον Οοτῃθοῆβι! οάεχ οὰπὶ ἐἀ 115 αὐτῷ. 

ἘΛΙΕ ὁ βίος. είεγεβ τ ΠΡΥῚ αὐτ' 
ἫΣ 
τοῖν 

αὐτοῖς 

5. 

Ρ 

ΒΑΒΙΠΠ ἩΔΟΝΙ. 

ἌΣ ΤΠ Ἢ ἜΝ ᾿ : 
χειρῶν μὲν, διὰ τὸ πραχτιχὸν, ποδῶν ὃ 

ρευτιχον: Σ 
νυ Ὡς 

ο᾽ τ: »" “ [εῚ τῇ Φ ἵ 

2.» “" Σειραῖς γὰρ, τῷ ὄντι, τῶν ἰδίων ἅμαρ- 

τιῶν ἕχαστος σφίγγεται » ὥστε ἕκαστον τῶν ἐνεργη- 

σάντων τὴν ἁμαρτίαν μελῶν ἰδίῳ. τινὶ δεσμῷ χολα- 

ζόμενον χατασφίγγεσθαι. Οὐαὶ οὖν, φησὶν, οἵ ἐπι- 

σπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς σχοινίῳ μαχρῷ " τουτέ- 

στιν, οἵ συνείροντες τῷ προτέρῳ πταίσματι δεύτερα 

καὶ "ἢ τρίτα καὶ χαθεξῆς ἀπθίστος χαὶ ἀδικήματα 

χαὶ ἀχολαστήματα. Ἔδει γὰρ τοὺς προληφθέντας 
ΞῚ -; , 

ἐν ταῖς ἁμαρτίαις, ἀντὶ τοῦ σωρεύειν καὶ ἐπισυνά- 
3 ᾿ ΞῊΝ δ ἘΣ 

πτειν τοῖς χαχοῖς ἕτερα, εὐθὺς ἀπὸ τῆς πρώτης τῶν 
- Ὁ -Ὁ- Ἂ ΄- , 

χαχῶν πλοχῆς χαταλύειν ἑαυτῶν τὰ ἁμαρτήματα. 

Μὴ ἁμαρτεῖν μὲν γὰρ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν ἀμή- Μὴ ἁμαρτεῖν μὲν γὰρ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν αἱ ! 
: πα οτος 

χανον " διότι οὐχ ἔστι δίκαιος ἐπὶ τῆς γῆς» ὡς ποιη- 
κ ν οι 

σει ἀγαθὸν, χαὶ οὐχ ἀραρτησετας Δυνατὸν δὲ, 
τ ως “ Η͂ Η ἀπὸ τοῦ ἁμαρτεῖν κατὰ προπέτειαν ἢ συναρπαγὴν 

τοῦ ἐπιβουλεύοντος ἡμῖν, εὐθὺς μετοδαλλομένους 
- ᾿Ὶ - [7 τανοεῖν, χαὶ μὴ ἐπισωρεύειν χαχὰ χαχοῖς. Ὥσπερ 

πανᾶσθαι λοιπὸν 

ἐρον παρεμθαλ- 

οἱ τὰς σχοίνους πλέχοντες, δα 
ο τ ῇ “ΕΣ 

μέλλοντος τοῦ συγχλωθομένου, ἕτ 
"" “ 

λουσι, ΠΝ “ αὐτὸ χαὶ παραύξοντες" οὕτω 

χαὶ οἱ τοῖς χαχοῖς ἐμδαθύνοντες, πρὶν τὴν προτέ- 

ραν ἁιαρτίαν συντελεσθῆναι, δευτέρας ἀρ κοντα Σ 

χἀχείνη πάλιν ἐπισυνάπτουσιν ἑτέραν. Καὶ οὕτως 

ὅλος “ αὐτοῖς ὃ βίος δι ἁμαρτιῶν τ προϊὼν . πλεχο- 

Ὡς τινὶ ἔοιχε σχοινίῳ ἀαχρῶ" χαὶ τὸ προλαδὸν 

συνδεδεμένον ἔχων, καὶ τὸ ἀεὶ παρὸν εἰς τὴν τοῦ 

προ οὐγοντῆς ὁμοιότητα συναπτόμενον. Διὰ τοῦτο, 

Οὐαὶ, φησὶν, οἱ ἐπισπώμενοι τὰς ἁμαρτίας ὡς σχοι- 

νίῳ μαχρῷ. Νοήσωμεν χαὶ ἀπὰ ἀελραϑείγενστος τὸ 

Ἔστι 
, 

πτερωμένος: Σχόπει, διὰ πόσων ἑαυτῷ τῶν 

μενον. τις περὶ τὴν ἁμαρτίαν τῆς ἄχο- 

ἐν τῷ ἐγ τὴν ἁυαρτ τίαν ἐπισπᾶται τῆς ἀσελγείας" 

πότοι ΓΝ τὸ σῶμα ἑαυτοῦ τοιῶσϑε σχηματίζων, 

περιχειρόμενος μὲν τοιῶσδε τὰς τρίχας, περιθαλλό- 

μενος ἃ τὴν ἐσθῆτα τοιῶαδε, χαὶ ταύτην οὐ τὴν 

τυχοῦσαν: ἀλλὰ πρὸς χαλλωπισμὸν ἐπιτετηδευ- 

μένην, μέχρι ζώνης, μέχρι ὑποδημάτων τὸ περί- 

ἔργον τῆς περὶ αὐτὸν φιλοκαλίας, ἐπιδεικνύμενος " 

εἶτα χρῆμας τα συμπορίζων; ὥστε δι᾽ αὐτῶν ἐξωνή- 
. ε 

σασθαι τὴν ὥραν τῆς ἘρΌῸΕ ἔνης εἶτα 

περινοῶν, ῥηματα ἐπι- 

προμνη- 

στρίας ἑαυτῷ πρϑαγογοὺς 

ηδεύων φθοροπ' τοιὰ» οὐνευχιῶν ἀφορμὰς ἑαυτῷ χα- 
δὴ 

τασχευάζων, ἔ πότους χαὶ συμπόσια, διαιλίας μα- 

παρών. Αι ποβιυὶ 56χ Νῖξβ. παρόν. 

ε [τὰ Δίξ5. ποβίσὶ οπῖποβ. ἘΜῚΠ προμνηστρίας ἑαυτοῦ. 

ΓἙα {πὰ αἴίπλι οἄϊιϊο εἰ ποβίγὶ 5ὲχ Νί55. πότοι : 

«υοά σαπὶ ὙἹΠΠοβιτη. 6556 αηϊπιαἀνεγίογοηϊ ἴγγροδτα- 

Ρλι, ῬΓΟΡΥῖΟ Μάατῖο ἴπ ῬΟΞΓΟΥΤΟΥῚ εὐϊτίοπε Ῥατγισιοηξὶ 

τι οἄϊάονς πότους. Ηο5 Ξε ποη ἀαθιϊανίπηιι, 



ΟΟΎΜΕΝΤ., 

τ ΞΥΝΣ 
χράς. Διὰ τοσούτων, ὅσων τῶν ἐν τῷ μέσῳ, τὸ χα- 
χὸν τῆς πορνείας προσάγων ἑαυτῷ ̓  οὗτός ἐστιν δ᾽ 502 ἠπιοαπΐ : 

ἕ, ΄ “-δ ν 

ἐπισπώμενος τὴν ἁμαρτίαν ὡς σχοινίῳ μαχρῷ" χαὶ 
Ὁ Ὁ - ἢ ,ὔ 

πᾶσα, ἁπαξαπλῶς εἰπεῖν, ἣ χατὰ τοῦ “ πλησίον 

χαχία, μὴ ἐχ τοῦ περιτυχόντος ἐπιτελουμένη, ἀλ- 

λὰ ἐκ βουλῆς καὶ ἐνέδρας διὰ μαχρῶν κατασχευῶν 
. . 

συντελουμένη , σχοινίον ἐστὶ μαχρὸν, δι᾽ οὗ καὶ 
- , 

πόῤῥω χειμένας ἐπισύρονται ἑαυτοῖς τὰς ἁμαρτίας 

οἱ ἄνθρωποι. Οὕτω δὲ μαχρὰ ὄντα τὰ σχοινία ταῦ- 
» , 5» ΑΥ Ν 5 ᾿ “ τα, δυσδιάλυτά εἶσι, διὰ τὸ ἐν χαχίαις εὔτονον 

τῶν ἁμαρτανόντων, χαὶ σφοδρῶς ἑαυτοῖς χαὶ πυ- 

χνῶς ἐπιπλεχόντων τὰ ἁμαρτήματα. 

Διὰ τοῦτό φησι, Καὶ ὡς ζυγοῦ ἱμάντι δαμάλεως. Β 

Οἱ γὰρ ζυγόδεσμοι οὐδὲ ὑπὸ τῶν ἰσχυροτάτων ζευ- 

γῶν καὶ βιαίως ἐπισπωμένων τὰ βάρη εὐχόλως 

διαῤῥήγνυνται. ᾿Επέτεινε δὲ τὴν ἰσχὺν ὃ λόγος, τὸν 
ΟΣ 1) “ γω 5. ΟΝ " τ , ᾿ 
ἱμάντα τοῦ ζυγοῦ ἐχ δαμάλεως εἶναι λέγων " τουτέ- 

στιν, ἀπὸ ἰσχυροτάτου ζώου, οὔτε διὰ πόνων οὔτε 
ΓΝ , 5 , ΓΕΔ " ς Ν ,ὔ 
διὰ χρόνων ἠσθενηχότος. Οὐαὶ οὖν οἱ χαὶ μαχράς 

τινας χατασχευὰς πρὸς τὸ ἁμαρτάνειν ἐπιτηδεύον- 

τες, καὶ ταύτας εὐτόνως χαὶ ἰσχυρῶς. Δυνατὸν μέν- 
Ἂ , ς Ἧ 5" Ὡ 

τοι, γενόμενον δέσμιον ἁμαρτίας ἀχολουθῆσαι Χρι- 
- ὅπ" ὍΝ τ - 3 δ - 3 Ῥ,ἤ Δ 

στῷ . τῷ ἐροῦντι τοῖς ἐν δεσμοῖς, ᾿Εξέλθετε, χαὶ 

τοῖς ἐν τῷ σχότει, " ἀποχαλυφθῆναι. ᾿Ιξελθόντες δὲ αὶ 

ἀπὸ φυλαχῆς οἱ δέσμιοι, καὶ ἀπὸ τοῦ σκότους τῷ 

ἀληθινῷ φωτὶ διὰ τῆς μετανοίας ἐμόλέψαντες, 

ἕπονται Χριστῷ ἐξομολογούμενοι, δεδειμένοι ἐν 1 ριστῷ ἐξομολογούμενοι, δεδεμένοι ἐν χει- 
, ἌΠῚ ἢ - “9 - ἘΣ 

ροπέδαις, ἕως ἂν ἐχ τῆς τῶν ἀγαθῶν μεταθδολὴς 

ἄξιοι γένωνται τοῦ λυθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ τῶν ἀφύχτων 

τέως νομιζομένων εἶναι δεσμῶν. Οὗτοι δὲ, οἱ ἐπι- 

σπώμενοι τὰς ἁμαρτίας, καὶ καταφρονοῦντες τῆς 

θείας χρίσεως, ἐπείγουσι πολλάχις τῷ λόγῳ τὰ 

ἀπειλούμενα, ὡς “ μηδὲν πεισόμενοι παρ᾽ αὐτῶν, 
ἢ ,ὔ ΓΝ [2 5 , ΩΥ ,7 ΠΣ 

χαὶ λέγουσι- Τὸ τάχος ἐγγισάτω ἃ ποιήσει, ἵνα 

ἴδωμεν " χαὶ ἐλθέτω ἡ βουλὴ τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ, ἵνα Ὁ 
ξς ἈΝ ες, δνν τὸν, ᾿ ΣΡΡΜΣ 

γνῶμεν. ᾿Αλλὰ τοῦτο σχοινίον μαχρὸν, τὴν πόῤῥω 
΄, ε ,ὔ ἫΝ ᾽ Ὁ 

χειμένην ἁμαρτίαν ἐπισυρόμενον. Δῆλον γὰρ, ὅτι 
Ε΄ αὐδε Φ 

ἀπιστοῦντες περὶ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, χαὶ χατα- 

φρονοῦντες τῶν ἀπειλουμένων, τοιαῦτα λέγουσιν. 

ἴυπι πο 5θηβιι5 ᾿[ἃ οχῖσονα υἱἀθαία", ἔπι «ποά ᾿φο 
Ἰδοῖῖο ἴῃ (ἸΠοσε. βου οπησπιῖι δα 5 δητψπα Δ 41τὰ 
51. δια Ἰοηρο Μϑ88, ποβιυϊ προσάγων ἑαυτῷ. ΕΠ 
ἑαυτοῦ. ϑιυλῖπάς Μ85, τὴν ἁμαρτίαν. ἘδΠὶ τὰς ἅμαρ- 
τί χξοος 

ἃ Ἀτγϑιβ ΡΙΌρΡΥΪο 4αἰ4επὶ Ματνίς, θα γοοῖο ἰατηθη 
οἵ δοουχὰϊε ππππὸ ἰοοιπη. πιο αγιιπΐ ΤὙβροξναρ}. 
Νὰπα τοὶ Θουτιη σαγα ἰηΐοστο οἵ ἱποουυρίο ἴῃ 6115 
Ἰεσία χατὰ τοῦ πλησίον, ἴῃ 115 (οάιοῖθιι ΡΒ 
Ἰδὲ 5110, ΘΟΥΤ 6. 5ΟΥ Τρ τΠὶ ΤΟΡΟΡ (ι χατὰ τὸν πλι- 

ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ ΡῬΕΟΡΗΕΤΑΝ. ΟΛΡΟΤ Υ. τὸ] 

᾿ϊα πα : ἀἀονπαὶ νουὰ 4αδ αἰ σΟΡΡΙΡ ΓΙ ἢ Ἰη-- 
σΟΙσ ἴθ πα 5101 ρᾶνΡαϊ ΟΟΟΑΒΙΟΠ65 , 

ΘΟ ρΟΙΔΙΙΟΠ 65.) ΘΟ νἸὰ 5, ΡΡΟΪ ΙΧ ἃ5. ΘΟΠ Ρ]δτῖο-- 
π65.. Οὐ ρδν ἴοι τηοάο5. ᾿π θυ 105 δ ρὶ 5101 

ΙΔ] τι πὶ Δ 5οἴβοῖτ, πἴο θϑὲ 41] ἀἰρα ἱ ρϑοσατιιηι 

485] [ππίοι!ο ΙοησῸ : ἃ 1167 τξ πὸ νοῦρὸ ἐἰϊ- 

ΘΔ. ΟΠ. ΠΪ5. πη ἢ ἰτὰ Ππαιιὰ [ον ταϊτο δά νουϑιιβ ργῸ- 

χίμηιιπὶ Δ Πηϊθ8ἃ, 564 σοΠβι]το οἵ ᾿πϑι 056. μοι 

Ἰοηϑὰβ πη] ΠΟ Π 65 σΟ ἠϑιιμηαΐα 5 [ππϊοι]τι5 ἸΟηριι5 

δῖ, 41|ὸ ρϑοοαία ᾿ἰοοι Ιοηρο ἀϊδϑιῖα ἃ 56 ρϑυνα-- 

᾿παπὶ πουἶηθ5. Αἴάιιθ ποο ρδοῖο Ἰοηρὶ 11 {πη ]ου]] 
51 πη δοἠαῖα αἰ ΠΟΙ ΠΠταϊ.,. Ὁ] ῬΘοσδη τη 1π πα ]ὰ 
᾿πηρϑ ἴθ, ΘΕ. 9} νο θ θη Θὰ. ΡΟ Ραμ ι6. ρθο- 
ΘΔΓΟΙΊΙΠῚ 5ΠΟΥῚΙΠῚ ΠῚ} ΠΟ ΠΟ ΠΟΙ. 

171. Εδη Ο γϑιὴ ἄἸοῖς : Εὲ φιιαςὶ πιρὶ οοττὶ- 

δία νεῖ. Του ΘΗ], αι] 115. Ππισῖιπι. Δ]]Π]Π τ ταιν 

δ ἸΘμ] ΟΠ}, Π6 ἃ [Ὁ 551}15 Ἁα θη ᾿νοῦ Ρὰ-- 
Υἰθιι5., ν6] ππᾶσπὰ νἱ ὉπθΡὰ {ΡΠ ΠΕ] )115.. ἔΔΟ1}6 

ἀἰδυαμηριηταν. ΠΟΡιι ἁαΐθην. οἱ νἱπι ἱπίοπα τε 

ΘΟΥρα να, οὶ {π|ι5ὶ σον σία. ἈΠ πα 6 ν τ} 
Πονὶ, πος οϑῖ, δχ Δῃϊπη8}} [Ὁ ΠΙ55Π1η0 ἢ ΠΘΟΔ 

ἸΔΟΎ θιι5. πὶ τοίατθ ἀθ}]]αῖο. Νὰ ἰσῖταν, αὶ 

ῬΙΟΪΧο5 αιιοβίαπι ἀρραναῖιι5. ἀΠΠσθπτθι Δ 6 ὴηὶ 

δα ρϑοοαη τη. ΘΕ ΠΧ ΊΠΠΘ 51] 605 ΘΟ ηἴον ἔοΥ ]-- 

του ρϑυοῖπ!. Αἰταηηθη {6 }} ροίθϑῖ, τι 18, 4] 

Ῥϑοοαῖο ν᾽ ποίτιϑ δῖ , ϑθαιιαίαν ΟΠ νἸϑίιιη , 115 41 π 

γ που 5. 51 Π|.. ἀϊοθπίθιη : διυϊίο., οἱ ἰδ ψιιὶ ἐπ 

ἐοπονγὶς., τ τονοϊοπίμγ. ΨΊΠΟΙΙ αὐπῖθη» 6. σα ΘΓ 

δχθαηΐθϑ, ἅτ [ΘΠ  Ὀν15 ἀα ᾿σθὴ νυ ΠῚ Ὁοι]05 

Ροι ρα μΠ ΓΘ πιὰ πὴ ΔΙ [ΟΠ] 6 05, ΒΘ ιη ται" ΟΠ Ἰδἴιι ἢ], 
σΟΠ ΓΘ μ[65 αα] ἄθηι., 5664 μη Ποἷβ σοι ρΘ 1], 4ο- 
πθο Ρθὺ Ροπὰ Ορονὰ ἐγ Π5Π}1 41, Πἰὰ 1 ἀἸσΠΙ ἀπ] 
10 050. 115. τι. ᾿υτι5. ἸπΘη ἀ0 111 ρατα] απ 

νἰπου] 5 σον απτιν. ΗΠ Δι 6... ῬΘΟΟΔΕ5 ἃ ΓΔ 5.) 

αἰνίποάιθ Πἀ]οῖο, σοπίθμητο,, Ρ]Θυτ πη τι6 νους 

51:15. ἀΟΟΟΙΘυ Δ ΠΤ ΤΠ] ΠᾺ5 5 (1|ᾶ5] ΠῚΠ}] 5 Π| 510] ποοῖ-- 

{0 86, ἃς ἀἸοιπὶ : Οὐΐο ἀρργορίτιιιοι χιι Γαοϊοῖ, 

τι νίἀδάηιις : οἱ νοπῖαϊ σοποὶιηι σαποιὶ 15 γαεῖ, 

μι οοοποσοαπι. Αἰααὶ [πη] σα τι5 116 Ἰοησιιϑ οί, 

πὶ ρϑοσαίαηι ΟΠ 6. Τϑηηοίτη. ΕΓ ΡΆ 11. Τασιοὶ 

ΘΗΪΠῚ 5) [}1ἃ ἀἸοὶ ἃ}0 115.,. 4 νϑηξανῸ βέθοι]ο ΠῸΠ 

σίον. σου ᾿άδτη νἰτιτπι ἱποϑὲ βου τ (ἸΟΙ 6 Π- 

ἴατιο ῬΥΌΘΟΡΙ, ἈΠῚ ρὰρ. 81 5ἷ. Ἰεσίταν, χαὶ ἅπερ δὲ 

κατὰ τὸν πλησίον. Ὗ' ΕἸ ἵπι εἰ παῖς ππδοι]α 4ποάιιο, κἱ 

τιπι {πᾶσι ΟΡιι5 ῬΤΟΘΟΡΙΪ σιιγϑαι5 ἴῃ Ππσοι ρυοθαΐ, ἱπε 

ἃ {Ὑβοριαρ 15 το] αΐ αν. 

ν ἘΜΠῚ οἱ ἰγὲ5 Νίββ. ἀποχαλυφθῆναι. {Ππ᾿όγάας Ὁ]. 

ἀποκαλύφθητε. Βορ. βοοπηάιι ἀνακαλύφθητε. 

ὁ ΒαΙ1ο πορίγα ὡς μηδέ, Ὑ οἴογοθ. αἰϊχιοι ΠΡ. ὡς 
μηδέν, 

Εξα. ἤρ. 9. 



ΟἸἸΜΝΝ ΕΟΝ σον 

οι. 3. 8. 

Πεννιδοι 

τῦϑ 

Βαροοῖ βάθη, 5εὰ ἀβρου μα ῃ 1 ΘΟΠΊΪΠΔΙΙΟΠΕΒ. 

Οὐιϑαι5. δηΐπὶ ΟΠ γι] γον άασ ΕἸ πιΠὰ]., 
Τανθητιε5. ρϑοσαΐα γονοσαΐ ἴῃ ΠΠΘ ΠΟΥ ΔΜ, [ἀ5ε- 
ἀϊοβθ Πιιάϊοῖτιπι. ἀρσοῦθ πὸ ἁιιάθθ1:. ΟΟπίνὰ , 
ῬΥΘοδταΣ αΠ| 4π|6 5181 Του Πϊ πτιτὴ ΟΠ ΊΟΥ ΠῚ ἃ0 ΤῸ- 
ἸΠΟΠΙΟΓΘῚ., {πὸ ἀϊατι  Π] ΟΣ [ΕΠ ΡΟΓΘ 5118 Π| Πρ 5115 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΡΒὺ 

ΔΠΙΠΊΔΠῚ ἃ ῬΘΟσΔἰΟΥΓ ΠῚ 50 ἢ 115 ΘΧ ρα σα γ6 ροβϑ τ. Ε 

. Ῥουτὸ ΑΘΒΙΓΟΡΒΕΙ δὲ 145. βια] τε δὲ Ἰποοπβι} τε: 
δ αΐινα [οϑΕ ΠΔ ΟΠ 5. ον 46 Π5 ΘΧ θη ρ] πῃ} ΡΥΦ- 
Ὑπ6 6 5, 41 «πο πλὰ]α Ρ οβθητα. [π π} 15. ἃ[1Ὸ-- 
οἷονα,, δὲ ὀρριοεῖα. πομπὴ. οὐποίατι σθΠθη- 

περ ἱπτο Θυ ὈΠΠΙΟτὰ 6556. ΔΥΙΓαγθηίαν, ἰάαιιθο., 

πᾶ. τηογῖθ 5ροηΐθ Παΐαμοθ. ΓΟ ΘηΙΘ ΠΕ νἸΐαηι 

“αἶγα πια]πθυιπ!. ἘΓΘΏΪ ΠῚ) δὶ νθηταΓο βδέροι!ο αὐ- 

Ἰπηχίσϑϑθηι Πἀθπλ, τ ΠῚ Π16 510] ΠΠΟΡ ΘΠ] 5.506 Π 10 
ΠΟΠΒΟΙν 556 η1 : ἴπη0 δἰϊαπη ᾿ἰσθὲ ν ἴεθ ΠΟ 65 [115 αἵς- 

ΠΟΘ υ ΘΠ αι ; δ᾽ ΓΔ 6 ἢ ΒΡ ] οἷα Γαῖα 10 ΠΟ 556 1 δ08 
Α 

ΡΤ ΣΘΘΘ ΕΠ} 115 6556. [ον Δα θη] ο να, νἱΐαπὶ πὰπο τὸ- 

Ἰογασα ποη αἰ ̓ τασβθηΐϊ. ἘΠῈ5ΠΊΟΑῚ Ἔγαΐ 10}. οἰμ πὴ 

ἀϊσογοὶ : Τπἰπὰ η πὴ6. ᾿ρϑ ΠῚ} ΡΟββθιῃ τηᾶηιι σΟΠΙ-- 

σερθ, πὶ σου ἀδρυθοαῖιβ. αἰϊθυατη., δὲ ἔδοϊοι 

μῊΪ πὶ μος. Νηι οἱ μἰβ νουθὴβ οδιθπάεραϊ συανὶτα- 
ἴθ ρμἰασας αἴηιιθ Δοθυ ἰταΐθ πὶ, εἴ δάνθγϑιιθ Θὰ5 

᾿ρβὰβ. 4ιιὰ5. δ' θὲ ϑβίγιιθθαὶ Ἰηϑ᾽ ἀἴὰ5. σάνε θαΐὶ 510]. 
Ετοηΐῃ απ] 56 ᾿ἰρ5ὶ ρΡδὺ νἷπὶ ἀδ πιϑάϊο το] πὶ, 
ἀἰαπη πα Π τι} Οὐΐα νθΡῸ δἰϊαπὶ ἃριὰ 

Ῥαυαηι ᾿πνθηϊηλι5 ἀἰοὶ ἃ ἀαΠϑάδπι: δἰ αοί απ 

Βοπλ]οἸ 41]. 

: ρος 
ηιαῖα,, μὶ νοπϊαηΐ νότια, Θ᾿ ϊπηᾶπητι5 πᾶ πο δ πὶ Β δαίοις, ὅ 

ΘΟ ΠΕ] γαῖ οπθη [ἀπ 6πὶ 6 ρθοοδίπη σνᾶνθ 1ῃ- 
ἀποθηΐθιι, Αἰτιπξ ΘΠ ΠῚ 6] αβπηο αὶ ΠΟ Ὲ6 βθηΐθη-- 
τἰὰ πὶ ἀπ μηο05 Πα ΟΥῖι ΠῚ 5.1} 1556... 6Χ πα} πλὸ- 

γ11ΠῚ Ρουνθυβιταΐθ 8 4αρΡ6 ΟΠ ΓΘ ΡΘΟσαςΟΥ 

τῊ Πα ἀπ 6 Ἰμ θυ 15. ΘΧΒρΡΘΟΙ ΛΘ αν δὲ ΘΧ ἐπι}. 

ἀϊοορδηὶ : Ασϑάμπηι, ἔαοϊαμηι5 πηα]α., Εἴ ΘΧ ΓΘ Δ ΠῚ 

ἸΠ] Φαϊ τα τὶς ΔἸ π ρ] Θὰ Πτι5. ΠΊΘΠΒΕΡΆ ΠῚ. : ἰἴὰ τι ν6- 

πΐαΐ ΓΘΓΙΙΠῚ ῬΥΘΘΠΕΠα ΠῚ ̓ ΠΠλετα 110, δὲ πη νουϑᾶ 

1ῃ πηΘ]ονὶ σἴατιι σοΠϑΓππὰΠῖ". 

172. 7 γιιὶ ἀϊοϊεῖς πιά ἰτοσι ᾿οπεια, δἰ ϑόπιιπ, 

πιαζιι : 

ἱδποῦτγας τ ηιιὶ μοτιὶς ἀμῖοθ αὐπάτιπι, οἱ ἀπια- 

φιιὶ μοπῖτς ἰοπεῦτας {τ θπι., οἱ ἰμσϑηι 

υσιίπι αἰῖοο. Ἐξὶ αὐϊθιη ΡΘΥ δεῖ ν].. Οὐ] 5. διιπΐ 

56 Π5115 ρ6 1 ΠΑ ΙΓ πὶ ΘΧΘΡΟἰ ταὶ. ΠΑΓΙΡᾺΠῚ Ροῃὶ ἃ 

ἃ ἘΔ τὰ νεύτυτος ἡριαρτυμένα. Αἱ Μϑ5.. ποηηι}}} 

τὰ ἐκ νεότητος ἡμιαρτημένα. ΑἸ φυϊάαπῃ τὰ ἐχ νεότητος 

ἀυαρτήματα. 

6 Απεχυὶ ἄυο ἸΡγὶ πρὸς τό. ἘΔ1Ὶ πρὸς 

Γ͵τα Δ35. οἵππ 65. ἘΠ γετο τὸ δὲ ἀλόγως. 

τ Γϑουρβίμπιις. προσετίθεσαν οὰπὶ Οοάϊος 494. Ργὸ 

να] σαῖο προσετέ 

τῶ. 

Π ἜΔΙΗ ὄφελον πλέσζαιν: Αἱ ποβιτὶ 5οὸχ Δῖξϑ, δυναί- 

ἀγὼν ἤππς Δοθὶ Ιοσαπι ᾿πνοπῖγο πὸπ ροϊαὶ, ΕΟΓί 556 1 

ΝΜ 5. ΒΑΒΙΓΙΠΙ ΜΛΟΝΙ-. 

5» δ ἶ ’ Ν - Χ .“- ,ὔ 

Οὐ γὰρ ὃ φοδούμενος τὸ τοῦ Χριστοῦ διχαστήριον, 
ἡ ἀναλαίθι - . Δ 5 ΄ 

χαὶ ἀναλαμδαάνων τῇ μνήμη “ τὰ ἐκ νεότητος μαρ- 
ῇ 

τημένα, τολμήσει Ἐατα ρον χειχῶς ἐπισπεύδειν τὴν 
ὲ ἡτὸ ΠΡΟΣ -: 

χρίσιν. 'Γὸ ἐναντίον μὲν οὖν, καὶ προθεσμίας ἑαυτῷ 
2 χ τ 

ἀχροτέρας ἐπιζητεῖ, πρὸς “ τὸ ἐν πλείονι ψρόνῳ ξ τειν» Ἅ Ἷ 
Ἔα ὩΣ ᾿ ΕΣ ἐν: Ἀΐ 
δυνηθῆναι τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἀπὸ τοῦ ῥύπου τῶν 
ε ΜΠ - -Ξ ποι 5.17 ΟΕ 
ἁμαρτιῶν ἀποσμῆξαι. ᾿ Τοῦ δὲ ἀλόγως ἐπείγεσθαι 

Ν ᾿Ὶ ἊΝ , 

πρὸς τὰ μέλλλοντα, ἀπόδειξις Ἀχιτόφελ χαὶ Ἰού- 

δας, οἵ διὰ τὸ βαρύτερα χρίνειν τὰ παρόντα τῶν 
ΤΑ αὐτὸ ἀρ εν 5. σ᾽ ΠΛ Ε- ἃ τα οὴ Η - 

μετὰ ταυτα, Χχαϊ τὸν ἐν ανϑρωποις ονειόισμον τῆς 

3. ΄ ,ὔ ΚΝ ἀν λυ , , - 
εν γξεννὴ χολάσεως. τον ὁι αγλόνης θάνατον τοῦ 

αὐτομ. 
ι 

τερὶ τ 
᾿ κ -, Ἔα ΝΘ ΤΣ 

χαὶ δυσηρεστοῦντο τῷ βίῳ, 

, , 3. Ἃ ᾿ ΄ 
ατου προετιμησαν. Οὐχ ἂν γὰρ πιστευοντες 

ἀλλ᾽ 
τίθεσαν ἂν τοῖς 

Ἀκόμα α Ξ ἢ 
οὗ μέλλοντος αἰῶνος ἀπηγχονίσαντο, ἶ 

“πιῶ προσετί 
ΞΟ ΔΩΝ ; Μ᾿ 
ἐνταῦθα, φοδερώτερα Χχρίνοντες τῶν παρόντων τὰ 

᾽" ε εὴ ἢ 

μέλλοντα. Ὃ ποῖος ἦν ὃ Ιὼδ λέγων" 5 θφελον δυ-- 
, Ξ τάξας ΠΧΩΝΣ ΕΑ ἘΣ 

ναΐίμην ἐμαυτὸν γειρώσασθαι, ἢ δεηθείς γε ἑτέρου 

χαὶ ποιήσει μοι τοῦτο. ὰ 
ΣΈ ΞΙΣς τξ Ἁ 
ἔχ τῶν τοιούτων ὙΔΡ 

᾿ 
9. χαὶ 

" ἀσῥνος δῇ 
τὸ τῆς ἘΔΉΤΠΣ δύσφορον ἐνεδείκνυτο, χαὶ τὸ Ὁ: 

τὴν ἑαυτοῦ ἐπιδουλὴν εὐλαδὲς διεσώζετο. Τοῖς γὰρ. 
“ 4 βιαίως ἑαυτοὺς ὑπεξάγουσι χατάχρισις ἀνδροφονία ἷ ΕῚ 

ΕΒ ΡΟ ΥΡ 3 ν᾿ " 7» φ'ρνν 
ἐπίχειται. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ παρὰ τῷ Παύλῳ εὑρήχα-- 

, ς , Η 
μὲν ὡς λεγόμενον ὑπό τινων τό: Ποιήσωμεν τὰ χα- 

.} « νᾺ Ἁ 

χὰ, ἵνα ἔλθη τὰ ἀγαθά: ἡγούμεθα χἀχείνην τὴν 

ἐπιτήδευσιν Ὀχοῦλίον εἶναι ἁμαρτίας μεγάλης ἐπα-- 

χτιχόν. Λέγεται γὰρ γεγονέναι ἐκ τῆς πολλῆς δια- 
ἣ , 

στροφῆς χαὶ τοιαύτη τις γνώμη παρὰ τοῖς Ἰου- 
ἐτν ρος ν ἀϑθιν Ξ , 

τι ἐπειδὴ ἣ φθορὰ προσδοχᾶται τῷ πλή- Ῥω] Ε τ Ἵ ͵ 
ἄς Τὰ ξ ε 

θει τῆς ἁμαρτίας γενήσεσθαι, φέρε ποιήσωμεν τὰ 
᾽ » ᾿" Ἁ ν 

καχαν απὸ 
“ 

σωμεν, ὥστε 

ἔσχατον μέτ τρον τῆς ἀδιχίας πληρώ-- 

ἐπελθεῖν τὴν ὃ ἐλλο ον τῶν παρόν- 

των, χαὶ ἐν τῇ βελτίονι χαταστάσει γενέσθαι τὰ: 
σύμπαντα. 

Οὐ ἣν τῷ λέ τοις ᾿ νος “Ν Ἄν ΙΝ " 
υαι οἱ λέγοντές τὸ πονήρον χαλον, χᾶι τὸ χαλὸν 

, ; ᾿ - "Ξ ἊΣ 
πονηρὸν οὗ τιθέντες τὸ σχότος φῶς, χαὶ τὸ φῶς 

σχότος᾽ οἱ τιθέντες τὸ γλυχὺ πιχρὸν, καὶ τὸ πιχρὸν 
ἀν τον τς, μι Ε 

γλυχύ. Τελείου δέ ἐστι τοῦ διὰ τὴν ἕξιν γεγυμνα- 
᾽ Υ͂ »-Ξ "ΕΝ ΑΞ Υ , 

σμένα ἔχοντος τὰ αἰσθητήρια, διαχρίνειν δύνασθαι 

πιθη το πὶ οἰ ρίαπι σψϑηΐγο ροίουϊξ, γοῦθα φαϊοπι ΦοὈὶ 

ΠῸΝ 6588, 564 ῬοΥΙρΡ ἢ γαβὶπὶ ἀπαπηάαιη,, 4 ἸπίοτΡτος 

5 σθϊποαγο γο]αοτῖξ, ΨοΡιιπὶ πιογέοπη οἴ ἐπιπλα] τὴ 51Ὀὶ 

σαπρία τις Ρυθοαΐαπι δϑϑ. 
4 ἘΔ εἰ Ἀδρ. ῥυΐπιις τὴν διαλλαγήν. ΑἹ φαϊηχας 

Μϑ5. τὴν ἀλλαγήν. διαξίπι ἔγοβ Μί5ς, γενέσθαι τὰ συμ.-- 
πτώματα. ΤὀὈ᾽4 πὶ ἴῃ οαἀ 115 Ἰορίταν χαὶ οἱ. 5.4 Ῥγὸ 110, 
χαὶ οἷ, ἴπ ποβίγὶβ 58ὲχ (οά]οῖθιις ξουιρειπι ἱπν οπΐπαιις 

«ἧς 
οὐαὶ οἱ. 



ΘΟΟΥΜΕΝΤ. ἘΝ ΕΒΑΙΔΝ 

πα ἐν χ -' "πῇ . 
τὴν τοῦ χαλοὺ φύσιν ἀπὸ τοῦ πονηροῦ᾽ χαὶ 

““" Ε Ν , μ᾿; Ν λ Δ 

τραπεζίτου, τὸ χαλὸν χατέχειν, ἀπὸ δὲ παντὸς 
νν - ΕἸ , ἔτ, , Αι ν εἴθους πονηροῦ ἀπέχεσθαι" διεφθαρμένον δὲ ἔχυν- 

ἧς ΕΕ πΉδνΝ Ξ 
τος τῆς ψυχῆς τὸ χριτήριον, ἐνηλλαγμένας τὰς 

Ἢ Ὦ δ ε 
μαρτυρίας περὶ τῆς ἑκάστου ἀξίας ἀποδιδόναι. Καὶ 

᾿ ᾿ , Η 
ἔοιχε πολλή τις εὐγέρ 

τ . δὴν ας , ΟΣ, - 
σει πρὸς τὸ τὰ ἐναντία δοξάζειν τῇ 

ξια εἶναι τῇ " ἀνθρωπεία φύ- ξια εἶναι τῇ ρωπεία φ 
τε 

περὶ ἕχαστον 
Ε Ἀ ᾿ Ξ -ς Ἶ 
ἘΠΕ ΙΗΣ Καὶ εἴθε ἐπὶ μόνους τοὺς ἔξω τῆς χατὰ 

τὰς Γραφὰς πίστεως αὐει! ἣ ἀραμοιλς αὕτη, οἵ 

ἰσοπαλεῖς λέγοντες εἶναι τοὺς περὶ ἔχάστου πράγ- 

ματος λόγους, χαὶ πᾶσαν “ ἐνάργειαν, τὸ ὅσον 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, εἰς 

τὸν ἄργυρον, 
ἘΠ ΕἸΝΝ ἢ “- ΄, εἶ ΄ Φ Ὰ 

γαι τὸν ἥλιον, εχ του μελαίνειν τὰ σώματα οἷς ἂν 

ἀμιφιθολίαν ἄγουσι, μέλανα εἶναι 

ἐχ τοῦ ἰοῦ ὃν ἀφίησι, χαὶ μέλανα εἰ- 

ἢ ᾿ ἢ γ ισε- 
ἐπὶ πλέον προσομιλήσῃ; λέγοντες, χαὶ ἐχ τῶν 

τοιούτων τὸ τῆς ἐπογ ἧς χκατασχευάζουσι δόγμα, 

ὡς τῆς αἰσθήσεως παραλογισμοὺς ἐ ἐχούσης, χαὶ οὐχ 

οἷά ἐστι τῇ φύσει χαταλαμδανούσης τὰ πράγματα, 
τ εν ξωύραθίας ἃ τς ΘΣΘΟΝΕ ἀλλ᾽ ὑπὸ μὲν ζωγραφίας ἀπατωμένων τῶν ὀφθα 

μῶν" ἐπὶ δὲ τοῦ τραχήλου τῆς περιστερᾶς ἄλλοτε 
ἘΣΣΣΩΣ ΡΝ ἀβορενει οσοοι 
ἄλλας χρόας υεταλαμιδανόντων πρὸς “ τὰς ἐχχλί- 

τὰ ον τε Σ ὰ 
σεις τοῦ ζώου, χαὶ τὰς πρὸς τὴν ἀχτῖνα σχέσεις, 

" ἦ παρ τ κν ἀΑΡΘΡ 
συμμεταθαλλομιένης τῆς ὄψεως. Διὰ τοῦτο ἐπιστή- 

σαντες τῇ διὰ τῶν ὀφθαλμῶν καταλήψει, οὔτε τῇ 

ἡμέρᾳ συντίθενται, οὔτε τὴν νύχτα διμολογοῦσιν, 
ΤΣ τε ἐχπίπτουσι, 

ἐραδον τς τα ᾿ τειν δῷ 
ἐχ δὲ τοῦ ἀκολούθου καὶ εἰς ἀθεότητα 

΄ πὶ , - ,ι - ν -» ψ; 5 

μήτε εἰ προνοία Θεοῦ διοιχεῖται τὸ πᾶν, μκήτε εἰ 
“» ,ὔ ᾽ὕ Ἷ Ν» ν ἃ 

αὐτομάτως φέρεται συντιθέμενοι. ἴδοις δὲ ἂν πολ- 

λοὺς χαὶ τῶν πεπιστευχότων τοῖς νομιχοῖς χαὶ προ- 

φητιχοῖς γράμμασι, 

τὰ πιθανότητος ἀπομαγχομένους ὃ 

τῇ περὶ ἕχαστον ἐνστάσει με- 

πρὸς τὴν ἐνάρ- 
Ε' ἐᾷ περι δ Ἢ 

γέειαν, ὥστε σαθροῦσθαι καὶ διασαλεύεσθαι τὸ ἐν 
- τ " γ 

τοῖς δόγμασιν ἀληθές. ᾿Αλλὰ πιστεύειν μὲν εἰς Χρι- 
Α - -ς ε' 

στὸν Ἰησοῦν ὁμολογοῦσί τινες, εὑρίσκονται δὲ μιὴ 
᾿ , - -Ὁ ἄς τ - 

Κχτηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ, καὶ ἐν τῇ αὐτῇ 
“" ,’ ἀλλ᾽ " Ἵ ΕΣ Ξ ἘΞ ́  ἐν ΄ - 

γνώμη, ἀλλ᾽ εἰς τὰς ἐναντιωτάτας διαφωνίας ἀπο- 
οὐ σχιζόμενοι" οἱ μὲν διὰ ἰδιωτισμὸν, οὐχ ὀλίγοι δὲ 

» ἘΔ εἰ ἤδρ. του 5. ἀνθρωπίνῃ, ΑἸ «αΐπιμις 
Μϑς5, ἀνθρωπείᾳ. 

ς ἘΠΕ εἰ ποσίτὶ βὸχ Ν55. πᾶσαν ἐνέογειαν, πος ἸἾΓ6 

Ἰορὶι Ἰπέονργοβ, οαπα νονρίαΐ, Οπισιθηιτ6 αἰἷπι ορεναῖο- 

πίαπε. Νϑαθ. ἔαπηθη ππᾶσπτιβ 116 ΠΙ ΡΓΟΤ πὰ ΟΠ ΠΤ 

ΘΟΠΒΟΠΒ115 ἕλοι, ὙΠ ῚΓα Ἰο σ᾽ ὁροτίογο ραΐοπι. [πιὸ πα ῃὶ 
ῬΡΟΥΒι 5 ἴ551 πη τι Θὲ ΠΤ] ΘΠ τι πὶ 6556 ΠΙΡΓΑΡΙΟσια,, 41, 

Θατα ΒΟΥ ΘΠ τιπὶ οϑϑθΐ ἐνάργειαν, ἱποαπΐο ΒΟΥ ρβουϊης 

ἐνέργειαν. Αἰ46 ὁ 46 τὸ 60 τηΐϊπι5 θ᾽ Γατὶ Ῥοββο ἂγ- 

Ῥίτγον;, οἱ ποῖ τάτο ἀσοϊ ας, αὐ ἴῃ ἀπαθιι5 Πἷς νοοῖ - 

Βι5 ὀχβουοπ 415 οἤοπαπί ΠΡυατΙῖ, οἴ αἰϊατη ἀ]1ὰ Θοπι-- 

γαπίοηΐϊ. ἘΠ]15 Γοὶ οἰπὶ πηυ]ΐα εἰπί ΘΧΘΠΊΡ]α., ἘΠῚΙΠῚ 

«υπηΐαχαΐ ργοΐεντο Ποῖ, 4πο4 5656 45] αὐτομάτως 

οΟἸοννα υἱάείασν, Νατὰ ποῖ ἴα πι]ῖο Ῥοβί, ἈἘὶ οἵ ἴῃ 
ΘΎ115 οἵ ἴπ {πἴθιι5. ΜΊ55. Ἰορίταν ἀπομαχουέγους πρὸς τὴν 

ῬΒΕΟΡΗΕΤΑΜ. σΑΡΌτΤ ν. τὸ9 

δοχίμου Ο πια]ὸ ἀἰβεϊ πσιιθιΘ ρ 556 ; [ΘΠ] 116 5016} 115 πηθηβα- 

ΥἿ,. Ζαρὰ Ροπιιπὶ οδὲ., ΓΟ πο ῦῸ, αἴηπθ ἃ ΟἹ πὶ 

Ὠ]Δ]] 5ρθοῖθ ΒΕ ΠΕΡ : 5664] 41| σου ιρίαπι Πα]νοῖ 
Τα Ἰοα πα] [ἀου] το πὶ... εἾ115 δϑὲ 6 τ πβου) 5616 

ὨΙΘΡῚΕ5. ἸΠ5ΓᾺ 1 [Θ5ΕΠ ΠΟ πὰ ΡΓΟΐουγθ. Αἴπτι8 
πᾶ σηα “προ ατὴ [ΔΘ] ΠΠ τὰ 5. Πα πη ΠὸΡ ΠΑ ΓΙ ᾿Π6558 
νἰάθιι δάἀνθυβαη!α, τ} 501} π|564 116 ΓΘ] νυ τα 
ΘΟΠῚΠ.  ΠΙβοθ Πα]. ἘῈ απ πᾶπὶ αὐ 605 50105 “πὶ ἃ 
ΒΟΡΙρΡΓγγιι πὴ {16 σι πὲ Θχ γα ποῖ, ΡΟ Ρν θη ἰβϑοῖ ἰ5ι- 

Ἰνοῦς ἀἰδονοραητῖα. Οὐ ἄτην ἀϊοιιη τ 5ΘΡΠΠΟΠ65. (8 

ν6 Ζιια θὲ. ΠᾺΠ 05. δ᾽ υδάθπη. ροπ θυ 5. 6556. ἃς 
ΠΙΟΠΊΘΠΓῚ.,. ΘΙ ΠΘ ΠῚ, ἄπιΔ ἢ {{|ΠῈ 1Π 0515 δϑῖ, ον] θη-- 

{ἰὰπ π᾿ ἀΠΟΙΡΙ ΠῚ σΟἸ]οοαπε. ΑἸππὶ ν᾽ 46] 106 8 ἀρσθη- 

{{|Π| 6556 ΠΙΘ αΠ ΡΓΟΡ δι γα  σΊ Π 6 π, {πὰ ΡΟ π- 

αἴτιαι, ᾿ρδιιμη]τι6. 50] 6 πὴ. ΠΙΘ ΠῚ 6556... ἡπ04 οὰ 

σΟΥΡονὰ {1015 ΕἸπιε{π|5. πη ΠΟ ΔΓ, ΠΙσΓἐβοδηΐ. 

ΑἸάτι6 οχ Πα} 5061 γι] ΟΠ 115. δύπιπη (ἰδ 556 η- 

510 15 γοίθη το 6 ἀορστηὰ ἔλα ΠῈ, [ἀπ] πὰ πὶ [Ἀ}]ὰ-- 

{|| ΒΘΠ 5115... ΠΘῸ 15 {{π4|65 παῖμπγα Οχ βίη, ἃρ- 

ῬΓΕΠ θη αι. 564 αὶ ΡῈ ῥἱοιαναπι εἰθοἰ οἷτιπ ει 
ΟΟΥΠῚ : [ἃ ἴῃ ΘΟΟἰ τι] 85. ΘΟ]10 Αἰϊο5 δὲ ἅ]Π105. ΘΟ] Ὲ5 

γΘΟΙρῖπ, δ τι6 

ΔΟΠ ἀο Ππιοῖ5. ΟἸἤθοῖαι οοησρδοῖτιθ. ματιά τιν. Οὐια-- 
ῬΓΟΡΙΘΙ οὐπΠ} ἈΠ] Πλ τι η} ̓η 6 ἀτιηΐ ἃ (1 ΘΔ πὶ {τις ΡΕῚ 

Θοι 05 Πξ βου ΟΘΡ ΟΠ ΠῚ, ΠΘήτι6. ἀΐθηι 6556 δἰα- 

{ππ|ηξ, ΠΟ τ16 σΟπἢτοπίι Ποοίθηι , ἃ[τπ|6 ΘΧΊ Π 6 

ῬΓΟΪΑ αμην ἴῃ ἐπι ρ᾽ οαίθηι : ΠΟ 116 ΘΟην ΘΗ ᾿Πῖ6}" 

ΡΙΌπΕ ναυῖε ΠΘουτττι Δ ΠΙΠηΔΪ ; 

1ΠΠ05 πσλιιπη οὶ ρνον ἀθ πὰ σα θΘ ΠΟ ΠΓα1)" ΟἸΠ ἃ, 

ἈΠ [6 ΠΊΘΡΘ δὲ ἔουτῖο ἔδυ πῖιν. Οὐΐη οἱ νἱἀθὰς 
ῬΓανίπιο5. δια πὴ Οχ 115, ἀπ] ἸΘΡΆ 15. ΘΓ ΡυΌρΠ- 

504 [615 Θουρίαν Ια. ον ἀθν, ἀπ Π1Ὸ «ποάδμῃ ἴπ γὸ- 

Δ βι5 5ἰπριη 5 ΡΙΡΟΡτσ δ η 15. ΟΡ5Π παῖο σα ἢ γν 51-- 

τ Πα ἀἴπῈ ρει ϑρὶ ου τα ἀὸ Ἔν] θπεῖδο το ποίαν ; 

56 πιὶ ἀορηηδέιπι ἰα]ασοαξ νϑυϊτὰ5 δὲ σοποιτϊαίαν. 

ΠΟ ΠΟΏΠΆΠῈ οὐθ θυ 56 αα] θη οοπἢτθητι ἴπ 

46βιιπὶ ΟΠ νἰβειι πη, Πθο τἀ πη θ ἱπυ θη πε" ον οι 

ἦρι ἐοάίθηι σόπδιι, ἀμί τι θαίοπι σοι θηίΐα,, 56 ἴῃ 

ἐνέργειαν, ποτα ἀ αἰ ίταπι δϑὲ «πὶ οχ α]115 ἔρις Μ55. 16- 
Βοηάτιπι 51: ἀπομαχομένους πρὸς ἐνάργειαν, ραρπαπίες 
αεἰνογδις ονϊοπίίαπι. 56 ἃ 414 ρ]πγα ὃ οτ εἷς Ἰερὶ 

ἄερβενε πᾶσαν ἐνάργειαν ΠΘΙΠῸ ΠΟΡΆΓΠΙΓΙΙΒ 51, ΠΙδὶ 481 ει 

ἶρϑε πρὸς τὴν ἐνάργειαν ἀπομάχεσθαι γο] τότε. 

ἀ δὶς ἀπιψαϊ ππτῦ 1ργι. Νιοβίῖγα δ το ἐκ τῶν με- 

λαίνειν. 

[ὉΠ ΠῚῚ πρὸς τὰς ἐπικλίσεις. ΑἹ υΐπαας Μ55. ἐχχλίσεις 
Βερ. Ὀυϊπηυ5 πρὸς τὰς ἐχχλησίας, ῬΘββί πη. 

{Τὰ Μϑ55. οπιποβ. ἘΘΙΕ ἐμπίπτουσι. Μοχ Β εξ. βεοιπ- 
415 ἐξ (010. ῥΓΐπηι5 θεοῦ δὴ 

4 ἘΜΠΠῚ οἵ ἔτοϑ Μ85. π' πρὸς τὴν ἐνέργειαν, «ἄνεσις υἱπε 
αϑέπαϊ, Ῥδϑβῖτηθ, ΑἹ αΐουψας (01. εἰ Ἀεξ. βεοαπάήτις 
πρὸς τὴν ἐνάργειαν, αὐνονσις ἐν ἀοπΐαπι, ορπιο, [,6- 
885 νεἸτπι {πὸ θαυ] απο ας 5 μη1}1 πιοπάο ΕἸχίπηιις. 

ι.1)}6ς5. 5. 
23. 

Ι, (οτ. 

τυ. 



ον. 

τ τ 

Εἰὐεία. 

τῦ. 

Ριον. 

16. 

7: 

ἀρ δὲ 

Τυϊὰ. ν. 3 

Ττι0 

ἀἰβοονά ἰα5. πανὶ ῃ16 1Πῖ6 1" 56 ΡΘΡΟσηδηΐο5 ἀϊντάπη- 
τὰν. ΑἸ ἀαϊάθηι ΟἹ» 51 ΠΡ] ]ΟἸ ΓΘ}, 8111 γΘ.Ὸ ΠΘῸ 

Ῥάτιοῖ. ὁ} ΡΥ ΠοΙρατι5. δε τππὴ ἃ πᾶ ΠΘη 510- 

τἴᾶ πὶ, να]σὸ οβίθπ ον νο] πὶ “πιὰ πὶ δἰ πὶ βαρίθη- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒῸΝ 

[057 {ΖΔ 6 ΘΟΘ ΠΙ ΠΙΟΠ6. οεο θυῚ5 ρυςϑίοητ. Οιιὰ-- 

ΡΓΟΡίθι γϑίου τα σιηῖ Ομ πὰ ΠΟΠΙΪΠΙθ115. ἀἸ55: 4 6η-- 
{0115 Ἰπῖθ ν᾽ 56. ἀοσιηαῖα 16 θυ πα πεα ἐΡα ἀ6η11-- 
ῬῈ5.: Ζαὶρρ6 5110 συίβαιιο ἀοσπιαῖ τπθπο ριτ- 

ἔραοῖθ ᾿Π51511.,. ἴθ. ἀἸ ΓΘ υ π15 Ρ] αοῖτα Θυ ΡΟ οἵ 
ΘΟΠ ἴα 6 ἀσου πὰ ΘΟ ΠΟ ΠΠΟΠ 6 οΘΟΠδία. {ΠΠῚΠ Δ ΠῚ 

ἀπ τ6 η} 11 {{ ἀσοί στ πᾶ πὶ ἈΡΟΒΓΟΠΙΟλ πὶ ΟΡΒΟΡν α556.. 
αἴσχιιθ ἃ]0 ἀρΡΟβ(Ο 15. Ρ61 {ΡΠ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΔΟΟΘΡἾ556 56 
Θν ΠΡΟ] 11 ΡνὩΘἀἸοα ΠΟ πΘὴ} σα] ΟΥἸΠ 1, οδιοπάογοηῖ 

ῬΘΙ δια πὴ οἶγοα ἀορσηηαῖα. σΟΠΟΟΡἰὰ ΠῚ 56. τιΠ|1|5 
ἘροΙοβίω ΟΠ Ί5 11 βάν θη 6556. 

1τ. Νὅο νοιῸ δά ϑβοϊθπιϊδιη 5ο]π οἱ δά ἀο- 

Οἰν απ. , 564 ἃ Ορονὰ δια πὴ ΧΙ ΠΑ 56 Ἰβίμοος 

ῬΘΡΓαν 110 : δἰ ψαϊ θη, δέσει υἷι υἱγὶ χι υἱ- 
εἰθηίμ 6556 Το : πονίδδίηια [ἀπιὸρὶ Θατιηι 

ϑρθοίαπί ἐπ Πιπάϊπιηι ἐπ [ογπὶ. Ἐὺ, Εξὶ Πιιδίιις αὶ 

Ροιὶ ἐπ [ισεϊεῖα διια, οἱ ἱπυρῖτι5 χει τπαποὶ ἐπὶ τπα- 

{τα σα. Ἐτοαὶμι 51. αυϊ4 σοπιθι ρἠατιι. αΠΠ| 0116 
ο5ῖ, αἱ 1ὰ σθητι5. ρΟΡΠ ΠῚ νϑρὰ Π 501. Τάθο οἱ 

ΘΑ] Ομ Ο ἢ. ἰδ|Π260 ΤΑΙ τι ἢ ̓Π͵6 1 56 μαναὰ ἃς ἐρτιὰ- 
᾿ὰ πα! δππιηθυαϊ., 15 νου 5 : «Ζ{πὶπια νοτίας 

εἰ ραγαϑοίαπι εἰ οὐ οιιγιεῖγι 5ΘΓΠι τ θη, αϊοίαςτι6 

βαρίιοιαζιηι., οἱ «Οπϊβηιαία : ἐπι οἰ ἰἶβας ιιδιϊαπι 

ϑόγαπι, οἱ μά ϊοίπιην ἀἰγῖσας. ΜΆ ΠῚ ̓σίταν νὰ ΡΠ ΠῚ 
Οἱ [Ὀϑεμδητον ΡΡΟπιιητίαηι ἡ Ἰοῖα. πλιὰ οἱ 0}0- 

ποχῖὰ ἢ ἀαῖρΡ6. Χαὶ ἀπιθήιαη ᾿Ὲ5. θαϊθαηξ ΡῸΡ 

Ἰἀοηθαμπὶ γι] ΟΟἸ ΠᾺΓΙΟΠΘ ΠῚ Π.] ΓΔ Ι ]τ16 ἸΠγ  ϑισα- 

το }, ΤΟ ΠΠΟΥῸ ἃ0 ΠΙΗΪ5. ΡΓΟΡΘγαῖο, ἀρ μηδ ΠῚ οἱ]-- 
1106 ὲ ἀϑϑοηταητιν. Ῥοῖοϑι. ἀπιΐθην παῖϊνα αἰ] θοι-- 

(65 νἷβ ἂς [Δσα] τα5., Ὁ ΟΡ ΠΟ οϑῖ, Πῶδο ὈΡοοβίαν. 

πἰ πη γιιπλ αἰἰδιϊποῖο. γϑυι Παιγὰ5 ἀἰντάθγο : πιὰ- 

ὨἰΓοϑῖα ἃς Ρἰαπα ἴσθι ἥτι85 6] 56} βιιηΐ σθη6- 

υἷβ : ἀἰβοουπθνο {πὸ σπῈ σοη γα να. ΟἸ Δ ΠΙΟΡΡῈΠῚ 

411 5101 δυὰς σοηβοῖτιβ. 586. ἀϊνίπα πὰ Πα] ΘΟ οα 

Ῥυο Ἰτιιηῖ 6556.) ἃἰθ θαι : ὑπεσιεσιιιηι σὲ {ἰὐὶ οἷο- 

φιιίιιπι πιθῖιπι. Οὐ ΘΠΪΠῚ ΥἶΧα5. δὲ Παγοῖα Θχοϊταηὶ 

ν» Ἀδοθητῖον (οι οὔκ (οᾶοχ διὰ φιλαργυρίαν, οἵ 

ἰϊα Ἰερῖθϑο ρμυιϊαπατι5 σὲ ΤΊ πιαππιιβ, {αὶ σουτουῖτ, ρὲ" 

ανιαϊίαίεηι οἰπει απ τ ρμεοιιῖςθ. ἘΜΤΕ ἴαπιοη δἰ α}1 

«πάις Ν55. διὰ φιλαρχίαν, οὗ με ἱποὶρατιις οἐμιεἰ ἐπιτνι, 

τοοῖτιβ. Ηδια Ἰουρο αφιπηάιιο ΔΜ55, ἐνεπὶ 

ἘΝῚ εὐ Ἀδρ. φιιανειβ ἐπιδείκνυσθαι, 
ς Αππ αὶ 5οχ ΠΡΥῚ γνῶσιν ἔχουσι. Ὑοχ ἔχουσι οροτα- 

ἐπὶ απο ϊο ἱπιογοιοναῖ, 

ιδείκνυσθαι. 

Μά] ἰαπηθη ἔχωσι, 

41πιᾶπ ἔχουσι. 

τ [δουίρϑίπιια. διατάσεως οαπὶ (οὐ, 494. ἘΜΟΡαιαν 

διαστάσεως. 

ο 

5. ΒΑΒΙΠΙῚ ΜΑΟΝΙ]. 

ς ᾿ ᾿ ΔΝ , ᾿ Ὁ, Σ . ᾿ 
χαὶ οἵ διὰ ἢ φιλαρχίαν χαὶ χενοδοξίαν, ἐνεπιδεί- 

" 
χνυσθαι θέλοντες τοῖς πολλοῖς ὡς ἄρα εἶεν σοφοὶ [Ὁ » 

καὶ ὑπὲρ τοὺς ἄλλους τὴν “ γνῶσιν ἔχουσι. Διὰ τοῦ- 

τὸ πάντα μαχομένων ἀλλήλοις χαὶ ἀντιδογμα 
᾿ Ἂ 

ζόντων πεπλήρωται ἑχάστου φιλονείχως τῷ 
Μ 

δόγματι παρισταμένου, χαὶ μετὰ " διτ ξ ὡς σφο- 

δροτάτης τὰ τοῦ ἑτέρου ἀνατρέπειν χαὶ διελέγχειν 

βιαζομένου. δ 4 
ἄρας Ὁ ΡΟ τ να ἀν τὸ 
Ὄφελον δ᾽ ὅ οἱ αὐχοῦντες τὴν ἀποστο- 

ς φγν , ΄ ᾿ ᾿ Δ ΝΣ 
λιχὴν διδασκαλίαν τετηρηκέναι, καὶ χατὰ διαδοχὴν 

ΕΞ τ ἀπ᾿ ἐχείνων τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου παρει- 
Ξ ταν ἄσος Ρ 

ληφέναι, διὰ τῆς περὶ τῶν δογμάτων δμοφωνίας 

ἐδείκνυον, ὅτι μιᾶς εἰσι “ μέρη τῆς Χριστοῦ Ἔχ- 

χλησίας. 

ο. μόνον Φθάνει αὕτη ἣ τα- 

πὶ τὰς π πράξεις Ὁ εἴπερ Εἰσὶν δὲοὶ 
τὰ - ἐὐλφβσς 

τελευταῖα αὖ - 

ὶ, ἼἜστι δίκαιος ΣῊ δ 

᾿ 
δὶ γόρ τί ἐστι σεν Ὁ τού- 

τοῦ τοῦ γένους ἂν εἴη καὶ ἣ ἀληθὴς δικαιοσύνη. Διὸ 
. κ 

χαι ὁ Σολομὼν ὡς 

ΕΣ 

δμότιμα ταῦτα ἀλλήλοις συνα- 

ιθμεῖ, λέγων - “" Νοῖῦσαί τε παραῤφολὰς χαὶ σχο- ῦ Ω ἱ ν ς 

τεινὸν λόγον; ῥήσεις τε σοφῶν χαὶ αἰνίγματα νοῖ;- 

σαι δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ χρίμα κατευθύνειν. Πολ- 

λοὶ οὖν χατὰ συναρπαγὴν παρηλλαγμένας τὰς χρί- 

σεις ἐχφέρουσι, πρὸ χαταλήψεως τῆς ἐξ ἱκανοῦ λό- 
ΑἸ ΣΝ πλεῖ Ξ ῃέ ἊΝ 8 ΡΣ ἐχ τ 6. 

γου χαὶ ἐπὶ πλεῖον ἐρευνη ἕντος ὃ ἐγγινομένης, ἀδα- 
, 1 

σανίστως χατὰ προπέτειαν τὰς περὶ ἑκάστου δόγ- 

ματος ῥιπτοῦντες συγκαταθέσεις. Ἢ δὲ τῆς διαλε- 

χτιχῆῇς φύσις μάλιστα πεπίστευται ταῦτα παρέ ἐχεῖν 

δύνασθαι" τὰ διαιρεῖν εὐχρινῶς τὰς τῶν πραγμάτων 
ν τῷ ᾿ 

φύσεις, χαὶ τὰ διβογενῇ γνωρίζειν; χαὶ τὰ ἐναντία 
ἐξ 
διαχρίνειν. Διόπερ ἢ συνειδὼς ἑαυτῷ τὴν θείαν δια- 

λεχτικὴν ἔχοντι, ἔλεγε τ' Ηδυνθείη σοι ἣ δια- 

λογή μου. Ἢ γὰρ τῶν ἜΞΓΩ χαὶ φιλονείχως 

ἐπιδαινόντων τοῖς τ πρά Ὑμασι διαλεχτιχὴ οὐχ, ἡδεῖα. 

ἀλλὰ παραπιχραίνουσά τίς ἐστι. Τριῶν δὲ συζυγιῶν 

οὐσῶν, φωτὸς χαὶ σχότους, καλοῦ καὶ πονηροῦ, πι- 

ἃ δὶς Μῖςς, ποβισὶ οἴηποβ, ἘΘ1Π οἱ καυχοῦντες. 
οἰ ὸχ μέλη ποὺ ἴοοο τπαρὶς ἀντι ἀογοῖ ; 564 οἰὰπὶ ἱπ 

δ 15. εἴ ἴπ ποσί γῖβ βὸχ Νῖ55. ἰοβαταν μέρη, φαϊ ααπι 

χαϊατο ποίαβ ατιχί πηῖιβ. 

ΓΈΜΙΙ τελευταῖα αὐτῆς, ππαὰ]ὸ. Αἱ Νίεβ. πομπα}]ᾳ} 

αὐτῶν. 

ΚΕ ΓΠΧΧ νοήσει τε παραθολήν. δε. νἱάς Ῥτονογρῖα 

ρ58.} 

ΒΝ δἴογθϑ ΑΙ Ζαοι ΠΡ ΎῚ ἐγγενομένης. 

π᾿ ἘΜῈ ὁ Αἴ π ποβίυὶς βὸχ ΝΜ55. αὐεϊσαϊις 

ἀεκιοναζατγ. 

συνειδὼς. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ 

χροῦ καὶ γλυκέος, πότερον ὑποχειμένῳ 
τ τὐαν : 

ταῦτα, ἢ κατὰ γένος ἀλλήλων ' ἀποδιέστηχεν ; Ὡς 

μὲν οὖν πρὸς τὸ ἁπλούστερον, σαφὲς, ὅτι τὸ πονη- 

ρὸν ἐπὶ τῆς τῶν ἠθῶν μοχθηρίας τέταχται καλὸν 
δ "" - ὟΣ 35 πο ῃ ͵ " 
δὲ δρίζονται ἀγαθὸν ἐπαινετόν. Πάλιν, σχότος μὲν, 
ἌΝ λον τα πο νΝ ΠΕ ΡΟΝ ΟἿΣΙ διαὶ Δ ἀὴρ ἐστερημένος φωτός "ἢ φῶς δὲ, οὐσία διαλυτιχὴ 

, , Αἴ ἐ Ε » δ, Β - 

σχότους. Πάλιν, γλυχὺ μέν ἐστι λειότης χυμοῦ ἢ 

χυλοῦ τὴν γευστικὴν ἡδύνουσα αἴσθησιν" πικρὸν δέ 

ἐστι γευστὸν ἐχτραχύνον τὴν γεῦσιν. Κατὰ μὲν οὖν 

τὴν ἁπλουστέραν νόησιν, τοσοῦτον διέστηχε ταῦτα 

ἀλλήλων. Τίς οὖν οὕτως ἔκφρων, ὡς ἐν νυχτὶ βα- 
, δὼ Σ .5 θείᾳ ἑστὼς, φῶς ὀνομάζειν τὸ σχότος, χαὶ συγχεχυ- 

μένων αὐτῷ τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τῷ σχότει, ὡς ὑπὸ 
Ν , - γε μ ΄ω , 

φωτὸς χαταλαμπόμενος διαχεῖσθαι ; Τίς δὲ τῇ γεύ- 
- -Ὁ Φ᾽ 

σει τῶν πιχρῶν ἀλγυνόμενος, ὡς ἐπὶ γλυκύτητος 

ἧδονῇ διάχειται; Τὸ δὲ αἰσθητὸν χάλλος τίνι τῶν 
ΕῚ ἢ Φ τ ΚῚ ΝΜ σ͵ 2 .- Ἀ 
ὀφθαλμοὺς ἐχόντων οὐκ εὔγνωστον ; ὁτι ἐν τῇ πρὸς 
Μ' - - - 

ἄλληλα τῶν " μερῶν συμμετρία μετὰ τῆς ἐπιφαι- 
, - 

νομένης εὐχροίας αὐτομάτῳ τινὶ χαὶ φυσιχῇ δλ- 

χῇ προσοιχειοῦται τοὺς ἐντυγχάνοντας" χαὶ μέντοι 

καὶ τὸ αἰσχρὸν “ αὐτόθεν ποιεῖ τὴν ἀποστροφὴν τοῖς 

δρῶσιν. 

᾽Αλλ᾽ ἔοιχεν οὐ περὶ τῶν χατὰ τὴν αἴσθησιν γνω- 

ρίμων ὃ λόγος εἶναι, ἀλλ᾽ εἴπερ Ἢ ἐντολὴ Κυρίου 
τηλαυγὴς, φωτίζουσα ὀφθαλμοὺς, χαὶ λύχνος τοῖς 

ποσὶ τοῦ διχαίου ὃ λόγος ἐστὶ τοῦ ἅ Θεοῦ, ὃ μὴ 
χατὰ ἀρετὴν ζῶν, ἀλλὰ τοῖς δλιχοῖς πάθεσιν ἐγχυ- 

λιόμενος, οὗτος ἂν εἴη ὃ τὸν ἐν χαχίᾳ βίον ὥσπερ 

τι φῶς ὑπερασπαζόμενος, τὸν δὲ χατὰ τὴν ἐντολὴν 

τοῦ Κυρίου οἷόν τι σχότος ἀποστρεφόμενος. “ Καὶ 

ὃ τὰ γλυκέα τῷ λάρυγγι τοῦ δικαίου λόγια τοῦ Θεοῦ, 

ὑπὲρ μέλι ὄντα τῇ νοητῇ αὐτοῦ γεύσει, διὰ τὸ ἐπί- 

πόνον τῶν προσταγμάτων ἀποστρεφόμενος, συγχα-- 

τατιθέμενος δὲ τῷ λείῳ τῆς ἡδονῆς, οὗτος ἂν λέγοι 

"τὸ πιχρὸν γλυχὺ , καὶ τὸ γλυχὺ πικρόν. Κατὰ ταῦ- 

ι 1τὰ Μ85. οπῖποβ. ΕΔΙῚ διέστηκεν. 

ἈΚ Ῥγοφορῖιιβ αὐ ἀ]1ὰ Ρδγπλα]τα, τὰ 1114, φῶς δὲ οὐσία 
οἴο., ἃν ἀποίογο ποβίτο πηαϊαδίιβ εϑῖ. 564 πϑβοῖο 4πο- 

χηοΐο οοπεϊριε, τ τηϊσῖ σα ἐ ἀαἴα 5᾽πὶ νευρὰ Ῥτοοο- 

ΡΪΔ, Ζια πος πιοᾶο Ἰεραπίαν ρᾶρ. 88 : φῶς δὲ οὐσία 
διαχυτικὴ σκότους. Ν τἴατ οἴπι ρουβρίοογεί. ἤοπιο 88- 

διαοϊθδίπαιιβ (πνίουῖαθ., αρία φαϊάοπη ὁπιο παν, οὐ πὴ 
ἴῃ τηᾶυρῖπο βουῖρβιε διασχιτικὴ, 564, ΟΡΊ ΠΟΙ, ΠΟ ὙΕΓῸ, 

Τλαθίαπι επΐπὶ πὸ μάθθὸ ααΐπ Ῥτοσορῖι5 αὐ οεεῖονα, 

τα γόσοπι διαλυτικὴ ἃ ᾿πίουρυεῖο ποσί ΤῸ ϑιιπιβουϊί,, 

Ῥαυϊίουχιια βου ρβουῖ : φῶς δὲ οὐσία διαλυτικὴ σκότους, 

Μία αἰίοπι σε οίαπῖϊα 65ΐ, σι πο ας εἰϊδϑοῖνίι, 

ΡΑΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΆΡΕ ὺς ΠῚ 

ἀἴάαθ ἀμ πη0. ΘΟΠΓΘΠΉΟ50 σον ἀπ πἴιν ποροιία,, 
δουῦιιπὶ 4 Ια] θοῖῖοθ ἡποιιηα ΠῸΠ 6δ[, 564 θχαβρογαί. 

Ε ὕτιαι διιΐοπι δἰπ| {γῖπιπὶ ΘΟὨ ΠΡ ἈΠ ΟΠ65.,),, [πο 5. Οἱ 
τΘπ ΡΥ υτιπι, θΟΠΪ δἰ Π14]}1, ἀπιανὶ δὲ ἀπ οῖ5, μθθο- 
ΠΟ ἘΠῚῚΠῚ 5ιιπ 5.0] 6 οἴ, ΔΠ ἃ 56 ΠΥ ]ΟΘΙΠ ΘΘΠΕΙΘ 
Αἰ υιιπὶ ὃ Νὰπι ὁχ πιο] Προ τϊα 5 ΠΡ] ]1ΟΙΟΓΘ ΘΟ η1- 
ΡΘυι ἢ οϑὲ δὲ ΘΧΡΙΟΥ ΔΓΜ. γί θυυὶ τα] δα πη0-- 

βο5 ΓΠῚ ῬΥΑΥ ΓΘ... ΒΟΠΙΙΠῚ ἃ}, τιῖ ΘΠ ΠΙτ", οδὲ 

Α 1ά «ιοά φουπημμθπἉπάτιπι 6: δὲ ἰδ 48}}16. Ἀπιγϑιιβ, 
τ ΠΡ δ ΔΘ} δῖ [ποθ ῬυΊναἴαιϑ : 6 ἀἸ νου ϑῦ {πιχ 511}}}- 
δἰαπία δϑί, {τι ἀἰββο! ΥἹῈ [ΘΠ Όγα5. Τίθυττῃ ἄτ]0 6 

Ἰανιτα5. δϑί ΠιιΠΊΟΡῚ5. ἅπιΐ θ6οῖ, “πὸ ΘΧΠΙΪαγαΐ 

δαιβίτι5 ΘΘΠΒΙ1ΠῚ : ΠΙΔΓΙΙΠΙ ΨΘΙῸ 65: 14 αιιοά ἄτι] 

ἀορυβίαιαν, συιβίι πὶ ΘΧΑΘρΟΡΓ. Πα τι γπχία 5[1-- 

Ρ]Ϊοϊογ θη δἰ παρ ῖβ ον ἴᾶ πὶ 1Π|6}}ΠΠ6 ΘΠ τ] 8 πὴ 5ιΠ δος 
Δάδο παυτιιτη ᾿ΠΊΘῚ 56. (5! ἀθη:. 115 ἸρΊταν 11 
ἀδιηθηβ δῖ 5 πὸ ἴπ ργο πη α ποσί σΟΠϑΕ τι. 

Β Ἰκοθπὶ γοσθὶ [θπογὰ5., δὲ πίοι ἀτπιπΠὶ 6}115 οοαα}15 

ΤΟ Ό δ Οὐ απ τι π τι", 51: ΡΥ Π 46 ἀἰΓδοῖι5., ἃ οἱ 

πο 1Ππιϑιναγοῖιν ἢ Οὐ]5 ΕΠ 6 πὶ 6 ΓΟῚ ΠΡ] ἢ τ 
δαβῖα. ἀ]6π5., ᾿ΐᾳ Αἰ Ποῖταν., ἀτια51] θχ ἀι]οθάϊηο 

ὁάρογθὲ νοἰτρίατοπι ἢ 18 Π| νΘΙῸ ἃ 41| ΟΠ ᾺΠ} (|| Θοῖι- 
1ο5. παβθϑαΐ ἱπίθυποϑβοὶ [40 116 πΠῸΠ Ροΐοϑε 56 1}51}}15 
Ρυϊοραο ἢ ΝΙμη ριιη θυ] ον πιο Ῥ 6. Πλαι 18 ΠῚ 

ἀυδιηάδῃι ραν τι) σΟΠν ΘΠ] ΘΠ τὰ. θΌΠπῸ οο]ουΐ 
ΘΙ ΙΟΔ ΠΕ σοη] ποία {Π|οῖὸ φαοά δι τἀ] ΓΟ Π 60 οἱ 
παίαγα }]} ΟὈνίοϑ 510] σοποὶ!αῖ, δὲ νὶοθ νοῦβα ἀοίου- 

ΠΝ] 5. δια 6 Πα γἃ 51105 ἃ 856 5ρθοίαϊουθϑ ἄν θυ ηΐ. 
1γήη. Ἐπ φυϊάθιη. πὸπ ν]ἀθίι" 6556. 856 }η10 6 

γΘΡΡιι5. ατι8 5θπϑιι ΡΘΡΟΙΡ πα πτ" : 564 οτιπὶ ἤγιδ- 
δορίτιπι 1) οπεϊτιϊ ἐμοί εἄτπετηι 5ῖ1., ἐ{{ιπείτιατι5 Οοιῖος, 

α οὐ Τποθυηὰ ρΘάΠθριι5. [58 νουθαπη Π6Ὶ 511, {τ|5- 

415 ΠῸῚ Υἱνς ΘΧ νἸ τυ 15 ΡΥ Ὡοβουρίο, 566] ΤΟ ΓΘ 15 
οἵ σου Ρογοἰβ γοαΐαίαν ἃ ΓΘ οι θτι5., ατῖατιθ 116 ᾿ρ56 
(πϑρὶ τ {αὶ νἱταπι πη] Π]Οϑᾶτη ψ ΠΕ} Πππ θη] ΔΙ Δ ΠῚ 
ΔΙ ΡΙ ΘΟΕ {π|ν, ὙΠ ΠῚ ΨΘΥῸ ῬγΘοΘρ 5 Ποτη πὶ Θ0η-- 

ΘντιΘη 6 ΠῚ αἰ ΓΟ ΠΟ Γἃ5 4854 Π| ἀν θυϑαῖαν. ἘῈ (Ὰ] 
ον πιαπεάατζουτμ αἸΠΠου]Π 65 Θ᾽ οαυῖα ΤΠ 6] Ἀβ 10, 

Ἰῖσθι δἰ πὶ {51} (Ἀπ οῖθτι5. οἱ βρὶ νυ τ}} 6]}115. σιιϑία! 

Π16116 ἀα]οΐογα , 51 Ἀββθη ται ν Πρ Δ 15 ΕΠ τΔ 1 ν 

116 ἀἸχθυῖς πηανπθη ἄπ|66., οἱ ἄπι]ςθ ἈΠ] Δ ΊΠΠ]. 

4 Νοβίυ 5βὲχ Μί85, ὡς ἐπὶ γλυχύτητος. ἘΔῚΠ ὡς ὑπό. 

Μοχ τ|Ὰἀοπὶ οαἶοε5 εἰ τοι ἐπὶ ὅτι ἐν τῇ, ἘΔ ὃ ἐν τῇ. 

»ΈΜι εἰ Πδρ. τογτ5. τῶν μελῶν, Αἴ φιίπαας Μ55. 
τῶν μερῶν. 

ς ψιεγοβ 86χ ΠΡ γῚ αὐτόθεν ποιεῖ, ΕΔ111 ἐμποιεῖ, 
ἃ Ἐδτε τοῦ Κυρίου. Αἱ Μί35. οπηπα8 τοῦ Θεοῦ. 

6 1τὰ Μ85. ποβίυῖ. Αἵ δα 11 ράι]ο Π1|ὸν χαὶ εἰ γλυ - 

χέα.... τὰ λόγια, Ἠαπα Ἰοπσε οα ὁ συγκατατιθέμενος. 

Θοα ἀνιϊου]ιιβ ἴθ α}10 (οαϊος Ἰερίταν, 
Γ ΠΙᾺ, τὸ πικρὸν εἴς., φἀϊάπλιι5 11α, ἀ{| τῃ γθί σις 

ΠΠΡΡῚ5 βουιρία ἱπυθηίπιιβ, Αἴ τὰ Θά 1{15 ἱπύοῖθο ογά πο 

Ἰοσαπῖιν, 

Τξαὶ.ι8.0. 

Ῥεαὶ. τιϑ. 
τοῦ. 

10. ν.το3. 



ἴσης δϑϑὶ 

αὐοάτα τ 

“αν  άαηὶ ἂς 

πλοάιυσιδ, 

Ποι κι.32. 

Λα: ΙΝ. 

τ 

ὃς 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΡῸΜ 

πὸ δοάδμῃι οἴϊατ Ἰηθο 5θη ΘΠ πππὴ 651 46 ΡΌΠΟ, 

οὐ 4 πποά νϑῦδ δὲ ΟΠ ΠῚ, 511 αιιθ ἀδπ). ἴῃ 
δρΐμπα οὐσα Ὑἢ Πα Γ6 ΠῚ Π6 ΠῸ αἰοθοῖα. τη θα] ον ἴα5. 

Ψιντι5. Θηϊπ Πα] ἀ4ἀπ| δϑὲ πηθάϊ πὶ ἀ6 πιθϊοορο. 

αὐπῃ ἁπίθηι Θχ ἀἰΓθυ ἃ ΡᾶγίΘ ἃ νἱνλεπ6. ἀοῆε- 

οἴϊταν, δῖνθ δχοθίθπηηο, δῖνθ ἀδῇοϊθηο., οὐἹαν 

Ἰποοποὶ πη τὰ5. ἀθ[ον τ}! ἀσ]6. ΓΧΘΠΊΡΗ σαῖιβα,, 

[ον ιο πιθαϊοουῖτα5. {0 4ὯΠ| 6ϑ : 4104] ἀπ [6 ΠῚ 
πη δὰ γϑάιτιπήδε, ἁπάαοϊα : ΄οα ἀπῖοπὶ ἀδῇε, τἰ- 

τη Ἰτὰ5 νοσαῖαν. Τα τπι6. ἀηἰπλε Ρα]ου [0 π16-- 

ἀἸοουτὰ5. αι δη οὶ π᾿ Ὑἱνγπιῖθ δἰτα : [Ὁ ἀΠ85 

ΨΘΙῸ , ΘΧοθϑβιβ 51Ππ| ν6] ἀείδοιτϑβ ἃ πη ΠΠ{1ὰ ΘΠ] Ρ- 

σϑηῖθϑβ. Οὐδ πῇ ΒΟΥ ρ Πα ΘῸ5 Π}]5ΘΙῸ5. ΡΓΩ- 

ἀϊσαξ, 4π] πηα] τα τὴ ψ δ αι] ΒΟΠαιπ ΡΓΟΡΔΠΕ. ἃ0 

σοπβθοῖδηΓαι", ν ρα θην νΘΡῸ [ἀ Πη ]τια 1 ̓πηρ.Ὸ Ὀ1- 

ταῖθπλ ἀδθοϊηαηῖ. Οδοίθγιτη. π΄ ΓΘ Πάτιπὶ ΘΠ Δ ΠῚ 

δϑὲ δ π ΟΡ σατιβᾶπὶ 46 θΌπὸ ἀϊοίιηη 51} : Οἐεὶ 
αἰϊοϊεἰς ; ἀθδ Ἰπσθ νΘῸ δὲ 46 ἀκ]οὶ πὸπ ΔΠΊΡ 115 

ως νϑυὰ, Ομ εϊοϊ εἰς, πϑιοραΐα δ᾽ πε, 566 Ἰ5ὺ- 

Πδοο, Ομ ροπίιῖς. ΓΘ οαὶπὶ φιὶ αἰϊοϊεἰς δοπιιηι,, 
πηαΐππι. Ἐὺ, ΚΤ ηιιὶ ροπιιῖς τοποῦτας., ἰμοοπι. 

Εἰ, 7 φιιὶ μοπιῖις ἀπμῖσο, απτατιίηι. ΝΙΠῚ ἸΘῚ ται" 

ἄσοοε βου ρίσ γα ΠῸ5 ἴΠ ΡΥΪΠῚ15. νἹτ85 ἸΠ5ΕΕΕῚ5. Εἰ -- 

ΘΘη 15 ΡῈΡ 501π|. ΓΑ ΤΟ ΠΕ ΠῚ ἱπ ΘΥΤΌΓΘΗΣ 6] 0] : 

5ϑ οὐπὴ ἀθυθηθυίμητ5 αἱ ἴρ5ὰ Ορθνὰ, ΠεῸ ἴδΙηἘ ἢ 

Ῥοβι ΘΧΡΘΡΊ ΘΠ Δ. ἃ Π]Ὰ]0 ΓΘΟΘΒΒΘΓ Π}115... ΤΠ] Π} ΠῸΒ 

ποΡὶς ᾿ρ5ῖ5 {0 α5] αιιαβα πη ΟΡΘυΙ ΠῚ ΠΙΘΙὰ5. ΒΓΘΘΒΕ1-- 

τοῦθ, ἃς πη πλοῖα χη] τ Ορονὰ τϑάάονοῦ Ο]5- 

απῖσ. δηΐπη ἃ] Ἰπτο ρου πτα. γο]ριαϊθ 8. δὰ 
[ΘΟ ΠῚ ΡΟ Δ Π Δ ΠῚ 5656 ΠῸῚ ΘΟΠΥΘΡΕ, ἈΠΙΔΙΙΙ ΠῚ 51}}] 

ἄυ!ςο ροπὶς. Ἐπ᾿ αὶ νἱϊαπη ατι85. ΘΧ ΘνΆηΒ6}10 ἰπ-- 

δτπϑηάα δϑῖ, [ἀσὶτ, ἴπη0 4αϊ 6] Πα πὰπι δὲ γατῖο- 
Πἶβ Θχρθυΐοπη νἰτα πη ΔΒ] ΘΟΙΠΓῸΓ., 5101 ρΟηΙῚ {π|- 

σα πὶ [ΘΠ Όγα5. ΟἿ ἁυιτοιη ΠΝ. Ραϊγοοϊ αἴ", ἃς 

διιάδοιον πηριἀθπίθυαιθ Ἰοχαΐτιν (6 ἱπ ρ 5. οἱ 
ἀΡβιι 15. ΔΟΙ ΘΒ] 115... 116 ἐδὲ 4υὶ ἀϊοῖε ΒΟΠιη} 
πα ἰτιης ἡπιχία. ΑΡΟΒΓΟΪ τι π.. 4π| ποη 1Π105 50] τη} 

γδρυιθμοηάϊε, 4} πτος [ἀοιπιηῖ, 56 605 διϊαμῃ αὶ 

ἀοϑθὨ τ απε [ἀο] ΘΠ 5. Ἀπιῦϑ5 15 ΡΟΠῚΣ Ππισὲ πὶ ἴθ- 
ΠΟΡΓὰ5., πὶ ΠΟΘ πὰ ΠῚ ῬΟΠΙΓ 5.0 61 πηοα  πιΠ|, αι: 
Θσοα!ταῦ νὰθ6 δ π|, πο ΘΔ ΠῚ ΡΟΠΪ᾿ 5ῈΡ 6} οαπ- 
ἀ6]αθγιιην. Οὐα θυ θὰ νεῦρα 1Π|4 εἰΐοοτο ϑοτιιηι 
τπαίπεπ, τσ ραΐα διιπΐ αὐ ἀδοισπαπάα ἀορμηαίὰ : 

μας νϑῦοὸ, ροόπογὸ {σοι ἰθποῦγας , σοῃϑιιθιπα!- 

ΠΟΠῚ Ρ61" Δοῖτι5 Δ 1518} 5 αἰ Ποα ΠΕ. 
ιτῦ. 7 χιιὶ ἱη εἰ Πἰαοπίος εἰ ἴα υονῖστιεί- 

ε ΤΑΡ τὶ αἸϊχαοὶ νεΐογος ἀυετρίαι χαὶ αἱ ὙΠ 

σκότος φῶ " Τοῖαπι {{Ππ|4, χαὶ οὐαὶ οἱ τ ον ταα τὸ , οΧ 

νοϊονῖθιις φυΐπαο ΠΡ ΤῚΝ. ἀι Πα τιιπὶ δϑῖ. 

1 101 ἐσ φαϊπαας 155. εὐτάϊπηιις μετὰ, Ἰερίταν ἴῃ 

ἐὐτι χατὰ, ποη ἰἰὰ τϑοῖο, 

ποις 86τ ἴσος, . ας ἄτα νοσοβ, οῶς σχύτις, ἴῃ 

ς “ν ΒΆΑΒΙΗΙ ΜΑΟΝΙ. 

πὴ, πεν ὙΌΣ τ τ 
τα δὴ καὶ περὶ τοῦ καλδὺ ἐστι 

Ξ- “5 - κι κ᾿ - 
ἀληθινῶς χαλοὸν τὸ εν τη 

ΞΙΣ (ς - - Ε: τ Ω ὃς εἰ - ΠΑ 
φ ἧς -- Ν ΡᾺ ὡς Ω « 

Ξ 

ἐν ἀνδρε 
β ἐν τρε ς , 

ταύτην ὑρασύτης 7 Χαὶϊ ἔνδεια ταύτη 

Οὐχοῦν χάλλος μὲν ψυχῆς, τὸ χατ᾽ 
ΞΟΌΝ 
ἀρξδιν ϊ 

μ“; υ 
, 

συμιλετρον" αἶσχος δὲ, αἱ ἀπὸ χαχίας ἐμοῖο τ: 

ἘΟΥ ΤΣ 'Γούτους οὖν ταλ. ανίζει δ) Ἔχ - 

τὰς ο “- Ο ὯΝ Ν " -- “ἱ “ξεταστ. 

ΛΑ 

λυχ 

ποφεῦγον ἸΑΟ 

Ὡσ ὦ ὅς αἰτίαν δι᾿ ἣν ἐπὶ αὲν τοῦ χαλοῦ, τὸ, «ὦ 
ὃς φ 

ὃ ἱ 
πὰ κὰν - 

ται ἔπι ὁεὲ του φωτὸς, χαὶ τοῦ Υ ξ, 

τὐα ἀ:ς 

ξ 

Λέγοντες, ἀλλὰ, 'Τιθέ 
πβκλ τ ἡ ; ᾿ 

τὸ χαλὸν πονηρόν. Καὶ, Οὐαὶ οἱ τιθέντες τὸ σχό- 
ἊΝ Ξ Η͂ , 

τος φῶς. ι Καὶ, Οὐαὶ οἱ τιθέντες τὸ γλυχὺ πικρὸν: 
᾽, νύ 2 Ν ἢ ζ ΄ 

Μήποτε οὖν ὃ λόγος ἐνδείχνυται ὅτι παρὰ τὰς πρώ- 
- ϑί ΦΥΡΑΟΣ ΓΝ ΠΣ , ἜΡΣΑΟΥ ΟΣ 

τας τοῦ βίου αἱρέσεις, διὰ τοῦ λόγου μόνου σφαλλό- 
Ὕ Ὡ ͵ " ΠῚ 

μεθα, ἘΣ μῦρα δὲ ἐν ταῖς πράξεσι, χαὶ μηδὲ 
Ξ - “- “- - “ 

ἱ μετὰ τὴν πεῖραν ἀφιστάμενοι τοῦ χαχοῦ, οἷον ὅρους 

500 ἑαυτοῖς τῶν ἔργων τιθέμεθα, ἀχίνητα τιθέντες τῆς 
Ἃ ΕΟ Ὅλος ἘΠ ΑΣΣ 5 

χαχίας τὰ ἔργα; Ὃ γὰρ ἀπὸ ἀχολασίας χαὶ φιλη- 

μετατιθέμενος σω φροσύνην, τίθησιν 
΄ " ᾿ " 
γῶν ἱὲν τὴν χατα Κ -Ὁ [ΞῚ - τ » [- ἈΝ ς » - με ῶι «6 ἣ 

τὸ εὐαγγέλιον ζωὴν, νώδη χαὶ ἄλογον 
: 
ι α ρούμενος, τίθησιν πες τὸ φῶς σχότος. Ὁ 

τούτοις, χαὶ ἐμπαῤῥησιαζόμενος 

σιν, οὗτός ἐστιν ὃ λέ γῶν τὸ χαλὸν προίαςεσ ΡΝ 
Η͂ ι 

πονηρὸν; χατὰ τὸν ἀπόστολον. μεμφόμενον τοῖς 

οὗ μόνον ποιοῦσιν αὐτὰ, ἀλλὰ καὶ συνευδοχοῦσι τοῖς 

5 πράττουσι. Ψίθησι δὲ τὸ φῶς σχότος ὃ τὸν ἸΧΟΛΝΟΥ 
᾿ 

τιθεὶς ὑπὸ τὸν μόδιον, ἢ χαλύπτων τῷ σχεύει, χαὶ 

ς αὐτὸν ἐπὶ «ἡ τιθεὶ τὴν λυχνίαν. Τὸ μὲν οὖν, λέγειν 

τὸ χαλὸν πονηρὸν, ἐπὶ τοῦ δογματίζειν παρείληπται" 
ἊΣ Ἂ π᾿ ΟΠ Τὰς, " 

τὸ δὲ, τιθέναι φῶς σχότος, ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν πράξεων 

ἐθισμοῦ. 

Η ΑΥ 

Οὐαὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, χαὶ ἐνώπιον ἢ ἑαυ- 

ἄεςαμῖ. Ἐογίαββο ἷσ, αὖ ἃΠΡῚ 5θ ρα, εἰ] ρβὶ τἰβιῖς ἤπο- 

Γαΐ ἰπῖογρυοβ : 564 51 1ἴὰ εβῖ, 4υοά ἄξοτγαῖ, 14 αα]ι- 

φοτο ΓΥΡΟσγαρ 5 υἴδιιπὶ δϑί. 
» ἘΔ εἰ Ἀο6. τουέϊας ἐνώπιον αὐτῶν. ΑἸ1 φαϊπαιις 

55. ξχυτῶν. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΓΔΝ 

τῶν ἐπιστήμονες. Ἅπτεται δὲ ταῦτα οὐ μόνον τῶν 
" 5. “Ὁ χατὰ πράξεις σφαλλομένων, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐν ἀπι- 

στία, χαὶ τῇ ἀγνωσία τῇ εἰς τὸν Κύριον ἡ"λῶν Ἰη- Ἵ ἢ ἀγνωσία τῇ εἰς τὸν Κύριον ἡ λῶν Ἰη 
ἘΣ ἕ 

σοῦν Χριστὸν χατεχομένων. Ὃ γὰρ μὴ πιστεύων εἰς 
. “ ἀγῖτ πον ΠΕ , πὰ ᾿ Ἂ ΓΞ 

τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ἀλλὰ ποιῶν ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ 
“, ΦΙ τ , Ἦν τ πὸ , ἜΣΤΗ ͵ 
διαδύλου, οὗτος λέγει τὸ φῶς σχότος, καὶ τὸ σχό- 

ἘΣ Ἐν ἐὴ ἘΚ κι τ ͵ “ . 
τος φῶς. “Ὥσπερ οὖν φῶς ἐστιν ὃ Κύριος, οὕτω καὶ 

᾽,ὔ -» -- 

γλυχύτης ἐστὶ τοῖς ἐπιστημόνως αὐτοῦ γευομένοις" 

ἡδεῖαν παρέχων χαὶ πάσης θυμηδίας γέμουσαν τὴν 

ἀπόλαυσιν. Διὰ τοῦτο ὃ γευσάμενος αὐτοῦ, χαὶ ἐν 
, , Ὁ -. 

πείρᾳ γενόμενος τῆς ἡδίστης χαὶ προσηνοῦς ἀπο- 
᾿ Ἔ 

λαύσεως, λέγει᾽ Γεύσασθε, χαὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς 
,ὔ « ΄ 

ὃ Κύριος. Ὃ τοίνυν μὴ πιστεύων εἰς τὸν Κύριον Ἴη- 

σοῦν λέγει τὸ γλυχὺ πιχρόν. Ὃ δὲ μὴ πιστεύων εἰς 

τὸν Κύριον, οὐδὲ “ τῇ τοῦ ἀληθινοῦ κάλλους συντί- 

θεται φύσει, οὐδὲ χαταδέχγεται τὴν θεωρίαν αὐτοῦ. ἢ χι ᾿ Ξ Ἢ Ἔ βοσνν 
Οὐ γὰρ ἐν τῇ εὐαρμοστία τῶν μελῶν, οὐδὲ 

ροίαᾳ τινὶ τῇ ἐπανθούσῃ τῷ σώματι, τὸ τερπνὸν 
"'. τ τ 

ἔχοντι" ἀλλὰ μόνη τῇ διανοία τῇ χαθ᾽ ὑπερέολὴν 

ἐν εὖ- 

χεχαθαρμένῃ τὸ χυρίως καλὸν ἐν τῇ θεία φύτει 
, » Σ γσ 

γινώσχεται χατὰ τὸν ψαλμὸν, τὸν λέγοντα " "Γῇ 
ε , ͵ ν “- , - κὴ ν 
ὡραιότητι σου, χαὶ τῷ χάλλει σου. Ὃ οὖν τὰς 
3 ν Ὁ Ἐς ,᾿ -Ὁ ἐ “΄ν κ 

ἀστραπὰς τοῦ θείου χάλλους τῷ ἑαυτοῦ ὄμματι μὴ 
“ιν 
εν ε παραϑεχόμενος, οὗτος λέγει τὸ χαλὸν πονηρόν᾽ 

τῇ τούτου ἀρνήσει, συντίθεται δηλονότι τῷ ἐναντίῳ. 

ἘΠ᾿ γὰρ φῶς ὃ Κύριος, σχότος δηλονότι ὃ ἀντιχείμε-- 

νος" εἰ γλυχεῖα ἣ φύσις τῆς ἀληθείας, πικρὸν δηλον- 

ότι τὸ ψεῦδος. ᾿Εν οὖν τῇ ἀρνήσει τοῦ Θεοῦ, συγ- 

χατάθεσις γίνεται τοῦ ἐναντίου. ᾿Επεὶ οὖν οὐχ ἔστι 

μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἢ 

φωτὶ πρὸς σχότος " οὐδὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς 

δῖον γρονδς 35... , 
αοιχια οὐόξς χοινωνια 

Βελιάρ᾽ χωριστέον ταῦτα ἀλλήλων. Μεγάλης οὖν 
καὶ ἀχριδοῦς τῆς προσοχῆς χρεία, πρὺς τὸ μὴ πα- 

ραλογισθέντας ἡμᾶς τὸν μετασχηματιζόμενον εἰς 

ἄγγελον φωτὸς ὡς φῶς λογίσασθαι" μηδὲ τῇ πιχρό- 

τητι τῆς χαχίας “ ἐνευφραινόμενον, γλυχύτητος δό- 

ξαν τῷ φιληδόνῳ βίῳ προσμαρτυρῆσαι: ὑμηδὲ σω- 

μάτων κάλλει τὴν ψυχὴν δουλωθέντας, ἐν τούτ 807 πε τ τν τὶ ν ἀναν, ΒΕ 
Α 4015 ΨΠΠῚ δηλαυ τ] πὸ ἀο] δοίαξιις., ἀ] 115 αἱ-- λογίζεσθαι εἶναι τοῦ ἀληθινοῦ χάλλους τὴν φύσιν. 

Οὐαὶ ἃ οὖν οἵ συνετοὶ ἐν ἑαυτοῖς, χαὶ ἐνώπιον ἕαυ- 

τῶν ἐπιστήμονες. Δύναται ταῦτα λέγεσθαι περὶ τῶν 

ὁ ἘΔ οὐδὲ τοῦ, Αὐ χυΐπαιο Μ55, οὐδὲ τῇ τοῦ. 
ἃ ΨοΙονο5 ἁἸΊχυοῖ ΠΠΟΡῚ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομία. 

«Αἷὰὸ Οσμθο κι, ππὰ}]6 56 ἐνευφραινομιένους, αἴ οὐὰπῃ 

ΤΟ] 15 ΠΟ ΤῸ σου βθηταἱ [περ νὸχ : τηᾺ] πὶ οἵ 65ο, 

Ξο οτιπὶ οἵ ἴπ ΘΠ ἰ5 ΟἹ ἴπ οὐπαῖθιις. Νῖ55, Ἰοσάταν ἐνευ- 

ΡῬΕΟΡΠΕΤΑΝ. 

ιὸ 

ΟΑΡΌΤ ν. Ι 

ἰρδὶδ, δὲ σογατι τοῖς ἱρ5ὶς δοἰθη 65. σΔ 06 πῸπ 1] 

501π|η} Π15. νΘυθ15 σΟδΥ σα ΠΠ11}}.. 41] Οἰοππιπὶ ἴπ 

ΔΟΙΠΟΠΊΡιΙ5., 564 διϊαιη 11, {αὶ ἴῃ ἱπονθ α]]ταἴ6 οἵ 

ἃ Ἰρποναιοπο ΠΟΠΊΪ πὶ ΠΟΙ {65 ΟΠ γῖσα ἀδεϊπθη- 

ἀπιν". Οὐ] ΘηΪ ΠῚ ΠῸΠ ΟἸἘΠῚ γογο Ἰπιοῖ, 564 56 1056 χοση τ. ἢ. 
[οἱ ἀϊά] 011 ΔἸ τιμὴ. 15 νοσαῖ Πσθὴ [6 ΠΟ 5... οἱ 

[6 Π6] 85 Ππιοθηλ. Οπθιηδἀπηοάτιπι ἰσίταν Πιχ ο- 
ὨΪΠιι5. δὲ τ ἢἴὰ οἱ ἀπ]οθάο οδὲ 115 Ππὶ Ἰρϑιιπ 50- 
ἸΕΡΓΟΡ εἴ δοῖ τ ἰθσπβία τ : οἵα ᾿Ρ515 46]16]85 διιὰ- 
ν6 55) ἃ6 Οὐ ηἶ Δ ΠΙΠηΐ Ππποιι πα τατ6 γοίυ[ἃ5 ργωθοαι. 

Οιαγθ πὶ 60 ἀθοιιβίαϊο,, ΘΧ ΡΟ Π5 18 Π| θϑὶ ἀπ οἷ5- 
5] ΠῚ ΠῚ Πὰ πο ΘΓ δια νἸ δ᾽ πη πὴ 6] οι ἸοΠ 61, ἀἰοὶ : 

Οἰμειαιο οἱ υἱάοίο φικοτίαηι σιιανὶς 65 Ποιεϊπιις. 
Τταάτιθ 41 ποη οὐΘ αἴ 1π ΠΟ ΠΊ] ΠιιπῚ {65ῖ1π|., ἀἸοὶς 

Ρ Ἅ“π|6θ ἀπάγῃ. Ἀτιϑιιθ.. 4πὶ ΠΟ ΡΘΕ ἴῃ Τ)οτηΪ- 

ΠΙΠΠῚ , 18. ΠΘΙΤ6 οτπ νΘΡδ5. ΡιΠ]ΟΥ 15 παῖανα 
ΘΟΠΒΘ ΠΕ, ΠΘάτιθ Δα ΠΉ 11 Ἰρ511ι5. σοπίθιη θυ] ατἶο-- 

ΠΕΠῚ. Νὰ δὰ “τι αἰνὶηδθ. Παίτιγο. ὈΡΟΡΥΪα δὲ 

ῬυΠου πιο ποὺη ἴῃ ΘΟΠοΟΙΠΠἃ ΠΙΘΠ ΌΤΙ ΡΙῸ- 
ΡογοπΠΘ., πθο ἴῃ ΘΧΊΠΉΪΟ ιΟρ ΠῚ ΘΟΪΟΥ . ατιὶ ἴῃ 

ΘΟΥΡΟΡΘ. ΟἰΠΟυ ϑοθη5. οὐΘθῖ ΟΠ ΘΟ ΠἸΘ τι}. 56 

ἴῃ 5018 ᾿Ἰπθηῖδ τη χ 6. ΘΧριγσαΐα αἰ ΠΟβοΙ τππ",, 

1ιχίαᾳ Ῥϑαϊπιιπι,, ἀϊσθηΐοπι : ϑρθοῖθ πιὰ. οἱ ριι1- 

ογ τἀ {πα Οὐιϊβ 1115. ἸσΊ 1" 51:15 ᾿ρ51τπ|5. οουΠ] 5 
ἀθοου5. ἀἰν᾽ηὶ []  Ὸ}"65 τη πῖπι6 ΘΧΟΙΡΙ, αἰο ἀἰοῖς 
Ἰνοπιιπὴ πηα!π). ΗΟ ἁιιθην ποσαῖο γο]θοίοσιιθ., 
σΟΠ ΡΑΡΙΟ τἘπ|6 Ἀ556 ΠΕ π}. ΕΘΗ ΠῚ 51 ΠΟ ΠΣ] Πτι5 
Ἰὰχ ὁδὲ, Ῥιοἴδοιο {11 ΘΟ Π ΓΆΡ 115. 658 ΘΑ Π5Ὸ 651 οἵ 
τη νου. 51 ἄτι |ο]5 δὲ ν θυ τὰ 15. ΠΑ ΠΓᾺ 5 ἈΠ ΔΥ ΠῚ 

ΡΓΟΟα]ἀιιθῖο ἔθυε πιο ηδοίτιην. Τα τι6 ἄτη πο-- 

σάτα Π 6115... ἈΒΘΘΉΒ115. 0} ΘΟ 6 τ} 6}115 δἀνθυβανῖο. 
Οιιοπίαμη ἰρ τπῦ Πα]]τι}} Θ5Γ ΘΟΠΒΟΡ ΓΙ. {π|5 {1800 

ΘΟ ΠῈ ΤΠ} Π5{Π{Π8.. Π1}}ὰ σοπηΠλ Πῖοὸ ̓ πιοὶ οὐ ἴθπο- 
15... πα} σοποου ἴα ΟΠ γῖδίο αὐτὰ Β6]14], ἰϑι]ιτος 

ἃ 56. ΤΠ Ν]ΟΘΠῚ 5ι1πη| 56 ρα απία. πη. ΟἿ} Οαιι58 
τσ πα ΕΘ ΠΕ Ζι6. μι. Θδῖ διιθπ 0 Π6.. τ ΠΟ 
[1515 γ τ] Π 115 ἀθοθρεῖ, διιτὴ “αἰ 56 ἴῃ [πιοὶβ ἀπ- 
Θ6] τι πὶ ἐγ Π5Π στιν ϊ., ΠπΠ θη. 6556. ΡΒ  ΓΡΘΙΠτι" 1: ΠΟ 

δηταῖθ πὶ. νη. ν οἰ ρίαν ο βου θαῦ : πόνο δ ηϊ-- 
ΠῚΔ ΠῚ ΘΟΥ̓ΡΟΡΘαΣ. θα] ΟΡ τ {ΠΠ|5 συν τι ἀΠ]ΠΙο6η-- 

[65.. ἴῃ Θὰ ΟΠ {1 ΘΧΊΒΕΠΠΊΘΉ}115. ψΘι δ ΘΠ] ΡΠ ι-- 

ἀἸπῖς5. παϊιιγ 1. 

ιγῦ. 7 ἰϑῖταν ψιὶ ἐπ οἰ Προπίος δος ἐπὶ το- 
ὑἱδηιθιϊροῖς., οἱ ὀογαπι υοῦϊς ἱροὶς ξοίοπίος. Ῥοβ- 

φραινόμιενον, Π1}}11 ἱπιπηιίανὶ, Ηδυὰ Ἰοπρο οι} τοῦ 

φιλυδόνου βίου. ΑἹ 5εχ Μϑ5. τῷ φιλυδόνῳ βίῳ. 

ἃ Μοουΐαπι οὖν «ἡ ΠἸ αἴ πλι5 ὁχ {1} 115 ΘΟ ἸοΙλι5. Ηος 

1050 ἴπ ἴοοο δάϊιὶ οἱ Μϑε5. ποῦτα}}} αὐτῶν. ΑἸΙῚ 4}- 

ὅἄαπι Νῇ95. ἑχσυτῶν. 

1 ὥοαμη. ὃς 

1ο. 

Ὅαπ.ϑ..τ8. 

Τεα!.33.5. 

Ῥεαί.ἠη.5. 

κι ΤΣ 



Ἐτεὶϊὶ. 20. 
Ξ2: 

λία!α)ι. 25 
25. 

τ. ον. κ 

Ὁ ΑΠΠ5 ΣΦ ὉΠῚ γαῖ, 

τ. ἴα παι {6} ἀἸσονῸ 

. φιιακὶ τιον πο σορογὶς ὃ 

111: ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΝ 

ϑαηὶ μας ἐδ 115 ἀἴοὶ, αὶ 5101 σ θη αν" 6556 116] - 

Ἰσθηῖθα ἂς βοίθηῖθθ., ΤΌΔΠΝ]5 [8165 ΠΟῊ πη. Ροϑβ- 

5ΠῈ διαὶ οἱ ἐδ 115 Δοορὶ., 4π| γϑῖθ ἄοπο 1}{6]-- 
ΠΙ ΘΠΠ85. ἃς 50] ΘΠ Γ185. ᾿ ΓΘ διιηΐ, 564 οφῖθιοβ 
1ΠΠππ5 ποὴ [ἀοϊηΐ ρΑΡΠΟΙρ 65 : ϑαρίοιίία Θοϊπὶ ὁο- 

ομΐία, οἱ {Πι 5 ατισιιδ τιοτὶ σΟΠι ραΤΘτὶ5, ζι εἰἰἰ{ϊ{ας 

ἐπὶ περί δ 6 3 Τῖλαιι6. τ] 5ι1η1 6] 5ηη0 1... ΘΟΡΔΠῚ 

56. ᾿βρβὶ5 8511Π0 βοίθπίθβ : ΠΟ] ΙΔ 18 ΠῚ ὙΘΙῸ ΘΟΓΆΠῚ 

411 ἃρι 56 ἀρβοοπάθγαὶς ἰα]θη- 
πη}. ΑἿ ΠΟ 16 5016 Π5 δϑῖ σου πὶ Π 60, 4π| πο δά 
8] ουίαπι Τ)6] τιϑι15 Θϑὲ βοίθητα. Οὐ ηδεϊαηι ν᾿ θίπι 

6556 Ρυπ θητιηι οἱ βοϊθητιπ 1 [Θὰ αιιςάδληι ἀο- 

οθρεῖο. Οὐ αιμάδθηι Π)6ὶ ορθ ἴα]ε5 ὀχϑίδίαηξ, ἀο- 
πα {Π|π|4 ἃ]} 60 6556 ἃςῃηοβοιηΐ : 4] ἁπιῖθηι ἴη-- 
16 }]ΠΠ  Θ η τοῦ Θατιβα πη δὲ Οὐ ΠΘ πὰ ἴῃ Πϑιιη ΠΟῚ 16- 
ΓδραΠ τς ̓π10 {| 5110] ᾿ρ515 ἀιιὰ ῬυΘθοΙ Δ 6 σοββουϊηΐ, 

Δάἀβον θη, 11 ἸΠ 56] ΕΠ }0515 5 ἢ} ἸΠ 16] θπἴθ5., δὲ 

ΘΟΡΔΠῚ 56. ᾿ρ515 50] θηΓ65 : Δ νθυβι {05 ΟΡρον-- 

: Ομ ατΐδηι παῦος φιιοά 
ποῖ ἀοοορίοιὶ 2 δὶ ατιίοπι ἀσοὶρί ει, φιια σἱογίατὶς 

ΕἘλπΠπα4., Διρὶ Ζοπιΐσιις 

«αϊβοανογὶξ «ἰοηιιιτι., ἦτ υαπιιι Ἰανονανογιιιῖ 

ιιὶ ααἰϊεατιῖ. Ὀϊοϊταν ᾿τα 6 1π 16} σϑητῖα, γϑ]αεὶ 
[Δ01Π15 4υιορ δ πὶ ἃς ῬγΟμἴα ἃ] Π185 ΠΟΙ ΡΓΘΗΘΠΒΙΟ, 
ΤΘΥῚΙΠῚ ΠΟΙ ΠᾺ5. 1π ΠΠΠῚ1} 518 {1π| ΘΟ] ΠΟ Π ΕἾΝ. : {185 

ΡῈῚ ΡΘΡ ΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ 5ΘΙΏΪ Π.11 ἢ ΠΟ Ὶ5 ΓΘΟΟΠ ἸΓΟΥ ΠῚ 

οἴ ἃ γΔΠΟΠΘ ΡΓΟἢΟἸβοθηττιπ θυ ἃς σοΠἤαν] 50] δῖ. 

ὙῈ] ᾿πτ6}}ΠΠ θη τα Θϑὲ ΔΠΙΠῚΪ 50] 6 εἶα δὲ βασδοϊταβ., 
485 σοἰθυῖθι δὲ θυ ρθά τ 1Δ αιοα γϑρὶι5 5βἰη σα] 5 
ῬΓΟΡΥΊ ἢ. 511 ἃς σΟΠνΘΠΐθη5, ἱπνθηΐαῖ. ϑοϊθπτία 

ἀαῖοπὶ ΠΑΡ 15 δὲ ἢ 56 βία 1] 15 οἱ ἤγηλι5., ἃο γὰ- 

06 ᾿πηηλα[4}}}}15. ΒΟ θ π5. νΘιῸ {Π|6 οϑὲ, 4] οοη- 

ΤΟΙ] α 0165 ἃ σΟΠβο ΘΠ 8 δα. ἀἸ πθηῚ οοπ- 

ἀπιοθπτθ5 ΘΟ ρ ΘΠ Πα, 4 ίθητιβ Θὰ5 απ Πα ται 
ΠΡη ΟΡ 116 1Π 56 ᾽ρ50 σοπεϊπθι. βαρ θητῖα ἀπ ΓΘ ΠῚ 
ἀϊοῖτπιν 5οθ μὰ 6556. εἰν πᾶσι δὲ Ππ ΠΙᾺ ΠΑ ΓῚΙΠῚ 

ΤΟΙ, Θὲ ΘΑΙΙΒΆΡ.ΠΠ ᾿ρΡΒΔγΊ 1. ΟἸΙΟΠΪ Δ ΠῚ ἅττ 6 ΠῚ 
. 5 ΡΙ ΘΠ Πα ᾿ρ5α ΟΠ Ἰβῖιι5 δϑῖ, δἰ! ΠῚ ΕἸ σΘ Πλτ5 ΒΡ 6 Π-- 

16 η}, {πὶ ραν ΠἸοΙρατίοπθ ΟΠ Ι5Π] αιιαῖθπιιβ Βα ρ᾽ ἐμ τῖα 

»ΈΛΙΕ εἰ Ἀορ. ῥυΐπνις τῶν ἑαυτοὺς δοχούντων. Ἀδξ. 

4ιάᾶγτιβ τῶν ἑαυτοὺς οἰομένων. δα. τοΓελιις τῶν ἑαυτοὺς 

δεδωχότων [516Ὁ7, ΔΙΔῚ {τὸς Μ55. αἴ ἴῃ οοπίοσία. 
[(ο4. 496 δεδοχύτων, Ξαρτὰ Ξουρία ἃ βθοιῃα πηδηι 

5ΎΠαΡὰ χη. 

ς Ὑρίοτοβ ἁΠφαοῖ ΠΡΥῚ ἐνώπιον ἑαυτῶν. ΜῸχ δα 

χαὶ ἑτέρων, ΑΙ νοσιϊαπὶ χαὶ ἀο]ονίπιις, ἤάοπι (οα!- 

οαπὶ ἔσίπιπι ΞΟ Τα, 
ἀ Ἐδ4πὶ τὴν ἐπιστήμην καταδεχόμενος, φιὶ ποὺ γεοῖ- 

Ρὶε βξοϊεπίϊαπι. Αι χαϊπάις Δῖ55, ἴϊα., τὸ ἴῃ σοπίοδχίιι 

Ἰερῖταν, ΠΡ άοπα ἄπο Μ95. 

6 ΠΙυΩ, τὰ, παἀ]οοίταηι εβῖ ἐσ φαϊηας ΟΟάτοῖθις. 
τοιαύτη εἴη ἐχδοχή. 

( ἔχεις ὃ οὐχ ἔλαδε 

3. ΒΑΒΙΠΛΙ ΜΛΟΝΙ. 

΄ ς ν δ 5. ἈΝ , Ἂν 
ξεαυτοῶὺς ὀξεοοχηχοτων, ὅτι εἶεν συνετοὶ χαὶ ἐπισ τὴ- 

Υ .ι μονες, μὴ ὄντων δὲ τοιούτων. Δύναται δὲ χαὶ περὶ 
- " , εἶ Ἂ, τ ΄ ΕΥ - ’, τῶν ἐχόντων μὲν χατὰ ἀλήθειαν τὸ τῆς συνέσεως 

᾿ 
καὶ 

ε - 
χαὶ ἐπιστήμης ς χάρισμα" μὴ χοινωνούντων δὲ 

ἑτέροις. Σοφία ὰρ χεχ υμιμιένη χαὶ θησαυρὶ ὃς ἀφα- θ γὰρ 1ν Ί 
νῆς,, τίς ὦ ὠφέλει α ἐν ἀμφοτέροις : Οἵ οὖν τοιοῦτοι 

, ᾿ ΠΥ το} κ᾿ 

Β ἐνώπιον “ ἑαυτῶν εἶσιν ἐπιστήμονες" οὐχὶ δὲ χαὶ 
, Ξ 

ἐνώπιον ἑτέρων: ὡς ὃ τὸ τάλαντον χρύψας παρ: 

ἑαυτῷ. Ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐνώπιον Θεοῦ ἐπιστήμων, ὃ μὴ 
ΩΡ “- - , ὩΣ ΔΥ 

εἰς δόξαν Θεοῦ “ τῇ ἐπιστήμη ταχεχρημένος. Καὶ 
. “"" - δὴ -“ 

τρίτη δ᾽ ἀν τις τοιαύτη εἶναι δοχεῖ ἐχδοχὴ τῶν συν- 
- ΦΉΣ ͵΄ ΤΥ πα 5ΆΚΑ ΟΡ ΚΕΝ 
τῶν, χαὶ ἐπιστημόνων. Οἱ μὲν ἀπὸ Θεοῦ ὄντες 

Αὶ Β ᾿ τς ἀρῆρα τιον ὃ τος 
τοιοῦτοι, οἵ αἰσθανόμενοι τῆς παρ᾽ αὐτοῦ δωρεᾶς " 

β ν : ΠΕΣ ΤΕΣ 
οἱ δὲ σὴ ἀναφέροντες ἐπὶ τὸν Θεὸν τὴν αἰτίαν τῆς 

Ο τὰ χατορθώματα ἐπιγρά- 
Ἶ - ; 

συνετοί εἶσιν ἐν ἑαυτοῖς χαὶ ἐνώπιον ἕαυ- φοντες, 
Ν , τ ΤΕ ΕΣ ὐτεδε ἡξρικο 

τῶν ἐπιστήμονες. Πρὸς οὺς εὔχαιρον εἰπεῖν. Τί δὲ 
ΚΔ ΡΥ πεν 

π οε 
ν 

ὧν ; Καὶ 
Ὶ , « 

ιος οἰχοδομήσηῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐχοπίασαν οἵ γὼ} ᾽ ἱ 

᾿ ,ὔ 

χαὶ ἔλαδες, τί χαυ- 

ἡ Ε μὴ δ ΚύΞ ᾿ 3 νι 

χᾶσαι ὡς μὴ λαῦ τὸ ᾿ὰν 

οἰκοδομοῦντες. Λέγεται τοίνυν σύνεσις οἷον ἐὐπα- 

ραχολουθησία Ψυχῆς, ὀξέως εἰς ἕν συναγούσης τὰς 

τῶν πραγμάτων ἐννοίας, ἥτις χατὰ τὸν ἀπαρτ τισμὸν 

τῶν ἐν ἡμῖν λογικῶν σπέρμ. ἅτων συνίστασθαι πέ- 

φυχεν. 

ἀνα δὴ Ε τῷ ἑχάστῳ πρ ράγματι οἰχεῖον 

Ἤ ἐστι σύνεσις ἐντ ρέγεια διανοίας εὐπα- 
ΝΥ 

᾿ χαὶ 
; 

πρέπο ἐξευρίσχουσα ἐπιστήμη δὲ, ἕξις ἐν ἑαυτῇ 
ΝΕ, ΞΈΦΟ ἜΤ ἢ ΠΥ 

τὸ βέβαιον ἔχουσα, ἀμετάπτωτος ὑπὸ τοῦ λόγου. 
ν ἣΝ ’ δν τν 

Ὀ Ἐπιστ ον δὲ, ὃ χατὰ τὸ ἐμπεριειληφέναι τὰ ἀναγ- 
ΞΡ ΣΝ ἜΣ 

χαῖα τῶν εἰς μαχαριότητα θεωρημάτων, χαθὸ ἤδη 
Ἐξ Ξ ἢ ᾽ 

ἑχτιχῶς χαὶ βεδαίως συνέχει ἐν ἑαυτῷ. Σοφίαν δέ 

ἡσιν εἶναι ἐπιστήμην θείων χαὶ ἀνθρωπίνων πραγ- φῆ μη 
μάτων, χαὶ τῶν τούτων αἰτιῶν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ αὐτοσοφία ἔ ᾽ ι τ 

᾿ - Αἵ 

ὃ Χριστός ἐστι, σοφὸν ἐροῦμεν τὸν κατὰ μετ 
ἢ ΄ ᾿ς ᾿ ὮΣ ΘΕΘᾺ , « τὲ 

χὴν Χριστοῦ, καθὸ σοφία ἐστὶ, τετελειωμένον. Ὃ δὲ 
συνετὸς νοεῖται χατὰ ἀπαρτισμὸν τῶν ἐν ἥμῖν τῆς 

ν᾿ συνέσεω Ὃ δὲ ἐπιστήμων, χατὰ τὸ φ 7 
Ξ - ; 

ἐμπεριειληφέν αι τὰ ἀναγχαῖα εἰς μαχαριότητα θεω- 

πε μάτων. 

νᾺ ς - ν , Π ΄ 
οὐ Ἴδη ἐχτιχὼῶς χαι παγίως συνε- 

- 

ρήματα, μετὰ τ' 

ΓΈΛΜΕΙ ὁ Θεός. ΑΕ ποβίυὶ 5εὲχ Νῖβ5, ὁ χύριος. Ηαπά 

Ἰοπρε ὃχ χυΐϊπις ΔῖΞβ. νόσαπῃ οἷον αἀάιάϊπιις. Νος 

11πι4 οπυττοπάπιπη, φιοά ἴῃ δε. ἴογίϊο Ἰεραίαν εὐπε- 

ρικολουθησία ψυχῆς. 

8 ἘΔΠῚ εἰ ἄπο ΝίΞ5. τῷ ἑχάστου πράγματι, ΑΠΠῚ χαα- 
ἔπιον τῷ ἑχάστω πράγματι. 

5 ΠΙυᾺ, καὶ πρέπον, Παὶς ποβίγα βἀἸοπὶ ὁχ ἄποθιις 

35. ἀσορβϑῖί. Νοο ᾿ξα τηα]ῖο ρμοβὲ ἄϊιο Δῖββ. τῶν τοιεύ- 
τοῖς αἰτιῶν. ΑἸῖὰ5 Οοάεχ [494] τῶν τούτοις αἰτίων. 

ΤΡ άεπὰ δαὶ δέ. Αἱ Μί5. ξεὲχ ἐπειδὴ δέ, 

᾿ Νοκίγα ΘΠ 10. σὺ" Αἵ αἴογαιο Οοπιροῦ, εἰ 
ἸῺ φαδίιον Νῖξς, συνέχειν. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

γξιν ἐν ἑχυτῷ. Πύρομεν δὲ ἐν τῇ ̓ Εξόδῳ τὸν χρημα- 

τισμὸν λέγοντα περὶ τῶν ἀρχιτεχτόνων, ᾿“μπλήσω 
αὐτοὺς Πνεῦμα θεῖον συνέσεως καὶ ἐπιστήμης. Διὰ 

τοῦτο, οὐαὶ τῷ μὴ ἀνατιθέντι τὴν αἰτίαν τῆς συνέ- 

σεως χαὶ τῆς ἐπιστήμης Θεῷ. Μηξεὶς οὖν ἑαυτῷ λαμ.- 

θανέτω τὰ τηλικαῦτα, " μήτε ἐπιστήμονα ἑαυτὸν, 

μήτε συνετὸν λέγων, μήτε σοφόν. ᾿ἐπειδήπερ ἣ σο- 

φία ἐπιστήμη ἐστὶ θείων χαὶ ἀνθ ὑρωπίνοῦ πραγυά-- 

των, τῷ ἁγίῳ Πνεύματι τὴν τούτων αἰτίαν ἀνατι- 

θέτω. ᾿Ιξελεύσεται γὰρ ῥάδδος ἐχ τῆς ῥίζης Ἰεσσαὶ, 

καὶ ἀνθος ἐχ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται. Καὶ " ἀναπαύσε- 
αὐ ΕΙΣ Ἂ Τὰ Ξ ἢ ) 

ται ἐπ᾿ αὐτὸ Πνεῦμα Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας, χαὶ 
ἐπ ΄, ᾿ 

συνέσεως, χαὶ τὰ ἑξῆς. 

Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν, χαὶ οἱ πίνοντες τὸν οἷ- 

νον, χαὶ οἵ δυνάσται οἵ χιρνῶντες τὸ σίκερα. Καὶ 

τοῖς ἱερεῦσιν ἀπαγορεύει δινόμος, εἰσερχομένοις εἰς 

τὰ ἅγια, οἴνῳ χαὶ σίκερα "ἢ χεχρῆσθαι" καὶ τοῖς χα- 
Ψ - - 

λουμένοις Ναζιραίοις,, ὡς εἴρηται ἐν τοῖς ᾿Αριθμοῖς, 
-" ᾿ ἐκ 37." ἧς Α ΚΡ ν “ 

τοῦτον τὸν τρόπον ᾿Ιλάλησε γὰρ Κύριος πρὸς Μωῦ- 
“ ἌΓ ΛΑΣ , - ς," 3 ᾿ Ἄν - 

σῆν, λέγων λάλησον τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἐρεῖς 
ΝΣ ᾿ ἘΞ (Ὶ ᾿ π ΟῚ } Δ Σ Δ μ᾿ Ἷ 1. 2 

πρὸς αὐτούς - ἀνὴρ ἢ γυνὴ, ὃς ἂν μεγάλως εὔξηται 

Ξὐγὴν, ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν Κυρίῳ, ἀπὸ οἴνου 

ΕΒΛΙΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. 

Ε 

Α 

[5 

οϑῖ, πὶ οχϑίδι ρϑγἔθοιιιβ. Οὐ 5014 ηι τυ! 6 πὴ 1Π16}}}- 

ΘΑΡΌΤ Υ. ἢ 

Θ6Π5 6556 ΠΟβΟΙἔπΠ|) ΡΘΥ ΡΘΥ ΘΟΓ ΟΠ ΘΠ. 5611 ΠῚ1ΠῚῈ 1Π- 

16] Π ἢ Εἶδο ᾿π ΠΟΪ5. πὰ ΠΘΠΕΠ1η}. ΟἸΠ 50] Δ" ὙΘΙῸ 

5065 δῖ, {{|ᾶῖθ 15 σου ΓΘ ΠΡ] ΑΙ Π65 (1 ὈΘδΕ-- 

ἀἸποπὶ ΟΠ ραΡ ἈΠ Δ ΠῚ ΔΓ ΠΠΘΠ65. ΘΟ Ρ ΓΘ ΠΘ ΠΉ1:, 

οἴιπὴ απ 1145 Πα τ δὲ 5. 1116} ἴπ 856 'ρ50 οοη-- 
Τπνθηϊμητι5. διιΐθπη ἴῃ Εχοάο ογδασιιπη, 

ΤΠΊ 0] 6 }Ρ0Ὸ δὼ5 5ρι υἸτ 

Πποῖ. 
αιοά (6. ΔΡΟ ἐθοιῖὶβ αἸο1Ὲ : 

δ08 εἰν ῖπο ἰΠ16}} ΘΠ 186. οἱ 5οΙ ΘΠ Ε185. ΟἸΔΡΙΌΡΙΕΙ, νῶ 
οἱ 411 1π|6}}Π θἢ Εἶδο δὲ ΒΟ θη 60 Θατιβα ΠῚ. οἵ οεἱοὶ- 
πο 60 πΠοη δι θι11. ΝΘΠΊΟ ᾿σῚ [π} 510] ν]ηἴοος 

[65 ἐϑ πΐδ5., ΠΘῸ βοθίθηι., ΠΘῸ 1Π|6]}Π θη ίθμη., πος 

ΒΔΡΙΘΠ ΘΠ] 6556 56 αἀἰοοῦ : 566 οἵμπὴ βαρ Θητα,, 1- 
ΨΙΠΔΙΊΠΠῚ ΠΙΙΠΔ ΠΑ ΤΠ Γ[116 ΓΘΥῚΠῚ 50] ΘΠ ἃ 511, Πα- 
ΤᾺ ΟατΙ58 ΠῚ ΒΘ ΙΥ [{| 56 ΠΟΙῸ ἃ βου α!. Εστραϊοίτι" 
Θηΐπ οἷγσα εἰ6 γαΐῖοθ 76556, οἱ Πος ἐδ γαΐΐσο 

αϑοοπαάεοί. {Π| τοηιιϊθϑοθί δι 6 διε δρίτιι5 1) εἰ, 

ϑδρίγιιι5 σαρίοπίϊα οἱ ἐν οἰ] θοίτι5., εἰς. 

1γῦ. 7 ὦ [ογίος ὐϑοίγὶ, δὲ ἡτὶ δίϑιιτι οἱππίηι., 

Εχοί. 

3: 

Πεπ.τι 
2. 

γε. ἊΣ 

231» 

εἰ ροιεπίες τὶ τιϊδοθτ δ ΘΟ ΑΤ. Τίοχ οἵ ϑδοουιάο- Ζεν. αν ὁ. 

ΕΠΡτι5 τηοχ βα ποία ΠΟΤ ΟΒΒΕ5. Π511 Ὑ] ΠῚ ἃ0 5] ΠΟ Γα» 
Ἰητον Ἰοῖε., δὲ 115 4 ποάτι|6 4π| νοσδηΐαν Ναχαγοῖ, 

εὖ ἀϊοίτ πη οϑὲ 'π ΝΕ ΘΡΌΓιΙ ἢ. ΠΡγῸ., πος πποάο : 
7ιοηιμείτι5 65: ΘαΪπ 7) 0," πες αἰ 570.) 56 πηι, εἰϊσοπις: Ν ην δι α.- 

Ποψιονο Πἰϊ5 Ισγαθί, οἱ ἴσος αὐ δὸς : 7 ἢν «πὶ 

πιμεἶτοτ, ἡτιὶ τη ΘΗ ΟρΟΓ 6 ὐονοτὶῖ φοίτιι μι [- 

ἐαπαάϊ μεγί αΐοηι ]λοπιῖηο., α Οἶπὸ οἴ οἴσογα [6)- 

χαὶ σίχερα ἁγνισθήσεται. Καὶ ἐν ταῖς Παροιμίαῖς ὅ δ ρεγανῖί. Εἰ τη Ῥγονου 115 δ] ΟΠΊΟΠ αἷΐ : δοίεγχιίος Ργου. Ὁ 

ἐταοιιτιεἶϊ σιιπί, οἱπιπι ποπ διφδατι, πὸ ίνοπίος ᾿᾿ ΡΣ Ὸ 
δρη! πὸ αν 

οὐ ἐνῖς. ἀτείπι7) σαρίθη τ. ΝΙΝ αἸν  Π] νΘΡΌῚ δα Π11-- ἤπιε νον. 

Σολομιών ὍΠΩΣ - Οἱ δυνάσται θυμώδεις εἰσὶν, οἶνον 

μὴ “ πινέτωσαν, ἵνα μὴ πιόντες ἘΠ τῆς 

σοφίας. Πρέπει γὰρ τοῖς θεραπευταῖς τοῦ θείου λόγου, 

καὶ τοῖς τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν ἐγχεχειρι- 

συένοις, πάντη ΕΠ Δ οὐδ τὸν ἐμποιούντων θόλωσιν 

τῷ ἡγεμονικῷ. ᾿Ιὐπειδὰν γὰρ πολὺς εἰσπέσῃ ὃ ἃ ἄχρας- 

τος, οἷόν τις τύραννος ἐπὶ τὴν ἀχρόπολιν ἀναδρα-- 

μὼν, ἀπὸ τῆς ἄκρας χορυφῆς ἀσιγήτους θορύδους 

ἐμποιεῖ τῇ ψυχῇ, οὐδενὸς παρανόμου φειδόμενος 

ἐπιτάγματος" ἀλλ᾽ αὐτὸν δουλωσάμενος πρῶτον τὸν 

λογισμὸν, πᾶσαν τήν τε ἐκ παιδεύσεως ἐνυπάρχου- 
Ἐν διαχόσμησιν πυγχει χαὶ χαταράσσει, γέλωτας 

“ χινῶν ἀπρεπεῖς, φωνὴν θορυδώδη, ὀργὰς προπε- 

τεῖς, ἐπιθυμίας ἀχαλινώτους, οἴστρον χαὶ μανίαν 

Ἐ Τὴ δ π|5 εὐ ἴῃ Πδρ. τορεῖο Ἰορίταν μηδέ - ἴῃ ἀΠΠς 
γοιὸ (Ο Ἰοῖθιι5 μυήτε. Ηδυ ρυόσ] θα εξ ἀπις Δς. 
ἐπειδὴ ἡ. ΑἸ αυΐπαις Μ85, ἐπειδήπερ ἡ. διιβίπο 
61 ἀνατίθεται, μαι τοοῖο, ΠΑΡ υὶ ἈΠΕ ἀνατιθέτω, 
οἱ 1τα Ἰορὶς Ἰπίογργοϑ, 

ἃ 5ῖς Οοάϊοος 4υϊπήαο, ἘΠῚ νολὸ δ πὶ (οῶοχ 
ἐπαναπαύσεται. ΠὈΙ]6πὶ 61 1{1 ἐπ᾿ αὐτῷ. Αἱ γείογοϑ 11- 
ῬΥΪ 1 ἰπίον 56 αἰἰδβοπειπε, αἰ ἴῃ {γίθις π{ὶ ἀρε 

ΤΟΝ, 1, 

6 

ΠΙΒΕΠῸ5., ἃ0 605. ΤΕ] τ5. ΠΟΠΉΪ Πι1 ΠῚ ΘΟ ΠΡ ἴα θοῖ 
ΟπγΓὰ 75. ὈΙΌΡΒ.15. ἃ} 115. “1186 ΠΟ ΓΘ ΠῚ ΡΟΓΓΙΡΆΠΙ, 

ἈΡ5ΓΠ 6 ρδ1 {Ἐ 1. Ῥοβίθα τ} ΘΠΪΠῚ Πιλ] 1 
᾿ΠΙΡΟΪΘΥ ΙΓ ΠΠΘ. 157 {π|ᾶ5] ἔν ΓΠΠτι5 “81 ἃ 4] ἈΡΌΘΙῚ 

ἈΒΟΘΠΑΙΕ ; ἴαι! 6 Π1Π1] ποη ΤΠ] τιπιη} ᾿π ρ ΓΔ Π5, ἃ 

51ΠΠ|Π|0 ΨΘΡΠΟΘ. ᾿ΡΡΘ] τ ΘΙῸ5. ἴῃς ΔΠἾΠηἃ. {{ΠΠ} 1} π|5 
Θχοῖτα . ΠΠῸ ΓΑΙ Π6 ᾿ρ58 1Π| 56. Ἰ{π||6 ΠῚ ΘΙ ΠΉΤΠῚ 

γϑδοϊα, ὉΠ ΠΘ ΠῚ ΘΟΠΟΙ ΠΗ [ΓΘ 6 Χ αἸ5ο 0} 1πὰ οἱ"- 

18 ΠῚ ΘΟὨ[ὩΠΠ6 11 ΡΘν πα 16, 6 υἶβιιβ ἱπθοογος, 

γΟΟΘΠῚ {16 Π 8}, ΡΥΘΟΔΟ65. ΓΔ 5, σα] Πα ἴο 5 

οἰ ΡΟ Πἃ [ἃ5.. 5 ΠΠπ 1] 1} 86 ΕΠ ΠΟΓΘΠῚ ἀεὶ ΟἸΉ ΠΟΙ [πὶ - 
4πᾶπιγοΠ Πρ Δ 6 ΠῚ ρ ον ΘσΔΠ 6} Θχϑιιβοῖίαι. Οὐδ η-- 

ΤΧΧ Ἰεραίαν ἐπ᾽ αὐτόν : 1ῃ 4115 γϑγὸ {υἰ τις 

σἹ ο] σοι. 
ἐπ αὐτὸν 

ἄνθος 

» Ἀπ αΣ ἴτο5 πὶ μὴ χεχρῆσθαι, ἱπορίο. 

ς Οήοχ πηπ5 πιέτωσαν, ΑΠ(πάπίο Ροβὲ Δῖςς, ψιὰ- 
ἴμον τοῖς τὴν τῶν. ΕΔΙ τοῖς τῶν. Θαθῖπας εἶτ πάντα, 
ἀπέχεσθαι. ΑἹ παἴογαις (Ομ 6 Ε, εἰ ]11 «παίιον Νῆσον 
πάντη. 

ἀ ἩΠΜ], χινῶν, οχ εξ. «παγίο ἁ σ πὰ δϑὲ 

46 

5ή. 



δαρ. 6. 7 

Παῦ.1. ὴ5. 

τῇῦ ΧΡΡΕΝΌΙΧΝ ΟΡΕΒΌΝ 

ονοπὶ ποῖ δι αην νἱπαι ΡΟ ηἴ65.,. Πδήτι6 11; 

Χυΐρθ ρεἸποραττϑ ἀπ] 481}... ἃ} ΤΟ πὶ ΡῈ] 1 α- 
σαι} ἀμ] Ἰδίγατίο ΘΟ ΠΟΙ Ἰὰ οδῖ. ποτ ἰἰς τ] 
ΟΡ εοἴατθ. ὙἸΘΟΡΟΠῚ ΠΟΙ ΟΙΟΙ5. ὙΠ] ῖι5. ΡΟΠ]]Θηι. 
ἘπΙμν ΡΟ 4] διιηΐ 6] αϑηηοαϊ, αροῖθ δια ρῖθ πᾶ-- 
ταν ἃ ᾿γὰ5. ΡΓΌΠΙ, ΡΟϑ  τι8 Π} [Ὁ Π165 δ απ ΥἹΠῚ οἱ 
ἱποϊ ται θ ἔτι Δ ΟΟΘϑϑὶ ἢ, Βα Ρ  Ἰτατα ἀΡιπ 6 πλὰ- 

του ϊα, 4τπ85 ἀρὰ 65 π5Έ 0] δὲ Ἰάοπρα, νοὶ ἤΠατη- 

ΠῚ) “πα Πα 1π 51} }1π|6 Δι ΓΟ  ῖη τ. ΟἸιο ἃ Πὶ 

δτιῖθπ Εἰ αῖσιο σοτιο θα {πι1" τιϊδουοογήϊα : ροίθπίος 

ΦΟΙῸ μοίθπίοι" ἰοΥπιθπία ρμαϊίθπιτ; τἀοῖνοο ντ 

[ὈΡΈθιι5. ΟἿ ἀσοθρίιι πη ἃ Υ1ΠῸ ΘῈ ἃ 5ϊσθνα δι] 6 - 

τπππ|. τ] Θπΐπὶ πὰ α] τι π} ἐγ τι ο5ῖ, ἀμ} 1 1π|5. ἃ 
50 γδροβοθίιν. 

177. Τταστι6 51 σΟΒΠἶδϑὰ ΕΠ] δἰῖ ΠΥ 5 ΓΘΡΊΟ" {ΠῚ αἸ- 

ΒΡΟΠΒΆΙΓΟ, 5ΘΡΙΠΟ 5 ΡΙ ΘΠ 186, [Δουτὰς 50 ΊΘ ΠΕ: 0, {πὶ 
[ἈΠΊΘΠ Δ ΠἾΠΉ11Π} ὙἼΠῸ ἱΠ]Π] ΘΡΘῚ1ΠῚ ΟἹ ΟΠ ΓΟ Γὰ5, ΠΟῚ-- 

ΠΘ6 Κπτὸ ορτίπηο [ὃ θῇ οι ἃς ᾿δῃηοηἴαιτι" ΡΙΟΡ οια 
ΝᾺΠΙ ΟἸΙΠ) ΡΟ Π65 ἴθ 51} ν]5 ΒΡ [π|Ὰ}15,. Θὰ ΠῚ Ὑ]ΗΙ1Π-- 
τΘιρ απ τὰ το 15. ΘΟ] ] θη. ἘῈ ἀπ ]]οππη τι 

τη 6. 5.1 Ο α] τ Ὶ Ὁ 1115. ΡΟ αν] ΤΟΝ ΔΠ]185. 

5. Τὰ πη τ πὶ π΄ ΘΡΡ ΘΙ ατθπΣ πα πο ἔπ|5.. ΡῸν πὰ πὸ 

τη 0 15 ἁΙΟ Πα ΠΟ ΘΠ ΟΧ ὙΠῸ οὐΐδηι., ὈΊΡοτὸ νὶ- 

Π1ΙΠῚ 5. ΘΓ 510] 51 ΠῚ ΠΙ]ΒΟΘΙῸ «ΠΟ τ : απο ποὸ- 

ΠΠΘῚ ΠΟΥ ΠΤ.» 51 1Π ΟΡ ΡΟ ΘΠλι",. ΘΟ Θ ΓΘ ιὴ 51- 

δηϊῆοανο. Νά ΤΑΤΟΠ 6 ὙἸΠ]Ο515. [ΓΘ 1} 115. 156 }"- 

νἴθηῖο, ραν πιο δὲ ἐν βὰν ΘΓ ΤΠ Πγον", ΘΓ ν τ  α5. 

οὐ οἰ ρ᾽ αἰ τὰ5. Ἰπορ ϊὰ5. ἃς σα ρ᾽ αἰ τατθ πὴ ἴῃ Δ] Π)ὰ 
ῬιΘοΡδαηΐ. ΝῸΚ5 ᾿ἰδατι6. ΡοΙθηἴθ5, 41 ΡΟΡ]Ὸ 5ιι-- 

Πλτι5. ΡΥ ΦΘΟΙΙ., 51 ν6] τη] Π] 111} ὙῚ [10 σασοιι μη} )ὰ-- 

Ἠ}115.. ΠΟΘ ΓΆΓΙΟΠῚ5. ΘΙ ΟΡ ΠῚ ΟΠ] Δ]  ἴο5. 

ὙἸΠ απ) ΤΠ ΟΠ [γΘΠαγΘ ἃ Π] 6. ν]άἀθαμπηιγ., 

ΠἸΠΠ]Ο ΠλΪ Πτι5. τ ΠῚ 6 ΟἿ» Πα} 510 1 σατιϑαβ ἀἸοΙ ἤλ1 

]5θυ 1. ΝΑ ΠῚ Θ]ΟΥΙθ. νὰ π85. ΟΡ 10 δὲ ΡυἸποΙ ραιτι5 
5 πα τη}, σταν 5 ΘΡΡΙοα5. οϑῖ. Οὐανὶβ ΓΟ πη πα] Πα 

ὁ51 ᾿πν τα, ΠΥ ΡΟΟΥ 515, δὲ δὰ ατιε ἀἀνουβιβ Ρ᾽Ὸ- 

ΧΊηπῖη ἢξ ΟὈ ΡΘοίαιο : ἉαΊ 15. Π]Δ}15. πο να τα 

ἀΠΙπλα ΟΠ] ν Ἰ5Ο τι" Βα οἱ ΘΠτῖαο. ΝΊΠΙΙ δηϊην δἷο 9}}- 

τὰν} Ὁ ΘῈ σΟη Πα: ΘΟ ΘΠ] το ΠῚ Βα θ᾽ ΘΠ], 
αὐς ν᾿ τι 1Ππ|4,. ἃ. ῬΘοσα πὴ ΟΠ 6. Οὐ αὐιδηη 
Ῥάοιο βαρ θη5 {πΘΥῚ τα οι τπι5 ὃ Οὐ ποπάϊπιι 6 

60 Ἰοφαῖΐτιν, ατι ΔΕΓΘΟΙΠ]ῖι5. 510 ΤΡ ΟΥΒΙ15. ̓ Π) 1 15, 

564] Παοίθηι5 6. 60 εἰἸἰββουϊτ, οὐ] 115. αἰοοῖι5. ὁχ- 

ὁ δἴθτοβ αἰϊχαοι ΠΠΡΕῚ μὴ σαν. 

ΓΈΜΙΕ εἰ μδρ. ρυΐπιις πρὸς τὰς ἡδονάς, ΔΠῚ φαϊπάιιο 

Μϑ35. πρὸς τὰς ὀργάς. Βιατίπι ἈΘΡῚ ῥυϊπιις δὲ {αι τις 
προσλάφωσιν ἔξαλμια, ἀοοεροη νι ἐπιρείιετν : αι βουὶ- 

Ῥίαγα ἁἰϊοαϊ ΠΠ]γαυῖο σὰ πη ΠπῸῺ ἴζὰ πχπ] ἔπ Ρ]Δοονοῦ, 

ἴῃ πιαγρῖης ἈΘΡΙῚΪ Ρυῖπιὶ βαριθηίον ἃ 1611 
ἊΝ με 

γ 'ἰσὼς ξξσυ.- 

μια. Ετ γενὸ ἔξαυμα Ἰεβὶ ορουΐουθ, ὃχ οὐ 5 οἵ ὁχ αἹτὶς 

«παϊιον Δῖ55, ἀἸβοίμηις. 

5. 

ἢ ματιχῇ. Οἱ γὰρ τοιοῦτοι, 

σι 

ΒΑΒΙΙ ΜΔΛΟΝΙ. 

᾿ 
πι παῖ (ἢν 

, 
αν παράνομον. ἡδονήν: Διὰ τοῦτο μὴ “ πινέ- 

τωσαν οἱ δυνάσται οἶνον, εἴτε οἱ ἀρχήν τινα πεπι- 
᾿ 

στε π  Ε οΙ; χαὶ δημοσίων πραγμάτων οἴχονοικίαν" εἴτε 

οἱ διὰ τὴν ἀχμὴν τῆς ἡλικίας ἐν δυνάμει ὄντες σω- 

φύσει τῦγχανόντες ᾿ πρὸς ι 
τὰς ὀργὰς Εὐξρεθίστου; ἐπειδὰν χαὶ τὸ τοῦ οἴνου προσ- 

, γίο λάῤωσιν ἔξαμμα, οἷόν τινα φλόγα ἀφθόνῳ γορηγ 8 

τῆς χαιομέν ἧς ὕλης ἐπὶ τὸ μέγα ξξαίρουσιν. Ἐπεὶ ΞΔῚΣ ΠΣ 

Ἂ» Ὅ μὲν ἐλάχιστος σύγγνωστ τός ἐστιν ἐλέους" δυνάτο 
δὲ δ 

ρ τ - ἘΣ ΥΣ 
οὐσιν ἀπὸ τῆς τοῦ οἴνου βλάδης χαι τοῦ σιχερα. 

τῷ 
το τ τς ἐπο σὴ ΠΡΟΣ 

δυνατῶς ἐξασθησονται; διὰ τοῦτο οὐαᾶι τοῖς ισχυ- 

Ὧ 
[ 

Ἶ ΞΕ ; : - ῥ 
γὰρ πολὺ παρέθεντο; περισσότερον ἀπαιτήσουσιν 

αὐτόν. 

Ψ 

μυστηρίων; Εἰ οὖν ἐγχεχείρισταί σοι οἰκονομία ξὴ χε ρ 
λ , τὰ ΤΕΥ, ΩτΘ ὄγος σοφίας, δύναμις γνώσεως" σὺ δὲ οἴνῳ βεῦα- 

; 
Ε πτισμένην τὴν ψυχὴν περιφέρεις" πῶς οὐχὶ ὃ δικαίως 

ὀδύρεταί σε ὃ ἐπεπβες Ὅτι εὔμων ἰσχ ὺν πνευμα- 

τικὰν, ἀσθενὴ αὐτὴν ποιεῖς τῇ ἅμ. ιετρίᾳ τοῦ οἴνου. 

Καὶ ὃ δι ἔησσε πάθει τῆς ΠΩΣ Ὡς χεχρατημένος, 

οἱονεὶ εἰς μέθην ἐναχθεὶς ποτὶ τὴν ἐγγενομένην 

αὐτῷ ὑπὸ τοῦ πάθους ἔχστασιν, τ πίνειν οἶνον λέγεται; 

χαὶ χιρνᾶν ἑαυτῷ σίχερα᾽ ὅπερ ἕ ξριηνευο μενον ἔγνω- 

μεν μέθυσμα: τὸ γὰρ ἁ παραχολούθητον δμοίως χαὶ 
᾿ Η 

χαὶ ἡδονῆς, καὶ ἐπιθυ- δε το, τ Ξξς μια 
ἀπὸ λύπης, καὶ ἀπὸ φόδου, " 

λογισμοῦ χεχρᾶ τη μένου υἱας ἐγγίνεται τῇ ψυχῇ, τοῦ λογ 
ἍΓν 

Π ἴς οἱ δυνάσται, οἵ τὴν προ- 
ἕ 

ειρισμένοι, χἂν ἐπὶ ποσὸν ὕπο 

ὑπὸ τοῦ πάθους" ὥστε ἧμε 

στασίαν τοῦ λαοῦ ἐγχελ: 
Εἰ πεν. 

τοῦ πάθους χρατώμεθα, καὶ δοκῶμεν “ αὐτὸ χαταχιρ- 
ι ἐς ἘΠ τον ΤΕΣ, 

γῶντες τῷ λογισμῷ, χαλινοῦν τῷ λόγῳ καὶ ἐπέχειν, 
: Ξ Ἂν ὙΕΙΡΕ " 

οὖκ ἔξω ἐσμὲν τοῦ ταλανίζεσθαι ἐπὶ τοῖς τοιούτοις. 

τ . π᾿ τ ἢ δον νδδι ᾿ 

Μέθη γὰρ δεινὴ, " φιλοδοξία, χαὶ φιλαρχία. Δεινὸν 
; Ἶ ἀγξα ες 

μέθυσμα φθόνος, εν: ἡ ὑπόχρισις, καὶ ἣ τοῦ πλη 
ἔ 

Ξ Ν᾿ 15 ΚΝ 

σίον χαταλαλιά: οἷς μεθυσθεῖσα ἢ ψυχὴ, ἐπιλανθάνε- 

ται τῆς σοφίας. δπὸ γὰρ οὕτω συγχεῖ τὰ ἀπὸ σοφίας 

θεωρήματα, ὡς τοῦτο τὸ πάθος χαὶ πᾶσα δ παρν δ 

Β Πῶς δὲ ὃ ἐχὸν σοφίαν θυμώδης ἐστίν ; “Ὅτι οὕπω 

τὸν ἀπαθὴ λέγει, ἀλλὰ τέως περὶ τοῦ μετριοπαθοῦς 

διαλέγεται. Καθὰ χαὶ ἐν ἑτέροις ΧΉΕΣ Ἄφρων αὖ- 

θημερὸν ἐξαγγέλλει ὀργὴν, σοφὸς δὲ ταμιεύεται χα- 
.“" ΝΥ ΔΑ 9 λ το τι 5 
Τεταμιευμένως οὖν τὴν οργὴν προφέρειν 

᾽ 

ΩΝ τὰ μέρος. 

Ε τὰ φαΐπψαςο Μ55.. Αἴ ἴὰ ἐατεῖ5 τας ἃς ἴθ θα. 

Ρυΐπιο ἄθεβὲ ἀυεϊου]ς. 

" {τεγχας (}». χαὶ ἀπὸ ἡδὸ 

8 Ἑδϊα αὐτῷ. Αἴ αἴογάιιο Θοπίβεῖ. δὲ 41} φαδζιον 

αὖτ' 
» ΕΝ εἰ Ἀδρ. ρυΐπιις χαὶ φιλοδοξία. ΠΙαΔ,, καὶ, 

ἴῃ 15 φαΐπιιο Μῖσβ, ἀθοσε, 



᾿ ΠΟΟΣΜΈΝΤΟ ΙΝ ἘΒΛΊΑΜ 

λέγει τὸν “ λογισμῷ ἡνιοχοῦντα τὸ πάθος, χαθ᾽ ὃ 

ὋὉ ὃὲ Κύ- 
᾿ς ΄ ριος τὰ τελειότερα διατάσσων, 

χαθόλου τὸ πάθος, οὐχὶ χολάζειν χελεύει. 

Οὐαὶ οἱ διχατοῦντες τὸν ἀσεδῇ ἕνεχεν δώρων, χαὶ 
Αὐ ΄ - , τ ᾿ ᾿ ᾿ 

τὸ δίκαιον τοῦ διχαίου αἴροντες. Σαφὲς τὸ δητὸν, 

{τ 

χαταχρίνον τοὺς ἐν τοῖς διχαστηρίοις, διὰ τὴν πρὸς 
᾿ 5» - 

τὸν μαμωνὰν φιλίαν, ἀφανίζοντας μὲν τὸ εὐθὺ τῆς 

χρίσεως, προστιθεμένους δὲ τῇ δωροδοκία" καὶ τὸν 

μὲν ἀσεδῇ δίκαιον ὀνομάζοντας, τὸν δὲ δίκαιον ἐπ᾽ 
Ξ- , ΄ ων - ’ ἀδικία καταδιχάζοντας. Λογισμὸς γὰρ φιλαργυρία 

προΞξ!λημμένος τρυτάνη ἐστὶν ἐπὶ τὸ βαρὺ τοῦ χα- 

ήνος τὴν ῥοπὴ ταφέρουσα. ᾿Κἶ}πιυελέστερον δὲ νόνος τὴν ῥοπὴν χαταφέρουσα. ᾿Κ7Ὺπιμελέστερον δὲ 

ἑαυτοῖς προσέχωμεν, μήποτε ἀσεδῇ τινα ἢ ἄνθρω- 

πὸν ἢ λόγον διχχιώσωμεν, χατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς χά- 

ρον προσαχθέντες αὐτῶν τῇ συγχαταθέσει, μήποτε 

ὑποπέσωμεν τῷ ἐγχειμένῳ ταλαν'σμῷ. Διὰ τοῦτο : ἐπ 
΄ (2 ,ὔ ΝῚ κ 

ὅν τρόπον χαυθήσεται χαλάμτη ὑπὸ ἄνθραχος πυρὸς, 
ι γἡ ΠΣ οΠς ΄ Ζ ΣΠΣ, 

χαὶ συγχαυθήσεται ὑπὸ φλογὸς  ἀνημμένης, ἣ δίζα 

" 

ἂν, πος ς - ἡ τιον ἀξ τῶ 
αὐτῶν ὡς χνοῦς ἔσται, καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ὡς χο- 

» ς 6. ,ὔ Οὐ } 792 ΝᾺ ’, 

νιορτὸς ἀναδήσεται. Οὐ γὰρ ἠθέλησαν τὸν νόμον 

Κυρίου Σαδαὼθ, ἀλλὰ τὸ λόγιον τοῦ ἁγίου Ἰσραὴλ 

παρώξυναν. ᾿Ἀπειλεῖ ὃ λόγος συγκαυθήσεσθαι τὰς 

δίζας τῶν ἁμαρτωλῶν » χαὶ εἶς ὃ “νοῦν λεπτοποιη- 

θήσεσθαι, χαὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ὡς χονιορτὸν ἀναδή-. 
3 , - -»Ἕο ’΄ ΄ 

σεσθαι. ᾿Αχολούθως τοῖς προαποδεδομένοις νοήσωμεν 
τ “- 

τὰ ἐπαγόμενα. Περὶ γὰρ τῶν οἴνῳ χεχρημένων ἀμέ- 

“τρῶς ἐν τοῖς κατόπιν διαλεχθεὶς; καὶ τοὺς τὰ δῶρα 

λαμδάνοντας ἐν ταῖς χρίσεσι Γ διαδάλλων,, νῦν 

συγχαυθήσεσθαι τὰς ῥίζας αὐτῶν λέγει, ὡς χαλάμην 

ὑπὸ ἄνθραχος πυρός. "ἔστι δὲ ὃ χάλαμος φυτὸν ἐπὶ 

ς ἘΠΠῚ εἰ Βδρ. ῥυίπηβ τὸν λογισμόν. ΑΠῚ φαΐπαις 
Μ55. τὸν λογισμιῷ, εἴεπε ψιεῖ ταϊΐοηε ἔγεπαΐ, οριπιε. 

τ γᾶ. 491 οὁπαῖτας φησί, τεοῖς. 

ἃ Ηῖς εὐϊεῖ εἰ Μϑ5. ἰπίεν 56. ρίαπε σοπϑεπίιμί. 
ἾΝαπι σεΐεγεβ 111 {5 Τλιισεειι5 εἰ Ομ οςἴτις σοπέιι- 
Ἰενὲ Ππργὶ ποῦ 5θοι5 6 ποβιτῖ πάθε πε φλογὸς ἀνημμέ 

γῆς, Πίαπιπια ἀφεεποα. (πάτα ἐγγάθδε υἱάείαν ΝΟΡΙ- 

1πὰς, οαπὶ ἄρα ΒαΒη πὶ ρεγῖπᾶς αἴαθιε ἀρια Ῥτοσο- 
Ῥίαπι Ἰορὶ αἰπντηαν!!, φλογὸς ἀνειμένης, “απιπια γεϑο-- 

ἴωια. Ἐχαϊάεπα,, τ νεγιιπὶ ἕατοατ, 51 Πσογεῖ 5εχιΐ {πο 

ππεοτα υἹἀθπίιν, Πα πίτι5 Ἰόσεγοπι ἀνειμένης, γε50-- 

μια, φύδτι ἀνημμένης, ἀσοεπδα; πὲς δμῖτα ἀ ΠΕΡ το- 

φεπὶ ἀνειμένης νοσα ἀνημιμέντς πος Ἰοσο τα1}}} ὙἹ θα] Ιοπισα 

φοπηποάϊογοπι. ΑἸ ἐπῖπι ποῖ 1ζα ται] το μοϑί ᾿πίογργοβ, 

εαγϑοόπεπι δ556 πῦρ γεῶδες, Πος εϑβί, ἔπεσε 6} σέ ΓΕ ΤΙ, 

4.1 Ροβὲ ἢαπιπηα ἔγαπβιταπη, τυ ᾿ρ56 Ἰοφαϊίαν, ἴπ ογᾶβ- 

βἴογο τηδίοτία γτοππαηθῖ. Ἐ]απιπηᾶπὶ ἀιἔο πὶ {τις ἔγαπϑ- 

ΡΕΌΡΗΕΤΑΝ. Τὰ! 

βίαπε πιϑάϊοονεβ. Οἰιθπιδάπηθάτιπν δὲ 8110] ἀϊεῖς : 
1ποῖρίοτις ϑαάεπει εἶθ ρῥγοίϊ! ἰγάπι : σαρί θη ὍΕΤῸΟ Ριον.τ5. 

δαπι τοςογυαΐ ρὲ ρμαγίε5. Τίαητιθ {αὶ γΔΈΟΠ6 οἷι- ἐδ. ΞΕ 59: 

ῥ᾽ ἀτταΐθπι ἃ. νἹτιπὶ ἔγεπδξ, ἃ 60 ᾿γνἂΠὶ ΡΆΓΟΘ δὲ 

τποάθγαΐθ ργο εν αἸοῖε  5[ ΟΕ ΒΟ γ Ρ πη 65: : [σα σοῖς 

πεϊτιῖ εἰ τιοῖ6 ρεσδατδ. Ἰ)ονηϊπιι5 ἃυιτθ πὶ (111 706 Ῥ αὶ. ἡ. 5. 

Ρεγίδοπογα, αἷξ νἱππιπι {Ππ|4 6556 θη ετι5 ἀρ 5 ΟΊ ἢ -- ἀγαεεν. 5. 
ἀσπάμπι, πόπ ἐδ ροια Πάτιπὶ ἃς οδϑιϊαπάτιηι. 1923 

178. 71 ἰὶς ηιὶ γιδιϊσαπε ἱππρίμπι τὸ πιῖι- ΠῚ 
πεγιδιὶς., εἴ γιιεϊτἴαπι {πιδτϊ ἀτιζέγιεπε. Ῥουϑρίοιια 

ἐ5ὲ πὸ βϑηίθητία., {πὲ σοπδπηπαΐ 605, 41] ΡΤῸ 
ἐγ] ΠΑ] σϑάθπίθϑ, ΟΌ ΘΌτιΠῈ [π᾿ ΠΙΔΠΙ ΠΙΌΠΑΠῚ 511|-- 

ἀἴτιπη σοΥτπηριπὲ ΤΠ Ἰοἴτιπὶ γθοῖπη., [αν δ 16 

σα θεῖ ὁ] ππιπϑγὰ ἀσοορία : 411 ΠΠΠ 46 πη ἹΠΙΡΊ ΠῚ, 
Ταβέσπι ἀρρε!!απέδθϑ., 7π|5τπιπὴ 1Π} Π5ΠΠΕἴ26 ἀἀπηπαπῖ. 

Βδῖο δηΐμπι ρδοιπατιιπι δϑι θυ ργεθοσοιηναία, 

{ρα εἶπα δϑὲ, {{|88 500 ρΡοΟΠάθγα τποιπθπέιπι ΠΠ} γα: 

ἀδρυῖπηῖε. Ἀπ θπἀαπητι5 ᾿σιτα" αΠΠσΘ πεῖτι5. ΠΟΡῚ5 
᾿ρΡ515, πθ [ον δ ̓π ρ 1 τ ΠΘΠΙ ΙΔ ΠῚ 5ῖνθ ΠΟΙΏΪΠ ΘΙ 
σἴν 8 ΞΟΓΠΟΠΘΠῚ {15} σο πγι5, ἀπ ἢ ν] ἀο]οδὲ αὐ 
Πιο5 ἀρργοβρᾶπάοβ βὲὺ οο]]αΐαπι αιιοά ἀλη 'π ΠῸ5 
Βεποῆσίτμη, ποητιαπάο 1π Πα υῖ35 ἱπιθπίαξαβ 1Π- 

οἰάαπιι5. Ῥγορίον. οὶ, ϑἰοιιξ τιγδίτιτ' διρπῖα αν. ΞΊ. 

δατθοπε ἰσπῖς, εἴ σοπιενιτ ἔτ᾽ α ἢαπιπια ἀσοοπϑξα. 

γαΐία δογιιπὶ ἡιιαδὶ ἰαπιιθὸ ἐγὶἔ, δὲ {05 δόσιιηι 
γμασὶ γιιϊνὶς ἀϑοεπάεί. Νοϊμοτγιτι θπΐτπ ἴδβεπι 
οπεῖτιῖ ϑαναοίἑ, ςϑε οἱοηιίίιτη σατο Τ[ογαοὶ 

ἐγγιἐανοτιιτεῖ. Τπτθ πη παῖ Πάθο βοπίθπεα σοη]- 

Βαγοπαθ 6556 ρθοσδίονιπ γα ἴσθ5, ἂς ἴῃ ἸἰΔηιιεῖ- 

ΠΕΠῚ σΟΠΉΠΪ Ππιοπεΐαβ, Πογο ΠΊ τι6 ἸρΒΟΥτ πη, ἴδ η1- 

4πᾶπι ρΌΪΥΘΓΘΠῚ ΘΟ ΠΒΈΓΙΙΙ. τι ππιπῸ ἱπέθγιη- 
τ ΑΓ γαιῖοπο ἃς {τι ΡΥΪτι5 ἐγα ἴα βιιπὲ [πῖ6}- 

Ἰισάμιι5. Ῥοβέαιια πη ΘΠῚΠῚ 5. ΡΘΡΊτ5. αἰ σβθγι (6 
115, 401 ἱπητηοά ἴσο νἴΠῸ τιϑὶ 5ιιπξ, Θοβήτιθ ἡ ἴῃ 

ΟΑΡΌΤ Υ. 

1. ες 8.3. 

ἡ 1οῖ5. ππππογα Δοοῖρῖππε,, ΓΘργο πο μἴξ, πιπο 

1, δὲ οαϊ βιισσοβοῖξ πῦρ γεῶδες, πος ε5ξ, ἔσπῖς ἐδυγε- 

σίγις δἰ ογαβοῖου., σουξίαξ πὸ ΡΤΌΡΓΙ͂Σ πη ρ]} 15 τοσαγὶ 

Ῥοβθε ἀνημμένην, αοοεπϑαπιε, 564. ροίίυς ἀἴοῖ ἀεθεγα 

ἀνειυιένην, τεϑδοϊμίαπι, εἴ, αἱ 1τὰ ἀϊσαπι, εαϑίϊποίαπε. 

{τ υὐ μας Ξβαπξ, πῖ81} ἴπ σοπίοχει., γε] πη πε θιι5 

οὐητῖβ ΒΘ ΠΟΥῚΚ ΠΡ ΓῖΚ5, ἀυιϑιι5 σιτῃ πλιιΐατο. Αἀἤατῃ ἄτιτη- 

ἰαχαΐ, πὲ ἀρ Ῥτοσορῖιπι, 1ἰὰ ἀραὰ ΓΙΧΧ,, ἀνειμένης 

Ἰεσὶ. θ᾽ 4επὶ, αθὶ πὶ εαπῖς5. ἐξ ἴῃ φυδέπον Μσς, ρετ- 

ἱπᾶς αἴχαε ἀρ Ῥτοσορίαπι εἴ ἀρυα ΓΙΧΧ Ἰεδίταν ὡς 
χνοῦς ἔσται, τιὲ ἰαπιιπο εγΐ, βοτιρἔιπη τε ρου ἔα γ 1πὶ 4}115 

ἄποθις Μ55. εἴ ἀρὰ Επξεθίυτη ὡς χοῦς ἔσται, τεῦ ρει 

οἷς ογὶξ. ᾿ 

ε Ηἴος γτυγβϑυβ φυϊθαπι 55. εἰς χοῦν. ΑΠῚ οὐπὶ 1 

εἰς χνοῦν. 

ΓΈΛΙΕ εξ ἀπὰ5 Μ5. διαθάλλων. Α11Π| ἔγες διαθαλὼν, 

Ὁ] Βεβ. Ὀτίπιις οἱ Βας. ογίϊβ Ρσῖπια πιᾶπι ΠαΡεπς 
διαλαβὼν, σογγαρίε. 

ἀῦ. 



Υ ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

δου γασίοθϑ αὶ ΘΕ ρα πὶ ἃ σα ΠΟ Π6 15:15 ΘΟλ- 
Βυγ μἃ5 6556 Δ υπιαι. (! αππτι5 διῖθ πη μη ἴα οϑὲ 

γούίοθ ἀ6 0} ἱπηϊχᾶ., Θχ πὰ 5] ΘΟ  Ποῖ6 [αν ]5. 

ἰπτιι5. πα ηἷβ δὲ νυ δουᾶ : {1185 ᾿ΠΡ Π18}1{6} ΓΘΟΙ ΘΠ 5 

ἱπουδ πη θηἰτ πὶ, [ΓΘ 16 ΠΕ Ριι5 ᾿π ΘΟ Οἱ τιν σϑηῖοι} 15, 
αποα υἱγίι5. {ἃ ἸΠΟΓΘβοῖῖ, ἱπ ἢν πη οἰ 51, Ρἰλη- 

ἴατι ἰδίαπη τηοο μΪαπο οἱ 1 08}1} ἃιισονθ ΠῸΠ 
Ροβϑίς, δες ἱπιουτηθά ἴα οὐ] πβάαπη βια 1 Π τα 15. 1η- 
αἴσοαι. Οὐαργορίθι ρον οἰταν ΘΘῃ]ου τη. ἔπ Π}, 
οἴιμὶ νἱγίι5. 118 υΐθβοῖῖ. ΝΆ. ΠῚ ραι]α] 1 

Θηδυϑἔ, Ἔχ πε 6. 5ιι 5141}, δ᾽ σα. ἸΟΠΘΊΟΓΘ ΠΊΟΙ ἃ 

δϑῃϊοι!αῃι οἰΠοἶε. Τλε 16 Τα βιι ν 5 1|1ὰ σϑηϊοι]ο 

τη] πᾶπὶ Ῥαδὶ ααδάαιη ἂς [Ἰππ Δα ΠῚ Θ ΠΟ τιδὰ.,. 56 

ΓΟΓΘΌΤΩ ΘΧΒΘΥΤ ; δὲ ὉΠ} 1ἴὰ 5ΘΙΊΡΘΙ ἸΠ᾿Θ τ 6βοὶΐ, 

ΡΙαπίδμ ἈΠ 5Ο  ν 11. ΤᾺ ]65 βιιηῖ, {πὶ δχ Πα] 115 ππιπ αὶ 
τ ]ιι5 1] π5ῖγ95 ον ηξ ἂς σΟηΒρίοι : 4ῸΠρΡρ6 ρμιι- 
{Ἰ Γὰ πα ἰαπιθηῖο πἰχὶ, δὲ Πχία. Ἱπιθυ ΟΡ πὶ ̓ μο ἢ} ]-- 

Πδπὰ νδσαϊ, πίθον. πη πάἀαπαυιη ΤΟΥ ἰποοη-- 

51 ΠΈΔ 1 80 ᾿περ {411 ἴθ πὶ νἸΐατη βιὰ ηὶ ἐδ ποι ηΐ. 

Ἑδιὴ Ο» Ολτιβα ΠΣ . ΘΠ ΠΑ τ τπιγδί τιν" σε ρει 
ἃ σγθοη6 ᾿ση]5 : ᾿ἴὰ ΓΔ Ἰ665 Θουλ πὴ ἃ Παηιὴδ 80- 
οθηϑᾶ Δ ΠΠ πλὰξ Ομ 5} 1]. 

170. Εδὲ ἃ θη] συ Π0 ᾿σΠὶβ ππιαϑὶ [ΘΥ ΘΒ ΡῚ5 
80 5Ρ 5510}, 4 ροβὲ πηαϊθυϊον ἐΓΑ ΠΒ 1} 1 Οὐ ὰ5-- 

δίογθ πηαίθυϊα γθηᾶ ποῖ. ΟἸΟὨ]ὰΠῚ ᾿σ τα) ἢ «πὶ 

Ἰητ6. Τα} ] ΘΠ 05 ἀπίμηϊ αἰδοῖτιβ νἱναπ, Ρογιν- 

Ἰνατ παῖ. δια υ π} Πα δ  ᾿ΘΠΘΠῚ ΡΘΟΙΠ ΓΕ, 

«πϑιηαἀπγοάτιη οἱ ἀν 65. 1ΠΠῸ ἸΠΕγ ἤβθοιβ ΠΡ ας 
σαυιβᾶμη, {1125 Ρ6Ὶ 51 {Ππ| Ἰρϑῖιπη ποθ δ} ραΐ, Ἰἀοῖνοο 

νἰπαιπὴ ΒΙΠΘΗ ΤΠ Ρ115. ἘΠῚ ὙἹ ΠΟ] ἢ ΤῚ5. ΘΧΤΡΘΠΊ ρῸΓ 

Πδιητημα πὴ ΘΧῚ{Π1Π| ΘΟΠΊ ΔΙ Παίτι.. 564 αιϊα μυρίον 

᾿πι Πα ΘΕ ΪΔ. [πι5 μουν θνία ηΐ, ἃς γα ϊσθπὶ ἴρ50-- 

ΤᾺ ΠῚ 6556 ΠΟΙ ΓΟ Πάλι ἃ ΠΠατηπτὰ ἀσσδηβὰ : να σὶ- 

σθαὰ ὙἸἀδ]σθῖ ἀρ ρε! !ὰη5. ἀναν ἶαπι, ἠ6. {πὰ δὲ 

δ. ΑΡΡοβίο! 5 πᾶπς 56 η το πε τ τ}}Ὸ : ἤει οπι πίῃς 

τπαϊονιιπι δῖ ἀνατίἴα. Οὐ] δὴν ἁτιίθη ἤουθη νθ-- 

ΥἸΒΊ Π}}}6 Θϑὲ ἃ]} Πα} πϑιηο αὶ νδἴοθ ΘΠΊΘΡσΘΓΘ, Πἰδὶ 

51Π}1 16} ῬΌΪν ΘΡῚ βαα ρῖθ παίανὰ ᾿Π5ῖα 0} }}} δὲ ἢ ἀθτὰ 

οἴζακο ὃ Δπὲὶ (Ὁντθ, φαθπια ποίη γε] νὶ5 γοβρὶ- 

γα ΠΟ Π ΘΠ ̓ Πρ 6 ἀἸδη5, νἹἴο ΠΟβίμορ π] ΟΠ “τ Ἰ 5] ἀἴαϑ: 

ἴα δὲ ἀναν ας Πογοβ., ἱπϑΧ θ] 6 }}}5 ῬΘΟΙΠ] ΔΓΕ ΠῚ 

σα Ρ  αἸτα5,. ΤΠ} π|501{120.. τη ΘΠ δοῖ τι}, οαἢ πη πΐω, δὲ 

Ἀ]1ὰ 4ιυεθοι]116 γα Ἰοῖ5 Ῥγαν ἐθ ΘΘΥΉΪΠὰ διιπῖ, τἷ- 
ἴδ ΠΟΙΆ ΠῚ ΠΘΠἾ{π|5. ΤΟἰ τ, ΟἸΠ ΠῚ ΘΡῚΡῚ πι5. πηι π-- 

8 [τὰ Μβ5. ποβίτὶ. ἘΔ1ΠῚ γεγο ἀφ᾽ ἧς. 

5 Π|α, διὰ καὶ τὸ γύνυ ἀπὸ ται τῇ ἐνηρευνήσει τῆς 

δυνάμεως, ἀσπι τὰ γεγίθγοι Ἰπίουργοβ, Οὐδ πος δἰΐατὶ 

ϑεπιοιίμπι ἀνϊϑεῖε {τ παΐρα., σιρρίεπαο «ἰο δειιὶ 
τρέπε, Ῥτοου] ἀαθῖο σόρεπὶ ἐνηρέμγισις εἶς Ρτὸ τόσο 
ἐρυρία 5 ΠῚ] τι γαθαῖαγ. Ν απ τοσὸ ἐργυέα ἀοἰδοξαπι 

ἀἴπὸ ἀεσεϊτ ποτ ο πὶ ΞἰπηιΠοανὶ αι ποῖ πονῖϊ, (ἀντ - 

πὸ ἰν 

510 

ἢ 

. ΒΆΒΙΠΙ ΜΆΟΘΎΙ. Μ 

ἀσθενοῦς τῆς ῥίζης θεβιηκὸς, λεῖον υὲν τὴν ἔξωδεν 

διόχενον ΣΙ 

-ἷὉἉ 
αὔξησιν, γόνασι πυχνοῖς δι ἡμμένον, διὰ τὸ ἀσθε- 

8 ῦ 

Ἢ 
Ε- » ΓΒΕ κλς 

ἐπιφανεϊαν,, γοῦν. ἀνώμαλον ὁξ τὴν 

νῇ οὖσαν τὴν δύναιλιν . φ᾽ ἧς αὔξεται, μὴ δύ-- 

ἀλλὰ δεῖσθαί 
ἘΜ ων Η , 

τῷ μεταξὺ" οἷο χαὶ το γόνυ 

, 

. 
νασθαι δυαλῶς αὐξὴσ αι τὸ φυτὸν, 

ς 
ἐνηρεμήσει ἣς δυνάμεως. Ὅταν 

ν προχύψη, εἶτα τ σταται; χαὶ οὕτω τῇ ΐ Ξ 
ἐπιπλεῖον ἐπ’ ἐπονῃ τὸ γόνυ ἀποτελεῖ. Εἶτα πάλιν 

Ὁ Ω ἐς ἘΞ Ἃ ν ΡΞ μα 3. ἢ υϑ τι ᾿Ξ ΄ οἷον βάθρῳ τινὶ χαὶ θεμελίῳ τῷ γόνατι χεχρημένη» 
Σ ἢ “ ΩΣ 

ἢ δύναμις πάλιν προχύπτει, χαὶ οὕτως ἀεὶ ἀνα- 
Π ἘΠ τς Τρ ἘΥΡΕΎΡΑ 

παυομένη ἀποτελεῖ τὸ φυτόν. Τοιοῦτοι δὲ οἱ ἀπὸ 
β ; ἥ 

τῶν τούτου πραγμάτων γνώριμοι, ἐπὶ 
Εν , είς 

ἧς βάσ 

ἄνθρωπον - δ ἀνωμαλία τῶν τοῦ χόσμου τούτου 

τοῦ χόσμου 
- »Ἄ , ΓΑ ᾿ Υ̓͂ 

σαθρᾷς βεύηχότες ἕως, διάχενοι τὸν ἔσω 

πραγματίον συζῶντες. Δ τοῦτο ὃν τρόπι 

ται χαλάμη ὑπὸ ἄνθραχος πυρὸς, οὕτω φησὶ χατα- 
} 

φλεγήσεσθαι τὰς ῥίζας αὐτῶν ὑπὸ ΟΕ ἄνημ.- 

Ανθραξ δέ ἐστι πῦρ γεῶδες, μετὰ τὴν τ τς φλο- 

γὸς πάροδον τῇ παχυτέρα τ ἐναπομεῖναν. ᾿᾿ὐπεὶ 

οὖν οἱ ἐμπαθῶς ζῶντες οἰκεῖον ἔγουσι- τὸ τῶν πα- 

Ο θῶν πῦρ, ὡς ὁ πλούσιος ἔν τ ον 

χαταφρύσσουσαν αὐτὸν τῷ δίψει 

πίνουσι τὸν οἶνον ἀπειλεῖ ὡς ο 
ἊΔ κὰκ , Ξ ΠΈΒΘΣ 

χαύσεως ἀφανισμόν. ᾿Επειδὴ δὲ 
ν᾿ » ΄ ὌΝ, " 
οιἰχαιον οιχστρεφουσι, χα! τὴν ῥίζαν αὐτῶν συγχαυ- 

θήσεσθαί φησιν ὑπὸ φλογὸς ἀνγμμένης - ῥίζαν λέγων 

ὶ ἧς χαὶ ὃ ἀπόστολος τὴν 
ΕΑ τς 3 

φιλαργυρίαν δηλονότι, περ 
; Ἐ 

φήνατο, ὁτ ἀτ τι “Ρίζα πάντων τῶν χαχῶν ἐστιν ἣ 

φιλαργυρία. ᾿Ἀπὸ δὲ τοιαύτης δίζης δποῖον τὸ ἄνθος 
ΕΥ̓͂ 

τ 
ν᾿ ᾿ξ 

εἰχὸς ἀναῤαίνειν, ἢ χονιορτῷ Τὰ εν ρος ἄστα τῷ 
, ι 5 Ν , "37: ΤᾺ 

φύσει χαὶ σχεδχννυμένῃ εἰς ἀέρ ἜΗΙ μήποτε, ὥσπερ 

ὃ Χονιορτὸς ς ἐμ ποδίζων ταῖς μα θν: . ἐπιδουλεύει 

ἡμῶν τῇ ζωΐ᾽ 

ἄνθη, 

οὕτω χαὶ τὰ τῆς φιλαργυρίας 

πλεονεξ τὸ 

ἄλλα ὅσα τῆς πονηρᾶς ῥίζης 
ΕΝ ΟΝ Η ΕΝ ς ας: ἐν -- 
ἐστὶ βλαστήματα, ἀν αιρετικα τῆς ζωῆς ἥνῶν 

ς ᾽ εν ωΝ 
αἱ ἴχι, αἵ ἀδιχίχι, Ψεῦδος, 

αἱ συχοφαντίχι, τὰ 

δεῖν ἐφρίσῦ κὐρε ἐξ οαυ τὐτένος γηοίθαρς τς. “ 
τὰν τῇ χαθαρότητι τοῦ πνεύματος ἐμποδίζοντα. 

δὲ 

Σθύθρα ὃ ὃ παρατετηρημένως οὐχ εἶπε 

πὸς αὐτῶν: ἀλλὰ, 

- χαὶ ὃ χαρ- 
" 

ἹῬὸ ἄνθος αὐτῶν. ᾿Ατελῇ γὰρ τὰ 

σασασι ΠΠΓ ΓΆΓΙῚΠῚ ΡΟ πῖξιι5. τα ἰς δι ποοοϑβα οϑί. Ξοᾶ 

δια. [α]κιις ἐδ ορὶπίομο. Νὰπι ἃ] ἠρειιεῖν, «πο οξὲ 

ψιίεσσενε, νὸχ ἐνηρέμνησις ἀοϑιιπηῖ οοπβίαϊ. Ηος ᾿ἰσίτιν 

ἀἴοῖε ξουτίριου, βϑπιοι! πὶ Ρον ΠΟ, οἵιπὶ δ] αἰ ̓ πϊοξα «{τιτος- 

ἄἀπὶ νἱγέας ράι]ο ἀἰπεῖας δοάοπι ἴπ Ιοσο ἱπυπηοσα νι, 

εἰ 4αϊοβοῖ!. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΪἿἷΝ Ἐ5 

- εις «ὦ 5" ΓΙ ΡΥ 
τῷ πρώτῳ ἄνθει ἀφανιζόμενα. [ἴδον 
τῇ , ἊἋ 

Ξσεθὴ ὑπερυψούμενον, καὶ παρῆλθον, χαὶ ᾿δο 
. ᾿ πον αν » ἣν. Ὃ μὲν οὖν δίχαιος, ὡς τὸ ξύλον ἄβον 4} 

ἐστιτο πε- 

φυτευμένον παρὰ τὰς διεξόξου: τῶν ὑδάτων, διηνεχεῖ 

τῇ ἐπιῤῥοῇ τῆς ζωῆς καταρδόμενος- τοῦ δὲ ἅν.χρ- 

τωλοῦ ἢ δίζχ συγχαυθήσεται, Καὶ τὸ ἄνθος ὡς χο- 
ΣᾺ " ΄ , “ τι ," ν ’, 

νιορτὸς ἀναδήσεται. Διότι οὐκ ἠθέλησαν τὸν νόμον 

“ Κυρίου Σαδαὼθ, ἀλλὰ τὸ λόγιον τοῦ ἁγίου ᾿ἸΙσραὴλ 

παρώξυναν. Νόμον χαὶ λόγιον διαφόρους λέγει προσ- 
᾿ ᾿ ἘΦ τας ΠΥ ΗΝ 

γορίας Κυρίου. Διὰ τοῦτο ὡς περὶ ἐμψύχου τοῦ 
Ξ- ἐπε ΟΣ ᾿ ᾿ 
λογίου ὃ προφήτης φησί" Τὸ λόγιον Κυρίου παρώ- 

ξυναν. Νόμος γὰρ ζῶν χαὶ “ Λόγος Θεοῦ ὁ μονογενὴς 

γῖίος, δι᾿ οὗ τὰ πάντα. 

΄ 

Καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Κύριος Σχθαχὼθ ἐπὶ τὸν λαὸν 
αὐτοῦ, χαὶ ἐπέδαλε τὴν χεῖρα αὐτοῦ 

καὶ ἐπάταξεν αὐτούς. Καὶ παρωξύνθη τὰ ὄρη, καὶ 

ἐγενήθη τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν ὡς κοπρία ἐν μέσῳ 

δὲοῦ. Καὶ ἐν πᾶσι τούτοις οὐχ ἀπεστράφη ὃ θυμὸς 

αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἔτι ἣ χεὶρ "ὑψηλή. Ἢ τῶν ἰσγυόντων 

χαὶ τῶν δυναστῶν ἁμαρτία δδὺν ἐποίησε τῇ ὀργὴ τῇ 

χατὰ τοῦ λαοῦ χινουμένη παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο 

πρότερον τό" Οὐαὶ οἱ ἰσχύοντες ὑμῶν, χαὶ οἱ δυνά-- 
σται" ἔπειτα: Καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Κύριος ἐπὶ τὸν 

λαὸν αὐτοῦ, δηλονότι χαὶ αὐτοῦ, χατὰ αίχησιν τῶν 
’ ΄ »» 

προεστώτων, ἐν ἁμαρτίαις γενομένου, καὶ ἀξίου ὄν- 

τος παθεῖν τὰ ἀπὸ τοῦ θυμοῦ χαὶ τῆς ὀογῆς τοῦ Κυ- 

ρίου. Ἔστι δὲ θυμὸς "ζέσις τοῦ περὶ καρδίαν αἵμα- 
τος, παρὰ τὸ οἱονεὶ ἐξ ἀναθυμιάσεως τῶν χυμῶν συν- 

ἐστάμενον οἴδημα περὶ τὴν χαρδίαν ὠνομασμένος" 

ὀργὴ δέ ἐστιν ὄρεξις ἀντιλυπήσεως. “Ὥστε τὸ μὲν 

ὀξεῖαν ἔχει τοῦ πάθους τὴν χίνησιν, τὸ δὲ μονιμω- 

τέραν χχὶ παρατεταμένην ἐμφαίνει τὴν ἐπὶ τῇ λύπη 
, 

ἐχπλήρωσιν. ᾿Επὶ μέντοι Θεοῦ οὐδέτερον αὐτῶν χυ- 
ρίως λέγεσθαι εὐσεδές ἐστι παραδέξασθαι, ἀλλὰ τρο- 

πικαὶ αἵ φωναί. Οὐ γὰρ πάθος Θεοῦ, οὐδὲ αὐτῇ τῇ 
οὐσία αὐτοῦ συμόεδιχός - ἀλλ᾽ ἡ περὶ ἡμᾶς τοιζδε 

ἐνέργεια θυμὸς προσηγόρευται. Καὶ τάχα, ἣ 
ἘΞ [ως “τ 32 ΓΝ « δὲ κ᾿ Α ὃ ΠΟΝ ς 2, εἴ 

ἐπίπονος παίδευσις, ὀργή" ὃ δὲ ταραχὴν ἡμῶν “ ἐμ 
ποιῶν τοῖς λογισμοῖς ἔλεγχος, θυμὸς προσηγόρευται. 

-Ὁ-᾿ - »».«Ψ 

αράσσει μὲν γὰρ τῷ θυμῷ, μηδέπω λόγου ἀξιῶν 

τ 
μεν ; 

" πε “ Χ ΄ [} 
ποὺς οἷς θυμοῦται ὃ Θεὸς, χατὰ τὸ εἰρημένον, ὅτι 

ΑἸΙΑΜ ῬΡΒΟΡΗΕΤΑΜΝ. 

διῖ 
ἐπ᾽ αὐτοὺς, Α α΄ήνογοιις Ῥοριείμπι σιιίπι,, δὲ ἱπιηιῖσίς πιαχευτίηι 

Β 

μονογενὴς Θεοῦ, 7 εὐ ϑιιπι ἤλειις,, ἔπι επίιις Πεῖ. Αὐ 

Ἰἴος. 5οσιπά τι π! πὶ σοπίδχξι. 

5 Ἐ6ῚῚ ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑψηλή. ΑΥ Δ[55, φυΐα- 

Τὴ 

ἀϊείαπι ρυρθάϊδηι. (ίθυιιπὶ ρει άθπῖεν ἀάπιο- 
ἄσπη ποη αἰϊχῖϊ : Εἰ ἤιοῖαβ θογιπη; 564, 2͵ος 

Φοταπι. ΝάΠΙ Ἰπρθυδοῖα ᾿πὰποπὲ παῦε σους 

ΠΟΑΡΌΤ Υ- 

ΠΪΠΔ, ΘΓ 51Π|1}} ἀἔαιι6 θυ ΠᾶΡ6 Ὧ0 ρυΐπητιπὶ Η0- 
ΓΟΙῸ σορουῖπηε, τηδγοθϑοιηῖ. 7 1αἱ δ πὶ πὴ ἐπιρίτεηι 

δηρογοχαϊαιαπ : οἱ ἱγατισῖνί, δὲ δ006 ποτὶ Θγαί. 

Ετ φαϊάθπ) 7{|5ξπ|5. νθ αι] ΠΠσ πτι πὴ, βθοιπάπιπι 46-- 

ΘΕ 5115 ἃ ]ΙΙΆΤΊΙ ΠῚ ΘΟ Π5 {Π1Π|, ΘΟ ΠΕ ΠιῸ ἰδ ΑἸ] ρα 

ἸρΡ σαν : 56 σου Γδῖτ ρϑοσαίου 5 ταῖν, δἰ 
ος τὰ ριιϊνὶς ἀϑοοπάοί. δαπι ποϊμοιιμιξ Τρ τ 

Τοπιϊηὶ δαναοίλ, σοί δοχιίιε φατιοιΐ Ἰςγαθὶ 

ἐχασεγνανεγιτ. ΤιΘσΘμὴ οἱ δἱοααίτπι ἀρρε ϊαὶ αἰ- 

γοῦδα ΠΟΠΉΪΠΙ πομηΐηα. ἘδΔηῚ Ὁ] ΓῈΠῚ ΡΙΌΡΠοῖα ἠδ 

Θ᾽ αβτηο αὶ οἰ αιΐο ἰὰ πη τὰ ΔηΪπηαΐο αἷΐ : Εἴο- 
ιῖμπι 1)6ῖ ἐστι ἐανογμσι. Ἐπὶ ΘαΪπὶ ἰὸχ νῖνα γεν- 

αι τῃ ΤΠ 6ὶ, τπΊ σο Π {5 ΕἼΠΠπι5, ΡῸ ΖΘ ὴι [ἀοίὰ σιιηΐ 
ΟΠΙΠΐδ. 

18ο. Εἰ ἱπιαϊαηαίις 65 σα Ποηιΐπιις ϑαναοι ἢ, 

5ιαππ ΣΙΡΟΤ 605, δὲ ρεγοιι5οῖϊ δο5. ΕἸ ὀχασογναιὶ 

διετιὶ τποτιΐος, οἵ 7πεῖα διπὲ τηογίϊοῖπα δογιπι, 

οι οἴθγοιι5 ἐπ πιεάϊο υἷκ. Εἰ ἐπ οπιτείνιις εὶς 

τιοτι Θδί ἀνϑγϑδιι5 ΓΉΓῸΥ 6715, σϑά αεφιιο πιατιιις 

ἐχοεῖςα. Ἐουίπιπι ρο θη ἐπι πη] 116 ρϑοοδία πὶ ἱτὸρ ἃ 
Ῥοπλῖπο άγθυϑιιβ ρΟρα πὶ ΟΠ ΠΟ 85 νἰλτη ρᾶ-- 
τε ἔθοῖε. Οὐδηη θυ θη Ῥυΐογθ Ιοοὸ ἀϊχῖς : 71 10ν- 

[65 σεοίΓὶ, εἰ ροίεπίος ; ἀεἰπάδ 50} ποῖ! : ΕἸ ἔτι- 

αἰβπαίις ἐς ἴγα Π)οπιῖσιις ἀεἰνογσιις ροριεζμη 

δίιπίπι, αὐτὶ γἸ 6] 1σ θὲ δὲ ᾿ρ56. δ] ΘΧθιΏρ τι ΠῈ ΡΓ- 

[Θοίουτι τη γΘΥ ΒΑΡ ΘΠ ἴῃ ΡΘΟΟΔΙΪ5, Ἔβϑθίτι ἀἴσηιι5, 

4ὉΠ {5611 [πγουῖβ ἂς γα ΠΟμλΐηΪ ραΐθγθέιν. δι 

06 ΠῚ {ΠΡΟ “τιορ ἃ ΠῚ ΘΔ ΠΘΊΠ Π15 οἰ Ροὰ 60} ΘΡΏΠ]1-- 
τἰο, ἃ ΦΌΟΡΙ πη ψ ΘΠ 11 ΠΟΥ 6, ΘΧ Πιπ ΠΟ ΠῚ νὰ- 

Ῥογδιΐοπθ Οἰγοᾶ ΘῸΓ σΟΠΟΡΕΙΌ, ΠΟΠΊΕΠ 5ΟΡΕΪ 5 ; 
᾿γᾷ ψΘΙῸ δϑὲ ΔρΡρθιπ5 νἹ Πα Ἰοἴς85. Πα τι6 ΡΟΣ γος 
Ἰοοίτθν σομπηπιον θὲ αἰ δοξιι πὶ : ᾿γὰ νΘ1Ὸ ΠΡ ΠΠΪΟΓΘ ΠῚ 

ἃς Ῥογβθυ θυ  Πίθπη. { 5Ε1Π|:5 ΘΧΡΙθ Ἰο6ηὶ ἱπαϊοαΐ. 
Ογθάθνθ φαϊάθην θἱππὶ ἤπιον ΐε 0 ΤΟ] ]σἸοβιιπ,, ἀὸ 
Τὸ πθαξυιιπὶ ΡΥΟΡΙΘ ἄϊοὶ : 564 Πα νοοαβ ἤσιι- 
γα ἴδ δι1η} οἱ ἐν ηϑ]αοθ. ΝΟ ΘΠἰπὶ ρου αι Δ ΕΟ α11ἃ 

ἴῃ Πθο εϑξ, πϑάιιθ δ νθητ τα α]1ἃ (τα ] 115. οὰ- 

ἄξγθ ροῖθϑε ἴῃ 6Ἶτι5 βϑϑθῃ 4 Π). ὙΘγιι πὶ ΔοΙΪο 6Ἶι5- 
ΠΙΟΩΙ, ({π|88 'π ΠΟΡΪ5 Θχοϊζατιν, ἀΡρθ!]αζιι" [πγον". 
Ἐπ [Ογίαθθθ βθυθια εἴ βυᾶν 8. Θαβ ΙσΆ ΠῸ ᾿γὰ ἐἴο]- 

ἴπν : ΤΘΡΙΘΠΘΠ5Ι0. ὙΘΙῸ {{π|5 σΟρ ΑΠΌ π65. πὸ- 

4πὸ 14, τὸ φἀτ πηι. 

»ΈΛΠΙ θυμὸς μὲν ζέσις, Μοουα μὲν ἴῃ ποβί τὶς βὸσ 

Μ55. ἄδεβε. [Πὲ τὲ νἱά. Ρ]αίοη. ταῖν]. ρΡ. 419, , 
60}}. Η. ϑιερ!ιαπὶ ΤΠ] όσατσ, τ. θυμὸς, 58 ἢπ.1 

«Κ ρἔἴοτος αἰϊχιοι ΠΡτὶ ἡμῶν πειῶν, 

Ὁ 

Ῥεαὶ. 35. 
3... 98. 

Ῥεαὶ ι το 



ἡ 120 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΒΌΝ 

5[Γὰ5 ρογΓαν αΐ, ΓἀγῸν πιιποιιράταν. Ετοπῖπι Π)6 115 

[ανρογὸ ΘΧϑ πα] αἴτι5,. ΘῸ5 4115. ϑσοδηβοῖ, ἔπ 

γλὰΐ ἂς σομ 1... προάιιηι ἰρ505. α|10 αἰ ΠΑΓῸν 

δ. ΒΟΥΠΙΟΠ6 ,ς χα {ΠΠπ| 4 ἀἸοῖιπι : [πὶ ΜΆΓΟΓ 5π0 οοπ- 
{ἰναὐὶε ὁος. Οὐαὶ ἀιιῖθμι οαβι σα πταν ἴπ ἰνὰν Εἰ ἀἰϊ- 

5ΟΙ ΡΠ πὰ σρηβθητιν ἀἰσηὶ, ρνοι  ἀἸοῖταν : 76 
ἰο πίοι" αἰ ὁος ἐπι ἴγα σιια. Οὐ Θμὶπι 9} ρθοσαῖα 
το αν σαϊεαν, ποη τι δδὲ σαβι σα Γι5. : ἀπ ἀπτθηι 

Τσαΐ. 2 

1υ εν. 

σαϑεϊσαϊαν, Οϑίθπ 11 ἀοσθο νυ 56 Ἰὰτὰ Δ το Ραοῖο 
ὦ βοϊοπείαηι. ΤΆ 116. 5] σαβεῖσα Ε ἴα, [ΡΥ ὙΘΙῸ 

ΟΡἤαρσαξ, ἴγὰ {προ νὶ μυίας, Οἴιανο δὲ ΠΡ μὰ 5 ἃ 
Οοττὶρθ πος, 71)οηεῖτιδ, Γιατ απθτι ἔπι Ἱμάϊοεῖο, 

δἰ ποι ἐμ Πίρογο. Νοῦ δπῖιῃ ἀἰχὶς : ἘῈ ποη ἴπ ᾿γὰ: 

ἀαλπαοιιάθιι σον θοιο., οχ {πιά ϊοῖο ρνο[θοία, 
ῬΟΠΙσΠΪΟΡ δὲ δὲ μλἰ τον {πιὰ πὶ 1188. ΡΟ [ἘΡΟΡΘΠῚ 

“όύδηι. τὸ. 

5ή. 

οὐ ἴναπι Δ Ποῖα". Οὐδ 115. Θμΐπὶ σον ρῖταν ἴπ 
Ταπάϊοῖο, οἵ ἃ βϑυπιοηθ {Ππιδίναταν, ὁχ Π οὶ “π Ἰοι]5 

ΘΟ απηθ τα ΘΙ ΟΘΡ ΓΙ ῖι5. Θδὲ ἀΐααο αἘΠ 1 αἴθ, 

δαμλ ΠΙΠ1] ρονασα ΟἸΤΡὰ )μαϊοῖυμι, ἴηι Ρϑυ οἷαι 
οὐμηΐα οἵιπὶ βᾶπο {π ]οῖο : 5ῖς τι πθο ᾿ρβῖτι5 οορττα- 

τἴομο5 ἡ Ἰοϊ δἰπὶ ὀχ ρονοβ, Ἰαχία ἃ χαρὰ ἀϊοτιμ 
οδὲ : Οοριιαἰίοπος ἡμπίογιαπ, ἡάϊοῖα. Εἰ 4υϊάδηι 

Τα οι τοπηρονθ, οσπν ΠΙΔΠΙΙΠῚ. 508} ΡΟΡΙ]Ὸ 
᾿π]δοουῖο; πο πἴο5. δϊαηι. ἀἸοιπτι 6558. Θχᾷσου- 

ἸΙνχπάϊ. ΝΙπαίνιι ᾿πάἀϊοαὶ Θονρ τ Ρα, ΟΠ Θ ΠῚ 5101] 

ΓΟΠΟΙΣΓΟΙῸ οὐοαϊαγαμῃ δα τ] οἰδοθπ μη μϑοοδίονθϑ. 
Οποιπαηηοάψιπι Θπῖηῖ Θ᾽ ΑΘ ΑΡΙΙΠῚ “συ ρεδοαγιιηι 

ΤΟ ρον ἃ Ομχπὶ ραν 605 την οαὶ ΘΠ]. 

ἃ} ἀθγο, ἃ ἴουγα, ἃ} ἀάπὰ : 510 δὲ πιο, οὐ Π)Ὸ- 
ΨλΐΠτι5. ΡΟΡΌΪΟ πα πιιη 5ιιαπι ἃ Πρ ϑιιπὶ ῬΘΡΟΘ ΕΘ η-- 

ἄπιμι. ᾿π]οοουῖτ. Οὐϊποιϊα μη ΘΧΔοου θα Πα ΠἸΟΠ 65 

δια, ἀζάτι6 πον" οἶπα ΡΟΡΊΠΙ τι βίθγοιιβ μι} ἰσπο- 

Ῥεον.1ι5.5. 

δὰρ. ἩΡΉΚΗΣ 

πϊπίαηι δὲ ἀθάθοιβ ἴθ ππθ ἴα νἱὰ Ἰὰροπεῖα οοη- 

οὐΠοα!απττι". ΟΟπδι ον γθ]η} 605 4 π᾿ ρϑοοᾶ- 

εἰς σοπδεϊτατι,, Υἰτοθ. Πχυ]τι5. πη ΠΟ τι} ΠΘΘΟΤΙΒ., 

ἀἴάαθ ργοοι!οαηταν ἃ ἀν ΘΡΘΆΓΠ5 ῬΟΙΟβί ΠΡ : 

«ππουιιαν ΘΟ. οι} ΠΟῚ αἰπιοατιι" Πα ΠῚ ΓΟ ΠΕ ὰ., αἱ - 

ἢνηαΐ Του αὶ ΒΟΥ]. ἰρὰ ΠῚ ΠΟ 6556. ἃ} οἷβ ἅνϑὺ- 

το ἄλμι., 5ο δ τι ΠΙΔΠΘΙῸ ΤΠ] Πι1η} ΘΧΟΕΙ- 

βαπὶ, [4 δϑῖ, δυθοίδπι ἃ ὉΠ Π ΟΠ 6 ΠῚ 5ι πη] Πἰλη}. 

Οὐΐρρο ππάπαῖηὶ γοοαΐ Ὑἱγεπτοπι ὙἹ Πα ἸθΘ ΠῚ, 56 μ]- 
ἄσιηι 10} : Ἤαμπιις. δπῖμι 1)οηιϊτιὶ Θοῖ., αι 116 

(οἰἰοῖς. ἘΠ ἴθ ἴρθὸ πος ΠΠνΡὸ ἀϊα!νο ι5. ΤΟ ΡΟ 

ΘΒ ρ ΠΟ ὨΪ5. 6 τῆάπῖι Ἰοχαίλ : Λεψηαφιαηι.. 

Ξοὐ πιϊίίδ πιαπῖιγι ἐπαπε, δἰ ἔατι86 οεδα ἐς. 

.6. 181. 1ρίεισ, οἰθναὐὶε αἰβιιεηι ἐπι τεαιϊοτιῖδιις 

Ἰοπρὶπητεὶς δὲ ργορινητεῖς., οἰ οἰριϊαυϊε θας αὖ 
δυίγοπιο ἰοστθ. Κλ ἕοοο οἷο ἰενίϊον τηνι}. 

ον. τ. 1. 

δ᾽ ἊΣ ΤᾺΣ 

ΟΣ ὦ 
δὲ πεπαιδευυξνος ἤδη. βοχ, ΕΔΗ ὁ 

ἰοάλλῃ. Αἴ 56χ Δῖςς, 

ἃ δὶς Ν55 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝῚ. 

᾿Ιν θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς. Διδασχαλίας δὲ ἐὰ 

ὀργὴ οἱ παιδευόμενοι ἀξιοῦνται; χατὰ τὸ Ξἰρημένογ; 
ἢ ὅτι Τότε λαλήσει τ πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ. Ὁ υὲν 

Β 
γὰρ ἐλεγχόμενος - ἐπὶ τοῖς ἣμ. ιαρτημένοις., οὔπω πε- 

ς ἂς 
παίδευται: ὃ δὲ παιδευόμενος, ἤδη ἐγγύτητά 

Ὁ τινα πρὸς ἔποτέμμας ἐμφαίνει. Εἰ οὖν παιδεύει 
δὲ ᾿ (ἢ ἘΣ 

μὲν ὀργὴ, ἐλέχγει δὲ θυμὸς, ἀνυσιμώτερον ἣ ὁρ- 
ὌΝ τὴν ἐᾺ ἥ γὴ τοῦ θυμοῦ. Διὰ τοῦτο χαὶ ὁ Ἵερε Παί- 

δευσον ἡμᾶς, Κύριε, πλὴν ἐν χρίσει χαὶ μὴ ἐν 

, 
αἱας " ᾽ 

Οὐ γὰρ εἶπε, χαὶ ἡ 
χρηστοτέρα ἣ 

θυμῷ. 

ἣ 
᾿ ἐς Θ τ ἐπ ἢ ; ᾿ 

τοῦ θυμοῦ χαὶ τῆς ὀργῆς. [9] γὰρ ἐν χρίσει παιδευ- 
ς ᾿ ᾿ 

θεὶς, φωτιζόμενος ὑπὸ τοῦ λόγου, ὧφε νηθήσεται ἀπὸ 

τῶν ταῦ Θεοῦ χριμάτων πρὸ 
“ ἀθ τὰ Ν , , 

πράσσειν, ἀλλὰ πάντα χρίσει 
Ν᾿ τ 

χαὶ αὐτοὺς 
ν Ν η Ν ἔχειν τοὺς λογισμοὺς χεχριμένους ; χ 

ΕΒ ἩΡΑ εν ὴ ἘΕΡΗΣ 
τὸ εἰρημένον" Λογισμοὶ δικαίων, χρίματα. Κατὰ 

, ι ἜΚΕΣΣ : ἐς 
Ε ὑέντοι τὸν χαιρὸν τῆς κρίσεως, ὅταν “ἐπιδάλη" τῷ 

ς Ξ ἊΣ δὲ Ν τἰρευζι ν Ξ Ἐ ὩΨ' ἐπ 

λαῷ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, χαὶ τὰ ὄρη παροξυνθήσεσθαι 

λέγεται" δειχνύντος τοῦ λόγου, ὅτι πᾶσα ἣ χτίσι ; ς 

συνεπιτίθεται τῇ ἐχδιχήσει τῶν ἁμαρτωλῶν. Ὡς γὰρ 
ἘΣ πε κρῆ ἘΞ ΤΟΣ Ξι τὰ Ξ 
ἐπὶ τῶν πληγῶν τῶν Αἰγυπτιαχῶν, πανταχόθεν αὖ- 

Ε 
τοῖς ὃ πόλεμος : ἀπὸ ἀέρος, ἀπὸ γῆς, ἀπὸ ὕδατος" 
[τ Α - εἴ 

οὕτω χαὶ νῦν, ὅταν ἐπιόάλλη͵ τὴν πεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ 
ΩΣ ς 
τὸν λαὸν ὃ Κύριος, τοῦ πατάξαι αὐτόν" χαὶ τὰ ὄρη 

ἊΧ 

παροξ ̓ξυνθήσεται » τὰ δὲ θνησιμαῖα τοῦ λαοῦ, ὡς χο- 

πρία διὰ τὴν ἀτιμίαν ἐν μέσῳ τῆς δδοῦ χείμενα, 
ξ, ἘΞ Ξε των, ΥἾ Ὁ Ὑ ἢ τ 

χαταπατηθήσεται. Νόησόν μοι τοὺς ἐν ἁμαρτίαις 
ΟΕ. ΕΟ ΣΥῸΣ ΕΠ Ὁ δ΄ γενομένους, ἐναπομείναντας τοῖς πράγμασι τοῦ βίτυ 

Ἂς , " .- 
τουτου, χαι ὑπὸ τῶν ἀντιχειμένων δυνάμεων χατα- 

᾿ :: 
πατουμένους, ὧν διὰ τὴν ἀμετανόητον χαρδίαν ὃ 

512 Σ ΡΟ, ὃ 
Ἂ λόγος τοῦ Κυρίου φησὶν, οὐχ ἀποστραφήσεσθαι τὸν 

θυμὸν, ἀλλὰ ἔτι μένειν τὴν χεῖρα δψηλήν " τουτέστιν, 

ἐπηρμένην εἰς ἐχδίκησιν - χεῖρα λέγων τὴν χολαστι- 
χὴν δύναμιν, χατὰ τὸν ᾿Ιώβ᾽ Χεὶρ γὰρ Κυρίου ἣ 

ἁψαμένη μού ἔστι: χαὶ ἐν τούτῳ τοῦ διαδόλου χεῖρα 
λέγοντος ἐν τῷ χαιρῷ τῆς κολάσεως: Οὐ μὴν δὲ, 

ἀλλὰ ἀπόστειλον τὴν χεῖρά σου, καὶ ἅψαι τῶν ὀστῶν 
αὐτοῦ. 

- ΝΜ - 
Γοιγαροῦν ἀοεῖ σύσσημον ἐν τοῖς ἰεύνεσο τοῖς α- 

ιν 
- Χ ᾽ν ν κ - 

χρὰν χαὶ τοῖς ἐγγὺς, χαὶ "συριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἄχρου. 
» ᾿ Β τῆς γῆς. Καὶ ἰδοὺ ταχὺ κούφως ἔρχονται. Κατὰ μὲν 

ἃ Οὐέήοχ (οι ἤκιῖ γοσομ!ον χαὶ συριεῖ αὐτοῖ 



ΟΟΜΜΕΝΥΤ. ΙΝ ΕΒΛΙΑΜ 

πὸ ῥητὸν δόξει τὴν Ρωμαϊχὴν " δύναμιν τὴν ἐπὶ τῇ 

ἐσχάτῃ πολιορκίᾳ. ἐπελθοῦσαν τῇ Ἱερουσαλὴμ. ὃ λό- 

γος προφητεύειν. ᾿Εν ἐχείνῳ γὰρ οἵ στρατιωτιχοὶ 

κατάλογοι συνεπληροῦντο, ἔχ τε τῶν μακρὰν ἐθνῶν 

χαὶ ἐκ τῶν σύνεγγυς, τῶν περὶ τὴν Συρίαν χαὶ Ἄρα- 

δίαν, χαὶ ἄλλα ἔθνη͵, ὅσα παραχείμενα τῇ ̓ Ιουδαίᾳ, 

ἐστρατολογεῖτο παρὰ τῶν “Ρωμαίων. Τὸ μὲν οὖν 

σύσσημον ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἤρθη τουτέστι, τὸ “ση- 

μεῖον τοῦ σταυροῦ τοῦ ἀναδειχθέντος. Καὶ τὰ μὲν 
ἔθνη ἐπὶ τὴν πίστιν ἐκλήθη, ἣ δὲ Ἱερουσαλὴμ. τῇ 

καταστροφῇ παρεδόθη. Οὕτω δὲ ταχὺ χαὶ χούφως Ο 

ἤρχοντο, τοσαύτην ἔχοντες προθυμίαν εἰς τὸ πολε- 

μεῖν, ὥστε χαὶ τῶν τροφῶν ἐπιλανθάνεσθαι, χαὶ 

μηδὲ τὰ σιτηρέσια ἀναμένειν, μηδὲ ἀναπαύσεως 

δεῖσθαι, μιηδὲ ἀποτίθεσθαι τὸ τῶν πολεμούντων σχῆ- 

μα. Οὗτοι ὥσπερ στερεὰ πέτρα ἐλογίσθησαν, χαὶ 

τὰ ἅρματα αὐτῶν ὡς χαταιγίδες - ὅμοιοι λέουσι τὴν 

ἰσχὺν, καὶ σχύμνοις λεόντων τὴν δρμήν" ὧν ἣ βοὴ 
ὡς θαλάσσης χυμαινούσης, ὅτε χαὶ οὐδὲν ἄλλο ὃ πο- 

λεμούμενος λαὸς ἑώρα, ἀλλ᾽ ἢ σχότος σχληρὸν “ἐπὶ 

τῆς γῆς. 

» ἜΜ δύναμιν τὴν ἐπὶ Οὐεσπασιανοῦ ἐν τῇ, ὕνιρε- 

γαπίε Κ εϑραπίαπο. Αἱ 58ὸχ Νῖ55. αἱ ἴῃ οοπίοχξιι. 

Τὰ Μβ5, ἘΔΗΠ σημεῖον τὸ τοῦ σταυροῦ, 14 «ιιοά 1α 

γο ἀϊοναξ ἱπίουρυοβ, δέ β μιιπι οΥὐμοὶς εἦμ5., {ιιῖ μεν 
Θάπι εἰεείαγίιι5 ἐ5ὲ εἰ «ἰεδίσπαίις. (αὰ Ἰπονρτοία- 

τίοπιο ρυϊορα αἀπιοάιιπι σοπίθητϊα ρου ϑιις ΘογΓα πηρῖ- 

τὰν. πὶ ἀαθἴτπη ποπ ὁ5[, Ζαΐπ βου ρίον ἱπήϊοατο γο- 

Ἰαθυῖε πΐγαπι 1ΠΠὰπὶ ογιιοῖς ἀρρανϊτοπεπε, 4πατα Οοπ- 

ΡΕΟΡΠΕΤΑΝ. ΠΟΔΡΟΌΤ Ν. {22} 

Θουῖριινα ααϊ θαι ἀ Ππ ρα. ν ἀονῚ γρο551: Πο- 
ΒΔ ΠΟΣ ΠῚ ΘΧΘΙΟΙ απ Ρ ΘΟ ἀἸ 6.5. 4π|} ἴῃς ΘΧΕΡΘΠ.ἃ 

οι ἀἴοπο Του ΌβοΙ υ πλᾶπι ἱπγαϑ}:. Ναπι ἴῃ 06 ΔΡ- 
Ῥανατι ᾿πά ἴσθ5. τ Πα γὸ5. ΘΟΠΊ ] ΘΙ Π 1} ἔπι ΟΧ 

Ἰοπρίπατι5, ἔπι 6Χ ΡΥΟΡΙΠΠ 015 5 ΘΠ] 115. : ΠΟΙ Ρ)6 
ΟΧχ 15. αι οἶνοι ϑυγίαμη δὲ Αγρα!ΐαμη. ΠΑ απ : 
ἀαἴπ δὲ ΑΠ1α5 παϊίοπθ5., “αθθοιηηίιθ Δα ]αοθης Ππι-- 

ἀκα, ἃ Βομπιδηῖὶδ αἀ τη] λπς Δἀ5οΡ 1 6] πίαν.. 

Ἐχδοίιιηι 651} ται ἰπ σΘ ΒΕ 115 ΠΠπ| δἰ σππιη; πος 

δδῖ, βἰβητιηι. ΟΡΙΙΟἶ5. {86 ἀρράγιτ. ΕἸ αιήάθηι 

δϑηῖος αὐ Πάθιη ἀροῖίαΣ διιηι : ΠΟΙΆ] 6 ΠῚ. Ὑ6]Ὸ 

γαὰΐπα {γα {Ἰὰ οϑῖ, οἱ ουθυβιοηὶ. ΕΟ Γα556. ἈΠ [6] 

ἰϊὰ οἷτο δὲ Ἰουίτου νθηίεραηΐ., {πο οναΐ [)6}}1 οο- 

το ηϊ ἀοϑἰἀθυΐτιν {το ἀπο ο] να πέιμ" , ας ΟΠ] ν ̓56ο- 
τϑη ται σΟΠἸΘα ται}, ΠΘΌ 16 ΟΡΟΡΙΓΘΏ ται ΠΉ ΠΑ] Ὸ 
5 Προ πε ἔπι... ποήιιθ ἰΠΓΘΡ ΠΟ Πμθη]. ἃ. ἰαχὰ- 
ΠΙΘΠ 1) ΘΧΡΟΒΟΘΡΘΠΕ 5, ΠΟΙ 116 ΘΧΘΙΟΡΘῊΣ 56. Π}}}1-- 
ταν παΡῖτα, 1511 ἀιιαϑὶ 501 144 ρδῖγα Πα 1 διιηΐ, 
δὲ οὐυσγιι5. δον “πᾶ5] ΡΓΌΘ6]]. Εναης Ρ Δ] 65 
Ἰδοπῖθιι5. νἱ , δὲ Ἰθομτιηι οαζα} 15. πη ρθιι : 4πὸ- 

γα [|| οἸατηοῦ γ θαι! πηὰν]5. οϑἐπα 5; 410 

ΤΟΊ ΡΟ 6. ΡΟρα]τ5. 4 αἱ ΟρΡιιβ ΠΑ] αται", ἈΠΗ1] ἁἰτυιὰ 
Πἰδὶ οὐ αϑϑᾶβ [Ὁ ΠΟ} 15. ἴπ ΓΟ Γὰ 5ρά θα 5 σοΡ ΠΟ ΑΓ, 

βίαπιῖπο Μαρπο ἴπ σα ]ο υἰδᾶπι {556 παγγαὰΐ Εἰισε- 

Ρῖις ἢ. 1 46 νἱτὰ Οοπβί. οὰρ. 28. 

ἃ Ῥοβί Ιναὸ γογρα, ἐπὶ τῆς γῆς» 181} ἱμυοπῖςαν ἅπι- 

Ρ᾽ϊας ποίας ἵπ Νῖ55.. πάις ἴῃ ἐχοιιϑῖβ. υιαγο ογο δὶ 

πλουῖτο ροίοδι βουῖρίου. ἔοίιπι σαραξ ποη ΔΌΒΟΙν ἴ550 : 

564 6715 σαριεῖ5 ἤποιι ἵπ σοπιροπάτϊιπι ἀππιίαχαξ τὸ- 

ἀερῖδθο. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ ς΄. 

Καὶ ἐγένετο τοῦ ἐνιαυτοῦ οὗ ἀπέθανεν Ὃζίας ὃ 

βασιλεὺς, εἶδον τὸν “Κύριον. Καὶ ἀπεστάλη πρός 

με ἕν τῶν Σεραφίμ.. Πρὸς τοὺς ἀπὸ χτίσεως χαὶ χα- 

ταῤολῆς κόσμου ἁγίους ἀεὶ ἀποστέλλονται θεῖαι δυ-- 

νάμεις, τὸ σαθρὸν τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἐπανορ- 

θούμεναι. ᾿Απεστάλη τοίνυν χαὶ πρὸς Ἡσαίαν, ἐπὶ 
τῷ περιελεῖν αὐτοῦ τὰς ἁμαρτίας χαὶ καθαρίσαι. 

᾿Ἀπεστάλη δὲ, ἐπειδὴ ἤχουσεν ὀδυρομένου τὰς ἰδίας Ε 

ταλαιπωρίας, καὶ δμολογοῦντος τὴν ἐν λογισμοῖς 
αὐτοῦ ἁμαρτίαν. Εἶπε γὰρ τὸ, Ὦ τάλας ἐγὼ, ὅτι 

χατανένυγμαι, ὅτι ἄνθρωπος ὧν, χαὶ ἀχάθαρτα γεί-" 

(ΟἹ. ρυΐμαιις Κυρίου καθήμενον ἐπ’ θρονοῦ ὑψυ)οῦ 

καὶ ἐπηρμιένου, ΑἸΊ πα πιο ρο5: Θ41| διὰ ἱησοῦν Χριστήν. ' 

ΑΡΈ ΥΊ. 

185. Εἰ {αοίιπην οὶ ἀππο, 0 πιογάιι5. ἐπὶ 

Ο-ῖας τοι : υἱάϊ᾽ Τοπιίπιιπι. ΕΤ παῖς δι θσΐ αὐ πιὸ υ. 

μπιις δ ον αν ιΐτι. Θθτη ρον ἃ Ῥυϊπιὰ ἸλπΠ6}] ο0Π-- 

Πτατοπο οἱ οὐ σῖπο ἃ βᾷποῖοβ ΠΗ ΓΕ Πέπιν αἰνῖπα 

Ροϊοβίδιθϑ, {τι88 Πυι πᾶ 80 ΠΆΕΙΡαΟ γῬοβαγοῖδηι πἢν- 

γηϊταΐθπη. ΝΜ 5ϑιι5 ᾿σί τι" 6ϑὲ οι πι δά Ἐβαϊα ΠῚ τΠ|15. 

«ἱ 4]» δ ἁυίοννθε ρθοοαία, ᾿ρϑιιπηάιιθ ΘΧρΙανοΕ. 

ΜΙ βϑιι5. οϑὲ ἀπῖθ μι ροβίθαιαπι ( ΠΟΙμΪΠιι5) ΘτμΠὶ 

υιάῖν! πιϊβουϊαβ σιὰ5 ἀθἤθητθπι, ρΘΟοΔ 611 ἴῃ 

51 πιθηῖο γοθοπά  τππὶ σοπΠ θπίθηι. ὈΙΧῚῚ Θηΐπι : 

Ο πιῖϑον' 650, ἡτπιῖα σοπιριιτιοίτι5 5161}: για ἤοηιο υ,, 

Αἴ 5ὸχ Μ,55. διὰ [σοῦ Χυιστοῦ 

ὼ 

υ. 



5"»".7. 3ή. 

7" ν.45 

σιν ιϑ8. 

37 
ἢ: 22; 

νυ 4. 

ἐ 2) 

Ὁ 6. 

{1} 

δἰιηι οἷπι, οἴ ἐπιτιια ἰανία πανόαηι, ἴπ πιδείϊο 

γμοριεὲ ἐπα πιιιπεία ἰανῖα πανοη ες ὁ5ὸ μανίιο. ΠΠ:ς 

ἀϊοφοραι δὲ Ραιι5 : 7η {οἰ ἐρὸ λονίο; ιιῖς πιὸ 

ἱψνονα ὶς ἐδ οοσρογὸ πιογιῖς λαιγιι5 ἢ Τλθῖ 16 θεῖα πη 

᾿ς ᾿ρ56 4 ιλϑ5] ΠΝ ΘΟπϑθιαπι5. αν Π 11} 511|051-- 
ἄϊιηι, Δ 41: γαίας ἀρὸ 1260 μοι" «“65τηι (Ἰιγὶ-- 

σέμίηι. ὈΥΧῚΓ ἀπ ΓΘ ΠῚ ΠΗ Ὁ πιῖϑϑι 6850, γΟϑ ΖΔ} 

τορι Ποὶ αἱ διηρθ ιν 501 Ππ|Π} ΘΧΘΟΙβιιμ ΘΓ οἰονὰ- 

ἀν 56 δ) αῖ, αἴθ πτπη τιη ἃ 60 νἀϑίιι ἢ] Β]ΟΥΪὰ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 585. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

Υ͂. 3 ΄ κὰν ΘΔ ΔΗ “ 
λη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάγαρτα χείλη ἔχοντος 
τ τ ηπς ν' ἘξοΝ ᾿ 

ἐγὼ οἰκῶ. Ταῦτα ἔλεγε χαὶ ὃ Παῦλος - ̓Ταλαίπωρος 
ΓῚ Α , “2 

ἐγὼ ἄνθρωπος, τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ 
᾿ Η 

θανάτου τούτου ; [ζϊτα χαὶ αὐτὸς ὡς τυχὼν θείας 
ἀνε σαι : πε ύνενμες αν Εν 
ἀντιλήψεως ἘΠ Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ διὰ Ἰησοῦ 

Εὴ ΕΣ ,ὔ ΠῚ “- 

Χριστοῦ. ἰπ , Ὦ τάλας ἐγὼ, διορατιχῶς εἰς 

ἔννοιαν ἐλθὼν Ἐς βασιλείας ' τοὺ Θεοῦ τοῦ χαθημέ- ς ἢ Ἰ ἜΤ Σ, ἀν το ἘΣΘ ; ᾿ 
νου ἐπὶ θρόνου δ'νηλοῦ χαὶ ἐπηριμένου, χαὶ πεπληρω- " Ὑη ρῚ ᾽ 10, 

, “Ὁ Ξ» - Ἃ Ὁ , "ἢ 

χότος τῆς δόξης αὐτοῦ τὸν τηλιχοῦτον χύόσμον. Πρὶν 

δι1ᾳ ἀἀΠπηρ!οαῖ, οἷανθ δηΐῸ ρουβροχῖδδοι, Εἰ- "ἢ γὰρ ἐννοῆσαι Θεὸν, οὐ " φαίνεται εἰπὼν τὸ, Ὦ τάλας 
δπΐμι ἀπτθπαπι Ποῖ. δ ηΓ6. ΡΟΙΟΙρΟΡΘ 7, ΠῸῚ 

ΘΟμ ρον ταν αἰ Χ 556 : Ὁ ηιδ 61 650. Νὰ οἵ ΑΡνὰ- 

μιὰ πι ἰρ56,. οὐιπὶ Το ι15 5656. ἰρϑὶ ὁϑίθηα τ, τὰπὶ αἰ-- 

αἶβδο γοίδυτιι" : ρο σείθην διιπὶ ΤΟΡΓᾺ δἰ οἰμιδ. 

ΘΙ ΒΉΠΠΟν δεϊατ οἵ ΜΙογ 565 οἱηπὶ συ ΡΠΟΡΊΙηΙ 88 - 

Ρν᾽δμεῖα δριιττιι5, οἵ, Γ οὐ 66 μὰν 651, 05 ΟΠ ΠῸ5 

Ἰπσοη ἀθχιθυϊτατο δῸ 1Π16]Π 0  ηΠ1ἃ ΘΧΒΕΠ ΘΓ ἍΠ5, 

Ἰϊηριιο πο ϑι τἀ θεὰ δὲ τὰν Ἰτατ Ια θΟγὰ Ὸ 56 πο ἃ6- 

νουίοαι : 5ο αὶ Πομλπιπι οὐσία Θἀθητοιὴ 

ααα νι, τὰπς Ἰο ιθ πα] αἰ ου! ἀτθὴι ἀο Πϊπρσιιο 

τὰν ταΐθι ϑθηϑὶί. 

185. Ετίη ἠιαπιι σία πανεναὶ σαν βϑοπόηι, σιίθιι 1) 

Πονοῖρο τπἰοραὶ ἐδ αἰϊαγὶ, εἰ ἐοἰϊαιϊ ο5 πιθιίηι. ει 

μᾶπὸ ἐπ οΡρυ τά α) 56 ΠΙΘΠΠ πὶ. ἀπ η0. Διιήαϊοο,, 

ἀἸοια 5. 651 αὐὐϊαιιο Ἰ)λομη τ. ἰπ ἉΠΠ4τ10 οἰ ν ἰα{5. 

Τονοβο  υτηἰ τα πὸ ἰοθῸ [556 νἼδιιη, [ἢ 50}10 ΘΧΟΟΪ50 

οὐ οἴθναῖο βο θη : ΒΟΥ ρΠ] Π 116 [ἢ 6] 115. οἷν 

οαΐίι 5ἰθυῖθθθο, δὲ ϑασαταμη δχ ΠΟΙ δι ΓΟΥ ἃ 11} 

ἀνὰ ᾿σηθπὶ ΟΥἿ ΡΓΟΡ Ιοο ἀα Ἰά θα 6]1|5 ὀχ ραν σα πα 
ΒΡ πη 5 ΡΆθ] πὶ ΟΠ] αἴ) [ἰ|ῖ550. ΝῸ5. νΘΙῸ ἀπ] 

αι ἴῃς ἰοῦ ΠΙΘ ΠΟΥ ΔΠΓ)"5,. ΠῚ Θ Ὶ ΠΘ ΠῚ 6556. οδ6]6- 

οἵα οὐ ἀπ γᾶ πὶ ΟΥΘἸ Πλ115..,. ΟΠ ΘΠ ΟΥΘΑΓΙ 80 

ἀπ} 50. Γ [155 [ππ}. 511} 56 5115 Θα ἀθ η 15 ΘΟ ΕΠ} 

οὐ παπὶ νου δι ταῖθν. ἀοπλτιη} (οἰ Πλτι5.: {Ππ|Π} ΨΘΙῸ ας 

161 ἴῃ Ομ πη 5 ρυ ποῖ ραταμι ἃ0 «ΟΠ Π]τ1π ἀἸΟἸ Πη115 

5ΌΠπππὶ δ᾽ ον αίαι μι. , ΒΘΡ ΡΠ] ἀῸ ΓΘ}, ορο]θϑίθϑ νὶν- 

τατο5. 51. δηΐπι, αι αὐ απ ΟΡΙ ΠαΠ σιιπῖ, ἄπο 

ΡΠ Πμδι β ρθουν ϊα ἈΠ ΓΘΓΏΪΒ ΤΟΙ 115 56 5100} ΓΟΡΓΆ ΠῚ 

οοπϑριοθπάα, ρυ θαπτ.,, πΠΌ τι6 56Χ. ΡΑΡΠΠλιι5 

ται πιὰ πὴ ἃ}15. 4] βάλη. ἃ] νϑ]οσθη ΠΟ τι 

ἀτοητο, {πὶ οὶ ροτοβί τιῦ πλϊδϑὰ 51 Ὁ Ππάγιιη ἀἸ τον ἃ, 

Δ ἘΠ αἱ ἅΠπ1 ἀντ θα, Φαὰπἀοαι θην. οοπείπιια δὲ 

ΟἿ παῖαγὰ ὃ Ὑ Θυιι 5 πα σα Ρ νᾶ μη ἀἴοθνο, νἰγίι-- 

ἴὸ5. ορ οϑίοϑ ῬΥΟΡΊΘΙ Θ11Π}}18}}} 5118} 58 ΠΟΠΠ)0-- 

Γ᾽ Απεϊχυὶ 86χ ΠΡ. τοῦ Θεοῦ. ἘΔ1 τοῦ θείου. 

4 ΒΜ μι φαίνεται λέγων. Αἴ 5ὸχ ΝΜί55, φαίνεται εἰπών. 

ν  οἴθιοβ 4πάῦαοι ΠΠ0 11 οὕτω δέ, Ἑδιὶ οὕτω δύ. 

ὁ δῖ. Μϑ5. ΑἹ 11 ἰσχνοφώνου καί. 

ἃ Τὰ Μ85. οπιποβ. ΠῚ προσενηνέχθαι. 

ὁ ἘΔ ὑπεδείγματα καὶ σχιαί, Α΄ Μ55. ἀυΐπεμις αι 

1: σοπίοχία, θιαίμα Θαπιὶ τῆς τε. Αἰγεϑί τε ἃ Νῖδ5, πὸ- 

ἜΣ ΝΝ 
ἐγώ. ᾿Επεὶ καὶ ὃ Ἀδραὰμ, ὅτε ὥφθη αὐτῷ ὃ Θεὸς, 

, - , ΕῚ Ν λ 39: Ἀν 9. - κι 

τότε ἀναγέγραπται εἰρηκὼς τὸ, ᾿Εγὼ δέ εἶμι γῇ χαὶ 
ΡΩΝ ἐτΆς Ξ κ᾿ ἢ ἥ 
ὃὲ χαὶ Μωσῆς παιδευόμενος μὲν σποδός. Οὕτω 

, ἢ 5» , ν ε ΠΥ ταν (δι ὅν." , 
παση σοφια Αἰγυπτίων, χαιῶὼς εἰχος ὀὁια λίνων παᾶν- 

΄ Δαν Σ τ, " ΠΕΣ 
τας αὐτοὺς τῇ εὐφυΐα χαὶ τῇ συνέσει, οὐχ ἠσθάνετο 

ἑχυτοῦ Ὁἰσ το ον ἢ βραδυγλώσσου" ὅτε δὲ ἤχουσε 
, ὅν πάτον 

τοῦ χρηματίζοντος, τ' τότε τῆς ἀφωνίας αὐτοῦ χαὶ τῆς ἵ 

περὶ τὴν γλῶσσαν βραδύτητος ἤσθετο. 

Καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ εἶχεν ἀνϑβαχαΣ ὃν τῇ λαθίδι 

ἔλαθεν ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου, χαὶ ἥψατο τοῦ στό-- 
; ΤΕ ᾿ 

μᾶτος μου. 0) μὲν Ιουδαϊχῶς ἐξη γυύμε νος τὸ ῥητὸν, 
Ξ Σ , 

ἐρεῖ ὡς ἄρα ὃ Κύριος ἑώραται ἐπὶ τῷ χατὰ Ἵερηυ- 
᾿ , , 5: ἘΠῊΝ ἘΠ δ ἣ 

σαλὴμ. τόπῳ, χαθήμενος ἐπὶ ὑρονοῦ δινηλοῦ χαὶ 

ἐπηρμένου, κ χαὶ τὰ Σεραφὶμ. χύχλῳ αὐτοῦ ἑστηχότα" 

χαὶ ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοχαυτωμάτωιν τὸ 
“- ΩΣ Η͂ τς ὙΣ τ ολ ας Κα ΠΡ ὡΣ - 

πῦρ ληφθὲν παρὰ τοῦ Σεραφεὶμ. προσηνέχθη τῷ 
; ἐς τὸ ἀἄπι 2 

στόματι τοῦ προφήτου, εἰς καθαρισμὸν τῶν χειλέων 
ἔρέτ εν, δ ΞΡ ΤΩΝ τς ΠΕΡ ἀ} ες ππρες , 

αὐτοῦ. Ἡμεῖς δὲ οἱ πεπιστευχότες, ὅτι “ ὑπούειγμα 
τ ; ἜΣ Ν ἿΝ ΠΣς 

τι χαὶ σχιὰ τῶν ἐπουρανίων ἐστὶ τὰ χατὰ τὸν 
, Ἀ , ᾿ 

νόμον, οἶχον μὲν λέγομεν τὸ σύμπαν σύστημα 
, ς 

" θρόνον δὲ ἐπηρ- ἘΣ τς Η τ , 
τῆς νοητῆς καὶ αἰσθητῆς χτίσεως 

ΑΝ ; ςς 
δεσποτείαν τοῦ Θεοῦ 

Εἰ γὰρ, ὅπερ 
μένον τὴν ἐπὶ πάντων ἀρχὴν χαὶ 

Σεραφὶμ. δὲ τὰς ὑπερχοσμίους δυνάμεις. 

ἐφαντάσθησάν τινες, τὰ δύο τοῦ οὐρανοῦ ἡμισφαί- 

ρια ἀνὰ μέρος ὑπὲρ γῆς φ φπθο μενα, ἐξ βΈρεσιν ἑχα- 

τέρων, οἷονεί τισι πτεροῖς, πρὸς τὴν ὀξείαν χύησιν 

χεχρημέ ἔγνων, πῶς ἀπεστέλλετο τὸ ἕτ Ἔρον τούτων, ἢ 

πῶς ἀπεσπᾶτο ἀπὸ τοῦ ἄλλου, συνημμένης τοῦ οὖ- 

ρανοῦ τῆς φύσεως οὔσης; ᾿Αλλ᾽, ὅπερ εἶπον, δυνά- 

εἰς ὑπερχόσμιαι, τῆς ἔγγυτ τάτω στ ἄσεως διὰ τὴν 

ἐν ἁγιασμῷ ἀκρότητα χατηξιωμέναι" ὧν ἡ μία ἦλθε 

8Επ|5. 
Γ οἴοτοβ ααΐηχιο ΠῚ πρὸς τὴν ἀξ “(αν χίνησιν, πὸς 

Ἴανο ἀυβίτανι ροΐοσὲ φαΐῃ ἴτὰ Ἰορονῖς ΕΓ Πππαπητιβ, αὶ 

δῖος ἱπτουργοίαξιις 511, αὐ )ιιδέάπα πιο ϊογιθπ. Ἐδπὶ τὰ- 

πῖοι οἱ Κορ. τοσίλιις Παροπὶ πρὸς τὴν ὀξείαν κίνησιν, αεἰ 

τοἰοεσπι πιοίττιν γοσῖο, 
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πρὸς τὸν προφήτην. Ὥς γὰρ ὃ ἐπὶ πάντων Θεὸς Π' πΙαπη ΠΑ 185 σαπὶ ἀἰσπαθ., 4ιὰ5 ΤΠ ΓΌΠῸ ΡΥΌΧΙΠΙ6 

οὐκ δάπαξιοῖ διαχύπτειν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴν 
5 - ΒΥ ’ 55. ΝΙΝ ΄ 

ἐπιμέλειαν τῶν ἀνθρώπων; οὐδὲ αἵ μεριχαὶ δυνά- 
ἘπΟΡ, ΠΑῊ 

μεις τὴν διαχονίαν ὑπὲρ εὐεργεσίας τῶν ἀνθρώπων 
τ “- ὙΠ) Ἣν τ ᾿ Ἂ ἘΝ “ 
ἀρνοῦνται. "ζλαδεν οὖν τὸ Σεραφεὶμ. ἀπὸ τοῦ θυσια- 

στηρίου τῇ λαδίδι. ᾿Ενθυμήθητι πηλίκον τὸ θυσια- 

στήριον, "ὅπως δυσπρόσιτον, ὡς μὴ χατατολμᾶν 
Ὕ -- τ Χι ᾿ ΓΝ ᾿ Δ ΞΕ" ῃ 1} δ. Χὰ 

αὐτοῦ τὸ Σεραφεὶμ. τῇ χειρὶ προσάπτεσύαι, ἀλλὰ δι 

τῆς λαδίδος λαμθάνειν τὸ πῦρ εἰς τὴν χεῖρα. Καὶ 
“. Ρ Ψ , κ᾿ - 3 ᾿ “Ξ 
ἔλαδεν ἄνθραχα. Λαμόανει τὸ πῦρ εἰς τὴν χεῖρα. 
: ΡΝ Ξά 
᾿ Ποδαπὸν τοῦτο τὸ πῦρ, ὃ ἁμαρτίας χαθαίρει; Ἢ 
Ὗ ἜΝ ΠΑΝῚ ΣΕΥ͂: ΞΕΟΥΕ ΟΣ ὙΨΈΒΝ ὅτ Αὐτὸ 

μήποτε συγγενὲς ἐχείνῳ, περὶ οὗ εἴρηται, ὅτι Αὐτὸς 
ς« - , 5 ΄ δ. ΄ , , 3Ὲ μἉ 

ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ἁγίῳ χαὶ πυρί; ᾿Ιὐπειδὴ 

δὲ ὃ ἄνθραξ πῦρ ἐστι, τῇ παγυτέρᾳ ἤδη χαὶ γεωδ ὲ ραξ πῦρ ἐστι, τῇ παχυτέρᾳ ἤδη χαὶ γεωδε- 
ΡΟ ἢ ἀμεννς : Ξ 

στέρα ὕλη ἐναπομεῖναν (μετὰ γὰρ τὸ παραδραμεῖν 
ἌΣ ᾿ “ὡὼ ᾿ ὙΚΩ Ἢ - ΡῚ 

τῇ ἀνθηρὸν τῆς φλογὸς, ἢ περὶ τὴν παχεῖαν ὕλην 
-" . λί "“ ε ΕῚ 772 ἣ ΄, μὺν 

τοῦ πυρὸς ὁμιλία ἀνθραχες ὀνομάζονται), τάχα οὖν 
, - -ὉΌ΄ 

σημαίνει τὴν ἐν τῇ σαρχὶ" τοῦ Κυρίου ἐπιδημίαν. 
ν Ζ, ᾿" «ς ᾿ ΞΡ. αἱ Ζ, ΞΕ ἌΟ ΔΥ Ἐ ᾿ 

Φησὶ γάρ Ὃ Λόγος σὰρξ ἐγένετο: χαὶ ἣ σὰρξ τὸν 
σαν δς θ ΟΣ δέξαι Ἐπ ΕΝ ἐκ τῆς θεότητος φωτισμὸν ὑποδεξαμένη, κατὰ μὲν 

τὸ σωματιχὸν αἰσθητή" χατὰ δὲ τὴν πρὸς Θεὸν ἕνω- 

σιν διαυγὴς καὶ ἐχλάμπουσα. ᾿Κκείνη δὲ ἣ σὰρξ ἦρε 

τὰς ἁμαρτίας τοῦ χόσμου, χαὶ τὰς ἀνομίας ἡμῶν 
161 εχιλο δι αῖοί ς. τ κα ΕΝ ΤΩ 

περιεχάθηρεν᾽ ἣν δι᾽ αἰνίγματος ἥμῖν ἣ προφητεία 
᾿ Ἷ δὰδ κι ᾿ 13 ΓΞ ΠῚ , 

παρέστησε. Ναδὰλό μὲν γὰρ καὶ ᾿Αδιοὺδ κατεκάησαν 
3. , .π , ᾿ Κα τες Οὐ ΣΝ, τκεν 
ἀλλοτρίῳ πυρὶ χρησάμενοι" τὸ δὲ Σερχφεὶμ ἀπὸ τοῦ 

᾽ ἴ ξς τς Η ἘΞ 
ἁγίου πυρὸς, τοῦ ἐν τῷ νοητῷ θυσιαστηρίῳ τῶν 

"ἀληθινῶν δλοχαρπωμάτων, τὸν ἄνθραχα ἔλαδεν, 

οὐχ ἑαυτῷ, ἀλλὰ τῇ λαδίξι. Ἵνα δὲ δείξη, ἔτι τὸ 

πῦρ τὸ οὐράνιον οὐχὶ καίει, ἀλλὰ καθαίρει, τῇ χειρὶ 
» “ - 

ὑποδεξάμενον, οὕτω προσάγει τοῖς χείλεσι. Συγγενὲς 

ἦν τούτῳ τῷ πυρὶ χαὶ τὸ ἐπὶ τῆς βάτου, δ" εἶδεν 

Μωσῆς ἐπιχείμενον μὲν τῷ φυτῷ, μὴ χαταχαῖον δὲ 
ρα Ν" ἘΝ : 

τὴν βάτον. Τάχα δὲ ἣ λαόίς ἐστιν ἣ ἐν ἑκάστῳ ἐνυ- 

πάρχουσα ἐπιτηδειότης πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ Θεοῦ ὃδὲε- 
ΠΥ ᾿ ΣΝ ΝΥ ΨΨ πιδχὶ,-ς , - ξομένων ἀγαθῶν ὑποδοχὴν χατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς 

« ΄ ΄ ᾿ ᾿Ὶ ἄὰ 

ἐν ἐχάστῳ ὑπαρχούσης πρὸς τὸ χαλὸν οἰκειώσεως. 

Ε Νοκίνα εὔϊηῖο εἰ οάοχ Ἐσ. 1. οὐχ χαταξιοῖ, Αἱ 
ἀπεϊχιΐου (Ομ 51 Οὐ οχ ἐξ 4111 φαδίπον οὐχ ἀπα- 

ἔτοῖ. 

Β Νοβιγῖ 5οχ δ55. ὅπως δυσπρόσιτον, ἘΔΖΊ οὕτω δυσ- 

πρύσιτον. 

ἱ ΜΝ  ἴογεβ 4αϊπιια ΠΡνῚ ποδαπόν. ἘΔ ποταπόν. 

Τλιάοπι αἴουαιο (0}}. εἰ Ἀςρ,. δεοιιπ τις ἁυιαρτίας. ΑἸα 

{τ5 ΝΜί5β. εἰ θἀ11 ἁυαρτίαν. 

ἘΈΛΠΗΙ τοῦ Θεοῦ. Αἱ ἀπΐπειις ες, τοῦ Κυρίου. 

- 

Α 

δἀσίαιθπι ; Ζιαγιπι ττπὰ νϑηΐϊξ ἀἀ ΡΙΟρΠείδῃι. 

Οὐιοιη  πηοάτιπὶ δηΐπι Πλ6 115. ΟΠ ΠῚ ΠΠῚ σ ΡΟ  ΠΑΙΟΥ 

Δ4 ΠΙΟΠΙΪ Πτι1 ΟἰαΓἂ ΠῚ 6 οΩ6]0 γοϑρίσθγο παπα [αϑιῖ- 
αττ : 1τὰ πθὸ ραντουαγθα 165 υἰγίατο5. ἃ ἱμηρον- 
τοπα. ΠοιηΙΠΙ 55. απο οῖα. χη] ΠἸ 516. τι π ϑιτιιηὶ 
ἀοποραηῖ. Αὐσορῖε ᾿σίταν Βογα ἢ πη. 1116 [Ὁγεῖρα 
σα θΟΠΘὴι ἃ}} ἃἰτανἹ. Τϑοῖιην γΘραΐα ἀτ|α16 {πθυὶὲ 
]τὰγθ, ΠΠπ4 ἃ αποα Δα πτι5 1τὰ «10 1}15 δας, τι 

56 διιάθαϊ αυϊάθπι ᾿ρϑῖιπὶ τηὰηῖι ΒΟΥ ΡΒ] ΠῚ ΔΙΕ1Π-- 

θέε , 5664 [Ὀγοῖρα ᾿ἰσπθπὶ π΄ τη ΠιιΠ ἀοοΙρίαϊ, Εἰ 
5.510 σα ΟΠ 6 ἢ}. ΑΘΟΙΡῚ Ἰσπθιὴ π᾿ πὰ Ππιι 1. (ἰι-- 

7ι5πιο αἱ δϑὲ πΐο, πὶ ροοσαΐα ὀχρίαι ἢ Ναιπὶ ἔογτο 

ΘΟ ΠΑ ΠΟ ΠΘ ΠῚ Πα δ: οἴιπ 60 ἴσπθ, ἀθ {το ἀϊοίαη) 
ο5ὲ : 7.55 νὸς δαριἰταῦῖὶ ἱπ ϑρίγιτι σαποίο εἰ 

ἐβηὶ ἢ 564 αυΐϊὰ σαν θὸ ᾿σηῖ5 116 ἐδὲ, 48ὶ ἴῃ ππαῖο-- 

γ]ὰ Δ} ΟΓΑΒΒΙΟῈ. ἃ0 Πηαρμῖ5. ἰΟΥΡΘΒΕῚ γΟΠλΔ πεῖ 

(πᾶὴὶ α}0] Π05 νἱνθβαιιθ Πα πηπηᾶΡ ΡΘΥ Δ Πβίουο, τὸ- 

ΤΙαυ αν 1165 486 εἰνοα, οΥαβδαπι ΠᾶΠΟ ἰσ:Π15. ΠΊα[6- 
ΤᾺ ΠῚ ψΘΙΒΆ ΠΕ}, γΟΟ ΠΕ} σαν ΟΠ 65), [ον ἴα556 16] 
τὰν {ἀτπιστι τ ΤΠ] Π] ἴῃ σὰν πὸ Δ νθηΐιιη 5Ι σ ἢ ἢΠ- 
οαξ. ΠΙοΙται ἐπίῃ : 7 ὄγνιιπι σαγὸ Καοίμπι ἐςΐ : 

αἴψιιθ. σαι, {Πρ τοπθ ιν] Πα 15. διβοθρία., 

Ταχτα 14 φυϊάθηι «πο γᾶς ΠΟΥ ΡΟ ΘΙΙΠῚ 5, 56 }51}}}}15 
Θγὰϊ : αἵ ϑθοιηί τη) 5118 ΠῚ οἴη 60. τΠΙΌΠΘΙΙ , 

ῬΟΙΠοΙὰ ουαΐ δὲ ἢ] πη παῖαᾳ. {8 ἀτι ἔθ αὶ ΘαΡῸ 5115-- 

{110 Ρεοσαῖα πηι η 61, οἵ ἐπ᾿ 8 [65 Ποϑῖμαβ ρουριιν- 

σαν; τιαπι ἴῃ ἐπ σηιαῖθ ΡΥ ρΠοεα ΠΟΡῚ5 Ἔχ Ϊ- 

Ρεῖε. ΝαΡα  «αϊάθηι οἱ ΑΒ ἃ σο πον μα βιιηξ, 

πϊροΐθ Ἀ]Θ πὸ ἴσπθ τὶ ; ϑθυαρῃίη γερὸ 1Π|6 6 

ΒΔ ΠΟΓῸ ἰσπ, ἴπ 5Ρ᾿ῚΡ 1} 1|1ὰ νϑρονιπὶ Ποϊοοαιιβῖο- 
ΓΠῚ ἃγὰ ΡΟ5Ι[0., ΠΟῚ ΡῈ 856, 5664 οἴη) [ὉΓοῖρο 
ΘΑΡΟΠΘΙῚ 51Π|51{. 564 τις οβίοπάαϊ, ἰσπθπ ὁ’ - 
Ἰθϑίθηι ποῖ ΘΟΠ ΟΡ... θα ὀχριιῦθανδ : Πιπο 
πηᾶπιι διιβοθρίιπι τὰ 1.115. δά ππονθῖ. πος ἱρηὶ 

᾿ππ|5. 1116 5ἰπ}}}15 ἐγὰξ οἱ αἰ 5, {τι πὶ τα 0 ἀρρᾶ- 

σι; {πθηὶ νἱ άϊε Μίοσο5. θ]απίθθ ᾿ποιιπ θη θη, 

πδο ἴαπιθπ ται ΘΧαΡΘμἴθ]. ΕΓ α556 ἀτιΓ6 ΠῚ 
[Ὀγοθρ5. θάμ [οι !ταΐθπὶ ἱπάϊοαϊ, ἀπὰ ααίϑαιιο 
ΡΥ ϊει5. θοπὰ ἃ Ὥθο οοποθϑϑὰ ὑθοῖρουθ να]θῖ., 

ΡΓῸ γατίοπο 615 4αὶ ππϊουΐαιιθ ἃ νἰνλεπξθπὶ ᾿ποσὶ 

μια Ὀ τιι5. 

(οάεχ τοῦ Χριστοῦ. 

α δῖ. φυϊπαας Μ85, ΑἹ εἄπι εἰ Βὲρ. Ῥυίπηιις ἀλ,- 

θινῶν ὁλοκαυτωμάτων, ΑἸ ψπαπῖο Ροϑὶ σὲχ Μί85. οὐχὶ 

χαίε:. ἘΘΙΠ οὐ χαίει. 

νΈ ΝΜ ἰδὼν μὲν. Νόοοι]α μὲν π᾿ ποβίγι5. 5ὲχ Μϑς, 

ἄεοσε. ΓΡαυ]ο ροβὶ δὲ ἀπο τὴν βάτον ᾿πδογαΐπιις ε (σα. 

494. Νεοῖζα ταυτὸ ταὔγα εἀ1|θεοῦ διδομένων, Αἴ ΜΕ. 
Ὁπιπο5 δεδομένων. 

Μαπ. 3. 
1ι, 

οαπ,τ. τή. 

“υκαπ.. .2}- 

πῦς α. 

εν. 

38. 

10. 2. 

Ἐχοὰ 3.2. 



ν. 8. 

Ἑ:εοιὶ!. 3. 
το 

Γαοά. 3. 
ἘΠ 

Εχοά. ή. 
1ὸ. 

Εσχποά. ἡ 
3" 

ΑΡΡΕΝΡΙΝΧ ΟΡΕΙῸΝΜ 

184. Εἰ ακαϊνὶ σοσόπι Π)οπιϊπὶ εἰϊοοηϊδ : 

Οἰίθηι πεϊίίαπι, δἰ ψιιῖς ἐϊι ᾽ ΜόΚοα αι] θη ΠΟῚ 

Ἰητουγοσαῖ : 564] ψιιαϑὶ θαιπὶ ἰϑπι Πα ουδὲ ρα γαῖα), 

αἰ : Εἰ πιο ὐδπὶ, ταϊίίαηι 6 αὐ Ῥἢαταοτιθηι 

γόροπι “ἘΠ ργΡριὶ. Αἰ νονὸ δά Ἐβαϊδῃ 18 : Θπόπι 

τηϊϊίανα., οἴ φιιὶς ἰὐῖ11 " Ἑσααδ δϑὲ σαπιϑα 3 Ουϊὰ 

1Π|ς φαίην μλἸ το] λα ταν ΔΙΌ565 ΟΠ μη Ῥεποιϊοϊτιηι- 

4116 ἴπ βρορυϊιμη ΘΟἸ]αττινιιβ : μ]ς ἀαῖθηι τ] Πἰϑίο- 

αἰτιμ ΡΥΟΡΟΒΙΓαΙ οἰ οὰ ΓῸ5. ἸηΟ]ο σία. Οποοῖνοα 1Πὶ 

᾿π]αηρσῖταν. ρρθοδρίιμηι : Πα]ς γΘΙῸ τὴν 

οἸνοιιη 465 Ἰοσ ΠΟ Π15 ροϊοϑίαϑ : ΡΡΟρ θυθα ]ιι04 ΠῸ5 

᾿ιουΐπθ5. δὰ ἀπ ΠΠΘπῖο5. σουθη κα. 5150  ΠΠι5. 5 

ταμιοῖϑὶ ἀὐάτια, 5αϑε πον 50] πγιι5. ΕΔ ΠῚ Ὁ} οαὰ- 

581 5ροηῖθ ἃ} ἔβαϊα γα} Το πη ἢτι5 πὰ πο Ἰεσαιῖῖο- 

ποῖ γθοῖρὶ. ΑΥιιθ ΠΘΟΘσϑιΓατο Π) αΌ] 60} ΟϑΙΘ ΠΕ 

ἸοσαιϊοπἾ5., 564 ἰδηηθη Υἱ] δ, ας 6 Χ ΔηΙὶ ἰδ υ- 

ἴαῖθ Ἔχρίογαίιιηι 5:1 ἃ0 ΘΟΠΙΡΘΡΓΙΏΙ 59. ῬΘΙΒΟΠΔ ΠῚ 

[υἶ556 Ἔχ ο πα ἈΔμαἰ δι γα ΠΟ πὶ Ἰἀοπθᾶπ). Οιιαγ 

ΔΙο565 δ 5ρίοπ Ἰἰββίπναπη Υἱτα σΘητι5 δὲ ἃ ἴαμεὶ 

ῬΟΡΪΠΙ ρυω [δοτιιραμη ΔΟΟΙ ΕΒ, ΡΠ. οἱ ἀδργθοα- 

τὰν τ: Οἰεὶς σίαπ, πὸ ρόγβαπι αὐ ΓΠαγαοπεπι τὸ - 

δσόπι “Ἔροριΐ, εἰ θάπιοαηι Ροριιΐμην δὰ ἰεγΤα 

“Ἔργριὶ9 Ἐὺυανϑαβ, Ῥσεοοτ., ])ομπιῖπθ 5, ποτὲ 5.1Πὶ 

ἰάοποιις απῖθ ιοσίογπιια ποις ἀπίθ ἰογίζιιπι 

αἴθοπι, πιθήτι δὰ {το οωρίπιὶ ἰοητιὶ αὐ  αιπεΐιιπι 

{παηι. Ἐπ᾿ ἰΐουιιπὶ : ϑπρρίίοο, Τρομεῖπο,, εἰϊβ6 

αἴϊηι ψιϊὶ ροσδὶ!, φιίθπι ταϊζ{65. Ἐϑαϊαβ απίθηι 11- 

σοὲ πἰ}} Πα] πδηιοϊ ἀπά θβθε, 5644 6556 8 50 απ) 
πλϊττο πα ἸΘα το ΠΪ5 ποοοϑϑι [ἴθι Θἰοοξιιβ , 56 ᾿ρ50 

ΠΠΡΘὴ5. Ραμ, ἀθ ΡΓὰ 5ιιπηΠ10. ΔΙΠΟΓῸ οἵ δι 10 

᾿π]δοῖξ 5656 ἴπ πιθϊα ρθυΐουϊα : ποο δ αι 

τΠΔ]ΟΥ τ πὰ {{π|ὰ5 510] ρα πε ἃ ΡΟρΡΌ]Ὸ τηονοπάα., 

αἰτοπάτε. ΟΡβθυνὰ ἁὐιΐθηι ργΓΟρμθῖθ ἀσουν απ. οἱ 

εἰγοιμηβρθοίδμι Ἰο6 πα] γαποπθην. Νὰπι δα ἀτια5 

ΒΟ ΠΙΟ Πα 5 ῬΡΌΡΟΒΙΓὰ5 ταπτιμὴ Δα ΠΝ 110 ΓΘΘΡΟΠΒΊΙῺ : 

Ομίθπι τπϊίέαηι,, οἱ χιιὶς ἐὐϊ: ἢ ΕδοΘ 650 5ιιπι, 

ταἰτῖ πιδ. Νοο Ἰάτα δἀ]θοῖς, Ἐπ ὁσὸ ἴθὸ : 5 φα άθηι 
50 ποϑινὶ ἀν ΙΕ δὲ ροτοβίαεῖβ πθοῖρονο ἰοσατο- 

ΠΘΩΙ : ΘΟὨΠυπηαΡο. ἀπο αὶ ἃ ΡΓΟΓΘΟΙΟΠΘῊῚ 5 6] 115 

ἐδ. αὶ σνδῖα ἸΔγ ΟΠ πῸ5 σουτοθοναι, Τ)εὶ υἹ- 

ἀο!ῖοου. Τταψθ.,. ἀπδητα ρουιῖποι δα Ἰὰ αιοά 

ὁΧχ ἸΠρορὰ νοϊυυίαϊο ροπάοραις., ἀἰχὶ : Ποοο 650 

σηι, παϊζδ πλδ : ἀυοά ἀτιΐθιη δὐὰξ σραίϊαο., τ ]1- 

4 Πομπαῖπο. ΝΟΩ Θπῖ. ΡΟΠ]Π οἰ ττι5. δὲ 5656 ρ᾽Ὸ- 

[δοτιισιι μη... πϊροῖθ 5118. ᾿ρβῖιι5. 1Π ΠΡ 15. σοη-- 

οί. Διά ϊς ἀπιίθη γοσθιη [)Ο 1 ΠῚ 15 δ ϊὰ ἢ οἵι]τις 

Ὁ ΤΑΡΥΙ νοίονοβ ποὴ εἷς πχοο, 5 ἴῃ Ξε ποπ λοις 

οἴϊαπα ἱπῖον 56 ἀἰδειάθαῖ, ΔΠῚ οπῖπὶ παμοπὶ ἀποστ 

πε ἀπὶ τ ΪῚ ἀποστείλω, πείίο. 

ἀ ἘΔ οὐ Πα. Ρυῖπιι ἐπὶ ἀγαθῷ χαὶ εὺς 

ς 6 

- 3 , ὯΙ 

5 τοῦ ἀσθενείας. Ἄχουει δὲ 

ΒΆΒΙΠΙ ΜΆΟΝΙ- 

Καὶ ἤχουσα τῆς φωνῆς Κυρίου λέγοντος, τίνα 

ὁ ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται ; Νωσέα μὲν οὐχ 

ἐρωτᾷ, ἀλλ᾽ ὡς ἔχων ἕτοιμον, φησὶ, Καὶ νῦν δεῦρο, 

ἀποστελῶ σε πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτου. Πρὸς 

μέντοι τὸν Ἡσαΐαν φησὶ, 'Γίνα ἀποστείλω ; χαὶ τίς 

πορεύσεται ; Τίς οὖν ἡ αἰτία ; Ὅτι ἐχεῖ μὲν ἐπὶ 

ἃ ἀγαθῷ χαὶ εὐεργεσία τοῦ λαοῦ ἀπεστέλλετο Μωσῆς, 

ἐνταῦθα δὲ σχυθρωπῶν πραγμάτων διαχονία πρό- 

χειται. Διὰ τοῦτο ἐχείνῳ μὲν πρόσταγμα, τούτῳ δὲ 

πε φύχαμεν οἵἱ 
“ δῇ 

τῆς προθυμίας 
; 

πὶ περιφάνειαν ξ 

Ρ 
χονίαν πρόσωπον 

) “νν Ξ Ξ ἅ Εύχορς τι 
ἀναφανῆναι. Διὰ τοῦτο Μωσῆς ἕν 

πω σ « ἐΡ 

βίου, καὶ λαοῦ τοσούτου προστασίαν χαλούμενος, 

Σ ἐδ ρς δδν α »" ἐπα ἢ ΕΤΑΘΟ 
παραιτεῖται: Ὑ ς εἶμι, ὅτι πορεύσομαι πρὸς ϑαραὼ 

ἀρ βνετ νη φα,: Ν ΈΣ ΜΙ ΝΥ ΧΟ ΤΚΙΝ 
βασιλέα Αἰγύπτου, χαὶ “ἐξάξω τὸν λαὸν ἐχ γῆς Αἱ 

ὩΕῚ - ᾿ σῆ 3 “3 , 3 

γύπτου; Καὶ πάλιν, Δέομαι, Κύριε, οὖχ ἱκανός εἶμι 
Ν 5.ἈΣ ΟῚ , “- ΝΜ Ὕ , ἘΡπΟ π χο να 

τῆς χθὲς οὐὸξ προτὴῆς τριττῆς ἥμέερας, οὐόξ ἀφ ου 

“τῷ 

͵ 
᾽ πρόοχξιρ 

ν 3. ἊΣ 
ουῦξν 

. ὃ- ΓΟ Κ᾿ ΚΡῪ ὧι ὩΣ τὰ -- 
ισαι ἄλλον ουνᾶμενον ὧν ἀποστελεῖς. 

Ξ- [Ὶ Ὡ ΠῚ “Ὁ 
-- ἘΝ ἢ 

τοιοῦτον ἀχούσας, ἀλλὰ μόνην τὴν 

τὰς σὶ ῷ» ο΄- 

ι 
- ἊΝ ἣν 

ξασθα: τὴν ἀποστολὴν, ἐφ᾽ ἧμῖν" τὸ ὁ δυναμὼ- 

ΒΕ ΕΠ ἵ Ἵ ΔΝ ΝΟΣ ΞΕ 
ἦν, εἶπεν - Ἰδοὺ ἐγώ εἶμι, ἀπόστειλόν με’ ὃ δὲ τῆς 

-» “,“κὦκαι͵ , 7ὴ ες » " - αν 

χάριτος ἦν, τῷ Κυρίῳ χατέλιπεν. Οὐ γὰρ ἐπηγγεί- 

λατο πορευθήσεσθαι, διὰ τὸ ἐπαισθάνεσθαι τῆς ἑαυ- 

φωνῆς Κυρίου χαὶ ὃ μὴ 

πληγεὶς τὴν σωματικὴν ἀχοὴν, τοῦ ἡγεμονιχοῦ τυ- 

πουμένου ἀπὸ Θεοῦ, οἷς ἂν ἐθέλη τὸ βούλημα φανε- 

ροῦν ὃ Θεός. ᾿Αφάτῳ γάρ τινι δυνάμει φαντασιού- 

μενοι τὸν νοῦν, οἷ ἀπερίσπαστον αὐτὸν χαὶ χαθα- 

ρὸν ἔχοντες, οἱονεὶ ἐνηχοῦντα ἑαυτοῖς ἔχουσι τὸν 

λόγον τοῦ Θεοῦ- χἂν ὃ ἀὴρ υὴἡ δέξηται τοὺς τύπους, 

πρὶ ΔΑ πἷ" δὉ , Φ ΔΙΑ αν ῃ ν᾿ 

μηδὲ τῇ ἀχοῦ παραπεμπη. Οἰονεὶ γὰρ βιδλίῳ τινὶ, 

«αΐπφας Νῖβ5. ἐπ᾿ ἀγαθὰ καὶ εὐξ 
ἐχσα τας ΠΕΡ Ν πριν τος τάχος ἡμν 

ἐ Νοκιίνὶ Δῖ55. χαὶ ἐξάξω. δι χαὶ ὅτι ἐ 

Πα Πιρδεὶ ἀπτίχαϊ οπηποδ, Ἑδιιι πρὸς τὸν θΞ ποτα. 



ΘΟΟΣΜΕΝΤ. 

τὸ ἑαυτοῦ θέλημα ἐγγράφει ὃ Θεὸς τῇ ψυχῇ τοῦ 

προφήτου" χαὶ ἀχούειν λέγεται ὃ τὰ θεῖα νοήματα 

ὑποδεξάμενος τῇ ψυχῆ, διὰ" τοῦτο δὲ τὸ, ᾿1δού εἶμι 

ἐγὼ, ἀπόστειλόν με, ὃ προφήτης εἰπὼν, τὸ ἐφεξῆς 

ἀπεσιώπησεν. Οὐ γὰρ εἶπεν, ἐγὼ πορεύσομαι, διότι 
μεῖζον χαὶ ὑπὲρ αὐτὸν τὸ ἐπάγγελμα. “Ὅπερ οὐχ 
ἔλαθεν ἑαυτῷ, τοῦτο ὃ Κύριος ἐχαρίσατο. Εἶπε γὰρ 

αὐτῷ, Πορεύθητι, καὶ "εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ. Ὁ 

μέντοι λέγων, Ἰδού εἶμι ἐγὼ, “ τεῦ χῤῥηκὼς ἤδη, ὡς 

μεταλαδὼν τοῦ ὄντος, ἐν τοῖς οὖσιν ἀριθμεῖν ἑαυτὸν 

ἀποτολμᾶ" χαὶ τοῦτο εἶπε μετὰ τὸ χαθαρθῆναι αὖ-- 
τοῦ τὰ χείλη. ὋὉ δὲ ἐν ἀνομίαις τυγχάνων, χαὶ τῆς 

ἐπιγνώσεως τοῦ ὄντος μὴ χαταξιούμενος, οὗ δύναται 
ΠΚΩΣ ἘΣ τ πον Ν 
ἑαυτῷ μαρτυρεῖν τὸ, Ἰδού εἶμι ἐγώ. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἔθετο 

ΔῸΣ, Η ᾿ 
ὃ Θεὸς πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας" διὰ 

᾿ σφ» Ὑ τὶ ων ᾽ν ὉῊΝΣ 
τοῦτο χαὶδὃ Ἡσαΐας πρῶτον τὸ τῆς ἀποστολῆς δέ- 

) Ξε Χ 
χξται χάρισμα. Καὶ Μωῦσῆς δὲ τῶν ἀποστόλων 
ΠῚ ΜΕΥ Δι “- δὴ ΙΝ ΕῚ - ἊΝ ἐστί. Δεῦρο γὰρ, φησὶν, ἀποστελῶ σε πρὸς Φαραὼ 
βασιλέα Αἰγύπτου. Καὶ Ἱερεμίας δὲ 

Ὁ ἣν Ἂ "» 

Πρὸς πάντας οὺς ἂν “ ἐξαποστείλω 

ἀχούει, ὅτι 

σε, πορεύσῃ 

΄ νὰ “- . ΩΝ 
Πορεύθητι, χαὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ, ἀχοὴ ἀχού- 

ἔ ἃ 
σετε, χαὶ οὐ μὴ “ συνῆτε, χαὶ βλέποντες βλέψετε, 

ΑΥ 9 Υ 384. ε - - 

χαὶ οὗ μὴ ἴδητε. ᾿“)}παχύνθη γὰρ ἢ καρδία τοῦ λαοῦ 
, ΟἿ “- 

τούτου, χαὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤχουσαν, καὶ τοὺς 
᾿ τ ᾿. 

ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐχάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς 
Α - 3 “- - 
ὀφθαλμοῖς, χαὶ τοῖς ὠσὶν ἀχούσωσι, καὶ τῇ χαρ- 

, - : 

δία συνῶσι, καὶ Γ᾽ ἐπιστρέψωσι, χαὶ ἰάσομαι αὐ- 
, ΗΝ τω ΝΥ ν Ὁ Ἰ' « -- ΕΣ “- 

τούς. Τοῦτο τὸ ῥητὸν ἀνέγραψεν ὃ Λουχᾶς ἐν ταῖς 
Πράξεσι. Καὶ ἀπεστάλη πρό ἐν τῶν Σεραφί ράξεσι. Καὶ ἀπεστάλη πρός με ἐν τῶν Σεραφίμ. 
Ὅ. δύ , ὦ» «5 ε , ε ᾿ τι δύναμίς τίς ἐστιν ὑπερχόσμιος, ἔ καθαρτιχὴ 

ἀνομιῶν, διακονίαν πεπιστευμένη, τὸ Σεραφεὶμ. τὰ 

« ἘΔΙ| διὰ τοῦτο δὲ ἐπειδὴ τό. ΠΙΙΑ, ἐπειδὴ, ἀθοθὶ ἃ 

ποθι γῖβ 5βὸχ (οαἸοΙθιι5 ; πὸ, τ ορίπου.,, ἀρ τατὶ ρο- 

τόσ, {υῖτι πιο] τπ5 ἀΡσῖς, Βα ίη 6 Ῥδρ, φααγίις ὅπερ δὲ 
οὖχ. , 

» Ἐ4ΙΗ καὶ εἶπε. Αἱ. Μί55. 586χ εἶπον. [ΓΓΧΧ εἰπόν. 
1) δοοοηΐιϑ ταϊοπς υἱά. (τ Ἰπα. Ρ. 83.54.1 

5 1τὰ «αυδίπον. Δῖ55. οσὰς πἰχοίμις (Ομ θεἤβίαπο. 

ἙΔιε τεθαῤῥνχότως. ΠΟΙ ο πὶ οὶ τοῦ ὄντως ἀρίς 

4υϊάοπι, 566] γθοϊαπηαπε ποβιυὶ Ξὸχ Νῖ55, ἴπ «αΠ]ν5 γὸχ 

ἔυτως ἄεεδι. Νες τα τηι]ϊο μοϑὲ 5ὸχ Μίος, χαὶ τί 

ὄντος 5 

ΙΝ ΕΒΔΙΧΔΝ ΡΕΌΟΡΠΗΚΤΑΝ. ΘΑΡΌΥ ΥἹ. 

ΘΟΡΡΟΙΆΠ5. ἁιιτπ|5. Ἰοῖτι5. ΠΟ Θ5Γ {{|Π} 5. ΟΠ} 

ΠΊΘΠ5. ΘΟΥ τ πὶ ΠΟΙ Ρτι5. Τλ6 115. ΘΟΠΒΙΠΠπι πὶ. 51ππ1πὶ ΤῸ - 

γοίαγο γοϊιουῖϊς., ἃ Πρὸ ἰπίονμπηαιαν. ΗΙ ϑηΐηὶ 

«πουῖῖπὶ Δηΐπη15. ᾿Π ον πᾶν ἱπ6 Γ}}}}} αιιδάδηι 
νἰγίπίθ., τηθηΐθιη γα] ἀθ αἰτθπίδη ἃ0 θῈΓΆΠὶ οἷι- 
5: Οὐ Πθηἴθϑ., βου ΠΟ ΠΘ ΠῚ Ποῖ ψϑ τ 1π 56. 50Π|1Ὲ 
δάἀθηΐομπι ροβϑι θη : δεϊατηϑὶ ἃ6 Ρ ΠῸῚ ΘΧΟΙρΙΔ  ἔου- 

Πηὰ5 1145, Ποπ6 δ ΔΘ ΠῚ ἐΡ ΑΗ ΘΠ. δ. ΝᾺΠῚ ἴπ 

ΡΓΟΡΠιοῖα ἀπίπιο αιιαϑὶ 'π αιοάδπι ΠΡ τὸ νο]ιπία- 

[6 ΠῚ 518 Π| που] Ὁ Ποῖ : δὲ πιάνο ἀἸοῖξιιν 15., 

«τ ἰπ αηΐπιο ἀἰνίπα 5θηϑᾶ Θχοῖρίε. Οὐ] ΓΘ ΠῚ 

Ῥοβίχιδμι αἰχὶς ργορμοία : Εδοδ σιίηὶ 6850... 1η1{{6 

πιὸ; ἃ 5θαηιθηίϊα. ΠΙ8}} γϑϑρομϊε. Νοη ΘΠ ΠῚ 

αἰχῖε : Ἔσο ἴθὸ; ργορίουθα ιοα τη ]0} [5561 

δἸπβιιοαῖ γρο]]Π]οἰταῖο., πϑο ᾿ρϑίτιβ ὙἹΊΡι5. ΡΔΓ. 

Οὐοά δὐιΐοπι 515] ποπ νἱπάϊοαν!ε , 1α οἱ ΤΡ Ί 5 δῖ 

Ποπιΐπιι5. ΠΙχὶ  θπῖπὶ ἰρ5ὶ : 7 πα, εἰ εἰς Ροριιῖο 

μιιῖο. ἘΠ᾿ χυϊάσθπι οαπὶ ἀἸοῖε : ΕδΟΘ 5ιίπὶ 680 ; ἴᾶνῃ 

σοπἤἀθη5 ΤΠ] πιὰ πὴ 6} 05 41] 6βῖ. [οῖπ5. μάν π- 

0605» 1πΐρυ δὰ {πὸ ϑηἴ, 56 1058 ΔΠΠΕΠΠΘΡΑΓΘ 

ἁπάοῦ; ἀἴάιθ πος αἰχῖξ, Ροϑβίυδιῃ Ἰᾳ θα ᾿ρϑ5ῖτι5 

Γπϑυαπὶ πιιηαϊα. Οὐἱϊ ἀπΐθμη ἴπ ἐπ᾽ ΓΔ ΕΠ θτι5 

Ἰάσοι, δὲ δ]115 41 65, ἀϑηϊεοπθ ΠῸΠ ἀοπαῖίι", 

ποπ ροῖοϑι. 5101 ᾿ρ5ὶ (θβεπιοπῖαπὶ {πιὰ νϑάάογε : 

Εδοθ σιιπὶ ὁ6ο. Οὐοπίαπι ἀὐιῖθμῦ ΡΟϑιΈ 1)οιι5 

Ῥυϊπνιμ ἀροϑίο!οβ., ἀθίπάθ ΡΙΌΡΠΘἔα5. : Θὰ ἀε 

δατισα δὲ Ἐβαϊαβ ρυϊπιπι. ἃ ΟΙΡΙΣ ἃΡΟΒΓΟΪ Δ ιι5. Πλῖι-- 

πιι5. Οὐΐπ οἱ Δίογϑθϑ γθοθηβθῖι" ἰπἴθι' ἃρΟΒΙΟ]05. 

“επὶ θαῖμι, μας, ταϊείαπι 16 αὐ ΡῬμαγαοπὅηι 

τόροηι. 86 οἱ 7ογθηλἶα5 ἁ1 : «14 οπιτιό5 «ὦ 

405 πιΐδοτο 6, {ὐϊ5. 

τ85.7 κάρο, οἱ ἀϊο ροριεῖο ἡιῖο, “Γτιἀτέπι απιϊοιἰς, 

εἰ ποη ἱπιοἰ ἰἰσοιῖς., εἰ τ σριοίετεες τοσρίοίοιἴ5 7) 6 

πον υἱαονιὶς. [ποτανδαΐμην ὁ5ὲ δτῖμι ΘΟΥ ρμοριεὲ 

μειγιι5, δὲ ατισίϑτις ΘΓ αν (6 αἰϊογιεπε,, εἰ οοιιῖος 

σπος οἰαιιδογιιτι : πὸ [ον υἱάφαπι οομἶϊς, οἱ ἐτι- 

γί αμάϊαπί., οἱ οογς ἱπιο!]Π|ραπί,, οἰ δοτιν ετ- 

ταπίμ", οἱ σαπανο 1105. ϑοπτθητίαμι πᾶπο ΤΘΕΜΠ 

ἴπ ΔοΙθι [πιοὰ5. Ἐπ πιΐδϑιις 651 αὐ πιὸ τίπιι5 9. 

ϑογαρεῖηι. βου ρτανοο ἀοοθηὶ ΒγΆΡ ἴηι ΠΟ: Θϑ θ ΠῚ 

αυααπηάδηι νἰΡΓ ΓΘ ΠῚ 6556, ᾿πιαιυταῖθ5. ΘΧριγθδη-- 

ἴθ }.5,. οὐ οοπορθά τα. Δ μἰ Πἰδίγα 0. ὁδί. 1551 

εἶπε. Τροσὶ τοῦτο ἴῃ γα] σα 15. 

ἃ ἘΜΠῚ ἐὰν ἐξαποστελῶ. ΨεἴοΓο5 ἵγὸ5 ΠΡῸῚ ἂν ἀπε- 

στελῶ. ΑΙ1 ττὸ5 ἂν ἐξαποστείλω. 

ὁ Ἄρρ. Ῥυΐπιιιβ μὴ συνεῖτε. 

ΓΊτα 5ὸχ Νί55. Αἵ ϑά11| ἐπιστρέψουσι. ΠΟΙ 6 πι πΟΘΕνῚ 

βὲχ Νίβς. ἰάσομαι, δαπαῦο; πθὸ αἰτίου Ἰοσῖταν. ἀραά 

ΠΧΧ-. ἘΜ νοτὸ οἵ Ἀοίοσιι Οσοιπι ὁχοπηθ αν καὶ 

ἰάαωμιαι, εἰ σάπεπι Ε05 

5. ἘΔ χαθαρτικήν, ΑἹ 50 χ Μῖ55. χαθσρτική. 

ν. 9- 

Εποί. 

τή 
ΞῈ 

Ἐχοά. 3. 
το 

]έγοπι. τ. 7. 

ν. 

Ζει.58. 
ΕἸ 

“2- 

10. 

“Ὧν 

ο 
ῳὺ 



Με. κ.κνἡ. 

“. 5. 

“-|.. 25 

Ταοι. ἡ, 

10. 

ὅεη. ιϑ8. 

Ἄ: 

τ20 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕῈ δ 

ἰσίταιν ϑαηΐ αι πἰπδίνατον {ΠῚ ΒΡ γΙττι5 δὰ Πο5., 4] 

ϑιαΠ1115 Γατανὶ Ποουθ85 ϑα 15. 564 ποη 5ιὰ διιοῖο- 

τἰταῖθ, ἀπϊ᾿ 510. ΡΡ 0. νεη πη πῸ5. Ἰηνἰϑι]. 

Ετοπΐπι ᾿γ δοΙ ρα δὲ ΠαΙγ]15. ΘΟΙῚΠῚ Ὑἱϊα., δὶ 
ΡυΠΟΡ Πα ἀπο πὶ. Τ)6Ὶ Ομ ΟΠΙΠὶ ΔΙ ἢ ΠΟ Π6 σΟΠ- 

του Ρ] αν, Θ᾽ 4116. 1 ισ] ον. σ]ου πὶ ἄανθ. 50]]Π1οῖ- 
{40 ἀπ 6 ΠῚ} δὲ οαγὰ ΘΡσα ΠῸ5. ΠΟΙ ΪΠ65 ΔΒ] 11ὰ, 
Γαποῖ]ο ιιρἀπ| δδὲ δ νθη τα. Οδιη ΟΠ ΠῚ αἰΐ : 

Δηἕἔδϑιις δδὶ αὐ πιὸ τἰτιιι5. δα ϑογαρϊιῖηι. ὙἸά θεν" 

Δαιτ6 ΠῚ ΡΥΟΡΙ θα... ΟΠ. ϑΘΡ ἢ ΪπῚ [ἀπιυ] τὴ 
ΘΟΠΒθΡΟΧΊββοῖ, 4α] Π1Π1] Αἰπι4 ἀσιιπὶ πἰδὶ σπορὰ 

Τλθιιη) ΡΥ ἀἸ ΘΟ ΠῚ ΘΑ ΠΟΙΠηῚ., πὸ ΔΠΙ Δάν Θ 1556 

ἀπ ρα Ια πὰ. 1 115. 5115 ᾿Π5] ΦΘπίθη}, “ποα δὲ 46 

5. ΒΑΒΙΤΠ ΜΆΑΟΝΙ. 

γεγραμμένα παρίστησιν. Ἀπέσταλται οὖν ταῦτα τὰ 

λειτουργικὰ πνεύματα πρὸς ἡιᾶς τοὺς μέλλοντας 
- , ξὰ ΝᾺ 3» 2 χληρονομεῖν σωτηρίαν. ἔρχεται δὲ οὐχ αὐθεντι- 

- 2.ἊΧ ΓῚ γι ΄, -» 3 , -“ ΞᾺ. χῶς οὐδὲ αὐτεξουσίως ἐπισχεπτόμενα ἡμᾶς. Καὶ 
ν᾿ Σ΄ πεῖς ἐ Νὴ 

γὰρ προηγουμένη υὲν αὐτῶν ζωὴ χαὶ χατὰ φύσιν, 
- - - Σ» 

τῷ χάλλει τοῦ Θεοῦ ἐνατενίζειν, χαὶ αὐτὸν δοξάζειν 
ΞΕ ρα ἡ τῷΞ ; : 

διηνεχῶς “ περιστατιχὴ δέ τίς ἔστιν ἐνέργεια ἣ 
Ξ «ΡΊ 

Ὁ ἐπιστροφὴ καὶ ἐπι- 
'Φ - Ν , 

πρὸς ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 
ἐξ ἀρεν το Ἔ ἢ Ὲ 

μέλειχ. Διὰ τοῦτο, Ἀπεστάλη, φησὶ, πρός με ἕν 
“ἈΝ - 

ξ τῶν 

΄ κι ψΨν ᾿ Ἄ 

ἐνέργειαν, οὐδὲν ἄλλο ποιούντων ἢ 

- , 3 μν ΄ὔ , 

τῶν Σεραφίμ. Ἴοιχε δὲ ὃ προφήτης, ὅτε εἰ 
᾿ ᾿ 

Σεραφὶῳ τὴν } : 
ἁγιαζόντων τὸν Θεὸν, τότε εἰς συναίσθησιν τῆς ἐν 

΄ 3. 
τοῖς ἰδίοις χείλεσιν ἐπε ογηυθσο ὧν ληλυθέναι, ὅτι χαὶ 

ΤΌθιι5. Πα Πὶ5 ἔπθναϊ ἰοαιιαῖι5, δὲ νϑυ]}5. δά 51ὸ ἀνθρώπινα ΠΟΝΑ ,» χαὶ ἐμόλυνεν ἑαυτοῦ τὴν Ῥῶς- 

μλαΠ 41 Παι}115. νἀ ΠῚ Τα 6 ΠῚ ΒΡ ΘΟ ἢ ΕΠ] λ 15. ΒΘ ΡΟ Π ΙΠ16- 
ΤῸ ΠΠπστια πὶ ϑιιατη Ἱπααϊηαναῖ. Τα ]πι6. ΟΡ σομηραᾶ- 
ΓΑ ΠΌΠΟΙ σα πὶ ϑΘΡᾺ πὰ 11Π15. ᾿ΠῚ [ἃ ΠΔ ΘΟΠΊριΙ ο]-- 

τὰν. ΖαρΡ6 τα ΒΘ ΡΠ πὶ ἀπ Π1}}] Ἰοχιμιη- 

Τα. Πἶδὶ 406] αἰν᾽Π]α15. ΟΙα ΠΠΔ ΠῚ 58 ΠΟΙ ΠΟ ΙΔ ΠῚ: 
ΘΟΠΕΡα., ᾿Ρ5᾽π5. γΟΟΘΠῚ ΤῸΝ. ΠΠΠΠΔ Π:5. ̓ ]ΘΥΠ ΠΊ 116 
Θσοαραγαηῖ. Οιια ΠΟ ΓΘ ἢ) αἰχὶτ : Ὁ ηιῖσοῦ Θ5Ὸ 

φιιῖα σοπιριιποίτι5. διίι τ ἡτιῖα ἤόηιο οπιπὶ δῖπι. 

ὁὲ ἱπιηιιπάα ἰανῖα παρόαπι, πὶ πιϑεϊϊο ρμοριεὶ 

μανῖϊο ἱπιπιιπιάα ἰανία πανοπεῖς. Ἐπτηάοι δά 

πιοάππη οἱ ΔΙοβο5 ΠῸΠ δηΐθα. ᾿ῃ6]]Θχθγαΐ θα] ΡΠ] 

6556 56 οἱ [ἀν ΠΟ τττὴ : 4αϊ ἰδ πηῈ Π ΟἸμπὶ ἜσΥ- 
ΡΠ ονιιηι δα θ᾽ θη τα ἔππΘΡας δεν {π|5. ΠΟΘ. ΟΠ Π65 
1ηδ θη} ΟΠ] Π 6. ἃς ᾿Π16]ΠἸσϑη τα Βα ρογαγαῖ. γ6- 
ΤᾺ οἴπὰ αὐἀἰντ Πλδαι ογᾶοι!α δ η  θ ΠῚ.,. {ΠῚ 

ΒΗ ΔΠῚ ΔΟΠΟΥῚΓ ἴΠΠ πη! αἴθ}. ΑΡΡα Πα πὰ ΠαΟή 6 
“άπ ο Τηοιῖ5. 56. δἱ θχβῖθριῖε σΟΠΒΡΙ οΙΘπάτιμ., 
{πὸ ΘΟΠ [655115 δ ϑὲ 6556 56 [ΟΡ ΓΔ ΠῚ ΘΓ Οἱ ΠΘ θη. 11ὰ-- 
41 δὲ ἔβαϊας ρϑυϊπθ ἀἴαιθ 11, Ῥοβιθασιιαμι νἱ-- 

αἷτ βϑϑάθητθηι ᾿ῃ 50110 ΘΧοοΪϑο οἱ οθναῖο., σ]ουίδηι- 

{16 σοπ Πρ] ατιι5 δδῖ Το πὴ τι η 4] ἀομλιιι ΔἸ η}- 
Ῥ᾽δηΐοηι., οἵ αὶ σοΠϑροχὶς Βϑνα θὰ. ἴπ ΓΠΡῸΠὶ 
εἰγουΐτα ΠΠᾺ πὶ βιὰ  νΟΟΘ ΠῚ ΟἸΠΠῚ ἔλΘ ΠΟΘ ΘΙ  τΓθη- 

ἴ65. ἴπ πο 56 'ρ056. τ ]βθυιι ΠῚ ἀρ ΡΘΙ]αν τς, τππὶ ἰᾳθἷο- 
ἼΠ ΠῚ 5 ΟΥ ΠῚ σΟσ ΠΟΥ ρα Γαἴθιη.. ΘΟ π6 πὰ- 
γλὲτα5. ὁϑὲ ἀἴσηιθ. 401 ἃ ΒΘΡαΡἢΪπῚ. ΡῈ σα ΓΘΙΠΝ. 

ΟΡ βουνὰ δυῖθηι, 615 ἀδ]ϊοῖα δὰ φιαμ! θεῖ δοιῖο-- 
ΠΘηῚ δἰ ΟρΘΡ τ ΟΠ 6 ΠΟΙ (τὰ ΠῚ 5656 Θχ Το Π ἴσο, 
564 Ἰαθιογιι ἴθητιβ. οἵ ΒΟΥ ΠΊΘΏΛΠΗ 
ΘΟΕ 556. 

ἀιιμηϊαχαὶ 

ς ἐπιστροοή. ΑἸ} «αΐϊπάις 

155. οὐπὶ 6115 ἀνθρώπους στοῦ 

Ὁ Βος. 4αανίι5 ἀνθρώπου 

φὴ, εἴ ἴτὰ φασαιιο οατ- 

τὰ πὶ ἱπυ ΘὨϊπλῖῖ5 ἀρι Ῥτοσορίππι ρας. 100. Ἦος εξῖ, 
Οἰιπι ατιίοπε σον δ. ενεζι)" ἐἰἐϊ ορίν εις ἀεὶ πος, ποςιρῖ- 

“6 διιραπε διιδοὶρίπισ, τις ααἰνονεἰϊο φιιούϊαηε πεῖε-- 

ποῦ ρον Γῆ ϑιπίμν, αα πη Ἰοο Ἰοπο πὶ τοοῖρὶ ρόβϑο 

θοπ ΠΟΒΆΠλια. Παϊἤοπὶ : 56 ἀπἰπ ρυροβίοι Ἰεβὶ ἐπι- 

Α σὰν πολλάχις τοῖς περὶ τῆς ματαιότη τος τοῦ χόσμου 

δήμασι. ἢ οὖν πρὸς ἐχεῖνα συγχρίσει χατανυγεὶς, 
ΔΙ ν ᾿ ΕΣ τ ᾿ μι ὃ ς 

χαὶ ὅτι τὰ ὑξν οὐδεν ἕτερον φθέγγεται, ἢ τὸν ἅγι- 
ἀκόμα: , ΒΕΡΟΣΒΕ ἀπιῦ αὐτὶ ἃ Ξ 

ασμὸν τῆς θεότητος ἐχδοχ " αὐτὸς δὲ τὸ πλεῖστον 
- 3 ἐς} , ἂν Ἑ -" 5 

τοις ἀνθρωπίνοις πραγμασι τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν ἕν- ' 
Ἄ - ἐϑν: Ἄ, 

ασχολουμένην ἔχει - διὰ τοῦτο εἶπεν" Ὦ τάλας 
ἔξ ον τα ϑον πτερά, ΥΩ Ξὰ-. Ὶ 
ἐγὼ, ὅτι χατανένυγμαι “ὅτι ἄνθρωπος ὧν, χα 

ἀχάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ οἰκῶ ἀχά- 

θαρτα χείλη ἔχοντος. Οὕτω χαὶ Μωσῆς τέως οὐκ 

ἠσθάνετο ἑχυτοῦ ἰσχνοφώνο ου ὄντος χαὶ βραδυγλώς- 

σου, ὅς γΞ πάση σοφία Αἰγυπτίων πεπαίδευτο, χαὶ 
δ Υ - «- --- ᾿ 

πάντας αὐτοὺς τῇ εὐφυΐα χαὶ τῇ συνέσει - 

ἤχουσε τοῦ χρηματίζοντος, 
3 ν [ἢ Υ̓́ δὴ ’, ΗΝ 9, -Ὁ 

οὗ τὴν ἀσθένειαν. Καὶ ᾿Αδραὰμ., ὅτε ὥφθη αὐτῷ τ 
ΠΥ ΕΝ ἀκ ὡς; ἄρα ξνςτν ας Α δόν 
ὃ Θεὸς, τότε εἶπεν ἑαυτὸν γῆν χαὶ σποὸ . Παρα- 

ΣΎ τς 
τὰ τὸ ἰόειν 

Ἂ , 
πλησίως οὖν τούτοις χαὶ ὁ Ἡσαΐας, μετ 

ἣ 
τὸν χαθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ χαι ἐπηρμένου., 

χαὶ θεωρῆσαι τὴν δόξαν τὸν σύμπαντα οἶχον τοῦ 

ερα. 
φὶμ. μετὰ ἐχπλήξεως ἐχεί νην τὴν φωνὴν ἀναφέ- 

χόσυου πα λ Πρ ΟΚΌ ΟΡ χαὶ τὰ χύχλῳ αὐτοῦ Σ᾿ 

ἑαυτὸν ταλαίπωρον προσηγόρευσε, 
- ΓΟ Φν Ὁ -Ὁ- τῚ Ἃ. 

τοῖς τ ΘΝ ἑαυτοῦ ἀχαθαρσίαν 

Σεραφὶμ 

πᾶσαν 
“.οΡ -Σ ΄ 

πρδξὶ ιν χαὶ ἐνέ ὩΣ αν ἦν αὐτου τὰ παραπτώματα 
, 

εχυμένα, ἀλλὰ " μέχρι χειλέων καὶ λόγων ὑπῆρχε 

μόνον συνεσταλμένα. 

στρυφὴ, ποὺ ἀυθὶζαπιιβ. Νὰπὶ Πεὸ γόσεβ, ἐπιστροφὴ εἰ 

εῖα, ορίϊπρ που 56. ΘΟ] ΠΡ Ὠ Τα ; γόος, 

στροφὴ εἰ ἐπιμέλεια, ποὴ 11ἃ σομποᾶε. 

ἃ Απεζαΐ ἴσο ΠΡΥῚ αὐτοῦ ἀχαθαρσίαν. 

» Ἐδ1ὶ μετὰ χειλέων. {τονάτι6 (οπα θεῖ. εἴ 41 ἀπα- 

τον Δῖβα. μέχρι χειλέων. 



ΟΟΜΔΕΝΤ, ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ 

- - Ἐπ ιν Ων 
Καὶ ἐν τῇ χειρὶ εἶχεν ἄνθρακα, ὃν τῇ λαόίδι 

- “ - 4, ἔλαδεν ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἥψατο τοῦ στό- 
ἃ Σ ν ματὸς μου. Ἔοιχε μὲν, ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν, περὶ 

τὸ πα - ΗΠ 5 Ξ ΑΕΜΕΙ τοῦ ἐν τῷ ναῷ θυσιαστηρίου ὃ λόγος εἶναι, ἀφ᾽ οὗ 
ἔλαδε τὸ Σεραφεὶμ εἰς τὴν χεῖρα ἑαυτοῦ ἀπὸ τοῦ 

θυσιαστηρίου τῶν ὁλοχαρπωμάτων ἄνθραχα " ὡς 
Ρ, ᾿ εΥ 5. ΄ ΝΆ ᾿Σ Ἁ 3 πδύονν “ δὲ πρὸς τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὸ τὴν Ἰουδαϊχὴν λα- 

΄- - τ τρείαν ὅποδείγματι χαὶ σχιᾷ τῶν ἐπουρανίων λα- 
᾿ τ . τρεύειν, ἐπουράνιόν τι χρὴ νοεῖν θυσιαστήριον 

- - ᾿ 

τουτέστι, χωρίον χαθαρισμοῦ Ψυχῶν,, ὅθεν ἐχπέυ- 

πεται ταῖς ἁγιαζομέναις δυνάμεσι τὸ χαθάρσιον 

πῦρ. Τοιούτῳ “ πυρὶ Κλεόπα χαὶ Σίμωνος ἐχαίετο 
Εασονς οὐ ἐκ τ ον ᾿ 

ἣ χαρδία » ὅτε διήνοιγεν αὐτοῖς ὃ Κύριος τὰς Γρα- 
Ζ ΣΥΝ πρῆα 

φψάς. Τοιούτῳ θερμαίνονται πυρὶ τὴν χαρδίαν οἵ τῷ 
Α ΄ ΄ - ΨἊ δε “ν᾿ ΣΕ ΔΕ , ον 

πνεύματι ζέοντες. Τοιοῦτον ἔλαδε πῦρ “Ἱερεμίας, 
3. - - -» ΄ 

διὸ καὶ ἔλεγε - ΚΚαὶ ἐγένετο πῦρ ἐν τοῖς ἐγχάτοις 
Ἶ Ν Ε ἘΈ ον προ να ντν λρνος 

μου, χαὶ παρεῖμαι πάντοθεν. ᾿Εμταίνει δὲ πολλὴν 
ι ἔὰν ΄ ᾿ ἡ σεν. τὸν τὴν περὶ τὸ ὑυσιαστήριον τιμὴν χαὶ εὐλάδειαν τὸ 

μὴ χαταθαρσῆσαι τῇ ἰδία χειρὶ ἐφάψασθαι τ 
, 5 ᾽ ΄ Α , , ΄ 

ραφεὶμ., ἀλλ᾽ οἱονεὶ μεσίτη τινὶ χρήσασθαι τ' 
ΓῚ ΄ αὶ Μη. “7 “5 ΓΗ » 

Οίδι. Νοήσωμεν οὖν ἄνθρακα λόγον ἀληθῆ, δια 
τ 

γὰρ γεῖρα τοῦ Σεραφεὶμ. ἐνέργειαν χρ' 
θῶν “παρεχτικήν. Καὶ εἶπεν - Ἰδοὺ ἥψατο τοῦτο 

τῶν χειλέων σου, καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνομίας σου, χαὶ 

τὰς ἁμαρτίας σου περικαθαριεῖ. Οὐ πρὸς μόνον 

Ἢσαΐαν νομιστέον εἰρῆσθαι, ἀλλὰ χαὶ πρὸς πάντας, 
ὧν χαθάπτεται ὃ διάπυρος χαὶ ἀληθὴς λόγος, 1πε- 

ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΠΘΑΡΌΤ Υἱ- ΣΝ 

186. Εὲὶ ἐπ πιάπιὶ μαθοϑαὶ σατγνοηδπι, ιοθῖπ νυ. 0.1 

]οτγοῖρε {πἴογαὶ δ αἰϊατγὶ, οὐ (δἰϊσίξ 5. πιειιπι. 
Οιοά φυΐάοπι δὰ νευθιπὶ αἰτπεῖ, νυ θῖιγ σου πιο 

6556. 46 ἰθπηρ!ϊ ἃ] τα], ἐχ {πὸ ϑθγαρμῖπι ἀοσερὶς 
σα ΒΟΠοιὴ ἴπ 5ιιᾶ πηι πα πτι 4}0 Αἰ ταν] Ποϊοσαιιβῖο- 

ΤΠ : ἃ βθοιπάμμη νογιδίθπι, ρυορίθγοασιοα 
Θά] 5. «πιαϊοιι ἱπηασῖηὶ δὲς ὈΠΏΡΓΕΘ σε δε πὶ 

ἜΧρυϊ μηδ ηε8 δι ρϑουνῖγεῖ, σφ οί αιοάάδῃ αἱ- 

ἴαγϑ ᾿π 16} ΠΠσϑ πάτιπι εβὶ ; πος εϑῖ, ἰθσιιβ δχριιγάδη - 
ἰδ Δ ΠΙΠ}15 ἸΦΟΠαιῖ5., ἀπά δ ̓σηΐβ 116 ραγσαηβ. αὐ 
Ὑἰρεθ τε. 1185 βα ποι ατ6 ρυ: ἀἸτὰ5. Θπη ΓΕ ἔπιν. ΤᾺ] ζης.51.35. 

Ιθπ6 οοὺῦ (Ἰεορῆς εἰ ϑἰπηοηΐβ ἱποαἰθβοοραῖ, Πὸ- ἘΌΝΤΩΝ 

ἸΏΪΠ0 οἷ5 Δἀαρογιθηῖθ ϑογίρέιγαβ. (ΟΥ̓ ΘΟΓΙΜΠῚ «|| ςαΐι ἄσον 
βρινῖτπὶ [ογνοπῖ, Πα] ϑπηοαϊ ἰσηὶ ἱποθπάϊιγ. 51- δ θλλθῖδν 

τ 6 πὰ ΚΠ ΘΠ] ἀσοορὶξ Τεγεμη]ὰ5 : Ἰάθοήτιο ἀϊσοραι: 
ΕἸ {αοέις ε5: ἰθπὶς ἐπ υἱδοογίδιι τποῖς,, εἰ αἀἰσδοῖμι- 7ενεπ. πο. 

ἐπι5 διέπι τπιάϊψι6. ΜΠ αλὰ δαΐθτη ΠοΟποῦὶβ ἃς τὸ- 9᾽ 
γΘΓΘΏ5. αἰΐασὶ ᾿πὶς ΘΧὨΙΡΕΥΙ εχ δῸ οβίθπεάϊε, 

Ε «πος εἰπῶ 5ιτὰ ᾿ρβῖτι5. πιᾶπιι ΔΓ ΠσουΘ. Θογ ρἢΪπὶ 
πο ἁπάδθαϊ, 5οἀ [Ὀγοὶρδ αιιαβὶ πηράϊο αορίδη 

᾿πϑέγα πηθηΐο πΐαξιγ. Πα τι6 σαγθοπειη ᾿πιο Πἰσὰ- 

ΤΏ115 5ΘΓΠΙΟΠΘΙῚ ΨΘΙΠΠ., 4ἰ ᾿σπῖίο απράαπι) οἵ 

ΟΠ] ασαίϊονῖο πηθάο πηθ πα δοῖτιπ ΘΧΡΌΓ ΘΕ ΘΟΥῚΠῚ, 
4αΙΡι5 Ὁ ἴῃ υἱγίατθ δε ἴοβθ ἃς 5ἴγθ π 6 ΟρΟΓΔΠῚ 

5ια πὶ ἀαπίθ δἰ αἴτια. εδὲ. Ῥαξαπάιιπι παι 6 δὲ 

ΒογαρΠΪπι πηδπιιην ρτῸ [ἀσιαΐθ θοπὰ πυρροάϊ- 
ἴαηΐθ ἀσοϊρίο πίη 6556. Ἐὺλ αἰχὶς : το ἰεἰϊσίξς, 

μοῦ ἰαϑία μα, εἰ αἰιξενθὲ ἐπι φιιξαίος ἱμὰς, δὲ 

Ρεσεαΐα ἱμα ρεγριγαανιί. Τοισῖα πη 14 ἔπ|556. Εϑαϊτθ 

Ι 

ριαιρῶν τὰ ἔξω τοῦ θείου νόμου ἐπιτελούμενα, καὶ 517 50}} ΘΧΙ5Π πη πάππι ΠΟΙ εϑί, 566 οἵ ὁπιῃῖ}ιι5, 4105 
-ς Ἢ ἢ ᾿ β 

ἐχ τῶν ἁμαρτητιχῶς πραττομένων χαθαίρων. Δε- 
Ξ αρξα Ξ 

ξώμεθα δὲ καὶ ἡμεῖς θείου Λόγου ἐπιδημίαν, ἵνα 

οἱονεὶ ἐγχαθεζόμενος τοῖς στόμασιν ἡμῶν, χαὶ 
ΕΣ ; 

μηδεμίαν χώραν παρέχων τῷ ψεύδει, “ χαθαρίση 

ἡμῶν τὰ χείλη, χαὶ ἀφέλῃ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

Οὐχ ἀπιθάνως δὲ ὃ ἄνθραξ εἰς τὴν τοῦ λόγου φύσι» 
Νὰ κι ε 

μεταληφθήσεται, χατὰ τὴν τοῦ ψαλμοῦ μαρτυρίαν, 
κ ᾿ 

λέγοντος: Πεπυρωμένον τὸ λόγιόν σου σφόδρα, 
᾿ “Δ ἢ ΞΞ ΓΈΞΗΙ 

χαὶ ὃ δοῦλός ἤσου ἠγάπησεν αὐτό. 

Καὶ ἤκουσα φωνῆς Κυρίου λέγοντος " τίνα ἀτο- 

« Οποά οἷξ ᾿πίεγργες, σον" Οἴεορ]ιε εἰ διίπιοπῖς πα 
δἰισπεοεῖὶ ἱποαζιῖσϑε, ᾿ά, τιῖϑὶ γα] ς ἔ}]]οτ, εχ ἀροοτυ- 

Ῥμῖβ ΠΡ τς βαπηξιπι ἐσὲ. πὶ οὐπὶ (Ἰεορμας ἀρυὰ 

Γκασαπε 31, 18, 5011|5 ποπηϊηθῖαν, πος {υσήπατα ἴ10- 

ποι βοτίρἕον αἰζογιπι εἰΠἸβοῖ ρα! πὶ ἀπηάιατα πουηῖμα- 

χἱξ, πόπιεῖ {Π1π5 Ἰσηιοτιι πὶ 6556 Ρεΐο. 

ἃ ἘΜΠῚ χαθαιοοῦντα,, πος βθοιις ἰ6σὶ! ᾿πίουργεβ, {αὶ 

σογίοσιε : σὰ τοἰϊοπάιπιπι ε πιδΐο ππεπεϊαοσίμπι. Αἴ ϑεχ 

Μ:5. καθαίουντα, υἱπεὲ ἄπρεπς μιν σαπηϊ πιεπααεῖϊ, 

ορίπις. Μοχ Ἵὔτι1 ἀπὸ τῆς διανεία- δοαστηρίου, ΑἹ τὸχ 

Δ ταπσῖε ἐτηϊξιι5 Δ ὙΘΓΕΙΝ5 ΒΘΓΠῚΟ,, 41π|| ΡγΌγσιια ἃΡῸὸ- 
ἰδὲ 4126 σΟμημἰ[πΠέμγ Ργεθίῖον αἰνίπᾶπι [Θπο ΠῚ, 
αἴθ ρεσοοαΐα ΘΧρΡα σας. ἘΧοΙρ ΙΔ Πλι5 ἁπΐθη οἵ 

πὸ5 ἀϊνῖπὶ γ γθὶ αἀνοπίιηι., πὶῖπ ΟΥΘ ΠΟΒίΓΟ νο- 

ἴπι Ἰμϑ᾽ ἀθη5., Ἰθοιιπητι6 πα] ]τῖπὶ πιο πίδοϊο ργτ- 

θδπβ5., δχραγαθε ποβίνα ἰαρῖα., δὲ δυίεγαζ ἐπ ατῖτα- 

[65 ποβίγαϑ. [πογθ 1116 δα πὰ ΠΟΠ δϑὲ συ θοπθηι 
ἴῃ νΟΥΒθὶ παίαγα ΠῚ Πιιιξα τ ΠῈ ἱγ], Τπχία τδϑεϊπηο-- 

πῖτιπι Ῥϑαὶ πὶ αἰ σΘπΕἰ5 : ἤσηζίμπι οἰοηιίμπε ἐμιίπι Ρς..1. τιϑ. 

νεδιοιπθπέογ ; εἴ σογνις ἔπι ἀϊοαὶι ᾿Πέ. τήυ. 
ιὃτ. Εὲ αμαϊνὶ σόςοπι οπιῖπιὶ εἰϊσοπῖν : ν. 8. 

διανοίας ἴθ ποξίγις βὲχ Δἴσ5. ποὴ ἱπυθηϊηγ. 

ε ἘΔΠῚ εὐ ἱγεβ Ν55. ἀγαθῶν πραχτιχὴν, δοποΙτιπι 

εβεειίσεπι. Ἀϊ αἴεγαας (ΟΡ. οὰπὶ ες. Ξοσπο ἀγα- 

θῶν παρεχτικὴν, εἴ τὰ Ζιοάιε δαῖτ ἀρπα Ρτοοο- 

Ρἴππι ρᾷ5. 100. ἸδΊά ἐπὶ ἔγες Δ5ς5, χαὶ εἰ 

ΓΈΛΙ εἰ Βες. ἐεγιῖις περιαίσων. ΑΠῚ ἀααξιον 
Μ55. περιατοῶν, τοσέε, 

{τις εἰσίοι {ἰ{ιιεῖς 
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1) ὃ ἌΡ̓ΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΙΓΌΔΙ 

Οἰμοῖνὶ τϊτ αι, οἱ σεις ἐδῖε απ ροριίπηι ἱπιπο 
Ετ αἰαὶ: ΠΡ οσ6 διίπὶ 660, ἡιϊ πιὸ. Οὐιδουὶ 76 γ6 Β 

ἃ που το ροΐθϑε, Οἵα" ΔΙΌΒ65 Π 5515 ἀθργδοδίι, 
δὲ οὐ" Ἰἰοσαῖοηθ γδοιβαία θ] ΠΥ ΠτιΠὶ ΤΘΟΙμηο : 
Ἐβαϊα5 νΟῸ [ἀπία οἴ) ἃ] ον τα 5656. οἰ ουαῖ. 

ΔΙΟΥ 565 ΘηΪπι ΠΟ] πα πὶ ἰπίθι Γοσα τ", Οὐίθηι 

ταϊταπιῦ 564 ἴρ86 ἴπ ᾿γοριῖα Ρδύβοπα δχοῖρὶξ 

τηαπάατιηι : Δ μασι, Ἰπαιῖ, φϑηὶ τ πϊζαπι [6 

κα ΡῬ]ιαγαοπθπι ἴηι 7) αγρίπιηι : οἱ θάπιοθς ρορι- 
{πιητὶ ΤΊ Θ τ {105 ΠΣταοὶ ἐδ ἰόστα 7 σγριῖ. Οοη- 

ἔγὰ βΘυ ΤΠ 56 ἸρΡ56 Ἐϑαϊαβ, ΠΟΘ᾽ 5ΘΓΠΊΟ 5150 6 515 

ΘΓ ᾿πΟΘΡ 5 γ 5. Δ πη] ΠΙβΊσιιη ἀ(1 ΟΡ οι πα [6-- 

ΒΔ ΠΟΠΘη Θχροβοθγοῖ. Οὐ] ἰσίτιι" Γοϑροπ θη ἢ 

ΝΟ τα θυ τΠα ΠΕ ΤΠΊΘΙ᾽ 56 58 ΠΟΙΌΤΙΙΠῚ ἃ ΠΙΠῚΙ, 

“ιι 5] ΓΟγ ΘΗ 510] ᾿Πν ]Ο ΘΠ. οἶτοα ΓῸΠὶ ϑαπιάίθπι αὐ - 

νουϑὶ. 5661 οἴμπ) ΠΟΥ ͵556 1 ΓΟ565. σδτιβᾶ πη, Ὁ} (π|Δ Π 

τ] ΓΘ θα ταν. Ἰ46 0. πΠΟΓᾺ ΠῚ ἐλ Ά ΠΟ] δῖ, {πο 1 δἰ πη] 

οἱ δ σοὺ ῬΑ ΔΟΠΙ5. ΤΠ 6 ]}0}}}6.. δὲ αὶ ρΟρα]τιη 

ἱπονθ α]τιπὶ ἀτάτιθ ᾿π νυ δ ο Ια ΠΠ]6 πὶ γοϑρίοθνοῖ. Εγαὰξ 

ΠΑΠΊΠΠ6 ΘΧΡΘΥττ5 ἱπ αν πὶ ΤΠ Δ οΟΥιμΣ ἈΠ ΠῚ], 

4] ν 6] Ῥδπθ ΟἹ 5. ἀ[ἔδου διπὶ [ὌσοΡΘ σοο θυ ηῖ. 

Οὐιοοῖγοα ΠΟῚ [Ὁ ΓΘ Π5. ΘΟΓΊΠΠῚ ΠῚ ΠΣ Ὠ] ΓΘ}, 5θοθ5- 

516 ἴῃ 5011 ΠΠΠ|15 ἀπ] θίθ ; ΓΈ Π|6. ΡῸῚ Βρθεῖθπι 
Ῥάβοθη ἦι] β θα ῖβ. 9 οἰν τὰ πα πη πα] ἀπ τι6 Ποπηΐ- 

1 ΠῚ {πππ}} π|5. ἀθο] παν. Ἐὰ πὶ ΟἿ σθὴ 411 : Ομῖς 

διίπι. πὸ ταΐιι αὐ Ῥηαγαοποπι, δὲ τιὶ δαϊμσατπι 

Ῥοριίμν ἐδ [οὐτα 7) 5γγ»ι13᾽ Νοάθδ πίη ῬΠανᾶο 

αἸπ 6 Ὁ ρορυ τ. , Ηἰδὶ τευ ειι5 σαν 1551 Π}}5 ΠΙᾺ] 15, 
Π6Ο ΡΟρα]ι5. [Δ0}}15 65ὲ τυδοΐατιι, ἴΠ10 ΘΟ ρΟΥ 5 

4 ᾿ρϑῖτι5 δα] 1 σοπϑι! απε., ΓΘ τοϊατιιν. (το ου τὴ 

δὲ 4τι8 βθαιπιηειν, ΔΙΟβῖὶ5 ἀοἴθσιιης. ΔΗ ΠΉΙΙΗ1. 

αἴτηι δηΐηι Π)θιι5., σοη Πα 18 π} νἱτι]ο., στα πὶ 

᾿πηΡ Ρ Εἶν ἴ556}. [ἀπλι]0. διὸ, ἃς ΡΟρῚ] ρδοσαῖιιῃι 

ΠΟΠοπαβ5θῖ, ἔπη ἀδιητιηι αἱΐ : «9}Φὲ, οἱ ἄτα ἐσίο 
Ροριεϊὶ Πειγτις., δὲ ταϊἐἕαπι ἀπισοζιιν τπϑίιπ ἀπε 6. 

Οὐάὰ Ἰριειν Μοβοϑ" ΟΡδϑογο., Τ)οιπῖπθ, γιῖσὶ {{| 

ἴρ56 ργο οϊςοαγὶς αὐιῖδ τ05., πθ πος [εῖτιο δάπισας. 

Οὐδ ᾿ϑσῖταν Θγὰϊ ὙἹΡῚ ϑθητθητα " Ῥοριιπι {Π]Ππιπὰ 

ΡΘοοδΕ5 ΟΡ ΠΟΧ τι ΠῚ 6556, ἀἴαιιθ ἱπἴσογθ 60, 4] 
γΘΠΉΙαΐ μϑοσαία., 14 «πο ἀπ5 6} μι ϑοϑίαγο ΠῸΠ 
Ῥοϑδιιπῖ. ΑΠΒ6Ι1 πη]οΐδηξ «θη (6! πιθ ἢ 5. 
ἃ τ]οἰδοιιητι", ἀδἸοῖα νΘΡῸ πη απθῖιπε οοπάο- 

πᾶγθ. ΟἸΔΠΠΟΌΓΘΩῚ Θ Πα οῖται τις ἴρ56 νεηϊαΐ ; πος 

δϑδῖ, «ποά δὲ ππιπς ἀἸοῖξ : Εἰρο αἰϊιηπ ιίδγγι 

πείζας . ἴθ δϑὲ γθηΐϊαΐῖ νϑυὶι5. ᾿θΘαἰϑαῖου., Ῥοίθη5 

1116 Βθυνδίου . 41 5015 μοιθϑία θην Πα θὲ σϑιηϊῖ- 
το πουῖῖπὶ ρϑοσαϊουη. ΟἸ ΟΠ ἈΠῚ αι Γθ ΠῚ ΠΟΠα τ 

5 11ὰ 55. οπιποβ, ἘΜῊ πρὸς Φαραὼ βασιλέα Αἰγύ- 

πτου 

ἃ Ἐ4ΠῚ λαὸν αὐτοῦ. δοχ αὐτοῦ ἱπ ΔῖΞ5. ποη Ἰοβίξιν. 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΘΟΝΙ. 

, 
στείλω, χα “ὶ ΕΝ τ) [9Ἱ τῷ ὥ ς. [Ὶ Ὁ εἰ Ξ τὴ το Ὁ», “ “ ̓ » - » Ὁ δ: «- ᾿ ἕ; “ 8 - 
σ᾽ ΦΥ͂ ΄ ΄ 

Καὶ εἶπον “ ἰδού εἶνιι ἐγὼ, ἀπόστειλόν με. Ζητή- ε 
ΕΣ ἊΨ κ᾿ - 

σεως ἄξιον, τί δήποτε Μωσῆς μὲν παραιτεῖται 
: Ἃ , ἣ πεμπόμενος, χαὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀπουάχεται τὴν 

« ἊΝ ΝΟ ἢ 

ἀποστολὴν παραιτούμενος " Ἡσαΐας δὲ οὕτω προ- 
"Ὁ ͵ ες ᾿ ᾿ - εἶ . αἵ 

είρως ἑαυτὸν ἐπιδίδωσι. Μωσῆς μὲν γὰρ οὐχὶ 
-- ΓᾺ ἊΨ ᾽ ς ἕξων 5 , 

ἐρωτᾶται, Τίνα ἀποστείλω ; ἀλλ᾽ αὐτὸς εἷς πρόσ- 
"2 ΝΕ νὰ - ον το οσιο 

πον δέχετα! τὸ ἐπίταγυα - Καὶ νῦν ; φησὶ, δεῦρο 
3 Ἂς τὸς ὄψα ν » ᾿ ε Η 
ἀποστειλὼ σε πρὸς Φαρχὼ εἰς Αἴγυπτον ; χαι 

- τ , ι 
Αἰγύπτου. Ἡσαίας δὲ, ἀορίστως τοῦ λόγου τὸν 

“- -- - ε ΝΥ 

διαχονούμενον τῇ ἀποστολῇ ἐπιζητοῦντος, ἑαυτὸν 
- 

υ 

᾿ς ἀντι ων Β 
τῶν ἁγίων αἱ διαθέσεις περὶ τὸ αὐτὸ πρᾶγμα ἐν- 

αντίως ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας. Ἀλλ᾽ ὅτι Μωσῆς 
κι εἰ ἴω 

μὲν ἤϑδει τὴν ὑπόθεσιν, ἣς ἕνεχεν ἀπεστέλλετο, 
ΤΑ τας - ΠΥ 55: 
ανξενοοτον ς χα ροιας 

" κ᾿ 
χαι 

ΠῚ “- γ΄ ᾿ -- , εις 

οιὰ τοῦτο οχνει προς τε τὸ τ 

ἘΣ ἌΟΨΕ ᾿ Ὁ ἄν ΓΤ 
τοῦ Φαραὼ ἀποδλέπων, τὸ δυσπειθὲς ξ 

ὃ ἢ τὰς Ὁ κὰν: ᾿ ΠΕΡ ΕΣ 
πάλιν χαὶ δυσάγωγον τοῦ λαοῦ. Πεῖραν γὰρ εἰχε 

ς ἘΑ͂Ν Ύ το σλξα ᾿ ᾿Ά  Σς τὴ 
τῆς ἀγνωμοσύνης τῶν Ιουδαίων, ὅτι χαὶ εὐεργε-- 

πὸ ἀσαρκονςς ΤΑῚΣ προ σιν τὸ , 
τηθέντες ἐφυγάδευσαν αὐτόν. Διὸ καὶ τὴν χαχίαν 
"ὦ ᾿ ΄ 5. ἐῶ 3... 5 ΠΕ: 

αὐτῶν μὴ φέρων; ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡσυχίαν 
, τῷ ᾿ ι 

ἀνεχώρησεν, ἐπὶ τοῦ ποιυαίνειν, τοὺς 
᾽ ΚΥΜΕ Ὰ Ξ 

πολλῶν ἀνθρώπων θορύόου: 
Ι: τς σπβνν 

τῶν πόλεων χαὶ τῶν 
; Ἐν, ΘΕ ΒΟΝ τσ 

ἀποδιδράσχων. Διὰ τοῦτό φησι, 'Είς εἶμι, ὅτι πο- 
ἥ 3 ἐόμονε δ ἡθν' ᾿ 

ρεύσομαι πρὸς Φαραὼ; χαὶ ὅτι ἐξάξω τὸν “ λαὸν ρξῦσοι 
ἐχ γῆς Αἰγύπτου; Οὔτε γὰρ Φαρχὼ ἄνευ μεγάλων 

ΘῈΣ, , ΜΉΤῊ τα τες ἐν ἀδ ο ΩδΣ 
χαχῶν ἐξαποστέλλει τὸν λαὸν, χαὶ ὃ λαὸς οὐχ εὕ- 

χολος ξ 
- - ΡΝ, ΠῚ - ι 

μεταχειρισθῆναι 94 ἀντιοαῖνων ἄξι τοῖς ποος 

» , ΕῚ 5 ’ ᾿ ᾿Ὶ ν 

σωτηρίαν αὐτοῦ ἐπιμελομένοις. Δείχνυσι δὲ τὴν 
; Η͂ το ΠΣ Σ " ῃ 

διάνοιαν Νίωσέως χαὶ τὰ ἐφεξῆς. Ὅτε γὰρ μετὰ 
,ὔ Ἁ Α , .- , τὶ 

τὴν μοσχοποιίαν δοὺς τὴν χάριν τῷ θεράποντι αὖ- 
- ΄ .ἠ,ς ΄ -“" 

ρ τῆς συγχωρήσεως του ἁμαρτήματος τοῦ 

Ἂ -} ΄ λ 4» 
τελευταῖόν φησι, Πορεύου, χαὶ δδή- 3 

τ 
γε: τὸν λαὸν τοῦτον, 

»Ξ ἐΑΡΡΕς ςς ΤῚ 
χαὶ ἐξαποστελῶ ἄγγελόν μου 

ὯΣ Δ -“χ δ ΕΣ τ τς τον δι ἘΣ ὅτ 
εἰ μὴ αὖτος σὺ “ προπορεῦη ἡμῶν, μὴ ἀναγάγῃς 
Ε 

ἐντεῦθεν. Τί οὖν ἣ διάνοια τοῦ ἀνδρός ; Ὅτι 

ἁυαρτωλὸς ὃ λαὸς, χαὶ γρήζει τοῦ ἀφιέντος ἄμ χρ-- ἁμαρτωλὸς ὃς, χαὶ χγρήζει τοῦ ἀφιέντος ἅμαρ 
᾽ .“ ΠΟ ἸΑΝ ξ 5.» " ΣῪ τὰ 

τίας, ὅπερ ἀγγέλοις ᾿ ἀδύνατον. Τιμωροὶ μὲν τῶν 
Ξ " ν 9 ΠΑΚΚΥ, ἘΠῚ 
ἁμαρτανομένων ἄγγελοι, συγχωρητιχοὶ δὲ τῶν 

πλημμελουμένων οὐχέτι. Διὰ τοῦτο ἐπιζητεῖ αὐτὸν 
τουτέστιν, ὃ χαὶ νῦν φησι, Προχείρισαι 

“ τουτέστιν, ἐλθέτω ὃ ἀληθι- 
» ν Ξ᾿ ἂν ΠΞΑῚ ’ ΕΣ 

δυνατὸς Σωτὴρ, ὃ μόνος ἔχων 

ἄλλον ὃν ἀποστελεῖ 
Ἁ ; τ 

νὸς νομοθέτης, ὃ 
Υ 5. 

οὔπω ἠλθε 
ν ΤᾺ - ων κ ΓΞ, 2 - γε 

τὸ πλήρωμα τῶν χαιρῶν, καὶ ἔδει ἐν τοῖς τύποις 

5Σ ΄ Μ᾿ , [- ΄ 38 Ν᾿ ᾿Ν 

ἐξουσίαν ἀφιέναι ἁμαρτίας. ᾿Επειδὴ δὲ 

διατπι {1 ἐξαποστ 

6 ΑΒΕ ἄπο Πρυὶ προπορεύσῃ. 

ΓΆΘΡΘΙΙ ρυΐπιις οἱ παγίς οὐχ ἀδύνατον. 



ΟΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙ͂ΔΝ 

προεθισθῆναι τὴν ἀνθρωπότητα, διὰ τοῦτο οὐχ 
5» ᾿ ΓΝ ΄ ς Υ « ι ΄, 

εἰσηκούσθη τοῦ προφήτου ἣ αἴτησις. Ἡσαΐας μέν- 

τοι, μετὰ τὸ ἀφεθῆναι τὰς ἅμα ρτίας αὐτοῦ, ἐπει- 

δὴ εἴρηκεν ; ὅτι "Ἔν μέσῳ λαοῦ ἐγὼ οἰχῶ ἀκάθαρτα 

ΡΕΟΡΗΒΎΑΔΙ. ΘΑΡΟΤ ΥΙ. 120 

αἀνοποναῦ. θ᾽ π το [ΘΠ ΡΌΓΙΙ] ,. Οἱ ΠΟΙ ἢ Πτιηὶ 

ΘῈ ΠῸ15 ὈΥΪτ5 Πραιτῖ5. ἀϑϑιθίδοιπη οροῦιαε., Ἰἀοἶνοο 
ΡΓΟΡΙΙοἴεθ ρΘΊ 0 Θχαιιά τα ΠῚ 6ϑῖ. Εβαϊαθ. ΔΌΤΘΙῚ 

ς ῬΟ5Ὁ ΘΟποοσδᾶπι. ΡΕΘΟΔΙΌΙΙ ΠῚ. ΒΌΙΟΡΊΙΠῚ ὙΘΠΪΔΆΠῚ 
χείλη ἔ ἔχοντος " εἶτα ἤχουσε, Τίς πορεύσεται πρὸς μὴ Οἴτπ αἰ χΊσδθι : 7 πιϑάϊο ρορμϊ 60 μαῤῖιο., ἴηι- 

τὸν λαὸν τοῦτον ; Νομίσας ἐπὶ τῷ τὰ παραπλήσια 

χἀχείνους εὐεργετηθῆναι ζητεῖσθαι τὸν ἀποστελλό-- 

μενον, ὑπὸ περιχαρείας ἑαυτὸν ὑπούδάλλει, ἵνα 

χἀχείνοις ἀφεθῶσιν αἱ ἁμαρτίαι. Ἰδοὺ, φησὶν, ἐγὼ, 

ἀπόστειλόν με. ὍὭὩστε εὔλογος χἀχείνου ἢ παραί- 

τήσις ; καὶ τούτου ἣ προθυμία. ᾿Ασφαλὴς μέντοι ἣ 

ἀπόχρισις τοῦ ἁγίου, ὡς ὠφελημένου ἤδη ἐχ τῆς 

διὰ τῶν ἀνθράκων καθάρσεως. Εἰπόντος γὰρ τοῦ 

Κυρίου, Τίνα ἀποστείλω, καὶ τίς πορεύσεται; 

πρὸς μὲν τὸ, ᾿Αποστείλω, ἰδού εἶμι ἐγώ " πρὸς δὲ 
ὩΣ Τίς τ ύστθοΙ , οὐχέτι εἶπεν, " ὅτι χαὶ πο- 

ρεύδομαι. Οἴδε γὰρ ὅτι Θεοῦ συνερ τ χρεία πρὸς 

τὴν ἐνέργειαν - ΕἸ Ἐ πὸ ὃ μὲν προπερέσεῶς, ἦν, τοῦτο 

ἐπέδωχεν ὃ δὲ τοῦ τελειοῦντος ἔχρηζε, τοῦτο 
ἀπεσιώπησε. Πῶς δὲ ἀχούει τῆς φωνῆς Κυρίου, 

πολλάκις εἴρηται, ὡς ἄρα τὸ ἡγεμονικὸν τοῦ ἀξιου- 
μένου τῆς τοιαύτης χάριτος ἀφάτῳ τινὶ δυνάμει, 

φαντασιοῦται λόγον Θεοῦ, τῆς θείας δυνάμεως ἐν .-- 

ηχούσης τοῖς ἀξίοις, οὐ διὰ τῆς σωματικῆς ἀχοῆς, 

ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ἡγεμονικὸν τῶν χεχαθαρμένων τὴν 

διάνοιαν τυπούσης, καὶ οἷονεὶ " ἐγγραφούσης αὐτοῖς 
Ἀ ἰχ - 

τὰ νοήματα χατὰ τὸ σιωπώμενον ᾿ ὅπερ ἡμῖν διὰ 

3. «- τῆς αἰσθητῆς φωνῆς πλησσουένη ἣ ἀχοὴ ἐπὶ τ 

συναίσθησιν τῆς ψυχῆς παραπέμπει. δ Νοητῆς οὖν 

ἤκουσε φωνῆς τῇ χαρδίαᾳ ἐγγενομένης, ὅπερ χαὶ ἐν 
τοῖς ὕπνοις συμδαίνει γίνεσθαι. ᾿Αχούειν γὰρ δο- 

χοῦμιεν., μηδενὸς φθεγγομένου, ἀλλ᾽ οὐχὶ αἰσθητῆς 

διὰ τοῦ ἀέρος πρὸς τοὺς πόρους τῆς ἀκοῆς ἐνεχθεί- 

σης. Οὕτως οὖν λαλεῖ ὁ Θεὸς, καὶ οὕτως ἀχούουσιν 

οἱ ἅγιοι. 

Πορεύου, φησὶ, χαὶ εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ ̓  ἀκοὴ 

“ ἀχούσετε, χαὶ οὐ μὴ συνῆτε - καὶ βλέποντες βλέ- 
Ψψετε, χαὶ οὐ μὴ ἴδητε. ᾿Επαχύνθη γὰρ ἣ χαρδία 

τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν βαρέως 

ἤκουσαν, χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐχάμμυσαν, 

μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, χαὶ τοῖς ὠσὶν 

“ ἀκούσωσι, χαὶ τῇ καρδία συνῶσι, χαὶ ἐπιστρέψω- 

ἃ ἘΦ εἰ Οοάεχ (οι 511: τοοθητίον ὅτι χαὶ ποῦ. 

ψοοια ποῦ ἴῃ ἀ]τογὸ Ομ 65}: Οοαϊοο εἴ ἴπ 1115 4{|- 

Ῥυβάαπι ποτὶ ΟΡ ΘΓ [α1". 

Ὁ Νοβιτῖ δὲχ ΠΡΥ] γεβίοσεβ γραφούσης. ἘΔΙ ἐγγρα- 
φούσης. (χὸ ἀπΐοπι Γοπ πη οπῖο ἴα δ {πὶ 51}, ποϑοῖο: 

56 4απ| Ρυτσίοι [τὰ Ἰ6σὶ, ποὺ ἄπθῖτο. ΠΟΙ ἄοπὶ πὶ 

ππαιιπεία Ἰανία πανΡοτίῖς., τὰπὶ αὐϊαϊνίν : Οπὲς ἐδὶς 

«(ὦ μοριεζμν ἱπιπο ἢ Ῥιαῖτι5. ΠΥ] {{| ΠΝ ΓΓΘΥ ΘΓ 

δα 5111 Βοποῆοϊα ἴπ Θὸ5 σοπίθγοπάα., ρυῷ ἴπ|- 

πηοα σὰ 1 1 ΠἼἃ 56 1056 Οἰ ον, πῈ ΘΕ ᾿ρ5ῖ5. ρϑοσαῖα 

γΘΙα χα οπίι". το 650. πάις... ηνἰτ6 πιὸ. Τῖα-- 

41ὸ ΘῈ 1ΠΠ1π|5. Θχοιιβα 0. δὲ Πα]ι5. ἀἸάσ ον 556 ΠΒ115 

γ ΓΟ ΠῚ λ115 {π|5115. πη] ΓΟ να πεῖν. ΕΡαΐ 58 Π 6. β8 ΠῸ 1] 
᾿ντι}τ|5 ΚΓ ΘΡΟΠ510. 56οῖι να, Θὲ ΟΠΊΠΙ5 ΡΘΡΙΟΙ]Π ΘΧΡΘ 5, 

41 7.πὶ Θχ δαρΡθΟΠιιηῖ θτγσ ΠΟ Π 6. ΟΡΘΠὶ οἱ ρτῶ- 
51 ἀΠππη} ἀσσορίβϑθί. (ἴιπι ΘΠ πὶ αἰ χΊβϑοῖ ΠΟ Πτ5 : 

5 Θιίόπι πείζίαπι, οἱ {εὶς ἐδὶ 3 δὰ ΠΠπι4 φαϊάθπι., 

Οαϊ. ἡ 

.Οὐν. 

Ομίθηι τυϊζαηὶ.. ΚΘΒΡΟΠΕΙΕ : Πσοδ σιιηὶ ὅσο: ἃ 

Πος νΕΙῸ 5 (ὑμεῖς. ἐδ, πὸπ 16 η} γΘΒΡΟΠΙ : ΕἸ 

100. Νονθγὰξ θπΐπη Οριι5. 6556. Π6Ὸ δἠ]ιίονθ δά 

ἀϑοπάτπιπ : συγ 4πο4 Προ Θραΐ γοΠ απ ΔΕ 15 δὲ 
ἀΡΌΙΕΡῚ, 14 ΟΡαΠ1 : πο νθῦῸ Ἱπά πο θαῦ ρονῇ- 

οἰθπίθ, 14 5] π τ Ρυφ θη Ἶ51:, ὈΙο τη 65 Δ 6} 

ΒΌΘΡΘΠΙΠΊΘΙΡΟ 5, Πποπηοο. ἁιιαΐ ἀα]150 14} νΟΟΘ ΠῚ 

Βοιμΐηϊ. ΝΊΠΪ Γαι ΠῚ ΤΠ ΘΠ 5 6115. 4] 6] υσπη01 ἄοπὸ 

αἰσηδιαν", 5101 ΡῈ ν ἱπο[[ἀΡ 1] 6 πὴ «πα πηδπι νἱρει- 

α ἴδια Ππρῖε δὶ Θ᾽ ΠἸΟΠΘΠῚ ; ἸΠΒΟΠΆΠΙΘ 15... 4] αἰ - 
σηϊ 5ι1πὲ γί ρα ἀἰνῖπα,, πο ἃ δι 65 ΘΟΡΡΟΥΪΒ : 
564 ᾿ρβᾶπη ραν ίθι θ᾿ δροΙ βιὰ Δ ΠΙΠῚΪ ΘΟΥ ΠῚ 41 
ῬαΡσ ἢ σπὲ, ΠΙΘΠΓΘΠῚ 5016 66 ̓ ΠΙΟΥ Δ ΠἴΘ 7 ἃ0 [απ 

οἶδ βου ΡΠ ΟΠ 65 ῬΘΡΕΠῚ ἃ. ΒΘΡΘΟΙΘ5 ἴΠπ 65 (|ᾶ5] 

ἰπϑον! θ ηῖ ; ἰά4 απο ἃτι}}5 ΝΟ 6 56 Π51}}}}} ρ τ οιι5- 
88 δὰ πΒΏ16. ΠΟΒΓΓῚ ΔΙΠΠ}} 56 Π511}} {Γὰ Π5Π] ΠῚ. Ατι- 

ἄἶντε Ἰσίτιιν" 5ρ᾿γ τ] 6 πὶ νοσθη πὶ οογ 6 Ροβοηδη- 

Ἴθπὶ : 404] ΘΕ Ϊπ 5ΟΠΊΠ115 {160} ΘΟ Πα Ε. ὙἸἀΘηλε" 

ΘηΪΠῚ ἀπά ἴγθ, ΠΟηλΪπΠ6. ἰΟΖπΘηἴ : ΠΘῸ [ΘΠ ΝῸΧ 

56 Π51}}}}15. Ρ 6. ἀΘΡοη εἰθίθγιιν αὶ 115. Ἰηθδῖις. 

516 Ἰρίταν Ἰο΄ατιν ΠΤ ιιβ., δἰοιιθ δι πη βαποι]. 
188. 7 μεθ, ἰπάι, οἱ αἷς μορτιίο Πμιιῖο : 

0 “1ττὸ «ιεἰϊοι ἐς, οἱ ποῖ ἱπιο σοῖς; οἱ τϑϑρὶ- 

οἰθτιῖθς5 γϑοριοἰοίϊς., οἱ ποθ υἱάονιιϊς. Γπογα55α- 

{τὰν Θςὶ θμῖην ΟΟΥ᾽ ροριιὶ ἤει πι5.. οἱ ἀτιγίθιι5. διεὶς 

δἰ οοτῖος 5ιίος οἰ αιιδογιιτιί. 

πι6 [ογίο υἱάδαπί οοιιὶς., οἱ αιιγίντις αμάϊαπί.. 

δἰ οογεῖο ἱπι οἰ ἰἶσατι., οἱ οοπνογί ἀπίϊι", εἰ δαπιανο 

φτανίτον ατιἀίογιιπι., 

οἱ φαπαμο, ΝΙ55. αὐτοῖς. Αἴ (Ο1}. ΤΗΝ αὐτῆς. Ῥαιΐο 

Ροβί δ 1 ἅπερ ἡμῖν. ΑΓ Μ55. ποππιη}} ὅπερ. 

ς Μρἴονοβ ἀπ οί θυ ἀκούσετε..... βλέψετε. ἘΜ ΠῚ 

βλέψητε. 

ἃ ἘΠῚ εὐ ες. ῥυΐπιβ βαρέως ἀκούσωσ!. Νοχ μυῖον 

ἀχούσττε...... 

ἴπ Π15 φαΐπαιο Ν55. ἄθοσῖ, ΑἸ παπίο ροβί ἴγ65 ΝΙβ5. 

, 
Ἐ- 

ι᾽ο 
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δος. Βολπις Ῥαιίας ἄπιη ΤΠ οπλαΣ σαὶ 115 415- 

Ρυΐανοι., βοηοητῖδιη μὰ πο Ρουϑρίοιιθ δὲ ον ἀθηίον 

δα τοπηρονα δἀνθηιθ Του ἰ Πἰ γοίο θη, ἱπ ΔΟΙΙ5 

ἀϊσοραιὶ : Βοπθ οπύτη δρίνιτπι5 δατιοίτι 5 ἰογικείιις 

ὁσί ρὸν ξαῖΐαπι ργορἠείαπι αὐ μαΐγος Ὁδείγος, 

εἰϊοθης : Τα, οἱ αἷς νοριιῖο μιῖο, οἴς. Τὰ Πῶς 

φοηίθητία τηαχὶμηθ Οϑίθ θη 1 ρΡΟρμθδπη οθὰὶ ἀν ᾽πὸ 

ΔΙΠαται Ἰοχιιθη θη: ΦΠ]Ρ}06 ἀὐιἀἴντς ροΡα]τι5 {6515 

ΞΟΡΙΠΟΠΟΠῚ 5 ΠΟΟ ἰλτηθη ᾿Π|6]]}ΟΧ τ 5. ΘῈ “ΠΙᾺ ΠῚ 1181 

Ραϊνατα ἃ} 60 τ ϊ νά σι] ἃ ΟΘΡΠΟΙΡΘΙ » Θὰ ΠΟῚ νἱάθραι. 

Ηπὸ δηΐπὶ δϑηῖθηια,, οααπὴ ἴπς {π νιιΠῈ. ΓΘ ΠῚ ΠΡ 15 

Ἰπο] ποδὶ, ναι οϊπῖα δ ροβίθ!ονὰ [ΘΠ ΟΥ̓ ΒρθοΙας 

γὸ ἱπάϊοαϊ ; οὐ ἴπ 6 ἀθοϊα γα αν ἀἰντηϊ Κι 610 }} φαα]- 

ἴα5. Ετοπὶπὶ οὐπὶ Εϑαϊαθ αἰ χίβϑθι ΠΡ ΡῈ 56 [Δα 

Ἰπαιηπ4α, δὲ ἀ6 ρορα!ο ραν ΓΟ 5] 1} 5561 Σ 

Τὴ πυϑεϊο ροριὶ πανίϊο ἱπιηισιῖα ἰανῖα Πα! οπ- 

εἰς, σοποθϑϑιιηι δἱ [ΠῚ γϑηΐο ἀοπιιπὶ , Θ᾽ ἀθηλ 1:6 

ΡΟ πππτιΠῈ 6 ΘΟΡΆρΡΠΐ ΠῚ ἀΟΟΘβσ 1} ΡΟ ΆΠΟν Ῥόγμιο 

πο ἴΐθη : 5᾽ Πα] 46 πὶ ΡΑΡῚ ΠΟῚ τπονθθαηταν" αἵ- 

(δοῖαι δὲ ριοριιοία. οἵ ρορα]5. Π|6 οηϊπὶ σὙἰ1ι 

Ῥουηΐηι ϑαθαοῖι π΄ 50|10 δϑθηίθμῃ : ἀἴτι6 115 

45. ἱπταῖτιι5. 6517. Δα ΠΙΡυΠ {46 πὶ : ΠῚ νονΡῸ ᾿Ἰοθῖ 

Ῥοιηΐπιαι νἱἀουθηΐ 5ϑοιτη αἰν υβα ΓΘ. Σ ΠῚ] 1116 

ογοάϊάογαπῖ. ΒῈ ΠΠῸ ἀπά 5. Θονα ρῃΐπι, ἀἰν! ηὰ5 

Ἰαιι 65. ἃ}0 ᾿ρ515 ἐδοαῃῖαταβ ἐπι  ] ] 6 χτῖ: 1 δα τθιὴ 

νουθα χα ϊοπίθα ϑουναίουθ., Θἃ ΠῸῚ ΘΧΟΘΡΌΘΙΟ. 

Αἴχιιο σου α ἄδην. {ΠΠΠπ|8. ἀ ΠΡ 0 6. ΘΟΙΠ]ΕΠΟΙΆΙΠῚ » 

ῬΓΟΡΥ Ια 50 Π511 ᾿ΘΟσδΓαΠη... ΦΠΔΡΙΌΡΙΟΙ αἰχι: 

Ο πιῖξοι" 660 ἡτιἴα οοπιριιοῖτις 5ιιηι 1 ἸΟΥ 1} ὙΘΥῸ 

δΟΡ ἱποραβϑαίιη 657 αὶ πθ {10 ρΕσΟδΓΟΥ ΠῚ 5110 

Υὐππὶ 5 ηϑι ΓΔΠΘΟΥΘΗΓΕΙ, ΠΟ΄ι6. ἀοοράονθηι δ 

δῖιηι, {αὶ ᾿ρ515 ροοοατα ΘΟ ΟΠ ΡῈ ΡΟΥΘ ΑΙ. Ουαγο, 

110 ρανσαιο, Εἰ ἴηι 5115 ἀθνο!]οΠ διιπὶ ῬΘοσλΕ15.. 

δος οἱ Τομηΐηιι5. ἃ δὸ5. Ἰοσιῖι5. ἐδὲ : ἤογίο- 

τὶν ἐπι ροσσαιὶς Ὁϑπί 15. 

189. Βονδ ἁὐίθηι αι]5}0᾽α πη ἀν θυ β θ᾽ τι πο- 

φἴναυ δϑπιθητίδο, ὁχ δ ἡποά ἀϊοίπηι οδῦ : δ 16 ρο- 

Ριιἶο Μτιῖο; ὉΘο. ΘΟΠΟΘΒΒΕ ΙΒ 651 Ἰνοο ναποῖϊπῖὰ δὰ 

ΘΑΙναΙΟΥ 5. [ΘΠ ρον 6556. γοοροπα. θη ΐμ δὶ 

νον, ΔΠπῖο, Ῥγοποιῆθη δϑὲ (ἰθιηΠΒ ΓΝ ΠΗ, 

πα}1πι5 αὐτο πὶ ὁχ 60 ρόγμῖ0 αι] ἀ πη Πδ ] λα τι)", 

ἀπ πταντβ ορὰ  ϑΘαΙ να τΟ ΘΠ... ἅτ 615. ἐπ αι  Γντι5 

ἐπιστρέψουσι. Ηοο ἴγ50 ἴῃ Ιοσο ἴγοβ Δῖϑο, ἰάσωυαι, δώ- 

ποῆι. ϑθῖης. ἐπ ὡς γοοι]α ὡς 

ἴῃ ποβίνῖς βὸχ Νῖσ5, ἄθοϑι. 

ἐ ἘΔ εἴ ποβῖυὶ 5ὲχ Νῖ55. ποὺς τοὺς πατέ 

ὶ 

πατέρας ἡυιῶν, αὐ ρμαίνε5 ποδί 05. 

(ἘΔ λαὺς τοῦ ἰπσοῦ λόγων. Ν᾽ οἴονος ἄπο ἸΡνῚ λαὸς 

ποῦ Τησοῦ λόγον. ΑἸ ἴτο5 λαὸς τὸν ἰγσεῦ λότον. 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΤΙΙ ΜΑΟΝΙ, 

᾿ Ἄν, , ,, ΤΊ "»ο΄7’᾽ Α ΄ 4 -- 

σι, χαὶ ἰάσομαι αὐτούς. Τοῦτο τὸ ῥητὸν σαφῶς 
λον (δὰ ͵ ἥβιας ᾿ : ᾿ΔΡΣ ΤΩΣ 
χαὶ ἀναντιῤῥήτως ἐπὶ τοὺς χρόνους φέρων τῆς τοῦ 
Σ᾽ δ 5 Ν» , , - “"» 

Κυρίου ἐπιδημίας, ὃ μακάριος Παῦλος ἔλεγεν ἐν 
- » - « , » - , 

ταῖς Πράξεσι, τοῖς ἐν Ῥώμη Ἰουδαίοις διαλεγό- 
ἢ Ὁ ἐπ τ τυ δον δ Ε Α 

μενος: Καλῶς γὰρ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησε 
ΝΑ « “ - , Σ Ν 

διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας 
εἴς, τῷ , ,΄ ΝΥ -“ - ΄ 
ὑμῶν λέγον - Πορεύθητι, χαὶ εἶπον τῷ λαῷ τού- 

ρα ἡρόγάπην στε ον τ αοαν τὐνες ΤΥ ΤΕΣ 
τῳ, χαὶ τὰ ἑξῆς, Καὶ τοῦτο μάλιστα τὸ ῥητὸν τὸν 

; " προφήτην ὡς θεόθεν ἀποφθεγγόμενον παρασχευάζει" 
ΚΕΝ ΟΕ ἜΝ ΟΣ 5 
ἐπείπερ ἤχουσεν ὁ ' λαὸς τὸν Ἰησοῦ λόγον, χαὶ οὐ 

στια,, οὐχ ἑώρα. Εἰς μέλλοντα γὰρ χρόνον ἐχκλῖ- 
ν " ν 

νον τὸ ῥητὸν ἐμφαίνει τὴν εἰς ὑστέρους χρόνους τῶν 

Β προφητευομένων ἀναφορὰν, χαὶ ἐν τούτῳ τὸ εὖ- 

λογον τῆς τοῦ Θεοῦ χρίσεως ἀναφαίνεται. Εἰπόντος 

γὰρ τοῦ Ἡσαΐου, ὅτι Ἀχάθαρτα χείλη ἔχω " καὶ 

συνάψαντος χαὶ περὶ τοῦ λαοῦ , ὅτι ᾿[ν μέσῳ λαοῦ 
ι 

οἰχῷ ἀχάθαρτα χείλη ἔχοντος, αὐτῷ μὲν ἐδόθη ἢ Ἁ Ὕ »ϑ απ ΜῈ Ί ἢ ν 
ἜΣ ὸς ΤΟΥΣ Υ ΠΣ Ξαι τς “ ἘΝ ΤΑΣ 

δι9ο άρις τῆς συγχωρήσεως, χαὶ ἢ χαθαρσις ὃι ἕνος 

Ἁ τῶν Σεραφὶμ., λαῷ οὐχέτι - ἐπειδὴ οὐδὲ τὴν 

διάθεσιν ὁμοίαν εἶχον ὅ τε προφήτης χαὶ ὁ λαός. 

Ὁ μὲν γὰρ εἶδε Κύριον Σχδαὼθ χαθήμενον ἐπὶ 

θρόνου, καὶ ἐπίστευσεν οἷς ἐθεάσατο “ οἱ δὲ βλέ- 

ποντες ἐπιδηιλοῦντα τὸν Κύριον, οὐχ ἐπίστευον. Καὶ 
ΕἸ » , κ' ἣ μι 

ἀχούσας τῶν Σεραφὶμ., συνῆχε 
᾿ ἜΡΕΣ Ὰ Ξ ὅς 

λογίαν αὐτῶν - οἱ δὲ ἀχούοντες τῶν δημάτων τοῖ 

ΞΟ ΩΣ ΩΣ γόον Ὁ Υ ς »ὔ 

Σωτῆρος, οὐ χατεδέγοντο. Καὶ τοῦ μὲν ἥ χαρδιχ 
7 

χατανυγεῖσα, συνήσθετο τῆς ἰδίας ἁμαρτίας, διὸ 
; ἀρὴν ΤΑ ἢ ; δ 

τάλας ἐγὼ διότι κατανένυγμαι " τῶν 
ἘΡΨΦΣ Σ "τὰ ἀρδν ψανος  ΎΣ τ σιν τς 
παχύνθη ἣ χαρδία , πρὸς τὸ μηδεμίαν λαδεῖν ἐν-- 

-“ “2 Ἀ - -» 

γοιὰν ὧν ἡμάρτανον, μηδὲ προσελθεῖν τῷ δυνα- 
, πο ύλος δ Η ΩΣ - 

μένῳ αὐτοῖς ἀφιέναι τὰς ἁμαρτίας. Διὰ τοῦτο ὃ 
μὲν "» 

ὙΠ ᾿ 
τίαις " ὡς χαὶ ὃ Κύριος ἔφη πρὸς αὐτοὺς, ὅτι ἊἈπο- 

: ; ᾿ : ἔ 
ἐχαθαρίσθη,, οἱ δὲ ἀφείθησαν ἐν ταῖς ἅμαρ- 

ΠΑ ἘΚ ΤΜῚ ἜΝ ΕΣ ΕΣ 
θανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 

Ὑά:α δέ τις ἀντιστήσεται ὑμῶν τῷ λό διὰ τὲ χα δέ τις ἀντιστήσε μῶν τῷ λόγῳ, διὰ τὸ 
- τ ωὺ" -Ὁ 7 

εἰρῆσθαι, Εἶπον τῷ λαῷ τούτῳ οὐ προσιέμενος ἐπὶ 

τοὺς χρόνους τοῦ Σωτῆρος ταῦτα προζφη 

ὧν 
ἘΓΚΤΩΝ ἑὰς ῃ ᾿ ΡΟΝ, σδον 
Εἰ γὰρ τὸ, “ Τούτῳ, δειχτικόν ἐστι, οὐδεὶ 
ἘΣ πο τς ἢ ἘΝ ΤῊΣ τὸ ΤΑΣΕΣ ἘΞ 
ἀπὸ τοῦ δειχνυμένου λαοῦ ἤμελλεν ἀχούειν τοῦ 

- ΕἾ , οὐθέν ΟΣ εὐδῚ 
τῆρος, ἢ βλέπειν αὐτοῦ τὰ 

ἘΡΓΣ ΉΣΕ - ἐξ ἿΝ 
τὸ Τῷ λαῷ τούτῳ, τοῖς τοσοῦτον τοῦ προφήτου 

ε Τ τονάας ΟΡ. τῶν πραγμάτων ἀναφερὰν, οεί τ Σ 

γοήονοπά ας 556, ταῖπτιβ ποσί. 

4 ἘΜΕΠ οὐ Πεα. ῥυίπηαις τὴν διξολογίαν. ΑἸΝ φαϊπάας 

Ν155. τῆς διξολογίάς. ΑἸ Φαδητα ροβὲ ἔπ 65 55. τῆς εἷ- 

χείας ἀυιαρτίας. 

»ΑΒΕΦΙΙ 5ὸχ 1ογῖ ἐκαθαρίσθη. ἘΔ ἐχαθάςύη. 

ς ἘΔ λαῷ τούτῳ. ϑοᾷ ποσινὶ 5ὸχ Νἴςβ. νόσοπὶ ᾿Υγῖο- 

τοπι πο οχβίθουϊ. Μοχ Ἀορ. ἀπάτας τοῦ δειχνυομιένου. 



ὈΟΜΜΕΝΤ. 

Σ , 
μεταγενεστέροις: ἽΠμεῖς δὲ ἐξ ἄλλων ῥημάτων προ- 

-Ὁ- - ,ὔ 

φητιχῶν ῥαδίαν λύσιν ἐπινοήσωμεν τῷ προῦλή-- 
τὰ δ, τ - » , . Εἴρηται γὰρ ἔν τινι τῶν δώ ο ατι. [αὶ γὰρ ἔ δώδεχα" Λαός μου, 

5» ᾿ , 2. ΄ ῃ ΓΔ λ. τί ἐποίησά σοι, ἢ τί ἐλύπησά σε, ἢ τί παρηνόχλη- 
ἀπο 3 ἡ Ἷ , ἌΝ , Ε “- 
σὰ σοι; Ἀποχρίθητί μοι. Διότι ἀνήγαγόν σε ἐχ γῆς 

ΕΗ ἃ ἈΠ ν Ν , 2. , 

Αἰγύπτου, καὶ ἐξ οἴκου δουλείας ἐλυτρωσάμην σε, 
ν ς ἐ- “καὶ ἐξαπέστειλα ἔμπροσθέν σου τὸν Μωσῆν, χαὶ 

» ᾿ Ν 
Ἀαρὼν, χαὶ Μαριάμ. “Ὥσπερ γὰρ τότε οὐχὶ ὃ χα- 
᾿ἶ Ν εἰ τὰ τὸν προφήτην λαὸς εἶδε τὴν Αἴγυπτον, ἢ ὧδυ- 
΄ ᾿ “- γήθη παρὰ “ τῶν προειρημένων, χαὶ ὅμως αὐτὸς 

μὺν - 

ὀνειδίζεται ὡς ἐπὶ ταῖς ἐργασίαις ταύταις ἀγνωμο- 
κοΐ εγε μα τἀ τ Ἂς 

νῶν " οὕτω χαὶ νῦν δείχνυται μὲν τὸ σύστημα τοῦ 
λ Ὁ ᾿ " Ων ἘΣ ΞΕ νὺ Α.} 6 , μν 5». ὦ ν αοῦ τὸ χατὰ τὸν προφήτην " ἐχθαίνει δὲ αὐτῷ τὰ 

προφητευθέντα χατὰ τὴν γενεὰν τῆς τοῦ Κυρίου 
. , ᾿ μυ ΑΥ ,ὔ “« 

ἐπιφανείας. Πέφυχε δὲ χαὶ ἢ συνήθεια χεχρῆσθαι 

τῷ τοιούτῳ λόγῳ, ὃν καὶ ἀλλοιούμενόν τινες προσ- 
, τα ΠΊΕΕΑΥ Ὁ ἣν 

αγορεύειν εἰώθασιν. Οἷον, τὸν αὐτὸν νοοῦντες χορὸν 
᾿ τς Στὶς ιν - 

πὸν ἐχ τοσῶνδε ἀνδρῶν συνεστῶτα" εἶτα ἑνὸς ὑπεξ-- 
λ0 ,' 4, Η Ζ " τὶ , , »᾿ Ἔλθοόντος, χαὶ ἑτέρου τὸν ἐχείνου τόπον ἀντιπλη- 

, ΕῚ 

ρώσαντος, ὃ αὐτὸς λέγεται μένειν χορός. Καὶ εἰ 
ἘΣ ει ε » ἄρόνς ἜΞΩ ᾿ τω 
δεύτερος “ δὲ ὑπεξέλθῃ, χαὶ εἰ τρίτος, χαὶ τοῦτο 

δ. Ε 
ἐπιπολὺ γένοιτο., χαὶ ἑκάστῳ ἕτερος ' ἀντεισαχθείη 

} - - ΄ τις, χατὰ μιχρὸν ὑπαλλοιουμένου τοῦ χοροῦ - οἵ 
ΑὟ , ΓῚ ,᾿ 

μὲν χαθ᾽ ἕνα διημείφθησαν. ἣ μέντοι προσηγρία 

τῷ χορῷ ἣ αὐτὴ διασώζεται. Οὕτω καὶ πόλις ἡ αὖ- 
ἴδ ᾿ὔ Ἁ , Ν Νἶ “ , τι - 

τὴ εἶναι λέγεται, καὶ στρατόπεδον τὸ αὐτό" οὐ 5 τῷ 
ΝΣ 0᾽ [ Ν». ’ 2 ἢ “- 

τὸν χαθ᾽ ἕχαστον διαμένειν, ἀλλὰ τῷ τὴν προση-- 
7, - ΄’, ᾿ ΔῈ τ, ᾿Ν , " 

Ὑορίαν τῷ συστήματι τὴν αὐτὴν διασώζεσθαι. Οὔ- 
"ΝᾺ ͵ ᾿ - ν Ἄϑ να τς -φε . » τως οὐδὲν χωλύει καὶ νῦν τὸν ἐπὶ τοῦ Ἡσαΐου δει- 

χτιχῶς θεωρούμενον λαὸν τὸν αὐτὸν εἶναι χαὶ 
-" κ , τι “ω Ν Ὁ - Φ, ον Φ' 

τοῦ Κυρίου, οὐ τῇ διαμονῇ τῶν χαθ᾽ ἕκαστον, ἀλ-- 
λὰ τῇ κοινῇ τοῦ ἔθνους ὀνομασία. 

Καὶ εἶπα, ἕως πότε, Κύριε; Καὶ εἶπεν, ἕως ἂν 
ἐρημωθῶσι πόλεις παρὰ τὸ μὴ χατοιχεῖσθαι, καὶ 
οἶκοι παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους, καὶ ἣ γῇ κατα- 
λειφθήσεται ἔρημος. Καὶ μετὰ ταῦτα μαχρυνεῖ ὃ 
Θεὺς τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ οἵ καταλειφθέντες πλη-- 

4 ἘΦΠῚ οἱ τὸς Μξες. τοῦ προειρηυένου, ΑἹ τα {τἰριις 
ΑἸ11|5. Μϑ85. Ἰοσίταν τῶν προειρημένων, Ῥχοσορῖτ5 Ρᾶρ. 
103, ποῖ τη 1]00 ΑἸ 1ο νυ, παρὰ τῶν 

6. Απεααΐ ὑτὸϑ ΠΡ τὶ δεύτερος δὲ ὑπεξέλθοι. 
ΓΈΛΙΙ δὲ χυΐηαιιο Δ155. ἀντεισαχθείη τῷ κατά. ΑἹ 

Βορ, «παχέτβ ας ἴῃ σοπτοχίπι. ΑΠΦαδηΙο ρμοβὲ ΘΠ οἱ 
Ἰλορ.. Ῥυίπιιβ ἕνα διειλήφθησαν, ταῖς, ΑΠῚ απο δος, 
δυεμιείφθησαν, Βεπε. 

εἰργμιένων. 

ΤΟΣ. 1, 

ΙΝ ΕΒΑΙ͂ΑΜ ΡΑΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΛΡΌΤ ΟἹ. 10] 

πλΐγδουΐα; 4π| Πουὶ ροίθϑε τι 11. Ροριῖο μεῖς, 
σοπνθηϊδηΐ 15, 4π| τἀ πο ᾿πίθυψα!ο ροϑὲ ρνὸ- 
ΡΠδίαμη θὐδηΐ νἱοίυν ἢ ΝῸ5. ἀπ! δΘΧ 115 νυ 15 
ΡΙΓΟΡΘΙΙοἱ5 501 0 Π 61 ΘΧΘΟΘ ΓΑΙ τητι5.,. πιὰ ΡΥῸ- 

Ῥοβιία 4ιιδοϑίϊο δποάαπαα [Ἀ0116 51}. Ιο μα ΠῚ οϑὲ 

Θηΐπὶ π᾿ ἰΐψαο 6 ἀποάδοίϊμη. Ῥγορ οι : [Ρο-- ἡΠπελ. 6. δ. 

Ρμῖθ πιϑιι5, φιΐά {οὶ εἰδὶ, «πὶ φψιϊά 16 οοπίτγί-- δ᾽ 

δίανὶ, αἰ ἐπι πὸ πιοίθϑίις {εὶ αἰδὶ ὃ Ποοροπάο 
Ὁ πιϊδιῖ. Ομία φαμαὶ 6 ἐδ οσγα 2 5γγριϊ, εἰ ἐδ 

ἄοπιο σεγν κεἰς το δηιὶ (6, οἱ τηϊσὶ ατί (6 ἤοσεη, 

εἰ κνοπ οἱ ἤατγίαηι. Οὐθιμδπηοάτι πη ΘΠ] 

ἴππο ΡΟρι 5. 411 ῬΡΟρΡ δίς οοἴατθ γῖνορθαΐ, πο 
ν᾽ ἀὐσυρίπηι » πθο ἀθάτιοιιι5. δὲ ἃ ῬΥΪΠ15 ΠΊΘΠ10-- 
ΓΔ 115 ἀπο] Ρι15.. δὲ [ἀπ]θη πο οἱ ΘΧργ ναί, φποά 

Πουτιι ΒΘ ΠΟ ΠΟΙ ΟΥ τι. οἱ ΠΟ ΠΊΟΡ : ἴα οἱ πιιπς 

Οϑιθη ει 4αϊ δὴ σοθτι5. ΡΟΡα]1, αὶ φίαίο ρνῸὸ- 

ΡΠοίδ νἱνοθαΐῖ, 566 τἄπη πὶ δὰ {1128 1056 ψαιοϊηα- 

{π|5 6δϑξ 7 [ΘΠ] 0006 110 4110 Το" λἾΠτι5 Ἀρραγι, ον 6- 
ΠΘΙ6. Οὐ] πο Δ πὶ 1 ΤΠ ΠΠΟΓῸ ΡΟΒ᾽ ἔπ ἢ Θ5ῖ, τα} δος ἰο- 

κε “15 61] ΡΆΓῸ τι} 6 τ11", {πιὰ ΠΟΠ11]}1 5016 ηι νὰ-- 
ΥἹὰΠΙΘ ΠῚ ΔΡΡΟΙΙανΘ. ἘΧΘΙΉΡΙΙ σατιθα.,, ΟἸΙΠῚ. ΠΠΠῚ1ΠῚ 

εἰ διυπηθπ) ΠΟΥ Εχ οουῖο “πο πὶ ν] ΓΟ} 

ΠΙΙΠΙΘΙῸ ΘΟΠΒΓΠίΘ ΠῚ ΔΠΙΠΊΟ 5101 γΟρυ ϑθηίαηῖ; 
ὍΠῸ ΠΙΟΧ ΘΧθαπΘ, ΘΓ ΔΙ ΤΟ ΡῸ {ΠΠ|π|5 Ἰοοιιπ ΓΘ ρ]Θπίθ, 

1άθιη σπουῖιβ5. ἀἸοϊ ἔπι ΡΟ ΠΟΙ 6. ΟΠ πᾶ 1 ἃτι-- 
6 ηλ Αἰ16}.. ἅτ ΘΕ ατη. [ου ἴτι5. αν δῖτιν, ἸΠπτ|6 

ΟΥΘΌγπις. δοοί ας, οἵ ἃΠ}1π|5. {50 1. πὶ 1Π πη π|5611-- 
7αβάιιθ Ιοοιιαὶ ἱπιίγο πισαία;: πηιξαῖο ᾿] ΔΕ Ππὶ 

ΘΠΟΓΟ,, 51Π6Ὲ}}} “απ ἀθη σΟΙ Πλτι[8 1] σιιπῆ, οἱ [ὰ- 

5. 50 ἸΠ6Π ΟΠ ΟΥαΙ5 ΘΠ] 6ΠῚ 5ουν αἴ ἀρΡΡΟΙ] ΔΙ πθπι. Πτιης 
ξπι 

Α δα πιοάπιπὶ οἱ οἰν ας δαθπη., οἱ θχϑροῖίτϑ. ἰθι 

6556 (Το παρ; ΠῸΠ 4πιοα 51Π| 11 ρουτηαπρθαπε, 5ϑ 
«ποὰ σαι. ΠοπΊθπ Ἰάθπὶ βουνοί. ῬδΡῚ γα θη 6 

π 81} ργο θὲ δαϊαπὴ ππιπὸ ΡΟρι]ιπὶ {11 ν᾽ νθηΐθ 
Ἐβαϊα ἀθιπμοπϑίγαιϊνθ ΘΟΠΒΡΙΟΙΘ ΔΓ, Θυη 6Πὴ 
δἰϊαπη [1556 4] Του ΠῚ ΓΘ ΠΊΡΟΓΘ {π||, ποῦ «ιος 
51Π 5 Ὁ}} 51] ΡΟ Υβ 65. [ΠΟΥ ΠΕ, 564. «πιο ΟΠ. Π6 

ΒΘ ΠΕ15. ΠΟΠΊΘἢ ΡΟ ΠΙΔ ΠΒΘΥῚΕ, 

190. ἔτ αἰαὶ, Οἰιοιιδιιθ, Π)ονεῖπεῦ Ἐτ αϊαῖ!: 
οπεο ἀδφεοϊ τί" εἰνταῖθ5., 60 ψιιοίί ποτὶ πανὶ- 

ἐδηίτ7, οἱ ἀἰοὐπτῖι5, 60 γιιοε χιοτε δἰπί πογιίπος : 

οἱ ἰοττα θγοἰ τι φιιθίιιτ εἰ οδοτία. Εἰ ροσί πο δἴοτι-- 
ξαδτὶ εις μοηιῖπες, οἱ ηιιὶ τοἰϊοιὶ [εογίπι, γπεῖ-. 

ε ἘΔ τῷ τούς. ΑἹ ποβίυι βὸχ Μ85, τῷ τόν, Π] τά, τὴν 
αὐτὴν διασώζεσθαι, «πο Ῥτοχίπιο 56 α1{ππ, πιο Ιοοο 

5664 τἀηδς 

1 βιασαίιπι 511, πο βοῖτε τὴς Ταΐθου. ἸΝ απ 11105 ᾿ρ5ο5 ο- 

ἀἴσοσ, ψαῖθαβ υβὶ βιιπῦ ΓὙΥ̓ΡΟΡΎΆΡΗΪ, ἴῃ τη πθιι5 ΠᾶΒΡοο ; 
πος ἴαπηθη ἴῃ 5 ποο ἴπ 8115 [νὰ8 γοσ65 ᾿π υ ΘΗ) Ροέτι, 

[(οά. 498 σταῖς τὰἀπέμπι τὴν αὐτὴν, Ξουναῖο διασώ- 

ζεσθαι, φιιοά οπππῖπο ποοοββαυί τη 65:.7 

τηαχίπηθ ΟΠ  ΘΠΪΤΕ ΠῸΠ ΠΟΡΑΥΘΥΙΠΙ 4] 6 πὴ : 

4 

ν. 12 



Πομι. 
25. 

Ὧεξ 

ον αι. 

ἴον. τ 1.7. 

3. Περ.ῖο. 
18. εἰ ον. 

εἴ, ἦς 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ "19, 

εἰρῖϊοα δειεί εν σαι ρ ον ΤΡ Λα η. ΕῚ ἀα]ιιο ἵπε ἔα οσΐ 

«φοϊηιαιϊο : οἱ στ ϑιίηι ΟῚ ἐνὶ αϊτοριϊοτιθπι., δἰ οιι 
τεγοδιπ ει, οἱ σοι Ῥαϊαπιις., ητιανιο ἐστον 

6 {μιδοα σία. ϑϑηῖθυ 5 ατιοίαην., {π]οἴτιιδνἊτε]ν 6}1ι5. 

Οιαπάοσυϊάθηη. απὸ ἃ Τ)ΟΠΠῸ ΦΧ οβιία. διπὶ 

Ἐβαΐδο, {π]ϑιῖα ΘυδΠἙ δο ΠΙΟ] βία ; ΛΑ Τι5. [1 ἸοἾ τι} 
1Ππ|4 ἸπΘ χ ουἉ] 116 Θό56., Π6Ὸ νἸΓἹ ρΌ556., “ΙΔ ΠΈ11ΠῚ 

ΘΟΡΓΘ. ἈΡΟΘ56. ἃ] 60 [ΟΠ ρΡΟΙῸ., 410 5 Περὸ 10)515 
λυ] οἵα οσδθὶ ἱπΠ ρθη ἦα, Θοοθνὶ ροβιιϊαι.  Οὐῖο- 

ΤᾺ Πόθο Οαν 6 ρου πθηΐ ὦ ΤΠ] 6.1} ἈΟΠΊΔΗΙ [6 1-- 

Ροῖᾷ. Ῥοβίαψιδηι θηΐπὶ. ΠῸΠ Δι Ἰοστιπὶ ΠΟΠΉΙΠὶ 

νΘΥΡα, ΠΟΙ τηΐητιοθ. 6Ἶτι5. π π οι] α ὙἸνΊθι15. Βιι- 
Π] Δ Πἶ5. ΠΊὰ ]Ογα Οοι} 15. ΟΠ ν ΟΠ 15. ἱπτπιουῖ, ἀθβοϊαῖς 

510 αὐ 65, {πο πο ΠΡ ΓΘ Πα}, οἱ ἀΟΠλιι5, 

ατιο ΠΟ Θββθηΐ ΠΟΠΊΪΠ65., δὲ [ΟΡ ἃ ΤΟ]]οῖα οϑὶ 

ἀοβονῖα, Πα τατουῖτι5. [ἀΠ16.. ΘΧ 5110... δὲ σαρτῖ- 

νἱταῖθ ἱπίθυ θη 115. Οὐιο διιῖθπι 5} πη 5 11}, 

Ῥοιί πιὸ οἱοπιρανὶε ΤΠ διις ποηιῖπος,, Ἰὰ πηθὰ 5θη- 

τοητα γ θυ ἔπι δ ΠΟ πα ]οπ πὴ. ΤΠ ρου πη ἃ 

Ὀδο, 4αθιι5. οχ ραᾶγίθ σοΠ αὶ σε [5.. τ ΘῈ Π- 
αὔτ ἰπτραγθε ρθη 4ο. 5864. ΕῈ ψιιῖ, ἴηι, τὸ- 

ἰϊοιὶ ψιολῖηι τηεἰρ1ἰοανϑιιῖι". Οὐϊηαιη Ἰρίταν ἢ 
δα πι Αἢ 1, 46 φαΐθιι5 ΑΡοβίοὶιιβ αἰχὶι: δ οἱφιῖ 
σδοιισιάίιιν οἰ δοιοποῦι σγαϊ Και δι : ἀαὶ 

δεϊα πη. πλ} ἘΠ 0} 1 Δ] 1. ἢ τπ1}} 5.06} ΓΟΡΓᾺ ΠῚ 5 πΠ ἰηνο- 

ΠΙΔ ΠΤ} {π| “ΘΙ ΠΟΘΡ5 Ρ6᾽ ΟΠ ΠΟΙ ΓΘ. ἃ ΠῚ) Θναησο- 

Ἰϊυιὰ ΟΠ εἶϑεῖ δά Ἰβοαπιῦ ΕΠ ΒῚ Θηὶπὶ 14 ατιο οἴ "Ὶ5 
15.846] ᾿π 6 1}}}, ΘΟΠΒΘα αι 18. ΠῸΠ δῖ, ἂἱ σου Ο 
σοηβοαια οδὲ ΘΙ θοιο. δου πῚ, (6 {Π}ῖι5. αϊχὶς 

ΕἸΙα : Ποϊἰφιιὶ πυϊ]ιὶ δορίθηι τὶ Πα οἰλογιίπι, αιιὶ 

χιοτι οἰ υαυομ σόπίια ατιῖο βααϊ. Ἠὶϊ Ἰσίτιν 

ϑιηἴ,), ἦἄδ ΖΌΙ]ι5. ἀἸοίιιηι δϑὲ : Κὶ αα]ιις ἐπι ἐα 
ογὶΐ εἰδοϊπη αἰϊο. ΤἸἸυιὰ αὐ, Εἰ τιισσιις ογὶὶ ἴπ 

εἰϊτοριϊογιθηὶ., δἰομτ {ογονιμεἤτι5., οἱ δίομι Ραῖα- 
πιιδ 5 φιιατπιο οασοϊ θυ ὁ ἰπόοα δια, οδίθπά!ι, τὶ 

ἀΥ̓ ΓΟ. Τυυἀαῖοοϑ υἱτιι5. 1 ΘΥ ἃ Π ΘΙ Ἰοῖιη} 1πΠ5{1ππ|-- 

τὰ} 6556. Ῥαιυ] αι ᾿πηΠλυ τὰ Π 105. 1111} ΘΠ ἰμ} διιπὶ 

Ἰτονυιιὴ ἃ ΡΟρ]α ΟΠ ΘΙ. ΟΠ ρα Παϊ, ἴσας 60]-- 
Ἰϊσίταιν τυ θ᾽ πα Π] [Γι τι... Θὲ. δῖοι! θα] Πιι5. [Δ ΠῚ 
ὦ σΟἸ]Θο ποι. τηδίινα. ΤΠ. ΘΠ) ΘΧΒΟΪν τ)" 
Πθοδο δι. νἰποι]0.. προῖθ 18} ΡΥ σ θϑβιι [6 η1- 
Ρουθ. οοποοοία, οἱ δ ϑιιλῃ) ΡΟ ΘΟ ΠΘ ΠῚ Ρ61- 

ἀποῖα. 564 δἰϊαιη [ΟΡ ἴΆ556.. ρΡοριθγθασιιοά ἃ γὸ- 

δίομθ Τπιάαϊοα ὀχοϊἀθυῖηι, {θυ ϊ τ τι6 αἰβρουϑὶ, 

δἰαηαϊ 6 διὰ {πθοὰ ἀθοι ἀθητὶ σομη ραν παν, ΠΠ||4 

ΔΕ ΘΙῚ . ϑϑηλον δατιοίττη, {π]οἰπγι τι τισι 615... 6 

ὙΤΠΘΟΔΟΙΟΠΙ5. ἱπιουρυ θα οπς Δ Ποῖ ταν, πθὸ γῸ- 

ἃ ἘΠΕῚ οἷς ἡ ἀπὸ. Ν᾽ ͵ὁοῦ]α ἡ ἴῃ ποι τὶς βὸχ 55. ἄδοϑῖ. 

νΈ Δ εὐ Βορ. τογιϊὰ5. τὸ εἰς πᾶσαν. ΑἸ Ἁυϊηιιο 

Μϑ5. τῷ εἰς πᾶσαν. ΑἸΙΖιαπίο Ροϑβὲ δαὶ ὃ ἐπεζήτει. ΑἹ 

εχ Νῖεβς. ἐπιζητεῖ. 

ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΆΒΙΓΠΙ ΜΆΟΝΙ. 

ἜΡΕΝ ον λτως ἣ 
θυνθάσονται ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἔτι ἐπ᾽ αὐτῆς ἐστι τὸ Ί ἸΣ Ὑ Ι 

ϑὲ- τὰ ΜΕ ν - ᾿ Ἐν Σ ἐπιδέχατον " καὶ πάλιν ἔσται εἰς προνομὴν, ὡς τε- 

Β ρέδινθος, καὶ ὡς βάλανος, ὅταν ἐχπέση ἐχ τῆς θή- 

χης αὐτῆς. Σπέρμα ὅγιον, τὸ στήλωμα αὐτῆς. 

Ἐπειδὴ σχυθρωπὰ τὰ διηγηθέντα ἦν παρὰ τοῦ 
ἘᾺΝ Ξ : ἥ , ; Ἶ 

Κυρίου, ἀπαραίτητον τὴν χρίσιν ἡγούμενος, τὸν 
τω Ἁ πε , - - 

γοῦν χρόνον πόσος ἐστὶν, ἐν ᾧ ἣ καταδίκη αὐτοῖς 
ΓᾺΣ .. ΄ ὍΣ, τινι δι ἢ“ - - “ 

αὕτη ἐπιτεθήσεται, ἀξιοῖ διδαχθῆναι. Σαφῶς ταῦ- 

τα ἐπὶ τοὺς χρόνους τῆς “Ῥωμαϊχῇῆς δυναστείας λοι- 
Ἀν δ .9 ΕΣ πὰ ΡΟ - Ξ 

πὸν ἀναφέρεται. Μετὰ γὰρ τὸ μὴ ἀχοῦσαι τῶν ῥη 

μάτων τοῦ Κυρίου, χαὶ μὴ θελῆσαι ἐνιδεῖν ὀφθαλ- 

μοῖς εὐγνώμοσι τὰ ὑπὲρ ἄνθρωπον αὐτοῦ τεράστια, 
ἠρημώθησαν αἵ πόλεις, παρὰ τὸ μὴ χατοιχεῖσθαι, 

Ο χαὶ οἶχοι, παρὰ τὸ μὴ εἶναι ἀνθρώπους, χαὶ ἡ γῇ χα- ᾽ μη ᾽ Ί γὴ 

ἐλείφθη ἔρημος, λιμῷ χαὶ φυγαῖς χαὶ αἰχμαλωσία τελεϊίφϑύη ἔρημος; ἰτθο ἘΣ ον ἀν Ατὰ Ἢ Ξραν, τΡ. ᾿ ἘΞ ταν οὐδεν τὰν 
τῶν οἰκητόρων θανατωθέντων. Τὸ δὲ ἐπαγόμενον, 

-- - Ν . , 

ὅτι Μετὰ ταῦτα μαχρυνεῖ ὃ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, 
πὶ ΄ Τὰ ΒΥ δ τὸ 3 ΓΑΙ} 5 ΝΣ 

ἀναφέρεσθαί μοι δοχεῖ ἐπὶ τὴν τῶν ᾿Ιουδαίων ἀπὸ 
- “Δ , α ν,ἴ, ΕΎΒΡΑΝ , ΕΑ ΟΣ 

τοῦ Θεοῦ ἀλλοτρίωσιν, ἅ οἷς ἀπὸ μέρους ἐγένετο 

πώρωσις, ἵνα τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθη. 

Ἀλλὰ Καὶ οἱ καταλειφθέντες, φησὶ, πληθυνήγήσον- 

ται. Τίνες οὖν εἶσιν οὗτοι; Ἢ περὶ ὧν εἶπεν ὃ 
ΕΣ , “ "» ΓΔ Ἁ ᾿ ᾽, 

ἀπόστολος, ὅτι Λεΐμμα χατ᾽ ἐχλογὴν χάριτος γέγο- 

νεν, οἵτινες χαὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς, τῷ 
- τ ᾿. ᾿ 

Ὁ εἰς πᾶσαν τὴν γῆν λοιπὸν εἶναι τοὺς μαθητευο-- 
, ἘΣ ΠΤ ΘΞΕ ἘΠ στα τῇ ἅττ 

Ρ μένους τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ; Εἰ γὰρ καὶ οὐχ 
Ε ᾿ἣ - - ΕῚ ΙΝ 3 Τφ “ 

ἐπέτυχεν ὃ ἐπιζητεῖ ὃ πᾶς Ἰσραὴλ, ἀλλ᾽ ἣ ἐχλογὴ 

ἐπέτυχε, περὶ ὧν φησι τῷ Ἠλίᾳ" Κατέλιπον ἐμαυ- 

τῷ ἑπταχισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔχαμψαν 

γόνυ τὴ Βάαλ. Οὗτοι οὖν εἰσι, περὶ ὧν εἴρηται, 
᾿ ΣΉΡ ΡΣ ΝΑ ΈΡΡνΣ ἐδ 5 

Καὶ ἔτι ἐπ’ αὐτῆς ἔσται τὸ ἐπιδέχατον. Τὸ δὲ, Καὶ ͵ Ε 

πάλιν ἔσται εἰς προνομὴν, ὡς τερέδινθος, χαὶ ὡς 
Ἢ ᾿ ΑΕ Ραν Ἔα εν Τρὰς Ἠρ’ 

βάλανος, ὅταν ἐχπέσῃ ἐχ τῆς θήχης αὐτῆς, δοχεῖ 

μοι δηλοῦν τὴν χατὰ μικρὸν ἀπὸ τῶν ᾿Ιουδαϊχῶν 

ἐθῶν ἐπὶ τὴν χατὰ τὸ εὐαγγέλιον πολιτείαν μετα- 

θολήν. Πάλιν γὰρ 
, Α , ξεν τα τ 

Ε συνηγμένοι, ὡς συνάγεται ὃ χαρπὸς τῆς τερεδίνθου, 
ε δὲ δὶ ,ὔ 

καὶ ὡς ἣ βάλανος ἣ ὥριμος ἤδη πρὸς συλλογήν. 

Τότε γὰρ ἐχλύεται ἀπὸ τοῦ πρὸς τὴν θήχην δεσμοῦ 

ἣ πεφθεῖσα ἤδη τῷ χρόνῳ χαὶ τελειωθεῖσα. ᾿Γάχα δὲ 
τς ΣΡ Α γῆν 

χαὶ διὰ τὸ ἐχπεπτωχέναι τῆς Ἰουδαϊχῇς χώρας, 

χαὶ ἐν τῇ διασπορᾷ γεγενῆσθαι, βαλάνῳ παρειχά- 
τῷ Ἢ , ΣΉ ΞΡΑ , “ὦ Ἢν ΝΥ ΦΠῸῚ} 

ζεται ἐχπιπτούση ἐκ τῆς θήχης αὐτῆς. Γὸ δὲ, Σπέρ- 
ν ΑἸβδΣ ἐξ τανος 

μα ἅγιον τὸ στήλωμα αὐτῆς, ἐχ τῶν Θεοδοτίωνος 

πῷ τὰ ᾿ 
ἔσονται οὗτοι εἰς “ προνομὴν 

- ᾽ 

ἃ πρόσχειται, μὴ κείμενον παρὰ τοῖς ἑδδομήχοντα" 
ΣΌΝ ἐξ ὟΝ ν᾽ 
ἀξιόλογον νοῦν ὡς πρὸς τὴν τῶν προαποδεδομένων 

" πὸ , 

ἀχολουθίαν “ ἔχον. Συνάγονται γὰρ οὗτοι ὡς: τερέ-- 

ὁ (οοχ ἀπὺ5 προνομὴν συνυμιμιένοι. 

ἃ Ψρίογος ἄπο ΠΡυὶ πρόχειται, ποπ ἴτὰ τθοίς. 

ὁ Ἐδι εὐ Ἀδρ. Ῥυΐπιις ἀκολουθίαν ἔχειν. ΑἸΤῚ ψαῖῃ - 

410 Μες. ἔχον, "πο. Ξ 



ΟΟΥΜΕΝΤ. 

δινθος, καὶ ὡς βάλανος, ἐν τῷ γενέσθαι σπέρμα 
ἅγιον ἐν τῇ στάσει χαὶ βεδαιότητι ἑαυτῶν. Ἄχο- 

΄ Α - ἀνα - Ὁ - 

λούθως δὲ τοῖς πολλαχοῦ παρὰ τῇ Γραφῇ χειμένοις 

χαὶ ἐνταῦθα φαίνεται τὸ χρηστὸν τέλος τῶν ἐπ᾽ 

ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ ΡΆΚΟΡΗΠΤΑΜΝ. 
--νιε 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹ]. Ὁ: 

ΡΘΥ τα" ἀρι βοριπαρίπία ; 564 ἰάπηθη , αιοὰ αὐ 
ΘΟΥΙΠ Π1|86. ὈΓΙΠ5. ΓΔ Πἃ 5110 56}16Π) ϑρθοίδξ 
56 Π511π πᾶ θδὲ πηθπηογαῖ αϊσηιπι. (ΟΠ ΠΡ ΠΕΣ 
ΘΠ1ΠῚ ἘΪ 5ἴοιιξ ἐουὈΙ π Ππ|5, δὲ ϑῖσας θα] Πτι5. {Π|Π|ν 

- " Ξ πὶ : 
εὐεργεσίᾳ χολαζομένων. Πατάξω γὰρ, φησὶ, χά-- 591 ΟἸΠ Π61" 51:18} 54 1116) ΟΟΠϑία ΙΔ ΠΠ 116 56- 

, ΟΡ ἃ ὙἘν ΕΣ - -. ᾿ ἥπ Α . “ΠῚ Σ᾿ - 
γὼ ἰάσομαι. Καὶ αὐτὸς ἀλγεῖν ποιεῖ, χαὶ πάλιν Α τηδη βαποίιπ ἥπηξ. (ξείθυιι μι ῃΐα., Ραν θυ ἃ0 ἴῃ 

ἀποχαθίστησιν. Οἱ οὖν πρότερον ἀχοὴῇ ἀχούοντες, 

καὶ μὴ συνιέντες, καὶ τὰ ἑξῆς ποιοῦντες, μέχρι το- 

τούτου, ᾿ ἕως τοῦ μὴ χατοικεῖσθαι πόλεις, χαὶ ἐν 

τῇ διασπορᾷ γενόμενοι, ὡς μόλις τὸ ἐπιδέχατον τοῦ 
λαοῦ περισωθῆναι " οὗτοι πάλιν πληθυνθήσονται, 

χαὶ πάλιν χαρποφορήσουσι, παραπλησίως τερεδίν- 

θῳ χαὶ βαλάνῳ, σπέρμα ἅγιον φέροντες, ἐν τῷ 
ἑστηχέναι ἑδραῖοι χαὶ μὴ μεταχινούμενοι, καὶ ἐῤῥι- 

ζῶσθαι ἐν ἀγάπη. 

3. Ἀμπεἰφαὶ 5εὲχ ΠΡτὶ ἕως τοῦ. ἘΔ1 ἕως οὗ μή. 

μλ1}}ἰ5. ΒΟΥ ρέμα ἰοοῖβ, ἢ πὶ. ΘΟ ΠῚ {1 ΡΟΘΠΪ5 

ῬῈεπϑῆοι! Ιοοο αἰ οι πεαΡ.. ὉΠῚ15 6556 βίο ΠΙῈΡ. 

Ῥεγομίϊαπι δαΐμη , ᾿παπῖξ, δέ ἐρὸ βάπαϑο. ἘΊρβ6 Ῥέμί. 35. 

ΠΠΘΙΌΓΟ σοηβοῖς : δ Γυγβι5 γθονθαῖ. Ὁ] ρίζαν 

ΡΥΪα5 ἁὐάτπι ἀπ θθαπὲ,, πθο ἴδιηθη ἰΠ[6}} 15 θη, 

εἴ δὰ, 4π|25 βαψυπιπῖιν, ραῖγα θα π, οί 16 τὸ5 δά- 
ἀποορθαπε πιὸ οἰνιἑαῖθα ποη ΠΑΡ Γἀγθητα, ΦαΪο 
510 ἀἰϑρθυθοθαπειν αὲ νὶχ ἀδοῖπια ρΟραΠ Ρᾶγ5. 58- 
Ρθυϑίθϑ θϑϑϑΐ ἃς βαϊνδ; {ἰ πηι] ΠΡ] ΠΟΑ θ᾿ γ ἢ τ} 1ΣΘΥῚΙΠῚ, 

5 Ππίιι6. ἔγιισἴ 1 Π) ΥἹΙΓ5115 ΘαἸΠιΡὶ 7), ΡΟ Π46 80 ἴ6- 

τ θ᾽ Πτ5 δὲ 5] 8 Π5 5 5ΒΕΠΊΘΠ 58 ΠΟΙΠΗΙ ὈΓΟΐΘΓ Πΐ65., 

ΡΙΟρΡίουθαχιοά βγπηὶ βιθίθγϊπε δὲ βι4 1165, πθῸ 
[που ϊπῈ ἰγαμϑΠ ΟΠ , ἴπη0 γΘΙῸ ἴπ οαγϊαΐθ γα σ65 

ἜΘ ΘΡΙΩΙ, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ζ΄. 

Καὶ ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αχὰζ τοῦ Ἰωάθαμ. 
τοῦ υἱοῦ ᾿Οζίου βασιλέως Ἰούδα, ἀνέδη Ῥασὶν βα- 

-: 
σιλεὺς Ἀρὰμ, καὶ Φαχεὲ υἱὸς Ρομελίου βασιλεὺς 

Ἰσραὴλ, ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, πολεμῆσαι αὐτὴν, καὶ 

οὐχ ἠδυνήθησαν πολιορχῆσαι αὐτήν. Καὶ ἀνηγγέλη 

εἰς τὸν οἶκον Δαδὶδ, λέγοντες - συνεφώνησεν Ἀρὰμ 
ν » ἼΝῚ «. Κ ν᾿ ΔῈΈΖ ἘΞ: ὁ " Ν ᾿ ΡῚ “Ὁ Ἁ πρὸς τὸν ᾿Εφραΐμ. Καὶ ἐξέστη ἣ ψυχὴ αὐτοῦ, χαὶ 

ἢ ψυχὴ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, ὃν τρόπον ἐν δρυμῷ ξύλον 

ὑπὸ πνεύματος σαλευθῇ. Ὃ τῆς λέξεως νοῦς τοιοῦ- 

τός ἐστι. Δύο βασιλεῖς, ὃ τῆς Συρίας, καὶ ὃ τοῦ 

Ἰσραὴλ 

χαὶ οὐχ 

τῷ μὲν βασιλεῖ Συρίας, ῬῬασὶν, τῷ δὲ βασιλεῖ 

Ἰσραὴλ, 
- - ν΄ , ὰ - ον 

τῷ βασιλιχῷ οἴχῳ τὴν συμφωνίαν τῶν βασιλέων, 
τοῦ τε Σύρου χαὶ τοῦ ᾿Ισραήλ. Ὃ γὰρ Σύρος Ἀρὰμ. 

χατὰ τὴν διάλεχτον τῶν “Εὐραίων καλεῖται ὃ δὲ 

Ἰσραὴλ ᾿Εφραΐμ. ὀνομάζεται, διὰ τὸ ἐχ τῆς φυλῆς 
ἐχείνης ὡρμῆσθαι τὸν τὴν ἀποστασίαν ἐξ ἀρχῆς 

πεποιηχότα Ἱεροδοάμ. Κατεπλάγη οὖν ὅ τε βασι- 

τὰ κα: 

ἀνέθδησαν ἐπὶ ἹἹερουσαλὴμ. εἰς πόλεμον, 
480. , -- 2 ε ΝΙ 

ἠδύναντο πολιορχῆσαι αὐτήν. Ὄνομα δὲ 

Φαχεέ. Ἦλθον δὲ ἄγγελοι χαταμιηνύοντες 

λεὺς καὶ ὁ λαὸς ἅπας ἐπὶ τῇ ἀχοῦ καὶ οὕτως ἐσεί- 
ἡ 5 ᾿ “ Ὁ Ἁ ,ὔ 

σθη χαὶ ἐταράχθη, ὥστε ὁμοιωθῆναι τὸν χλόνον 

αὐτῶν ξύλῳ δρυμοῦ, ἀπὸ σφοδροτάτου πνεύματος 
αὐ... » ΄, « Χ ὌΠ Φ τὰ ΘΟ 
ἀνέμων " σαλευομένῳ. Ἣ μὲν οὖν ἁπλῇ διήγησις 

Ρ ἘΔ σαλευομιένου, τη8]6. Βδρ. ἰεγελτι5 σαλευομένων, 

πἰμ 110 πλο]ῖι5. ΑἸ φαΐπαιις ΝΙ55. σαλευομένω, ορ{ϊπιο. 

Ω 

" 

ΟΑΡΌΤ ὙΠ. 

Ἐπ [αοέιη 65 ἐπ ἄϊοϑιις οΠαπ Πἰϊὶ 7 οαίαπι, 
Πιὰ Οτῖα τορὶς ὕμάα, αδοοπάϊε ἤασὶπ τοὶ 
«ταπι, οἱ Ῥῆίαοοο ἢῖμις Κοπιοίϊα τοὶ Το αεὶ, ἐπ 
Τεγιιδαῖοπι,, απ ρτιοϊϊατιάτει σοτιίτια Θατη : Θὲ τιοτ 

Ῥοίπιογιι ορρσπαγε θαπι. Ἐλῤ ἀππιιπίϊαξιπι 65 

ἀοπιιὶ Π)ανίά : φιιὶ ἀϊοενατι, Οοπεοποὶ (ἴταπι 

οἰπὶ Ἐρλγαῖΐπι. Εἰ οἰπροίαοία 65: απῖπια 6715, εξ 
απῖπια ροριεϊ 671|5., 5ἰοτε ἰἴσπτισι ἐπὶ οἴϊυα α νοπίο 

τπονδίτιτ.. 15. Πα} 115 56 πίθ Π [85 56 Π5115 δϑί. θτο σο- 
565, ὉΠτῚ5 ΘΎΓΙδ5., ΑΙΤΘΡ Ι5ΓΔΘΙ ΠΟΙ ΡΟΡῸΪ, ἀβοθη- Πππῖτ: 

ἄεγιπὶ ἴῃ 76 τιβα] θη δα Π6]} πὶ σου  Πά πη}, ΠΘῸ 5. 

ΘΔΠῚ ΘΧΡΌΡΠΑΡΘ ΡοΟΐπογιπί, ΝΟΙΏΘΠ ΓΘΡῚ ϑυ γα, 

Ἠαβίη : γῸΡῚ γθῦῸ 5γ86], Ῥηδοθθ. Ὑϑηθγιπξ 811- 

[6 πὶ ΠΙΙ ΠΕ, ΖΕ] ΓΘ 85 ἀομητ] ΠΕ ΠΉΠ ΔΓ ΘΠ σΟΠΒρ]- 
ΔΓ ΟΏΘΠῚ ΓΘΘΙΙΠῚ ΒΥΓῚ οἵ Ι5ΓΔ6]. συ γιι5 ΘΠ1ΠῚ Τχία 
ἩδΡναῖος ᾿Ππρσιιδβ ῬΓΟΡΥΙοἰαΐθμη ψοσαῖι" ΑΥΔΠῚ : 3. περ. 

ν. 2. 

1 

15Γ86] γεῦὸ ποπηϊπαίπν ἘΡΠγαΪπῚ, «πο δχ 11 ΞῸΣῈ "Ἃ 

αὐῖριι ργοάϊουῖε Του θοὰπι ααΐ ᾿π|Π ἀοἔθοϊε. 11ὰ-- 5ο. Ἐκ 
4πὸ 115 ι 15... ῬΘΡΟΌΪ5115 ΠΠΊΟΥΘ δδὲ δὲ γθχ, οἱ 
ῬΟΡυ]ι15. ΟΠΊΠ]5., δἵ 1ἴα σΟΙΠΠΊΟτ15 [τ δὲ σΟηΠπ"- 

θά τ5, τι ΘΟΓΊΙΠῚ ἔα Πλ 1} π|5 5 Ύ]ν 86 Πσπὸ αυοά γομᾶ- 
ΤΊΘΠ ΕἸ 551Π10 ναπίογιτη ἤδίτι ἀριτα ταν, σΟΠ θργθίασ. 
Ἐπ φυϊάθη μεθα δὲ ψϑυθΟΓΙΙ ΠῚ 5 ΠΡ] 6 χ Παυγαῖο. 
δε 51 415. ἀπΠΠσοπῆ5. πᾶπο ῬΕΡΒΟυ θα" 56Π-- 

ϑιαῖίπι 6411 τῶν ῥητῶν. ΑἹ ποβίυὶ Νῖ55. τῶν ῥυμάτων. 

"ὧν -- 



4. Οον. το. 
5, 

3. Περὶ ῖ 
8. 

3 Περ. τ. 
20: 
3. Προ. 
ἦ 
Αρυ ΓΧΧ 

3. δέοι, ἀαχῖς. Ηΐο δὲ νιτι 5 ἀπιγθὰ5 πηχὶξ, 

12. 

{9 

[ΟΠ απ ; δ᾽ Θχ 115 {|| ΘΟΙ ΘΠ] ἴα 51} ΠΟ Π1- 

ῬΘΥΠ ΠῚ ΘυἾτ, ΠΟΠΉΙΠ1) Πογτιπὶ Δ ΠῸ5 δὲ δα Ἐσοίο- 

5125 ϑ Ποα το πθιη ΡΟΡΠΠΘγΘ. ΟὈΪΠαπῚ ἰσΊτα 5] η} 
γΟΘ65. 1511. 4] 1Π͵6} 56 ΘΟΠΒΡΙ ΓΆΡ ΠΓ, ῬΓῸ ΨΙΓΠῚ 
᾿παιγϑ πα }) ΠΟ] 5 65. ἘΠΌΪ θη {|| 56 Δ ΡΘῚ 

Ἰνλι π|5. ΘΏΘΟ1}}} ϑαρ ΘΠ πὶ Δάν υβι5 Π)6ὶ 50] ΘΠ Δ ΠῚ 

δἰἴϊουειι, ΘΠ ἈΥΙΓΓῸΥ ΡΘΡ ΑΓΔΙῚ 558] ΠΟ δι]. 

ΑΥΔΠῚ ΘΠΪΠῚ 51 4115 Ἰπιθυρυθίδιιν, δοπαΐ σεν ἐ{-- 

716 η1. ΤᾺ]]5. ἀπιθ ἢ] 65 Γ 5ΘΡΠΠῸ ΡΥ ΠΟΙΡαΙ ΠῚ. ἢπ|}115 
ΒΩΘΟᾺΪΙ . ΟἴΠ ἢ ΟἸΓΟὰ ἀΒΙΓΟΠΟΙΠΊΪΔ 1, ΠΟ ΟΠ65. 516}- 

ἸΆΓ ΠῚ 5. ΘΟΠ]ΙΠΟΙΠΟΠ65., εἰ ἤρσιγαθ ψδυβθ 
Θδυβάϑ 16. ΠυΙΠΠΔ ΠΔΡῚΙΠῚ ΓΘΙΠῚ ἢἶπο ἀθρθπ δυο 
ἉΓΠΡΠΊ6Ε. 15 ῬΟΥΓῸ 5110} 1Π|15. 65. ἔπη Ὁ» ΘΧ βυϊπηὰ-- 
ΠΟΠΘΗ. (6. 56. ΘΟΠΟΘρίαΠΙ., ἔππΠ} Ὁ] 5 ΡΟΥ θη 
ἹΠΠπιπὴ [αϑίιπ]., {116 ΠῚ 15. 50}115 (] βᾷποῖιβ. δϑῖ, 

γ ΟΡ 15 ψϑυ 115. Θνθυ θυ ἂο ἀθρυϊπιθγθ πονὶξ, 51-- 

ἀυϊάθπι 5Ρ 1 γ᾽ τπ|5 σα ΠΟΙ ὙἸγεα ΓΘ 4 6710 ΟμηΠ ὴι 4}11-- 
τἀ! ηθιὴ 5656 άνουϑιιβ Ποῖ βοϊθπ δι ΘΧ ΤΟ] ΘΠ ΘΠῚ. 
ΑὙΙΓΡΆΠησ ἀιιθι 50 ΘΠ ΕΔ ΠῚ, {πιὸ “ΕΘ δ χ 
550 ΟΡ 5. ΘΟΓΙΡ ταν 5. αἰ ν 1 Π15. Πα. τιν, 564 ἃ γθοῖο 

5θηϑιι ἀθίονία οϑῖ, [ἀ]βι μη 16 ΠΟπΊ6 πη. Παἤοῖ, 

δἰ Ἐρναΐπὶ γοσαν]. ΦοΥΌθοδπ Θηΐμη Ὁ Πὰς πθα 

ΒΕΠΊ5]Σ ΟΥ̓ΣΊΠΘΠῚ, ΤΕ] ΡΥΙΠλι5. ἃ 56 πη π6 Πᾶν] 52) 

πρνον ΕἼΡι5. ἀδοθπι,, ἀο ϑα]ουη οἶδ [ἀοέιις5. ΟΠ] 

ΤΡΘΡΨΊΙ5. [ὈΊ ΓΙ  τ15. ΡΠ 1Π ἜΘ ρίιΠΙ., ΒΟΡΟΥΟΙΠ 116 

ΤΗΘΟΘΠΉΪΠ65. ΠΧΟΥ5. ΡΠ ΔΓ ΟΠΪ5 π΄ ΤΑΙ ΟΠ ΤῺ 

δὲ ἀἴ65 ἔβϑίοβ 
6. σορᾷάθ 5110 θγαϊξ. (τι ἰσίεαν σΘΠΠ15. 5ΘΡ ΠΟ 
[ἀϑῖπι ἃἴαιι6 ἃΥΓΟΘ ΠΕὰ Ὁ} αἰ] Θο Ἰσα5. ἀγστιπηθηϊα-- 

ἘἸΟΠ65 ΡΙΟΠιι5., 59Ο] ἴδ ΘΠ] οἴ Πὶ ΠΦΓΘΙΪοΟ δὲ Ρενυ- 

ψΟῦ50 56 016 1Π͵Θ ΙΓ. πὸ ΔΥΆΔΙ ΟἸΠΠῚ ἘρΠναΐηι 

ἀἸοῖπαν σΟΠβρίγαγΘ : ΖαρρῈ ϑάθ5. Πανὶ 5 ὡα !-- 

οἴαχψαθ οαρὶς ἀθμηο γι, δὲ Ἰοσαη γον σα] τς. ἀ6- 

γαβίαν. ὙΌΣ τΔΠΊΘ ΘΟΙΠΡΟ5 πο ἢϊ. ΝΘΩΠ6 ΘηΪμη 

θυ βα] 6 πὴ ΘΧΡυι ΔΓ. ΡΟ ΘΙ, «πιο( ειδαΐι" Θὰ ΠῚ 

80 ἀοἴθηάαι Τοτηΐπιιβ. Εἰ [ονΐαβϑθ ῃἰ πὸ ροίθυιηΐ 
«πάθη. ἸΠΙΘΙ 56. ΘΟΠΒΡΙΓΑΓΘ, Πἰδὶ ἀρ ἀνθεῖ 
ΠΟΒ ΓΙ ΠῚ ῬΘοοδίμη). ΝΠ ἴΐ Θὰ ἀπὶ ᾿χία ἢϊ- 

5[ονῖαπι ἴῃ ἀϊθθιις Α μὰ Ζ σΟΠπρΙ γα ἢ, σοηδρῖνα- 

« ΑΒΕ 5ὸχ ΠΡυῚ θεοῦ λόγον. ἘΘΙΠ θεὸ 

ἃ ἘΔ 1 καθαιρήσειν. Αἴ 5εὲχ 755. χαθαιρ 

εΓυπι (σά. 494. ἀδάϊπηυς ὅς ρτὸ νυΐε. ὅδ. 

ἃ ΠΙυά, χαὶ ἑορτὰς εἴο., δὲ ὁ δον εἶδ σιιο εἷος [Ἐςῖος 

ὁπφίδῖξ, ἴα Ἰπτο Πρὶ ἀοθοστο αὐ ἱτου - Οτιος α165 [δβῖος 

Ἰπβειτποταΐ., ἢ ΠΟΙ δγαπξ δὲ σουητηθ 11, πος αἰϊππᾶς 

4πᾶπη ΔΒ 11115 Ῥγᾶν 5 ππουίθιιβ ρτοίθοι, 

Ρ8ὶς φυίπαις Μς5. ΑἹ 661 λέγεται τῷ ἀράμ. 

« ἘΔΕῚ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς. ΑἸ Μ55. 5εχ ἀξ ἴῃ σοπίοτει. 

Οὐαπίας ἜΚΤΙΣΕ, γῸ] δγ1ἸΞϑῖ πιὶς Ποπηϊπίθ5 οὔϊιη- 

4ΔὉ γὲ] τηϊηῖπια βου ρίπτα πητταῖῖο, Ἰὰτη ΟΡ σου ανοτο 
ἀνα] τ: {πο Τάδε εἰ Πϊς 4ποάις ἁπποῖανὶ ροΐοϑι. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΝῸΝΜ 5. ΒΑΘ ΜΆΘΝΙ. 

ΝΡ ᾿ [-2 ΄ ᾿ὲ ᾿ Ά 

τῶν ῥημάτων αὕτη. Βασανίζων δ᾽ ἄν τις τὸ ῥητὸν, 
[πὴ ΡΟ ΡΥ ἢ μὴν ἡνυμα πὶ τς ΑΓ Ψ ΤΡ. 
ευροι τινὰ οιἰχειοτήτα πρὸς ἡμᾶς χαὶ τὴν Οοἰχοοομ αν 

πο πτς Ὑ  Αρδαρ ας ΝΣ ; τ ἐξ 
τῆς ᾿᾿χχλησίας ἐχ τῶν ἱστορουμένων. Τίνες οὖν 

: 
εἶσιν οἵ συβφώνήσαντες ἀλλήλοις βασίλειος χατὰ 

δύναμιν ἐξετάσωμεν. Ἡγοῦμαι τοίνυν τὸν μὲν ἐπαι- 

ρόμενον τῇ σ σοφίᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου χατὰ τῆς γνώ- 

σεως τοῦ Θεοῦ “ λόγον δηλοῦσθαι διὰ τὸν Ἀράμ." 

ἑρμιηνεύεται γὰρ ὃ ᾿Αρὸ ἕωρος. Τοιοῦτος ὃὲ δ ἑρμηνεύεται γὰρ ὃ Ἀρὰμ. μετέωρος. 'Γοιοῦτος δὲ 
λό γος τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀσερονον 

υἱἵαις προσέχων χαὶ κινήσεσιν ἀστέρων, χαὶ συμ--. 
πλοχαῖς, χαὶ σχήμασι, χἀχεῖθεν τῶν ἀνθρωπίνων 
᾿ ραγμάτων τὰς αἰτίας ἠρτῆσθαι λέγων. Μετέωρος 
"Ν᾿ Ἂ θνν Α Γ ν Α΄ “5 Ἂν 3 φ“» 

δὲ, χαὶ διὰ τὴν οἴησιν χαὶ τὸ ἀλαζονιχὸν αὐτοῦ 
Γ εὐ - - , - 

ἔπαρμα, ὃ μόνος οἷδε ὃ χαθαιρεῖν τοῖς λόγοις τῆς 
“ -Ν , 

ἡ τα: της: ουνάμει τ 

ρὲ 
ΕΣ - ͵ 

ἀληθείας ὃ τοῦ ενευίξατος χατα- 
Ὰ 

(λα τῆς γνώσεως 
Ξ ᾿ 

οὔ Θεοῦ. Ῥδν δὲ δὲ χατὰ παραδοχὴν τῶν τρις Γρα- 
“- “᾽ 2 2 ΄ ἈπτῚ , " Α φῶν συστᾶσαν, ἐχτετραμμένην τῆς εὐθείας, χαὶ 

-Ὁ νὴ . , 

Ψευδώνυμον γνῶσιν, ᾿ἔφρατμ. ἡγούμεθα προσαγο- 
: ᾿ ἀλβυθε ε ΤΩΣ 

ρεύεσθαι. ᾿Ἐπειδὴ ἀπ᾽ αὐτῆς ὥρμιητο Ἵερο οδοὰμ, δ 
δι᾿ , 

πρῶτος ἀποσχίσας τοῦ σπέρυατος Δαδὶδ τὰς δέκα 

φυλὰς, “ ὃς καὶ δραπέτης ποτὲ τοῦ Σολομῶντος 

ἀπῆλθε, χαὶ τὴ 

Φαρχὼ 

“Μενόιιε οἊος. εἰς ἔἴνυπτον ᾷ ν γενόμενος, εἰς Αἴγυπτο 
" 
ινας 

᾿ 
προς μεν ἔλα- 

Ἐπ ᾿ 
τῆς γυναιχο, . 

δαμάλεις ἀνέπλασε, " χαὶ 
ἐξ εἶν 
τῆς χαρδίας αὐτοῦ. “Ὅταν 

ὧν ὃ ἐθνιχὸς λόγος ἔγα φρονῶν ἐπὶ διαλεχτι - ουν εὔνιχος λογόὸς, 0 μεγ φρονῶν π ᾿εχτ 
Ξ εν Ὀαετν ΤΡ ἘΡΕΝΕΕΣΝ ᾿ 

χαῖς ἐπιχειρήσεσιν; ἐπιπλαχῇ τῷ αἱρετιχῷ χαι 
ΣᾺ ΥΤῊ 

συμφωνεῖν λέγεται ὃ ᾿Αρὰμ. 7 " 
ι Ἐ΄ ῃ 

πρὸς τὸν Ἐς βπιμς . ἐπιθυμίαν ἔχων χαθελεῖν τὰ τοῦ β 
χαὶ ἐχπορθῆσαι τὸν τόπον 

" ΑἿΣ  ῶδον 555: 
ς ἀπθας Οὐ μήν γε περιγίνεται τοῦ 

ἘΞ ι 
ή χῆσαι διὰ τὸν 

ε - δ ΣΟΙ ΝΕ 
ασπίζοντα αὐτῆς 

΄ ἌΣ 
Κύριον. Τάχα δὲ ο 

Σ 
ται συμφωνῆσαι οὗτοι, ἐὰν μὴ ἣ ἁμαρτία 

»Ὦ ἊΝ 
Επειδ ιο 

3 
εν 

ἡμῶν 

1} χαὶ οἵ Χατι τὰ τὴν ἱστορίαν συυ.- 

ς , ἥμεραις 
- Αἰ λ 

ταῖς ραις τοῦ Ἔχει: τὴν πρὸς 

πεδείχνυντο συμφωνίαν ὃ διὰ τὴν ἅμαρ- 
Ἢ οὴ ΦΡΤΝ 

Ἀχὰζ, ὃς οὐκ ἐποίησε τὸ εὐθὲς “ ἐνώπιον 

Ν πὶ ποῖ παπ]ῖο ἱπίτα., στ ἱπίεγρΓο5 ἴῃ δα. Ρυΐπιο 

Ἰεξῖϑϑοι χαὶ εὐθυμία, 5'ς ἱπτογρτοίδξιιβ ἐξ : δὲ φιίάεπε 

ἐπιπιοαϊίσα σϑομγίας ἐν ϑανὶε ἀοπιιπι Π)ανϊά : ὰο 

4υϊᾷ ἱποριῖις. ἀἸοὶ ροβϑὶς, ποι υἱάθο. ϑεα 5ὶ ΤΊ τπδη- 
πὰ, Βογπὶ (ΟΠ. Πα ΟΤ ΙΗ ἱπίθγργοξ, ὃχ ]}115 

4αϊπάιο ποτ σα τοῖθ5 Ρσὸ εὐθυμία Ἰερίϑδοῖ ἐθυμία, 

δατ απ στα Υ ΤΟΥ ῬΘΟΟΔΓΙΓΙΠῚ Γαΐββθ, πῸ πιο, πϊϑὶ 1πὶ- 

{π|5, οχἰβει πη τ. Νὰπι ἔα οῖ]6 ᾿πτο]]εχῖσθοῖ τοβρεχῖβες 

Βοτίρίογοπι δα 111, αι 4 Ἀερ. 16, 4, Ἰεβυπεαν, χαὶ 

ἐθυσίαζε, καὶ ἐθυμέα ἐν τοῖς ὑψηλοῖς, Εἰ 5αον ἐπξαναι, εἰ 

ααοϊεραις πὶ εαςεῖςὶς. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΠΒΑΤΑΝ 

ἈΝ Ἀ οω Ὁ λ ο 

Κυρίου, ἀλλὰ τὸν υἱὸν αὐτοῦ διῆγεν ἐν πυρὶ, χαὶ 
- - γ΄ 2} Ν δ 

ἐθυμία ἐν τοῖς ϑψηλοῖς. Γαράσσει μέντοι: τὸν οἶχον 
᾽ - - ἘΣ Ε. 

Δαδὶδ, καὶ ἐξίστησι τὴν Ψυχὴν τοῦ λαοῦ, ἃ ὥστε 
Ν 5 ΄ τ ἐς τᾶν Ν ΠῚ ἣν ᾿ῊΣ καὶ ἀχάρπῳ ξύλῳ προσεοιχέναι, διὰ τὸν ἀπὸ τῆς 

ταραχῆς ἐγγενόμενον χλόνον, ἢ ἢ τῶν πονηρῶν βα- 
΄ Ἂ - 5 - ΕἸ α ΝΕ Ἀλλ᾽ 

σιλέων χατὰ τῶν ἐχχλησιῶν ἐπιχείρησις. 

ὅυως ὃ φιλάνθρωπος Θεὸς, θεραπεύων αὐτῶν τὴν 
, 

ταραχὴν, πέμπει προφητιχὸν λόγον, ἐξελαύνοντα 

τὸν φόδον τῶν χαρδιῶν τοῦ λαοῦ, διὰ τοῦ λέγειν " 

Μὴ φοδοῦ, μηδὲ ἣ ψυχή σου ἀσθενείτω ἀπὸ τῶν 

δύο ξύλων τῶν χαπνιζομένων τούτων. 

ἴν 

Ὅρα δὲ εἰ δύνασαι καὶ ἐχ τῆς τῶν ὀνομάτων 

ἑρμηνείας ἀφορμὰς λαθεῖν τοῦ ἔτι τρανότερον τὰ 

χατὰ τὸν τόπον ἰδεῖν. ἹἙρμηνεύεται γὰρ ὃ ᾿Αχὰζ 

χατάσχεσις" “ Ἰωάθαν, Ἰαῶ συντέλεια " ὃ δὲ ᾿Οζίας, 

ἰσχὺς Ἰαῶ ὃ δὲ Ἀρὰμ., ὡς προείπαμεν, μετέωρος" 

ὃ δὲ Φαχεὲ, διάνοιξις, ὃ δὲ ἹΡομελίας, μετέωρος 

περιτομῆς. Συμφωνεῖ οὖν ὃ μετέωρος λόγος, χαὶ ὃ 

ἐπαγγελλόμενος σαφηνιστὴς εἶναι τῶν θείων Γρα- 

φῶν λόγος. Τοῦτο γὰρ ἐμφαίνει ὃ Φαχεὲ, ἑρμηνευό- 

μένος διάνοιξις, οἱονεὶ σαφηνισμὸν τῶν ἀποχεχλει- 

σμένων τῆς ᾿Γραφῆς μαρτυριῶν δι᾽ Γ ἑαυτοῦ ὕπι- 

σχνούμενος. Ὅτι δὲ ἣ κατὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ. συμ.- 

φωνία τῶν δύο βασιλέων, τοῦ τε ἐπὶ τῇ σοφίᾳ τοῦ 

χόσμου φρονοῦντος, χαὶ τοῦ ἐπαγγελλομένου τὰ 

χεχαλυμμένα τῆς Γραφῆς ἀναπτύσσειν, ἐν δόγμασι 

χαὶ λόγοις ἐναντίοις γίνεται, προσδοκώντων ὑὕποχει- 

ρίους λήψεσθαι τοὺς τὰ τῆς ᾿Εχχλησίας δεδιδαγ- 

μένους, ἐχ τῶν ἐφεξῆς ἀποδείχνυται. ᾿Εδουλεύ- 

σάντο γὰρ βουλὴν πονηρὰν ὃ 5 ᾿Αρὰμ. καὶ ὃ υἱὸς τοῦ 

“Ῥομελίου, λέγοντες “" ᾿Αναδησόμεθα εἰς τὴν Ἴου- 

δαίαν, καὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς, ἀποστρέψομεν 

αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς. Σαφῶς γὰρ ὃ λόγος παρίστησιν, 
ὅτι διὰ τῆς ἐν τῷ διαλέγεσθαι πιθανότητος ἐλπί- 

ζουσι τὸν οἶκον Δαδὶὸ ἀποστρέψαι πρὸς ἑαυτούς. 

ἃ Ψείονυοϑ βὸχ ΠΠΡγὶ ὥστε καί. ΑΒοΒΙ. χαὶ ἃ δχοιιβῖβ. 

Μοχ εαϊιὶ ταραχῆς γενόμενον. ΔΉ 1 ἔτοβ ΠΥ ἐγγενό- 

μενον. ΑἸ ἔτοβ ἐγγινόμενον. 

Ὁ ΓΟμπι (σά, 494 Ξογιγβίπιις ἡ ρσὸ να]α, καὶ. 

6114 Νῆ55. οπηποβ. ΕΔ1, νόος ἰαῶ οπιῖθθα, ἰωάθαν 

συντελεία. Εχϑον ον Π|Ρ6 Ὁ φὰ6 πος Ἰοοο 1ῃ νόοθπὶ ἰαῶ 

πποίαν τς ὙἹΓ ΟΡ Ι 1 1551 πητ5 (τα ΒΘ 5115. ιϑῖο, ᾿πψαῖ, 

ποπῖθπ Ργοργίμπι 1)εὶ εἰ τειγα  απεπιαίτσι ἀπε ἐψτιιὶ 

εβενγεναπὶ : πονειπιζιιθ 65, φιοα παπὸ «Ζειονα 

πε εἰ σον βιιιί οἱ ἰε σαι, {6 γ6 ἃ (ὐαἰαίῖπο. ἈἸλφααπῖο 

ῬΟϑὲ απ οἱ Ἀθρ. ρυίπιιβ προείπομεν. ΑἸ αυΐπαιιο 

Μ55. προείπαμεν. δι᾽ ς οὶ μετέωρος περιτομῇ. ΑἹ 

56χ Μί85. περιτομῆς. 

ΓΈΔΗΙ εὐ Ἀδρ. βοοπηάιι5 δι᾽ ἑαυτοῦ. ΑἸῺ «αΐπαιις 
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ΓΟ ἢ ΘῺῚ τπτιτπιὰπ ρα το δοθυιιητ Ὁ} ρΘοοδίιι) Αοἰιὰζ. 

41 ποι [6.1 γϑοΐιη οογὰπὶ ΠΟΠΉΪΠΟ., 564 ΠΠ]Ττ πὰ ἀπαιτ τῆς 

δύπαπη ἔνα πιχῖς ἴῃ ἰσπθ.. δὲ ΔάΟ]οθαΐ ἴῃ Θχοείϑβῖ5. 

Ατταιηθη τπδ]ου τ πὶ τδθιμη δάγθιϑιιδ Θοο] θϑὶαθ ὁ0- 

παῖ. σοπία θαι Τλαν 15. ἀομλτιπ.. ΡΟΡΆΠ 6 
ΔΙῚ Π.1111} 5 ΠΡΟ 6. ῬΘΙΡΌΘΙΠ, τὰ πὶ Ο]} 50 ΘΡ τὶ 
ΘΧ ἶνὰο {π||  ΠΠ 0 Π 6 ΠαΒΟΘ ΠΟ ΠῚ. ΠσπῸ 1Π[γο 050 

ΘΟΠΒΙΠ1}15 51. 564. Ῥθηϊσπιιβ [)εῖῖ5.,. Ῥϑγῖαν- 

Ἰνα Ομ πὰ. ΘΟΥΙ 58 ΠΔΠ5..,. ΧὨΪ {ΠῚ ΘΡΟΡΠΘ Ιου 
ΒΘΡΠΙΟΠΘΗΙ., “πὶ 6 οογάθ ΡΟΡΕΠ ΘΧρε] αὶ τἰ- 
ΠΙΟΡΘΙῚ 5. ἀπιπι ἀἴοὶ! : Δ ἐἰηιθα5.., πθήτιθ απῖπια., 

{πα ἐπ γιιθί μι ἃ ἀπιοῦτις. [ἰϑτιῖς {μην ατιδιι5 

ἰδὲς. 

τ95. 146 ὐπ θη Πι1 ΠῚ} ΘΕ Π} ΘΧ ᾿ρ58. ΠΟΙΏΪ ΠῚ 
1πιθυ ΡΥ ΘΔ ΟΠ 6 δᾶ τη ΡΟ 5515. ἈΡῚΙρΘ 6 δὰ απ δά 

δπιπο Ἰοοῖι πὶ βρθοίαπι,, αἄπιις ἀΠΠπποϊ ἀτιπι5. ρου ϑρὶ- 

οἰθπ1. ΑομὰΖ θη ΐμη,, δὶ π θυ Ρ  υ5.. ἀϊοῖ ταν σὸς 

ἰθηϊίο : ΤολΙΠαιη, 7010. σοποιιπιηιαίο : Οἱϊὰ5., 

7ονεϊτιο 740 : Αννα, αἰ ϑιιρια ἀἸοίαι μη Θ5ὲ., διέτ 

ὀἱϊηιῖς : ῬΊΔσΘΘ. αὐαρογιϊο : ἈΟΠΊΟ]Ϊὰ5., δίκαις 

οἰτοιι οἱ ιοτιῖς. Τὰ τι6 δὲ ΒΘ ΠΊῸ 41 510} 1Π}15 δϑῖ, 
ΘΓ 56ΓΠΊΟ (|| 56 αἰ ν᾽ πανιιην ΘοΡΙΡ πραγ τιμὴ. ΡΟ] ε- 
ὕπ᾽ 6556 ΘΧ Ια ΠΑ ΙΟΡ ΘΙ 5, ᾿Π 61" 56 ΘΟ ΠΒρ ΡΠ. Νάϊη 
ῬΠδοθΘ., ατιθπὶ ἰπ θυ ρ για ηταν αἀαρογιίοποπι,, ἰάὰ 
πα Ἰοδὲ : ατιαϑὶ γθοοη τα Βου ρίααο. [ΘΒ ΠΟ Ϊὰ 
ῬΡΟΙΉ ΔΙ. 5ι1ἃ ᾿ρϑῖτι5 Ορνα Θχρ]αηαίιμι ἰνϊ. Οτοά 
ἀπ 6 ΠῚ «που τι τ ΘΘΊΤΠῚ { {πππὶ 6115. 4 Θ]ον αν 

ἀδ πηι α] βαρίθητῖα,, ἔπη 6115, 41 56. ἃ ϑίγιιδα 

ΒΟΥ Ρ α80. ἸΙοοα ΡνΟἤίθει. ΘΧρ] απαιινιμ ) ἀ- 

ψΘΥΘ115. ΓΘ 158 161 ΟΟΠΟΟΡΪὰ . ΟΧΙ ΒΕ Δ ἢ ΓΠ 11} 56 

605 41 γῈ5 ΘΟ  οϑ  αϑ σα. ΘΟΟΙ διιπηΐ, 1Π 518} 

Ῥοϊδϑίατθπι γι δοιιινο5 7 1η ἀοσ πὰ 15 ἀΟΟἰ ΙΒ 416 

᾿πΠ͵θυ 58. Ῥυισ Πα ἨΕΠ}115 Ροϑἰτα 5ἰτ.,. 6χ 5 τ ΠΕ 115 

Ῥαῖθε. Τηϊθυῖιπ ἢ ΪΠῚ ΘΟΠ 5111}. ΤΠ ]Π11ΠῚ ΑΓΔ ΤῚ οἵ 

Π]π5. ἈΘΠΊΟΙ186., ἀϊοθηῖοβ : «ἡ ϑοθφηιάθηιις ἔτι ὕες 6, 

ἄιδαπι, θέ οοἰϊοφιιοηιῖος οἴει οἶδ, ἀνθ  Θηλιις 605 

αἰ πο5. Νιμῖνιηι Φοοοῖ ρουβρίοιιθ ϑθπίθηια βίος 

Μ95, δι᾽ αὐτοῦ. 
ε ἘΔ ῖ εὐ ἱγεβ Μϑ85. ὁ ἐφραῖμ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ Ῥομελίου, 

τλᾶ]ο. ἸΝ απ 111, ὁ ἀφραῖμ, καὶ ὁ υἱὸς Ῥομιελίου, ἀν θυβιτα 

Ῥοραϊαπι βἰρπϊποαγο πὶ ἀθθογοπῖ, ππιιπὶ ἄπιθι ἢ 

δαπιάθιῃ 515 αἰ Πσαπί, βυ τ]ὰ πὶ 80] σοι. ΑΙ αἴουαας 

(Ο]». εἰ Βδξ. βθοππάᾶτις ὁ ἀρὰμ. καὶ ὁ οἴο., ἃ 4υῖθιι5 

ποὰ ἴΐα πια]ειιτὰ ἀἸδοιάθηῖ ΓΙΧΧ, ἀρὰ 405 ἴζὰ Ἰοσὶ- 

ταν, χαὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀρὰμ. χαὶ ὁ οἴο, ε “ἴϊμις “Ἷκάπὶ εἰ 

Τίς Ποπιείίϊω. 

᾿ ψ ρίογοβ ΠΡΡῚ ἴαπὶ Πἷς, Ζαάτη ἱπῆτα., τὰ νὰυϊαπὲ 

ἴπίου 565 τ τποῦο Ἰοραΐαν ἀναδησώμεθα, πιοίο ἀναθη- 
σόμεθα, πλοάο ἀποστρέψωμεν, πιο ἀποστρέψομεν, πιο 
βασιλεύσωμιεν, πιοο βασιλεύσομιεν. 



ν. 

ν. 

νη. 

κα 

-ἀρτὶ {μἰ]οπὶς. Εἰ αἴοος οἱ : 

61} ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΜ 8. ΒΑΆΞΙΕΙ ΜΆΟΝΙ. 

᾿ - Η 528’ , ΡΥ ᾿ 
ἰά δὸ5 βροιαββθ, υἱ δ 56. ψϑυθουιη) ϑβο πο δ᾽ ᾿Επαγγέλλονται δὲ χαὶ βασιλέα χαταστήσειν τὸν 

ἀνουίονοπὶ Πᾶν 15. ἀοηλη). [πιὸ διϊαπὶ ΡΟ] Π 6 π- 

ἀπ σΟΠ5ΕΠ{π{π|}Ὸ5. 56. γϑσθηὴ ἢ] ταὶ ΤΆΠ)66]. Τπῖθν- 

ΡῬΓΟίαπίτ" απιΐθηι ΤΆΡΘΟΙ,, δογεπι ]Πδιιπι. Ὁ] ἀι-- 

το πὶ ἘΟΙ65115. ΠΟ] απ Πῖα 1Π51 185.) 115. ῬΘΟΌΠΔν 6 
65: Ρο θυ, 56. ἐὰ 48 δά Πεὶ ΕἸΠπιππ βρθοίδης, 

{Δ ἰταγῸ5 ; Αἴ πι6 [811 Ια ΠΟΘ ἢ τὰ 1 ΘΡΓΟΡΟΠῚ 
ΡΟΙΠΙοπιπι δἰ πη ρ] οίονοα. Ηδθο ἁίθιη. ΘΠ] σΠηδία 

6556, {185 Ρ6} Βἰδιου ἴδῃ) ἀπ ὈΡα τα Δα ΡΥ ΘΟβΘ ΓΘ ΠῚ 

Ἐπ οΙ δδίαγτιμ ϑἕαταμη ρου πθαᾶπὲ, Ππιου]Θ ῃἴο ιν οβίθη- 

«ἀπ οὐδ οἢἶ5 56 1}165., μἷ5 νου 5 : δὲ ογοαϊἰοτις, 

σιογι ἱτι οἰ ἰσοιὶς. 

193. Εἰ αἴας Τοπεῖπιις αὐ Εξαίαπι: ΕβΡθάθνο 

ἐπ Οσοιγοιαι «ἋολαΣ., {τ οἱ φιὶ ἀογοϊϊοίτι5. 65 

Τασιιν {{ἰι5 ἔπει, αὐ ρἱδοίπαπι σιρθγϊονὶς υἱῷ 

Ονϑογνα, τιὶ εἰΐθαϑ : 

δὲ πὸ {ἱπιθας : ποήτι ἀπῖπι πα ἐπ [γπιθίμγ ἃ 

ἐπιονιι5 ἰἱρτιῖς {ἰξἰοπιίπὶ βιπιϊπαπίϊεπι ἰσίογ 1. 

Οἰἴιη ὁπῖπι σα {μγογὶς τπθὶ δα ϑ'ϊογῖ,. Τα 5 τιηὶ 

φαπαῦο. Εἰ Μίδις ταπι, οἱ Πἴϊις Ποιπεῖϊω, 

“χιοπίαπι ἱπιίθγιιπί οοτιδὶζίιτηι πιαϊτση εἶδ 16, αἶϊ-- 

- σοπίος : “Ι5Ξοοπαάδφηιο ἐπὶ ὑπιεἰιδαπι, θὲ οοἰ ἰοπιιθη ες 

εἴἰπὶ οἷς, ἀνογίθηϊις5 605 αἰ πος, οἱ σοποίἑζπ θη 5 

ονόρόπι 6πι5 ἤἰϊεπι Ταροοῖ. Πδο απίοπι ἀϊοὶϊ 1})ο- 

πιϊπιις : οπ πιαπονὶξ σον ὶ ἤίπι ἤοο, τιϑη τι Τί. 

«δά σαριι 4ταπι, Ταπιάδοιις; εἴ εαρι 1)α- 

τπαϑοὶ, Παξῖτι. δε αὐϊτιο οοταρσίπιία οἰ χιὶπ- 

4116 απτιὶς, ἀοἤοῖοι τόβπθηι Ἐρλναῖπι ἀ6 ρο- 

Ριιῖο, οἱ οαριὶ Ἐρλταῖὶπι δοηιογιίι., οἱ δαριε 
. ϑοπιοτιηι Π1ϊιι5 Ποηιεῖϊα. Ετ πιϊδὶ οτοαϊάογιῖς.. 

γιοτὶ ἰμιοἰ σοῖς. Ἐσυάθὴ. ἀν Ρον ΡΙΌΡΠΘΙὰ5 
ποαια τα πι ῬΘΡΌΘΡἾ556 ν θυ ιι πη Π)6ὶ 56 Π51}1 ἀπ Ἤ {πὶ 
ῬΘΙ ΔΘ. 15. ῬΘΡΟΙΙΒΒΙ ΟΠΟΙῚ : 561 οὐ} ΔΠΙΠ186. 5ρ ν]- 

{π}1 ἀπ ῦὸ5 5 ΠΟ ἀοϑιηΐ, δά 1145. οἰἴγα αΠΠπ|πὴ 

ΒΟΠΙΙΠῚ ΡΟΥΥ ΘΠ 556 ΓΘΙΙΠῚ 515 ΠϊΠοαταγιιπι ΠΟΙ απ. 
Αἴχιιθ ποο οἷ5 σοι θα  βρίθπάονθ νον ᾿πιοῖ5 

δα δοίη πιθηἴθ πὶ ΡΘΕ ησοηίθ., {ΠΠπ|ϑ νὰ Π Π564116 

ῬΙΓΟΡΠΘεἰβ 5ιιβουνίθηῖθ, 8 ΠῸ τι {61} ν ΘΟ ΠῚ ΡΘῚ- 

οἰρίοθαηι 1], τ ἃ 56 51} 5115 σον Ρ ΟΠ ΟΡ ΠΟΧ 5 
Θχοθϑβϑούαηΐ, δία τι6 {18} ΘΘΙΘΥ ΘῚ 6 ΘΟΡΡΟΙ δσιο- 

αἰ οιαάθθαπι. (τη. δηϊμ ἴῃ Εἰ] ΠΑ. 111} ΓΘΙΊΠ 

σΟΠ ΘΠ Ρ] ΑΓ 6. ν ΘΙ Βἃ [ΠῚ ΔΠΪΉλΔ5., ἃ Θὰ (Δ Π} 

ΟΠ ΠΟΡρΡΟνΘ Παθρθὲ πϑοθϑϑι πϊπὸ οἱ ΘΟΒ]ΙΠΟΙΟΠ 

5656 ἀγουΔη5., ΘΧΙΡῈ (Ἰοϊταν : ΟαΠ. ὙΘΡῸ Πα 5 

ἀδίποιαν ΠΟΘΟΓΠ5. ν 6] Ὁ] ΠΘΟΘΘΘΔ} Δ ΠῚ. ΘΟ ΡΟ 5 

δουν τΐθηλ., γα] “πο γοΡῖ5. ΡΥ ΡΟΒ ἈΠ ΠΟΥ ιι5 

α ἘΔ εἰ Βορ. Ῥυΐναιις. ὁ θεός. ΑΜ «απο Μ55. 

ἀγαθὸς θεύς. 

.» Οτιοά αἷΐ Οοπιθεβιις,, ἴῃ Οοάϊος Εν. 1ν Ἰερὶ βα- 
σιλεύσομεν αὐτοῖς, 14 ποὸπ 1ἴὰ 6556 ΟΠ 5. τοῖς σου πὸ. 

απ οὸ ἴῃ (οήϊοε Ἰορο βασιλεύσωμιεν αὐτῆς. 

υἱὸν Ταύδεήλ᾽ ἑρμηνεύεται δὲ ὁ Ταδεὴλ, " ἀγαθὸς 
᾿ , ΜΝ ΝΑ -Ὁ “Ὁ 31. Ἃ 

Θεός. Ἴδιον δὲ τῶν ἐπιτιθειλένων τῇ ᾿Εχχλησία τὸ 
[: - ΑΑ τ “-Ὁ Νρυ ς - ὑπισχνεῖσθαι παραδώσειν τὰ περὶ τοῦ Υἱοῦ τοῦ 

Θεοῦ - χκαὶ διὰ τῆς τοιαύτης χρηστολογίας ἐξαπα- 

τῶσι τοὺς ἀχεραιοτέρους. Ὅτι δὲ ταῦτα αἰνίγ- 

ματά ἐστι, διὰ τῆς ἱστορίας πρὸς τὴν νῦν κατά- 

στασιν τῶν ᾿Εχχλησιῶν φέροντα, σαφῶς δ᾽ λόγος 

προϊὼν ἀπογυμνοῖ, λέγων" Ἐλν μὴ πιστεύσητε, 

οὐδὲ μὴ συνῆτε. 

Κύριος πρὸς Ἡσαΐαν - ἔξελθε εἷς συνάν- 

, σὺ καὶ ὃ χαταλειφθεὶς ᾿Ιασοὺδ ὃ υἱός 

σου, εἰς τὴν χολυμδήθραν τῆς ἄνω ὁδοῦ τοῦ ἀγροῦ 

τοῦ γναφέως, καὶ ἐρεῖς αὐτῷ φύλαξαι τοῦ ὑσυχά- 

σαι, χαὶ μὴ φοδοῦ, μηδὲ ἣ Ψυχή σου ἀσθενείτω 

ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν τῶν χαπνιζομένων 

τούτων. Ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου γένηται, 

πάλιν ἰάσομαι. Καὶ ὃ υἱὸς τοῦ Ἀρὰμ,, καὶ ὃ υἱὸς 
τοῦ Ῥομελίου, ὅτ: ἐδουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν 
περὶ σοῦ, λέγοντες" ἀνχδησόμεθα εἷς τὴν ᾿Ιουδαίαν 

χαὶ συλλαλήσαντες αὐτοῖς ἀποστρέψομεν αὐτοὺς 

πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἢ βασιλεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Τα- 

δεήλ. Τάδε λέγει Κύριος" οὐ μὴ μείνῃ ἣ βουλὴ 
αὕτη, οὐδὲ ἔσται, ἀλλ᾽ ἣ χεφαλὴ τοῦ Δρὰμ, Δα- 

μασχός" χαὶ ἣ χεφαλὴ Δαμασχοῦ, 'Ρασίν, Ἀλλ᾽ ἔτι 
ἑξήχοντα χαὶ πέντε “ ἐτῶν, ἐχλείψει ἡ βασιλεία 

᾿Εφραΐμ. ἀπὸ τοῦ λαοῦ " καὶ ἣ χεφαλὴ ᾿Εφραῖΐμ. Σο- 

μόρων" καὶ ἣ χεφαλὴ Σομόρων ὃ υἱὸς τοῦ ῬῬομε- 

λίου. Καὶ ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. 

Ἡγοῦμαι τοίνυν, ὅτι ὅ οὐ διὰ τῆς αἰσθητῆς ἀχοῖῆϊς 

πλησσομένου τοῦ ἀέρος συνίεσαν τὸν τοῦ Θεοῦ λό- 

γον οἱ προφῆτα!: " ἀλλ᾽ ἐπειδή ἐστιν ὦτα νοητῆς ψυ- 

χἧς, ἐπ᾽ ἐχεῖνα ἔφθανε γυμνὰ φωνῆς τὰ σημαινό- 

μενα. Καὶ τοῦτο αὐτοῖς “ ἐγίνετο, τῆς αὐγῆς τοῦ 

ἀληθινοῦ φωτὸς φθανούσης αὐτῶν ἐπὶ τὸ ἥγεμο- 

νιχὸν, χαὶ διαχονούσης τῷ φωτισμῷ τῶν προφη - 

τῶν. Ταύτης δὲ ἀντελαμόάνοντο τῆς φωνῇς οἵ 

γενόμενοι ἔξω τῶν φθαρτῶν αἰσθητηρίων, χαὶ οἱ 

σπεύδοντες πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἔξοδον. ᾿ Ὅτε 

μὲν γὰρ πρὸς τῇ θεωρία τῶν θείων γίνεται ἢ Ψυ-- 

χὴ; συλλέγουσα ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς πρὸς τὸ σῶμα ἐπι- 

πλοχῆς, ἐξιέναι λέγεται" ὅταν δὲ πρὸς τοῖς ἄνθρω- 

πίνοις ἐστὶν, ἢ χατὰ τὸ ἀναγχαῖον τῆς τοῦ σώματος 

ς (οάεχ τπιι5 πέντε ἔτη. 

ἃ ἘΔ οὐχὶ διά. Αἱ Μ55. φαΐπεμιε οὐ διά, 
]1τὰ Νίς5. οὔποθ. ἘΔΜΠῚ ἐγένετο. ΑἸΣΦαπῖο, ροσί 

Ξνὴς τι {185 Νῖβ5. διάχονου 

Γ  οιονο5 σὸχ Πρχὶ ὅτε υἱέν. Εά τε ὅταν, 



ΟΟΥΜΕΝΤ, ΓΝ ΕΒΆΙΑῚῪ 

Ε ; ἣ 
θεραπείας, ἢ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἐπιπλέον ἐχτεί- 

᾿ Α »- δ, Ἷ ν Ε.4 0 3. ὶ : 

νεσθαι πρὸς τὰ διαφέροντα, οἱονεὶ ἔξωθεν ἐπὶ τὰ 
ἣ 5 

ἔσω πάρεισιν, ὥσπερ εἰς οἰκίαν τινὰ, ἢ εἰς πόλιν 
Εὰ : ᾿ 

πρὸς τὴν ἐπὶ τὸ σῶμα συμπάθειαν ἐπιστρέφουσα. 
Ὁ ᾿ Ὡ "»" ,, 

᾿Επεὶ οὖν ἔδει ὁ λόγων Θεοῦ ἀκοῦσαι τὸν προφή- 
“ ᾿ , τὰς σον ΕΥ̓ “ἢ ὙΠ, 

τὴν, διὰ τοῦτο πρὸ πάντων αὐτῷ εἴρηται τό ξ. 
Ν Αὗ ΄ ν ο Ὁ, ,’ "» ν 

ελθε σὺ χαὶ ὃ υἱός σου. Τοιοῦτον δέ πώς ἐστι χαὶ 

τὸ ἐν Γενέσει κατὰ τὸν πρῶτον χρηματισμὸν εἰρη- 
ἊΝ ᾿ ἘΣ πα τ τὸς ἘΝῚ - 

μένον τῷ Ἀδραάμ- Κξελθε ἐκ τῆς γῆς σου, καὶ 

ἐχ τῆς συγγενείας σου, χαὶ 
, ᾿ Ξ , Ἐὰν 

τρός σου. Τελειοτάτη " γὰρ 

ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πα- 
ν» πα “- τ ͵ 

ἐξοῦος, ἣ ἄπο πάν- 
“Ὁ - - τ Ν “ 

τῶν τῶν σωματιχῶν ἀνάδασις, ἅτινα εἴρηται γῆ" 
"ἢ ᾿ ΡΈΣ 

χαὶ ἢ ἀπὸ τῶν αἰσθητηρίων φυγὴ, ἅπερ ὠνόμασται 
: δ) Ν ; 

συγγένεια" χαὶ τὸ ἀποστραφῆναι τὸν ὑπαίτιον βίον, 
Ἔ - ͵ ΕῚ »-ὅὄΘὄϑ “ 

ἐν ᾧ ' φχείωτο πρότερον τοῖς ἐναντίοις ἐπιτηδεύ- 

ΡΚΟΡΠΕΤΑΝ. ΘΑΡΌΤ ΥἹ- ΤΟΧΙ 

ἴθ μ 6.6. ΟῚ ΔΠΙρ] 15 ἀιιθαΐ,, αιιαϑὶ ἃ Θχιρυ ἰδ 
ἃ ἱπίρυϊονα 56 σοη[ορ ; ρουη 6. ἃς δὶ γθοϊρογοὶ 
86 ἴῃ ἐἰοηλτιπὶ «πὰ πη {ἀπ ἀπ: οἷν ΓΔ ΘΗ, ΘΟ ΡΟ 5 
Α[ΓΓΘοιΟμ65. Ῥὰν ΠΟΙ ρατινι5. Οτιοῃ απ. σι τι" 08. 
Θγαξ, πὶ Π6ὶ νοῦθα διάϊνοὶ ρυορμθία., ἰάθο οἱ 

Δηϊ6. Ομ ηΐᾷ αἰϊοίιι πη 65ι ; Ἐρριθάθγ {μ, οἱ Μ{ϊμς 

{μπι5. Τα ]6 681 φαοάαπι πο ΠΠπ|4 Θεϊαπ Θμ 515, 
Ζαχία. ρυϊπιιπι. οὐδοιἝιη ΑΡΡΆΠ 6 χρη άϊίιηι : 

Ἐβγθάθγο ἐδ ἰεγγα {πᾳ,, εἰ (6 σοσπαίίοηπο ἔμ, οἱ 

εἶο ἄοηιο μαϊνὶς (εἰ. ΝᾺ ΤΩ ΒΟΥ ΓΟ ΒΒ. Π1118 ΘΟ 5515 
51 ἈβΟθῃϑι15. ἃ}0 ΟΠ ΏΪΡιΙ5. ΓΘ λτ15 σΟΥ ΒΟΥ 5, (τὰ: 
5ππῈ [Θυρὰ ἈΡρΘ]]αἴδθ, θβίαιιθ [τὰ ἃ 56 Π51}0 115, 4α] 
ΘΟΘΠΆΠΟ διιηΐ νοθατ], Θὲ ΔΠΙΠ15 ἉΥ̓ΘΥ5ι15. ἃ γ]ϊὰ 
ΟΡ ΠλΪηΐ ΟΡποχία., ἴῃ “πὰ ατ5. ΘΟΠ ΓΑ 115 διπἀ 15 
{π|ῶ5. ἀΟπλῖ15 ρα γῚ5. πιι ποι ραῖα 5ΠῈ, 5656. ὈΥ 5 

μασιν, ἅπερ οἶκος εἴρηται τοῦ πατρός. Καὶ μετ᾽ τ ἁὐάϊχοναι. ἘΠ βάν! μοϑὲ βου ὶ ρίτι ὁδὶ ἐθ βοάθῃι 
- - [2 

ὀλίγον δὲ περὶ τοῦ αὐτοῦ ᾿Αδραὰμ. γέγραπται ὅτι 
- " εἰ 

᾿Ἔξήγαγεν αὐτὸν ὃ Θεὸς ἔξω. ᾿Επειδὴ γὰρ εἰδὲεν 
"» - ν᾿ ᾿ δ Ὁ - , ἘΝῚ ΚΙ 

αὐτοῦ τὴν πρὸς τὸ ἐξελθεῖν προθυμίαν, αὐτὸς αὐὖ- 
: ἢ ἢ , 

τὸν πρὸς τὸ τέλειον τῆς ἐνεργείας ἐχειραγώγησεν. 

Αὐτὸς γὰρ καθ᾽ ἑαυτὸν οὐχ οἷός τε ἦν ποιῆσαι. Διὰ 
ΕἸ δὰ ; 

τοῦτο, καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ πρώτου προστάγματος, εἰ 
ΑΔΕ, , 

ἐξέλθοι ἔξω, ἐπαγγελίαν λαμθάνει τῆς ἀπολαύσεως. 

Ὅτε δὲ ἐξήγαγεν αὐτὸν ὁ Θεὸς, ἐδίδασκεν αὐτὸν 
τὰ ἄνω ζητεῖν, οὗ ὃ Χριστός ἐστιν. 

ΖΞ ἐτρκ οι Σ 
Καὶ Μωσῆς δὲ, ὅτε τῶν ἀνθρωπίνων ἔξω ὅ ἐγέ- 

νετο, ἀποσχολάζων τῷ νῷ πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν 
- Ὁ ν᾿ 

λογίων, ἔπηξεν ἔξω τῆς παρεμόολῆς μακρὰν τὴν 

ἑαυτοῦ σχηνήν. Διὸ χαὶ πᾶς ὃ ζητῶν τὸν Κύριον 
ὌΝ , : Α Ψ; σ͵ 5 ᾿ὕ 

ἐξεπορεύετο εἰς τὴν σχηνήν. “Ὥστε ὃ ἐπιπλέον δια-- 

θεδηκὼς ἀπὸ τῶν ἀνθρωπίνων, ἔξω τὴν ἑαυτοῦ Ί θ ᾽ 

χαταπήξει σχηνὴν, ἵνα παγεῖσα χαὶ ἑδρασθεῖσα 
ΕῚ ω - --ε λ᾿ ΄ ᾿ Α - » 

ἀσάλευτος αὐτοῦ ἡ ζωὴ διαμείνη. Διὸ καὶ νῦν μέλ- 

λοντα προφητεύειν, χαὶ λέγειν τὰ προστασσόμενα : ᾽ οὐ 
Η - γα Ἂν ἘῸΝ Ε 

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἐξελθεῖν ὃ Κύριος ἐπιτάσσει " οὐ μό-- 

νον δὲ αὐτὸς, ἀλλὰ χαὶ ὁ χαταλειφθεὶς Ἰασοὺδ ὁ 
΄“᾿ τΊ Ὡ τ ,ὔ δι « ΕῚ Ὁ , 

υἱὸς αὐτοῦ. ᾿Πμφαίνεται δὲ, ὅσον ἐχ τοῦ λόγου, 

ὅτι ἐχ πολλῶν εἷς αὐτῷ περιελέλειπτο υἱὸς, ὃν καὶ 

αὐτὸν ἐῤούλετο ὃ λόγος μὴ ἀπολείπεσθαι τῆς τοῦ 

πατρὸς ἕξεως, ἀλλὰ συνεξιέναι τῷ πατρὶ, ἐφ᾽ ἃ 
- κ 

" προεχαλεῖτο αὐτὸν ὃ Θεός. Ἐπειδὴ δὲ ἑρμιηνεύε- 

5 ἘδπῚ εἰ Ἀδβ. βθοιιάτιις λύγον. ΑἸ 4υΐπάιο Μ55. 
λόγων θεοῦ. Ηος 1ρ50 ἱπ Ἰοδο ποβιγὶ βὲχ Μ85. ἀχοῦσαι. 
ἘΔ ἀχούειν. 

5 Ἐ41Π ἡ ἔξοδος. Πεοϑὲ αὐιϊοαϊας ἴῃ Ῥογυυραῖὶβ. 
᾿ ἘΠ εἰ ἔτεβ Μ55. οογγηρία ἀτιαθιις ψοοῖθιις οἰκείῳ 

τό : {πο νἱτίτιπι οπὶ ποῖ ἀπἰπηδἀνογίογοι (ὐοταρο- 
ἢρῖτιδ, ουπηχιια ΤΊ πιὰ τ πὶ ἱπιογργοιαιτοποπι οπιοπάαγο 
Ὑ6]1οΐ, πηο]ογα πο Ῥτοία!τε, 516 ὁπῖπὶ ᾿πτγργοίαι τιν 
σὴν ΠΟ] Πππριο τος ῬΟΥῚ 1551 τητι5, (μα μεμα 

ΑΡνάλᾶπιο : Εαμαϊξ ὀιην [εις ἤογας. Ῥοβιηιιαμπι ὥει. 15. 
ΘΏΪΏ ΘΟΠΒΡΟΧΙ  {ΠΠπ|4| ἀτι0 θη οδτι Θρυθ ἰθηα] 

«ἐβ: ἀθυ τιπὶ., ἰρ86. θὰ) ψ 1 πλᾶπα ἄπιχὶ! δά 

ΟΡΘΡΙ5 ρθυ[ϑοιοπθηι. Ναπι Ορι5 ΡΟ’ 56 Ποὴ ρῸ- 
ἴογᾶϊ οἰοονθ. Οὐανο οἱ ἴῃ Ρυΐπηο ρυϑοθρίο, 5 
ΤΠ060 Θχιθυῖς [Ὁγ 5... θοποχι {το πάἀογι δο- 

Οἰριε Ργουηἰβϑίοηθπι. 564 οαπὶ δα τιχίδδοε. οἰιπὶ ζρίώερν. 

Τηοῖιβ, ἔπη ᾿ρ5.1} ΒΡ υ πὰ Ὁ] ΟΠ  5[π|5 οϑὲ, απιι- 

γϑγ ἄσοοιῖε. 

τοά. Ουΐῃ οἱ 0565 ΟἸχΠη 56 ἃ δ π}] ἰδ γα ΠΟ πὸ 

Βαν Πλἃ ΠΑΡῚ ΠΣ ὙΘΥΊΙΠῚ 51 ΠΟ ἰδδθῖ., Πιθηϊοπηητι ξασά. 33 

φοπίυ 55θῖ αὐ ἀν᾽ πονιιηὶ ΘΙ αϊουιιπὶ ΘΠ θη ρ]α- 7 

{ΟΠ 5 ἰοπ 6 ἃ σα 5. }15 ἔθ ΘΥ Πδοα πιῈ ϑυιτιηῖ ἤχὶς. 

Οὐαρυ ρου (αἰ β 5. ΠαδοΡ θα. ΠΟ πιη., ἀκ 
τὰ θυ πδου]ιιη Θρ ΘΠ ο] αξιν". Τα τι6 Χα] 56 μι] - 
Πλ11Π} ΓΘΗΙΟΥΘΕῚΓ ἃ} Πιμ 8 Π15 ΠΘΡῸΙ 5, ΘΧΈΡΙ Π5Θοῖι5 
ἔσθ δινειι ἔ ΘΥ ΠΔ ΘΠ τιμὴ 5 ταΐ ᾿ρϑῖτι5 νἱτὰ [ἀπ ἢν- 
πλᾶτα Θὲ 5: 111, ρου πθαὶ ᾿ποοηειιβδα. Οἰιαμ- 
ΟΡΡΘπὶ δὲ πππο ἔβαϊα πὴ {11 Θγαξ ν Δ ΟΠ ιιυι5, 

Ῥοίάιιθ πιιῃ ἈΠ Γιῖ5. ΡΡθθοορία,, οογθαϊ ΒοΙΪΠιι5 
{πθοι; πθο Ἐβαϊὰπὶ 50] 11Π}., 5641 δὲ ἢ] δ͵ὰ5 

Ψά5ι}}}, 41 [πογαὰΐ ἀνθ] οῖιι5. ῬΆ]Δ ΠῚ δϑὲ ἁπΐθπι, 

«πιαπίμπηι 6χ ΠΪ5 νυ ]5 ΘΟ Προ υ Πσθὲ, ΕἸ πὶ πη ]- 

ΟἿΠῚ ΘΧ ΠΉΜΠΕ15 [Ἐ|556 6ἱ 511} 6 ΒΕ θη : {116 ΠῚ ἰρ511ΠῚ 

φίϊαι. ΠΟΘ Ραϊ ΘογΙρινα ἃ ΡΑΙΘυ Πἰδ ΤΟΥ θ 115 γ6-- 

νίία ρηοργία οὐαὶ : ἵπ φμα αϑεθαϊ τιἴ δια αα ργοργία. 

Αἱ ΒΟΡΙ βοσιπ τι οἱ φαδτέιθ οσπὶ (0}Ρ. βδοπηο οοπ- 

7αποῖο ὠχείωτο, ἔχε ψμα σις ρυΐμς οοπίναγὶς οἰμα ἰἰς 

5656 αὐἰϊχοεναξ : απ δοτιρίατα «αϊη ρ᾽απθ Ἰαϊορστὰ οἵ 

ἱποουτιρία 511, Δι θιταἴασινηι Ζαοπιζιιάτα ποη ρυΐο. 
ἃ ρίονοβ αἰϊψαοί ΠΡ γ] ἔξῳ ἐγίνετο. [Ῥαυ]ο ροϑὶ ἔξω 

τῆς ρῥτὸ τῆς ἔξω 5Ξοτίρϑί πηι οὐπὰ (οὐ. 484 εἰ ΒΙΡ}].1 

» (οάῖςο5 πομπα}}} προσεκαλεῖτο. 



Εεείε 9. 8 

Ἐχοὰ. 

10. 11. 

19: 

Ῥιον ἡ 

ἐμιον αι 

93. 

ἐράθνθ, 564 ἀππᾶ οἴϊῃλ ρατ6 Θργθα , ται θὰ δα αι 

Ῥοιις. ΘΟ πον τα ναι, οοηἤσονοῖ. 564 αιῖα Ταβα]. 

51 ἱπῖορ του 5.. 146} Θδὲ 86 Θοιρθ» 615, οβίθπαϊε 

Θονίρτανα ππ σα τι6 ΠΟΒΓΠῚ., ΖΕϊ θ6υ" ΡΟ Π ΊΘη- 

εἴαπι ἃ Γπγυ Ό]ΘΠΕ5. σαΡΠἶ5. ἈΠΟ Ρτι5. οχῖρθ ν ]ι- 

τλπ15.,. ῬΌσ56. ΠῸ5. δὰ [πιπς δχίταπὴ ΡΟΥΘ ΠἾ "6, δὶ 

το 0. οἴιπ ΡΙΌΡΙΙοῖα. {πουῖ πιι5. Φα] Θ ἴθι. ἀπ] [6 ΠῚ 
δ. ρου ἰον ΠῚ νἰὰηὶ {85 ἃ Ρἰδοϊπαπι ἀθνὶ [Ἁ]]ΟΠΪ5 

ἀτιοῖε ἀνεῖρενθ. Ἡϊὸ αὐτὶ Ἰοοι5. διϊαπι ΡῈ Πίος 

εἶα πὶ Πποίτι5 οϑῖ οἵ ᾿ἰπϑὶσηἶβ. ΒΟΥ ρ πα. ΠΌΙΡΡΘ 658, 
δός - - 

ἘἈΠαρϑάσθπι ἃ} Α5ϑυἸΟν ἢ ΤῸ5 6 6 ΤΔΟΠ5 ἴῃ 16- 

Ὑἰιβα !6 ΠῚ Οἴμπ ἱΠσΘ ΠῚ ΠῚ ΔΤ ΠῚ 5511 [1556 ἈΓ 116 

ἃ ἀααοοάιιοίιμ. Ρἰδοῖ πὸρ. ΘΙ ρΘυ ον ]5. ἴῃ Υἱὰ ΔΘ] 
(ἩΠ]Ο μα. ΟΠ Ε|556. Ἐογῖθ θυϊαην ἴπ ΒΟν ρει γοο 

γ 5 ἀοοιιπηθητιιηι ΑἸ χιιο οοπτποῖαν, {πος δὰ 

ἸπΟ πὶ ΡΟΡ Πα οι ΔῈ] Π6 1}, ὙἸἀο] σοι φαοα 

ὁρουΥῖδε γθοθάθιθ πῸ5 ἃ ΟΠ 115. ΠΡ] ΘΟ 15. Πππηϊ 116 
Ἰδοθηιι5, ἀτατι6 ἃ βι θυ πὰ [ὉΒΕΙ Πα : ΠῸ 0}Ὸ- 
ϑνοϑδὶ, ἀσαᾶπι δὰ ὀχρανσαπάτμ ἸἀΟπθαΠ., οἱ 
ἄστατη [ἉΠ]Ο Ἶ5. ΒΟ 65 ΘΧ θυθΘ ΠΕ5. Βιιπλτ5. Ἰην Θη- 
ταν : 14 φαοά ποθ ]5 Ριοάεβι ἃ Ἰρ] 6 πάππὶ ργα- 

4. Ξερίαπι ἘροΪοϑίαϑίθθ, {1 ἀἴοῖε: 1χε μισεῖ ἔθη ρΡΟΤῸ 

οἰτιὶ ἔα τδειἱπιοπίω οαπεϊία. Οὐῃ οἵ Τοτη πιι5. 

οαηὶ ΜΙΟγ δὶ οὐδ !α άθρθῖ., ΡΥ ΘΟΘΡΙ τ ΡΟΡα]ιι5 

λοι ἀπά τὰιγτι5 σῖια Ἰανανοῖ νϑϑεπηθηίΐα. 7265 οσι- 

εἰθτις ἰδπιϊητοτιίιι τά εἶθ ροριιῖο, εἰ ριιγὶ σα {ἰ1ος 

μοάϊδ οἱ ογάς, οἱ ἰανοτιὶ υϑοίἰπιοπία σία ; οἱ οἰσιῖ 

Ραγαιϊ ἵν ἀΐθπι τογίϊαπι. Οὐ ἀπ τθ πὶ Θοιιβα6 μθὺ- 

Εἰσουὶ, νθβδίθηι διϊα πὴ Πα 14 }6ΠῈ Ῥυ το ραγαῖαπι Πὰ-- 

Ια]. α«. ὈΘΡΙ τ, αὶ πο, Πα ι15 τπΔ 1115 ἃ ΡΘΠΡῖι5, 6 Βροηϑὶ 

{πα ] απο δ] οἴατιιν 1ἢ ΤθηΘ Ὀγὰ5 ΘΧ ΘΟ 65. ΠῈ]ο ἰσ]- 

τὰν, ἰπ4αἰτ, ΑσΠαζ, Οϑδόγνα τοὶ σἰΐθας. Τὰ ἁυίδιη 5 

πο 5. φαοάτιθ α{Π|6 Γι Ὶ Ε ΘῈ ΟΡ ΡΟΥ Πα Πιι 1, τι ΘΟ 

ΠΟΒΓΠ1ΠῚ Οἵα} ΟἸΠΙ οτἰϑίοα τα βουνϑιητι5. (δὲ ΘΗ ΠῚ 

Πονιὶς οτιφιοαϊωι αἰγίτεηι σιιιίηι., οἱ βίαν, ἦτε ράθ6 
δισιὶ οπιπία {ι μοςοίθὶ : αὶ διϊαπη. τὰν] ὰ 
τυχη αἸ τι πιὸ 5 15. ΟΠ τ] 6501, ΠΘῸ. 60. {{ΠῚῸ}Ὸ 

ΘΟΥ Ρ᾽ ταν, θη ῬαΓΘΡΘ. 5016 η 0 {}} 1] Θ ἢ ἴδ ἂς 
ὁοποιταῖα. ΔΠΪΠῚΪ ΘΟΠΙΠΊΟΙΟΠΟΒ.. ΠΟῸ ΔΠΊρΙΠἾτι5. 

ἸπΠνιπο οϑὲ απίιπο,, 5664 5ρΊυτπὶ [ΟΡ ΤΠ ἴΠ15 οΡαυ-- 

πᾶ ζαιν. 
195. Διέσιιθ ἐϊπιρας αὶ ἀπονιις ἰἰβτεὶς «ἰιἰονείτ 

ἰσιογιίν {πεπιὶθ ατείτεην. Τα] Θλαν ΠΟ ΠΙΘ ΘΓ ἃ 

ῬΘυβα ΠΠ] ιῖ5. σΘμΠΠ Πα Πν Ἀγ ΠΪ5, ΠΘάιιθ ἃ μοῖθ- 
γοδοχουιιι ΑΒ ΡΒ μλ115: {τι σι π| ᾿ΐσπα ἄϊιο, γο] 

971 βὸχ Νῖβ5. Αἴ δατεὶ πρὸς τῇ χολυμδήθρα. 
ἃ Ταρτῖ αἹ χιιοῖ ἀπῖῖααὶ ῥύπον χαθαίροντος. 

ὁ Π|α, ὁ δὲ ἐκεῖ εἴς., (ὐμὲ ἀμέεπε 60 τιδῴτα ρεγιΐς ὁ - 

»ΐ, ἴϊα 1π|6]] 1685 νο] πὶ : (μὰ 56 ἔρδε μιινὶοανενῖι, 
“μὶ νεςεϊπιενία δα ἰαυενῖέ, νοὶ ροῖπις, (ρει σον εἰς 

απὶπιὶ αὐ οιογ δον. 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝΜ 8. ΒΑΒΙΠῊ ΜΑΟΝΙ. 

5. Ἵ ."» , δα ΩΣ ς ὦ - 
ται ΙακασουΌῦ, ἐπιστρέφω πᾶσιν ἡμῖν, τοις ἐχ 

ν 

ΕΝ Ὁ 
τανοίας βουλομένοις ἐξελθεῖν ἀπὸ τῶν παθῶν τῆς 

σαρχὸς, ἐν ἣ 

προφήτου γενομένοις, χατορθοῦν τὴν ἔξοδον. Κε-- 

λεύεται δὲ ἀνελθεῖν ἐπὶ 

δείχνυται ἣ Γραφὴ, δύνασθαι μετὰ 

Ν Ὕ 
ὁδὸν τὴν οὐσᾶν τὴν ἄνω 

“ πρὸς τὴν χολυμδήθρ ραν 

Ἔστι μὲν οὖν, καὶ χατὰ 
τόπο οὗτο Γέ ; τ Ν ὅτι ἀπέστειλε βα- ς οὗτος. Γέγραπται γὰρ, ὅτι ἀπέστειλε 

σιλεὺς ᾿Ασσυρίων Ῥαψάχην ἐκ Λάχις εἰς ἹἽερου-- 
ν Ξ αν ΔῸΣ ΕΝ 

Ὁ σαλὴμ μετὰ δυνάμεως πολλῆς, ἢ ἐν τῷ τ 
Ἢ ἐ δῆμον : 38 : Ἐπὶ 

ὑδραγωγῷ τῆς χρλυμοηβρας τῆς ἄνω, ἐν τῇ δὲῷ 
Ἔ 

τοῦ ἀγροῦ τοῦ γναφέως. Τά αγα δέ τι χαὶ διδαχτιχὸν 

ἔχει πρὸς ἠθῶν παίδευσιν ὃ λόγος, ὅτι χρὴ ἀοί- (εὐεπορῦς ἢ ευσιν ὃ λόγος, ὅτι χρὴ ἀφ 
στασθαι τῶν ταπεινοῦ χαὶ χαμαὶ ΣΕΙΘΩΘΩΣ χαὶ 

πὶ τὰ ἄνω ἐπείγεσθαι ὅπου γε ἐνομένοις, ὕδω 
ν᾿ ᾿ 

ρ ' 
ἊΝ Ἂ , 

ἘΝ ΟΣ χαὶ ἀγρὸς γναφέως, τοῦ τὸν ῥύπον 
ἢ Ὧν ἀποχαθαίροντ ρεθήσεται᾽ ὃ ροντος, εὑρεθήσεται 

πρὸς τὸ τοῦ ᾿χχλησιαστοῦ παράγγελμα, λέγοντος" 
Ξ Ἐ᾿ 
Εν παντὶ καιρῷ ἔστωσάν σου τὰ ἱμάτια ) Ἵ 

᾿ ᾿ Ξ ἘἈΡΞ Β 
χαὶ ὃ χρηματίζων τῷ Νωῦσεῖ » πλύνειν 

ἐν Δ ι “ Ξε - “2 
τὰ ἱμάτια τὸν μέλλοντα ἀχούειν τοῦ Θεοῦ. Κατα- 
δι, 5 ᾿ Η͂ΘΑ ΓΟ  ὩὡΡΑ͂ . φῳ ΕΝ ΄ 
δὰς διαμάρτυραι τῷ λαῷ, χαὶ ἅγνισον αὐτοὺς σή- 

νων ἢ , Ν 
μερον χαὶ αὔριον, καὶ πλυνάτωσαν τὰ ἱμάτια αὖ- 

ΔῈ τς ν δ εἴ 3 ᾿ ᾽ δὴ , 
τῶν χαὶ ἔστωσαν ἕτοιμοι εἴς τὴν ἥμεραν τὴν τρι- 

Ν 
Ὄ ὃς “ ἐχεῖ πλεῖ » χαὶ τὸ τοῦ γάμου ἔνδυμα 
ΡῈ ι 
ἕτοιμον ἕξει, πρὸς τὸ μὴ, δεθεὶς χεῖρας χαὶ πόδας, 

, ὩΡῸ ἀπὸ τοῦ νυμφῶνος εἰς τὸ σχότος δίπτεσθαι τὸ ἐξώ- 
ἢ Ἂς 

τερον. εἶπον οὖν, φησὶ, τῷ Ἀχὰζ, Φύλαξαι τοῦ ἥσυ- 

γάσαι. 'Γοῦτο δὲ χαὶ ἡμῖν γρήσιμόν ἐστι πρὸς τὸ πά- γάσαι. 'Γοῦτο δὲ καὶ ἡμῖν χρήσιμόν ἐστι πρὸς τὸ π 

σὴ φυλαχῇ τηρεῖν ἡμᾶς τὴν ἑαυτῶν χαρδίαν. ᾿Εὰν 

γὰρ ἰσχυρὸς φυλάσση τὴν ἑαυτοῦ αὐλὴν ἐγρηγόρω γὰρ ἰσχυρὸς φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλὴν ἐγρηγόρως, 
35 ἐγ εἰρήνη 
Α 

ἔν πἢ ὙΦ ἜΣ 2. Ἐον ΤᾺ ᾿ 
ἔστι παντὰα τὰ ὑπαργχόντα αὐτου" ὃς χαὶ 

Ἀ - ἜΑ ἄν νι τὰ “Ἢ Ὁ - , 
ἡἡσυχᾶςειν τον οχλὸν χαι τον θόρυθον αποσειομενος. 
ΑΨ ΣΟ ΣΈ ΤΕ ΕΣ ΠΣ ἊΣ 
χαὶ μὴ φοβούμενος τὸν παθήτιχον φοῦον, μηχετι 

ἀσθενῶν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ τῷ πνεύματι τῆς ἰσχύος 

χαθωπλισμένος. 

Μηδὲ δειλιάσης ἀπὸ τῶν δύο ξύλων τῶν δαλῶν 
’ - ν “ Ἷ “ - 

τούτων τῶν χαπνιζομένων. Πρόσταγμα ἣμῖν, μὴ 
ΡΑΜΕΙ ς ἀνα τ ΕΙ δειλιᾶν ἀπὸ τῶν “Ελληνιχῶν πιθανοτήτων, χαὶ ἀπὸ 

ἶ Ξ Η ; Ἐξ 
τῶν παρὰ ἅ τοῖς ἑτοροδόξοις δυσφημιῶν, ἅτινά ἐστι 

ΤΩ ΑἸ χαῖθιις (οαἸοῖΒιις βου ρίαπι γερουῖαγ ἐν εἰς 
ρήνγ, ἔσται. Μοχ αιΐπαιε Μες, ὃς καὶ ἡσυχάζει. ἘΔτῚ 

δαθίπάς 5ὲχ Μς5. ἀποσειόμενος. ἘΦΤ ψεΓῸ ἡσυχάσας. 

ἀποσείσαβενοςς 

ἄεπι ἘΣ βοπίοπεϊα. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΓΝ ΕΒΑΙΑΝ 

δύο ξύλα, μᾶλλον. δὲ 
τοῦ φυτοῦ τὸ ζωτιχὸν, καὶ τοῦ ξύλου τὸ ἰσχυρὸν , 

μὴ " ἔχοντες δὲ τὸ τοῦ πυρὸς φωτεινὸν, ἀλλὰ δα- 

λοὶ χαπνιζόμενοι, μελαίνοντες μὲν τοὺς ἁπτομέ- 

δύο δαλοὶ, ἀπολέσαντες μὲν 

νους αὐτῶν χαὶ σπιλοῦντες, δαχρύειν δὲ τοὺς ὀφθαλ- 
εὖ -- - 

μοὺς τῶν ἐγγιζόντων παρασχευάζοντες. Εἰ δὲ θέ- 

λεις νοῆσαι τὴν ἀπὸ τῶν καπνιζομένων δαλῶν βλά- 
, "- - -Ὁ 

θην γινομένην ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτοῖς χαπνοῦ, μνήσθητι 
- - , « ΠΝ 

τοῦ Σολομῶντος λέγοντος" Ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι 
" . βλαδερὸν, χαὶ χαπνὸς ὄμμασιν - οὕτω παρανομία 

ΜΕ, ΄ 353. Ὁ -“ τοῖς χρωμένοις αὐτῇ. Οἶμαι γὰρ ὄμφαχα μὲν εἰρῇ- 
Η ἂν ὦ, «ὦ ἘΞ , » 

σθαι τὴν ἀπὸ τῶν τῆς χαχίας πράξεων ἁμαρτίαν, 
Ὁ τυ ς ΠΡ τι δ ΚΑῚ ΄ , ΠΣ, 

χαπνὸν δὲ τὴν ἀπὸ τῆς ψευδωνύμου γνώσεως βλά- 
αἵ ᾿-» ν ΩΣ δος “ - ᾿Γ᾿ ΄ 

ὅην, τὸ διορατιχὸν τῆς ψυχῆς ἡμῶν συγχέουσαν. 
“Ὅςτ δὲ ἕν ξ- Α - ᾿ -Ὁ- θ ΠΣ 

αν δὲ γένηται, φησὶν, ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μου, 
ϑ ΄ ν - 

πάλιν ἰάσομαι. Τουτέστι, μετὰ τὰς ἐπιστρεπτικὰς 

πληγὰς, ἐπειδὰν ἱκανῶς ἔχουσαν ἴδω τὴν διόρθω- 

σιν, οὖκ ἀφήσω αὐτοὺς ἐν τοῖς σχυθρωποτέροις " 
“ ΡῪ » .9 Ἐπ Ζ -- , Ε ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ ἰατρὸς“ λέγοι τοῖς χάμνουσιν, ὅταν 

Ν Η 
τέμω, καὶ ὅταν χαυτηριάσω, οὔτε τὴν τομὴν, οὔτε 

τὰ ἀπὸ τοῦ χαυτῆρος ἕλκη ἀτημέλητα χαταλείψω. 
Α - - Ἂ τ 

᾿Επειδὰν γὰρ ἀνυσθῇ τοῦτο, δι᾽ ὃ τὰ ἐπίπονα πα- 
δ εἶς ΑΝ ΠΡΟ ες ΄ , 

ραλαμδάνεται, τότε ὅ τὴν λειπομένην θεραπείαν 
τ ἐπαγαγὼν, εἰς τὴν δγείαν ἀποχαταστήσω. 

ἜΞΩ Ε 
Καὶ ὃ υἱὸς τοῦ Ἄρχω,, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ Ρομελίου, 

Ψ , -» ὁ ὅτι ἐδουλεύσαντο βουλὴν πονηρὰν, λέγοντες " ἄνα- 
6 , θ " ᾿ Ξ ὩΣ ν ΡΖ - σόμεθα εἰς τὴν Ἰουδαίαν, καὶ συλλαλήσαντες αὖ- 

- ΄ ἢ -“ 

τοῖς, ἀποστρέψομεν αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, χαὶ βασι- 

λεύσομεν αὐτῆς τὸν υἱὸν Ταδεήλ. ᾿'Γάδε λέγει Κύ- 

ριος Σαδαώθ- οὐ μὴ μείνη ἢ βουλὴ αὕτη, οὐδὲ 
ἯΣ 5 3 δ ΡΣ - ,., ΄, {ε:-» - 
ἔσται. ᾿Επεὶ οὖν συμφωνοῦσι δύο λόγοι, ἦ οἱ ἔξω τῆς 

ἀληθείας, χατὰ τῆς Ἐχχλησίας, ὅτε υἱὸς τοῦ Ἀ- 

ρὰμ., ὃ μετέωρος λόγος, ὃ ἐπαιρόμενος χατὰ τῆς 
’ Ὁ - - 

γνώσεως τοῦ Θεοῦ, χαὶ ὃ υἱὸς τοῦ Ρομελίου, ὃ λό- 
Ἃ ; ΜΝ 

γος ὃ ἐκ τῆς μετεώρου περιτομῆς, ὃς, προφάσει 
, - 

ἡνώσεως χαὶ ἐμφάσει τῆς περὶ ὑψηλοτέρων διδα- 
δ᾽ ὕ - 

σχαλίας, ἀφίστησι τῆς χατὰ τὴν ᾿Εχχλησίαν τοῦ 
“- , γ 

Θεοῦ ἀληθείας - ἐδουλεύσαντο τοίνυν οὗτοι βουλὴν καὶ 
«͵ “- - ἣν πονηρὰν, ὅτι συνομιλήσαντες τοῖς ἐν τῇ Ιουδαία, Ἵ : 

͵ - 3 ΄“ -ἰ Ψ - ""»ὦ» 

τουτέστι, τοῖς ἐν τῇ ἐξομολογουμένη ψυχῇ (ἔξο- 
, Η͂ νὼ 3 ἢ 

μολόγησις γὰρ Θεοῦ ἣ Ιουδαία δ μετονομάζεται), 
ΕΥ “ Ὁ -Ὁ - 

ἥντινα διὰ τῆς ἐν τῇ διαλεχτιχῇ πιθανότητος ἀπο- 
, ι ᾿ Ε ΄ 

στρέψωμεν πρὸς ἑαυτοὺς, ἐπαγγελλόμενοι μὴ ἄλ- 
,’ , ἊΝ - " 

λον τινὰ δώσειν βασιλέα, ἢ τὸν υἱὸν τοῦ Ταδεήλ᾽ 

Ῥ Βῖς ποβί τὶ βὸχ Οοάϊοες, πἰϑὶ ψυοα ἴπ ἐσῖριις Ἰερα- 
τὰ τὸ ἐχ τοῦ. ἘΦ ἔχοντες δὲ τοῦ πυρὸς φωτιστικόν. 

« Νεζεγεβ φυΐπφας ΠΠΡγὶ λέγοι. ἘΔΤΕ εἰ (Ο]Ρ. ρτῖ- 
πηῖι5 λέγει. 

ἃ Πὰ βξεχ Με. Αἱ δα τὴν ἑπομένην θεραπείαν. 

“ἜΘΕΙ ὅτι ἐκεῖ, γοχ ἐκεῖ ἴπ ΜΞ. ποῖ Ἰδρίταν, Ν ες 

ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ, ΟΑΡΌΤ ΝΕ, 

Ροῖτ5 ἘΠ Οπο5 ἄπο, «αὶ γἱτα}} ρ]αηίο υἱνίαξθ ἂς 
ΠΠσηὶ τΌθογῈ ἀδϑεται., ᾿σηἷ5 βρίθπάογθ ρυ 1 
ΠῸῺ 5ιηΐ, 56ἀ 5ιπξ {ΠΠ᾿ῸΠ 65 ἔπι! σα Πἴδ8., 4] 605 
ἃ Ζυθιι5 ἐαπσιιηίαν θη σγαπε,, τηδου]απίσιιθ, εξ 
Θοι]ο05. 5101 ργοχίπια ἀοοθάθηξπιπι ργονοοαπί δὰ 
Ἰαουυτμα5. Οὐοά 5ἱ ποβδ58 νἷβ {υαπέιπι αἰοναϊ ἀ6- 

τοῖ πη Θ ἢ ΕἸ ἔπ πλτι5. ΠΕΙΟΠ τι πη {πη ΠΣ Π ΠῚ 5, ΠΙΘΠΉ]ΠΘ- 

Υἷ5 ϑ8] πο πἶ5, {αὶ ἀἴοῖε : δέοι ρα ἀσοῦϑα ἄθπ- Ῥέου. το. 

εἰντιΣ ἐπὶ πιοχῖα, οἔ ξμιιιις οοιεἰῖς : 5[0 ἱπὶῃεῖίας τὰ 

εἰς φιιῖ κεἰτετεί τι ἐπ. ἘΞΪΠΑν ΕΟ . ΟΡἱπονΡ, βθοσαξαμ 

ἰπ᾿ πο Ε185 ΔΟΙΙΟΠΙθι15 δ τατη, γοσδ τα} τινὰ ἀσου θὰ: 

Πποχὰ γ61Ὸ ἃ ἴαϊδα βοίθητα οὐ ἔπι πὴ ΠΑΡΘΠ5., ἃ 

ΠΙΘΠ 5. Ποϑίγοθ νἷπὶ ὙἹ 6 Π4Ὶ σοη απ θπ5., ἔπι Π|1|5 

ἀϊεῖεαν. Ομ απίοπι δα σι οτῖςε, ᾿παιῖ, σὰ μιτο- 
τὶς πιεῖ. σιίγϑίεπὶ σάπανο. ρος εϑῖ. ροϑὲ ρμίαθαβ 

διπθπ ἀπ] οατιβα πῆ ϊοῖας.. ΠῚ Ἰἀοπθᾶπι ἃς 5- 

Ποϊδηΐεπι νἱάθσο ΘΠ! ΟΠ 6 ΠῚ, ΠΟΠ 5᾽ΠᾺΠῚ 6Ὸ5 

Ρα᾿πἶβ σγαν οὐ! α5 ἀἰΠΙ οἵα! : ἀτ|α51 ὩοσΡ 5 αἰσαΐ 
τπηϑάϊοιιβ, ἘῸΪ Ρυϊπηιπη. 5ΘΟΟΤῸ. , δὲ δάιπονθῦο 

αι ου πὶ, ΠΟΙ 16 ραγίθβ βθοίαβ , ΠΘήτι6 Ὁ] ογὰ 6χ 

ΘΑΌΤΘΙΙΙ τιβί 9 Π6 ΓΟ ΠΟ π ἃ Ποο] σα πι. ΡΟΒΕΠΖΙΔΠῚ 

δηΐπι ἰὰ [πιουῖς ἔαοίιπη., ΟΡ {ποά παβοπηΐαν πη0-- 

[6ϑεῖςθ, ἵστα ἀἜπλτπὶ πιά δἸαμη Γ᾿ πιῶ π| ̓πά 66 Π5, 

ΓΘ απ δα π]ζα θη. 

τοῦ. Εἰ Πίμις ταπι οὲ Πίπις Ποπιείϊα., ψιιο- 
πίαηι ἱπίογιεπὶ σοπιιίπιπι πιαΐτσπι,, αἰϊοθπίες : 

«15οεπάεπιι ἐπ] μάκραπι εἴ οοἰ]οπιιοτιίες στάπι (5, 

αυετίετπιις δὺς αὐ πος, οἱ σοπϑί{{πόπιι5 Τόσο πι 
675. Πίμιπι ΤαΡεεῖ. Πες ἀτιίεπι αἴοῖ! ΤΠ) οπεῖπεις 

ϑαϑαοιι : Νοπ πιαπερῖε σοποίϊίπι πόα. τιδψιιδ 

γι. Βιψυϊάθπη ἄτ0 5ΘΓΠΠΟΠ65 ἃ γψογιαῖθ ΔΙ1Θη1 

φοπβρίγαπι δάνογϑιιβ Εςο  θϑίδπὶ., ἔπιπὶ Π]1τι5. Α γα ἢ], 

5611 5ΘΓΠῚΟ 511} 1πΠ|15., δάνθγϑιιβ Π)6ὶ 501 ΘΠ ΕΔ ΠῚ 5656... κτον, τῸ 

οἴου π5, ἴπππὶ ἅΠΠπ|ι5 ΒΟΉ 6] 1: 56ῖι οἰαἴϑ οἰγοιιπη- ὅ. 

οἰβίομ β 5610. {|| οἰ θπτῖ:5 ρνεοῖθχία, ἃ6 ἄσσον 
πε ΔΙΠΟΥΪ5 Θρεοὶθ., ἃ νουϊταῖθ Ἐςοϊθϑῖοθ Π δὶ ἀνο- 

οαΐ : ἱπίθγιι πε ̓ σῖ παν πὶ σΟΠ5.Π1π|ΠῈ ΡΥΑΥ τη, 1Π 60 
4π04 5ϊπὶ Πιιᾳ 6565. ροραϊιπι ]] αι, Ποὺ 6ϑὲ., 
605, ΠΟΥ ΠΏ ΘΟ 6 Π5. δϑὲ ἁηϊπηα. Ετθπῖπὶ ΤΠ εὶ 
ΘΟΠ  δσϑίο ΠΆ ΠΒΠΟΙΉΪΠΑ ΠῚ {π|258 5 {1181} 5150 ΓΊ15 

ΑἸ] θοῦοδθ ἀγσιι 115 ἀν θυ πηι5. ἃ Π05, ΡΟ] ]ΠἸσα πίο5 
ἀαῖτγοβ ΠΟ5, ΠΟ ΔΠΠ1Π1Π| ΓΘ 6 ΠῚ, ΠΪ51 Π]ΠΠπιπὶ ΤΆ 6], 

πος εϑῖ, Π]α πὶ θΟΩὶ Ποῖ ; 4π6πὶ φαϊάεια Πεὶ θΟμὶ 

ΔΙ παι ἀϊοιιπε, ᾿ρϑιιπὶ ΚΕ ΤῸ ΠΟῚ ΠΟΙΏΪΠαΠΐ ΠΟΠΙΙΠ}, 

τα πλυ]ῖο ἱπῖτα Ἀδρ, ἰογιϊα5 βασιλεύσωμεν α! 

ΓΔΕ οἱ ἔξω. ΑΒ εβὶ οἱ ἃ ποβίγιβ ξὲχ (οα!οῖθι5. 

Ε Μοπεὶῖ Πυρσαῖβ, ἀροσταρῆαπι Ατιρβ]ϊοαπι ΒΑΡ ιῖσεα 

μετωνόμασται. Ἐ7ὰ5 ἴπ πο Ἰοσιπα Ἐγι 1 {|5ϑ᾽ πηατα πιὸ - 

ἴαπη ἰθβογα ροϑϑιιπξ 5[π41οβὶ, 



τοῦ 

Ζμουιϑιῖρ. πρνΌ 6. πὰπο ΘνΔΠΘ 6} νόσοπι ἀροϊρίοηῖοϑ : Ομ 

γι εἰἰοῖς νοπιπι ἢ Λίδηιο ϑοτιιιΣ τισὶ σοῖιις 7]) εις. 

Οὐιπὶ ἰδῖταν νἱἀθυῖθ δου  ΙοῸ5. ΡΟ] ΠΟΘ πἴο5. 5016 η-- 
αἴαμ 5, ΒΘ ΠΕ] π 1 ποθ ἢ 65. Βα ρ᾽ ΘΠ Δ πὶ, Π6]] τη} 

Ἐποοβί ΠῚ Ἰπ[θυθηἴοϑ ἢ ἀρ ΙΓ Π]τιπὶ ΔΙᾺ ΠῚ 

οὐ ΠΠι) ΠΟΙ Π 6 185. ΘΕ Ϊα πη Πτ1π} ΘΟ 511 π|ΠῚ Ῥ ΑΝ ΤΠ 

1106. (θυ. {1 ΓΡΔ  ἸἀΠηλτι5.. ἄνουϑιι τηὰ-- 

Ἰσααιτα ἢΠΠππ|| {11 Αὐα πὴ δὲ ΠῚ ἈΠ 6 185 ΘΟ Πβ ΠΠπι πὶ 

Ἰὰς ἀδοϊαγαι ΤΠ  Πτι5., ἴον ν᾿ 6] 1οθὲ τὰΐ δεῖ οἱ τὺ 

Ῥονιηδηθαϊ Τ)6Ὶ ΘΟΠ 5111}, ΟΠ 5110} ὙΘΙῸ ΘΟΙΊΙΠῚ 
411 ἀδοθυῖαπε σοπ νὰ γὙ θυ [6 1, ΠΟ] τι πιὰ} σοι, 

564 οδδι δὸ βιι νυ τα ιν. ΟἸα ρΓΟΡΙΟΥ ἃ : Οἀριεῖ 
αἵνάηι 7) απιάδοι5, οἵ οαρμὶ Πανιαξοὶ Πασίπ. Πος 

οϑῖ, 51] 1 πλπιηὶ σὰρξ δϑὲ ΘΧϑθογΆ 116, ἂς Ρ]Θητι ΠῚ 

5 ΠΕ] ηἶδ : (πιὰ πο πα] ἀθι ΤΠ) ΠἸΆΒΟιι5.. δῖ Πἴθι- 
ῬΓΘΙΟΥ5., ϑοπὰϊ 58 Πρ ιι Π6 πὶ βᾶσοὶ. ΕΓ νΘΙῸ 5ᾶσοι5, 

Ραμ θη ἴδ 5 5 Π 11) Θ5. : 11 ἀπ 6 η}. ΘΟΠΒΡΘ 5115 

ὁ51 βαῃπσαϊηθ, ΠΟι τὰ Π) Θϑὲ ρανι5. Ροΐοϑι 1σῚ [π|}" 

ῬΙῸ ἀρραγθηῖθ ρα ηἸ [ΘΠ ΔΟΟΙρΡὶ ,. στη ΔΠΙΟΖΕ] 

ΠΟῊ 5ϊ1 νερὰ ροπῃιίθηϊτία., ἀπο ἴῃ 5815. δίποο- 

γα ἀοσ πη 115 ΠΟΙ ἀσάται", ΒΕ 5115 Δ 1 [6 Π} σαριιῖ 
Τραιημάβοὶ, 5611 6715 ρα ἐμ... τι θῖν ΠΟῚ 

ε5ῖ, 50 απ [οἴα ]]ιι5. ῬΘοσα 5. Πα Ι ΠΑ Τα]. 

ἀΡΡΘΙ]αταιν 51 5 ΟΠ) Θ᾽ ᾿ρ56. ΠαΠΠΠι|5 ἀοσηηδεὶβ 

581 ἅτ ΡῈ] 5. ΠΙῈΡ ]ιιη 511. 

107. δε αὐ ςεαασίπία οἱ φιισιηιι ανιτιῖς, 

ἴπ 4111, ἀθοῖοι γοσπῖίι Εἰ ρ]ιαΐπι αὶ ροριῖο,, 

οαρμ ρμναῖπι ϑοτποότγιιη., οἱ οαριιξ ϑΟΠΙΟΤ 

Νίϊις Ποπιοϊίω. Ἐπυϊσῖτυν γθσηῖιπῃι ἘΡ]Π απ ἀοιηΪ-- 

Πδῖτι5 υ!ἀα πη ἀϊ οι Πθ θυ οχουιπι., ρΡΟρίον- 

3. Πέρσαι ρα 04 ὁχ πὰς {ὐἾ] 1 ΘΧΟΥΓα5 51} 55. {πὶ [5.80] ἃ 
“Ὁ. εἰ 3. τες ΕΞ Ε Ξ Ε Ξ 
Πες. τα. πὰ ἀπο 1. Οραι ἸβΊ τα)" }}] "αἴ Π} 65. ΘΟ ΠΊΟ 1], 
50, 1 οϑὲ, ϑαῃηανα. Εἰπὲ ἀπ θη ΘΠ} ]ὰ ἰΠ  ΠΪΟΟΥῚΙΠῚ 

Φαον 4 πὶ ΓΌΡΊΟ., 4 ἀοοιν Πα πὶ 5απᾶη) ἀδργὰ-- 

νανηΐ, 4ποά ἃ {π4αῖδιηο ἰδ παρ ηΐ ϑΘαμηαν 8. 

ΟἸθη πο α τη} τι 6 πη} ΠλαἸ μά βοι15 Θύαΐ ϑυΎῖοο οα- 
γὰς, δὲ Ἀδβίη ορὰϊ ΤΠ)αῃγαβοὶ σαραΐ : ἴτὰ Θαπιαυία 
διαὶ οαάρι ἘΡ]ΠΙΡΆϊηῚ 5, οἱ Π]τπ|5. ἈΟΠΠΘΠΪ. δορὰς 88- 

Πα] ο5. σαρι!. ΔΙΆ] ΟΡ ἃΟΟΘ5510 (ππερ αι Πϊμ}16-- 

ταϑάιιθ ΠΟΡ]5. ΘΧΠΠ]Θ τιν ἃ ΘΟ ραινα, 60 τι ἤν 
ΟΠ {πιὰ . τι τἀ] ππϊ ΘΟΙΒ ΙΓ ΓΙ ΟΠ Θιη.ς [ἀΟ ἃ ΠΊ115 

1 τἀπὶ... ἃπ  ν]π} ὉΠ} ὰη Πα] θαμηῖς ἃ τπϑητο5 

605. 4πΠ}0115. ᾿π5] 15. 5ἴγιιθυθ ΘΟ ΠΕ. Εἰ χιϊεὶ 

ἐγοαϊἀον ἰς., ποῖ ἱπιο Πἰαοίῖς. ΟΡονίθε. ππϊπτιο 

δορί 5 τιροῖθ αἰ ν 11} 56 Πδι1}}} σΟΙ Πρ] οίθηιῖ-- 

8 Απάσυὶ «05 Ρνὶ ὑγιοῦς καὶ καθαροῦ. δίαιται οὐ πὶ 

χαὶ ἐχλείψει, ΤΊλϑοϑι καὶ πὶ Νῖ55, ποβίσιβ. 

» ΗΕ ἐχ τῆς τοιαύτης. Πεοϑὶ τῆς ἴῃ ποβίτῖς κὲχ (ὁ- 

ἀποιΡιι. 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΙΤΙ ΜΆΟΝΙ 

ὌΝ ΜΕΙ, 
πρὸς ἐπήρειαν χεχρημένοι τῇ τοῦ εὐαγγελίου ς φωνῇ" 

Τὺ με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μἡ εἷς, 
4 5 
ὃ Θεός. Ὅταν οὖν ἴδης ἐτεροδύξους; ἐπαγγελλο- 

᾿ Ἀξ 
μένους γνῶσιν, ἐπαγομένους τὴν ἐχ τῶν ξθνῶν 

σοφίαν, ἐπισεραξεύοντας τῇ Ἐχχλησία τοῦ Θεοῦ, 

ἐνθυμοῦ ὅτι χαὶ νῦν ὃ υἱὸς τοῦ Ἀρὰμ χαὶϊδὺυ 

τοῦ “Ρομελίου βουλεύονται βολὴν πὶ πονηράν. [Πρὸς 
ΝΑ δ ν - 

δὲ τὴν πονηρὰν βουλὴν τοῦ, ὡς 
Ἔν εν, τὰ ἘΣ τς ; -, ἢ; Ξ, 

υἱοῦ Ἀρὰμ. καὶ υἱοῦ ἹΡομελίου ταῦτά φησιν ὃ τὰ 
Ἁ τ τὸ 

ριος- ὅτι ἣ μὲν τοῦ Θεοῦ βουλὴ ἕστηχε χαὶ 
“». “ - ΄ ΄, ιν ς ὐΞῚ ῇ , 3 

νει, ἢ δξ τῶν αὐονι πο νῶν χατὰ τῆς ἀληθείας; οὐ 

΄ 
με- ᾿ 

55 
ἀλλὰ πεπτωχυῖα χαὶ ἄγαν ἐτρᾶμμ ένη χεί- 

τ 
ἀν Δαμασχὸς, 

“ 
φαλὴ ἜΣ τίς ἐστι χαὶ αἵματος πλή 

ρ ἣ Δαικάσιος ἕρμ' κηνεύεται αἷμα σάχ- 

οὖν σύμθολόν ἐστι μετ τανοίας " ὃ 
Σ 

ὲ ἐν αἵματ ι πεφυρμένος οὐκ ἔστι χαθαρός. Δύνα- 
δὴ ΄ , 

ται οὖν λαμβάνεσθαι εἰς τὴν νομιζομένην μετάνοι- 
"Ἃ ᾿ ΄ ΝΑ ΝΥ ᾿ 

ἀληθινὴν μετάνοιαν, διὰ τὸ μὴ 
΄ 

πάλιν Δα- 

αν, οὖχ οὖσαν δὲ 
᾿ , - ΄ ᾿ 
ἐν ὑγιέσι δόγμασι γεγενῆσθαι. Κεφαλὴ δὲ 

μασχοῦ, τῆς μὴ χαθαρᾶς μετανοίας, ἀλλὰ πεφυρ- 

μένης ἐν ταῖς πρὸς θάνατον ἁμαρτίαις, ὦ ὃ Ῥασὶν λέ- 

᾿ 

Ξ καθαροῦ ὃ δόγματ ος. 

Ἀλλ᾽ ἔτι ἑξήχοντα χαὶ πέντ 

Ψψει ἢ βασιλείᾳ ᾿Εφραῖμ ἀπὸ λαοῦ, χαὶ ἣ χεφαλὴ 

ν ΕῚ 9.5 , 

ε ἐτη 7 φησῖν, ἐχλεί-- 

ἐν τα ἊΣ 
Ἐφραὶμ Σομόρων. χαὶ ἣ χεφαλὴ Σομόρων ὃ 

[2 -ε 7 ἌΠΟ ΕΣ τε ς Ὧ λεί 
υἱὸς τοῦ Ῥομελίου. Ἔστιν οὖν ἣ βασιλεία το 

᾿ ᾿ 
Ἐφραΐμ ἕτερο οδόξων τις ἐπιχράτεια, διὰ τὸ ἐκ 

» τοιαύτης φυλῆς εἶναι τὸν ἀποσχίσαντα τὸν ᾽[σ- 
- σ΄ εἶ ει. ΩΝ Σ 

τὰν ἀπὸ τοῦ ᾿Ιούδα. Κιφαλὴ οὖν τοῦ Εφροῖν 

Ο ἢ Σομόρων, το τέστιν, ἣ Σαμάρεια. Καὶ ἣ Σαμά- 

ἐστι χώρα, τῶν παραχαρα- ρεια δὲ ἐχθρῶν τινών 

τοὺς 
νὰ ΝῚ “- 

ξάντων τὸν ὑγιαίνοντα λόγον διὰ τὸ ἀποχλῖναι 
Ε - Ὁ. - τ δι - 

Σαμαρείτας ἀπὸ τοῦ ᾿Ιουδαϊσμοῦ. “Ὥσπερ δὲ τῆς 
ς Στὶ ἀκ ρντέον τ Ν Ν τὰ 
Συρίας ἦν κεφαλὴ Δαμασχὸς, Δαμασχοῦ δὲ χε- 

Ἃ εἰ Ἢ Χ ἣν -" 

φαλὴ ὁ Ρασίν - οὕτω Σαμάρεια μὲν χεφαλὴ τοῦ 
Ξ ξ ΡΑΚΟδ ας , 

᾿Εφραΐμ, Σαμαρείας δὲ χεφαλὴ ὃ υἱὸς τοῦ Ρομελίου. 

ἐπιτάσεις χαὶ ὑπερδολαὶ διὰ τοῦ λόγου Καχῶν τινες ἐ 

ἡμῖν παραδίδονται, ὥστε μὴ εἶναι δυνατὸν τὴν παρὰ ' 
ἰσχύν - , 3: - ἊΝ 

τῶν τοιούτων συμφῶώνιαᾶν ἐπιχράτησαι, ὑτηὸξ 

ἢ τινα “ ἔχειν κατὰ τῶν οἷς ἐπιδουλεύειν ἐπιχειροῦσι. 
Τ᾽ Ν 

Καὶ ἐὰν μὴ πιστεύητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. Πιστεῦσαι 

“ ΑἸΕῸΪ 56χ ΠΡΥῚ σχεῖν. Ἑδτ ἔχειν. Ηος ἴρϑο ἴῃ 

σι : 564, πὶ (ἃ]- 

ον [9] [ὰ Ηϊς, εἰ 

πὶ Εὐδο ὁ ἐς 

Ἰοοὸ δαὶ εἰ ποσὶ εχ 55 

οὐ, σοι πιά τι ἸΘρΟΥΘ[ΠΓ 

1π| ΤΟΙ ἐς» Π1}}}} ΒΆΡΙΠ το ἄϊσαιι 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΪΝ 

, 
μέντοι δεῖ τοῖς Γράμμασιν ὡς περιέχουσι θεῖον νοῦν, 

ν “ μλ “ 4.) ἡ ΦΌᾺ, ΕΣ 7, , 

χαὶ οὕτως ἐλθεῖν ἐπὶ τὴν τῶν ἐγγεγραμμένων σύνε- 
σιν. Δεῖ γὰρ ὑπερόάντας τοὺς τύπους, οὕτω χκατα- 

λαδεῖν τὴν τῶν ἐνδειχθέντων ἥμῖν ἀλήθειαν. Πρό- 

τερον γὰρ δεῖ ἁπλῇ πιστεύειν πίστει ταῖς Γραφαῖς, 

ὅτι θεόπνευστοι χαὶ ὠφέλιμοι" ἔπειτα λεπτῶς καὶ 
ἐξεταστικῶς τὸν ἐναποχείμενον αὐταῖς νοῦν διερευ- 

νᾷσθαι. ᾿ 

Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαι τῷ ᾿Αχὰζ, λέ- 
γων, αἴτησαι σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου εἰς βά- 
θος ἢ εἰς ὕψος. ᾽ν μὲν τοῖς χατόπιν διὰ τοῦ Ἡσαΐου 

διδάσχεται, ἃ χρὴ ποιεῖν ὃ ᾿Αχὰζ, φυλάσσεσθαι 
- , ΑΝ αν ὦ μιν πα ἐχτ τεῦς (ΔῈ κτν κε 

τοῦ ἥσυχαζειν, καὶ μὴ δειλιᾶν ἀπὸ τῶν δύο δαλῶν 
-Ὁ- , Ἁ }Ὶ ε , δ᾽Ά "Ὁ 7 

τῶν χαπνιζομένων. Νυνὶ δὲ, ὡς τὴν διὰ τοῦ προφή- 

του διδασχαλίαν εὐπειθῶς ὑποδεξάμενος, αὐτὸς ἀξι- 

οὔται τῶν θείων χρηματισμῶν.  Προσέθετο γὰρ 
Κύριος αὐτῷ λαλῆσαι τῷ ̓ Αχάζ. Καὶ τάχα διδασχό- 

͵ φι. ῳ ΄ ΩΝ , 

μεθα, ὅτι ὃ διά τινος ὑπηρετουμένου τῷ θείῳ βου- 

λήματι μαθητευθεὶς, ὕστερον προχόπτων, δυνήσε- 

ται καὶ αὐτὸς ὑποδέξασθαι τοὺς τοῦ Κυρίου χρημα- 
τισμούς. Εἰσὶ μέντοι τινὲς, οἱ μὴ δι’ ἀνθρώπων 
πρότερον μαθητευθέντες Θεῷ, ἀρχῆθεν δεδύνηνται, 

ὡς χαθαροὶ, χωρῆσαι τὰς ἐμφάσεις τοῦ Πνεύματος. 

ὋὉ ποῖός ἦν ᾿Αὐραὰμ,, καὶ Μωσῆς, καὶ ᾿Ηλίας, καὶ 

Ἱερεμίας, καὶ εἴ τινες ἐχείνοις παραπλήσιοι. Καὶ 

προσέθετο Κύριος λαλῆσαι. Ἣ προσθήχη τοῖς προ- 
: ᾽ ς ἥ Ἔα ΝΗΝ, 
ἄγουσι συνάπτει τὸν λόγον. Καὶ ἀχόλουθόν γε 

ἦν μετὰ τὴν προφητείαν τὴν ἁ περὶ τοῦ ἐχλείψειν 

τὸν ᾿Εφραΐω,, τουτέστι, τὸν ἀποστατήσαντα Ἶσρα- 

ἦλ, τότε προφητεύεσθαι, τίνα τρόπον ἐπιδημήσει 
διὰ τῆς ἀμιάντου παρθένου ὃ ᾿Εμμανουήλ. Τί οὖν 
3 Ὰ ΄ κϑᾳ. , κα ἐστιν ὃ προστάσσει τῷ ᾿Αχὰζ ὃ λόγος ; Αἴτησαι, φη- 

- - φ ὔ - - 

σὶ, σεαυτῷ σημεῖον παρὰ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου εἰς 
᾿ 3. Ἢ Ύ ᾿ ἘΠ τῷ, - 

βάθος ἢ εἰς ὕψος. Εσεὶ μὲν οὖν σημεῖον πρᾶγμα 
ἣ Ἦ τ 

φανερὸν, χεχρυμμένου τινὸς χαὶ ἀφανοῦς ἐν ἑαυτῷ 1 

ΕΒΛΙΑΝ ῬΒΟΡΠΕΤΑΝ. 

527 Ὁ. 5 - - 

ἃ 5:|5οῖρευθ. Ἐ]ιΒΠΟαῚ οὐαὶ ΑΡγΆΠαηΙ, Μοβ65., 

ΤῸ] 

Ῥὶ5 Πάοπι σομπιμιο αν, αἴαιιθ πθο ρᾶοίο δὰ Θουιιπὶ 
ατι85 5ουἸρία 5ιιπὶ ᾿η 16} παῖδ π ρΡΌ Θά. Ορονίοι 
ΘΠΐμὰ τ ΡΥ ΘΙ ΘΙ θηῖθ5 Πριιτὰ5.,. ἔππὶ Εἰ}. 
ΘΓ ΕΙΠῚ ΠΟῚ5 Ραιο Δο αν τι) νου 6} Ἀ55Θ ΕΠ 111}. 

Ρυὶτι5. πα μη τ ἢ465 μη ρΙοχ βου ρ 15 6ϑὲ Δ6Π1- 
Ῥοπάα., οἵιπὶ δἰπὶ εἰν! πἰτιι5. ̓ ΠΒΡΙ ΓΑ ἴθ 86 Π11|65 : 

ἀοίπ δ βθῆϑβιιβ πὶ ᾿ρ515 46] ΓΘ ΘΟ Θ Π5 5} ἘΠ16} οἱ ἃο- τὸ: 

Οὐραῖθ οδὲ ρϑυν θϑε σϑη 5. 

ΘΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

198. 1 αὐγοοὶξ ]λοτηΐμιις ἰοημὶ αὐ λας, υ. το. 

ἀϊοθης - Ῥεῖ {ἰδὲ εἴσπιιπι α Ποπεῖπο ἵπι ρτοΐισι- 

ἄιην απ ἱπ ὀχοοίσμηι. Οὐ αυ θην σον θη ο]ναὶ 
ΑοΠὰζ [061 6., δὰ ἃ} ἔβαϊὰ ἴπ δ: υἸΟΥἾθι5 θἤοοο- 

{π|ν, ΠΘΙῚΡΘ τιῦ ἀρ υθ  5|16 ΠΕ Π1Π}..,. δὲ πὸ ἃ “πο τι5 

ΓΟ ΠῚ Ρτι5. ἔπιπλα Π|0115. πηθππθυοῖ. ΝαηΟ. γΟΙῸ 

1056, 4] 5016 6 Ὲ ἃ πῖπη0 ἀ061}1} δὲ οΡβθαπθητ ρ.Ὸ-- 

ΡΠδία ἐθοι πα πη ΘΧΟΘρίσδθῖ., ΟΥ̓ΔΟΙ] 5. εἰν 115 

ἀἴρητ5. Ππαθέι". Α 7661} Θπϊη ΤΟ ΉΪητι5 Ιοα| αὐ 
Ἰρϑιιη ΔοΠ 82. ἘῸ [ΟΥ 556 ἀΟΘ πηι" Θἰ11, 4 [π|6- 

ἹΓ ΘΡ  Ἴττι5. ἃ]}0 ΠΠτιο.., πὶ ἀϊνῖπερ νο πίε [ἃ-- 

ΤΠ] 6 τι}, 51 ἀθιπ 6 ρνο  οἰαῖ, ΡΌ556 δὲ ἰρϑῖιπ Πο- 

ΠῊΪΠῚ ΓΟΘΡΟηδἃ ΘΧοΙροῦθ. 51π| 4] 46 ΠΟΙ Πα}, 

41] οἰτνα ΠΟηλ παι ΟΡΘΡὰ πὶ ἃ Π 60 δάήθοιϊ, ρμοίιο-- 

ὙἼΠ 1 1Π]Π0.,. τροῖθ ῬυιγῚ., {ΠΠπ|5 ΓΔ ῈΠ]0 Π65 50 1 υἼ [5 

ἘΠῚ. 5, ΤΕ Π]8 5.5 δ 5] σα] δἰηΐ 5 5 1}1165. ΕἸ αεἰ- 

Ἴεἰι Π)οπιίτιι5 ἰοφιιῖ. Α ἀ]Θοῖῖο ἰβε]ιεθο ΘΘΡΠΠΟΠ ΘΙ 
ΘΟΠΠΘΟΕΙΓ οἵμπὶ θυ Θθοθ θη Π}}115. ἘΠ ΘοΡ 6 μοϑὲ θα ϊ- 
{τὰ γα ΠΟΙ ΠῖτΠῈ 4110 ΡΥ ΘΟ Πα ΠΕ] να τ" [ὉΓΘ 5. τιῖ 

τογοῖ ΡΠ γαῖ, ΠΟ δϑί, [5086] ἀθῇσονθι, οοπβο- 

46 η5. ρα, αὐ ΡΡΌρΡ Ποία τἀπηάθι ρειάϊοογοι., 
ἀιιοπηδπηοάτιπη. Ὑ ΘΠ ΓΙ Ὶ5. Θϑϑθὲ ἘΠΊ Π Δ ΠιιῸ] ΡΣ 
Ἰπ!θιπθυ απ ὙἸΡΒΙΠ θη}. Οὐ]4 ἰσίττν ᾿ρϑὶ Αο]ὰΖ 
ῬΡΘΟΙρΡΙ᾿ βθηίθπητα 11ὰ ἢ Ῥοίδ, ἰπτ}}, εἰδὲ οἱ σαι 

α ]οπιῖνο 1260 {τι ἐπὶ ῥγο[πιάεηι ἀπὲ ἐπ ὁατοοῖ-- 
διιπι. Β᾽ ΘΠ ΤΙ ΠῚ ἘΠ 116 65. ΚῈ5 ΘΟΠΒρΡΙοτα , ΔΙ ]4014 

ἴῃ 56 ΘΟσα ἰ ΟΡ δου Ἰτ|6 Πα ἸοὰΠ5. ἤτπιης δα π|οῸ-- ἡγαγηοι 

«πη {0 Π85 5᾽ 5. Ἴθι τὴ Εἰ ΘβοθΠβιῖ1η} ἃ( ᾿Π|6 15. δἱ σπ"- 10. 

᾿Υ - - 
τὴν δήλωσιν ἔχον" ὡς τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾷ τὴν εἰς Β 

ἅδου χάθοδον, χαὶ πάλιν ἐχ νεχρῶν ἄνοδον "ἢ πα- 
2. 

ρίστησι τοῖς δυναμένοις ἐκλαμόάνειν τὸν μυστιχὸν 

λόγον τῶν γινομένων. Δεῖ δὲ ἀεὶ τὸ μὲν σημεῖον 

παρεῖναι, χαὶ χατὰ τὸ ἐνεστὸς θεωρεῖσθαι " τὸ δὲ ὅπ᾽ 

αὐτοῦ σημαινόμενον πρᾶγμα τοῖς τρισὶ πολλάχις 
συγκαταμερίζεσθαι χρόνοις. Ἴστι γὰρ καὶ παρόντα 

παρόντων σημεῖα" ὡς ὃ ἐξιὼν ἐκ τῆς οἰκίας χαπνὸς 

τοῦ ἔνδον χαιομένου πυρός. "Ἔστι δὲ χαὶ παρόντα 
μελλόντων " ὡς ἣ δρωμένη τῶν νεφῶν συνδρομὴ, 

τοῦ ἐσομένου ἐπὶ τὴν γῆν ὑετοῦ. Ἔτι δὲ καὶ παρόντα 

παρεληλυθότων ὡς τὰ τῆς ἀνθραχιδᾶῖς λείψανα τοὺ 

χεχκαῦσθαι ἐπ᾽ αὐτῆς τὴν πυρκαϊάν. Ἢ μέντοι Γρα- α 

ἃ Ψοίογοβ αῖπέιο ΠΠΡνὶ προσέθετο γάρ. Ποοσὶ γὰρ ἴπ 
Ἔχαιιοῖς οἱ 1π ἤδρ. μυΐπιο. 

5115 ΘΧ ΠΊΟΡ 5 ἀΒΟΘη511ΠῚ Ὁ} ΘΟι]05 ρΟΠ]Ὲ 115, τι] 
ΠΥ 5{10ἅ Π| ΘΟΥῚΙΠῚ ιι85 ἔπιπ| γΔΈ ΟΠ. 1Π|6Π ἘΠ το Ὁ 
Ροβϑιιπί. Ορογίθε αυι θη 515 ΠῚ 56 ΠΊΡΘΙ 0556, 

ἴα ιι6. ἴῃ ῬΡΘΘΘΘΠΓ ΘΟ ΠΡ : 56 γῸ5 ἃ}} ἴρ5ο 

5 απ! Πάτα 1Π {γ1ὰ [ΘΠ ΡΟΥὰ δϑί Ρ] θυ πη τι ἀἰβρου- 

τἰοπ δ. ϑιιη} ΘΠ] Ῥ ΘΟ ΓΙ ἃ Ῥ ΈΡΘΘῊ Πτ1Π 5’ σΠὰ : 

ΘΧΘΠΊΡΙΙ σατιδᾶ 5 [ὈΠη115 6 0Π10 ΘΧῖθἢ5 ᾿σπθηὴ ἴπ-- 
{π|5 ΔΟΟΘ ΠΑ] ᾿πάἸοαῖ. 5ι1η1 ΘῈ ΡΥ ΘΟΘΘΠΕἃ [ἘΠῚ ΡΟΥ ΤΠ 

δνθηζιτιη ᾿πἸ οἷα, τεῦ 65. παι τι π ΠΟΠΟΙΓϑ115 ΘΟ α}15 

5] 6οἵτι5. 411 ᾿πλθγ  ΠῈ ΡΥ Θπαιπταΐ ἴῃ ἰουγᾶμ οὰ-- 

ΒΌΓΡΈΠΙ. ΒΕ {6} ΡΥ ΘΡ56 118 5᾽ σὰ ᾿Υ δ ΟΡ ΟΡ ΙΠῚ, 

4 τὰ Μ95. οπιπεβ. ΕΠ τὴν ἐπί. 

ΡΠ Μβ5, Αἱ ποβῖτα βάτο περίστησιν, 



Ποῖα. το.θ, 

Τρλες. 

10. 

ν. 

“)εμι.ὃ. 

4. 

12. 

ιθ6. 

(θη. 20. 3. 

1)απ. 2. 1. 
ἄὐδπς ΠΣ 

“Ψοαπ. «ἰ, 
δῖ: 

τὸ2 

αἰ σιπΐ ταν οητιη. γΘ] 4 τἶδ0,. 4185 γΌσα 10] 

ἐιιῖσ5ο ἱποθηβιιπὶ οϑίθηάιιηξ. Εὰ ἀυιῖθιη {1180 511η} 

Ἀμμ νὰ... Φαφαιι6. την 501ουπ. “θη ἰἀ 1 501"- 

ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΘΧΡΥΪ πη, ἃ ΒΟΡΙΡἴΓὰ νΟΟΔΠΓΕΙ 55 Πὰ. 

Οὐἱά δπῖθην Δ Π}] ΣᾺ 1] 18. ἀπ αἰ ΊΠἾτι5. ΡοΙοϑὲ 

τ {πιᾶτἢ Δι 1} ἃπ| ΘΟ} 1ΟΙ, {πα πὶ 116 Το] ΠΟΘΙ 
ὁχ Ὑ]ρρῖπο. οὐἵτι5 Ὁ Οὐδ] θὴ. ἃ ΤΟ η0 1)60 

ἀπι0 δ βατιμ. Ρ6ῖΘ ἴῃ ῬΥΟ ἢ π1Π}., 5ῖν 6. ἢ ΔΙ ΓΠῚ ; 3 
οὐ ΠαΠ1τ|5. ἈΠ1π|5 14 ρ δοϑίανο νά ]οαῖ. Ῥροίθοίο 14 
“πο 4 ϑπαρῖο παξι ἃ 1 ΠΠ] 1161} 51{π| 1} πλτιη} [ΟΟτ1}}. ἢ) 

ΟΠεϊητιῖ τ, ἔθ Ρα 651 : [ἃ νθρὸ τοι 500) 165 ατιὰ8- 

ΠΠ θὲ ν βι 165. δυϊπθῖ, οφ αι 651. Οὐππὶ ᾿ΘΊΓΠ} 

γον θει. σαν [Οζια ΠῚ 5117. ΡΥΓΟΡ ΘΙ. 51Ππ|ὸθῸ ΡῈ ν 

115 νόσθβ, ἐπ ργο πη άμιηι., τυ ΡΆ ἢ δ σὩΠΠοαὶ οἱ 

ΘΑ ΠΘΩῚ ἃ} Θὰ Ἀϑϑυ 8 Π} : ΡΘΡ Πὰ5. γΘΙῸ., σε 6α"- 

ἐοΐσιιι., ἀοδίσπαι οοἰθϑῖθ Ὑθηθιιη ῬΥῚ ΠΟΙ ράται 

ΟἸηΐ οἵ μοι θϑίαιθ βιι ρου τι5... Θιι ν᾽ 6] 1οθὲ, Ὁ] 

ἴῃ Ῥεϊποῖρῖο οραξ ἀριι Ῥαῖροπα,, ΟἹ Τ)θῖι5 Ὑ Θυ τὴ 

γαῖ. Απὶ [ον ῥγοζισιά ται ᾿ῃΠὰ5. ρα Γ65 5] 51-- 

{ἰοαΐ μι ορΟν αι... δαοοίϑιιηι ὙΘΥῸ ὙΘΘΊΟΠΘΠῚ οῶ- 

Ἰδβίθηι ; {11 ἀοοθὶ ΠῸ5. ΑΙροβίο 8, ἀϊοθηβ : δ᾽ εἰϊ-- 

χορὶς τὶ οογ δ ἱπὸ, ἡιιὶς ἀδοοπεοι ἐπ. οἰ μηι} [ἃ 

ὁδὶ, Οπείδίιτη ἀθάϊποογο. «{π| χιιὶς ἰδεοοτιοὶ ἐπὶ 
αν γ3ϑιιηι ἢ Που 691 (Πιγίδίιτη δα ποῦς τονο- 

εάν. Οτιοπίδηι ἰσίτι Ομ εἰοδοοηῖ!., ἴρ5θ ὁ5ϊ οἴ 

ψιὶ ἀξοοπαϊι., οἰ σαιιι {Ππ|͵4| ἐγε ρΓο [πάει δῖνὸ 

ἐπ ὀαοοί σιν ἀἰοὶ μοῖοϑι 46 οι ηὶ ἀϑβοθηβι : δὲ 

ιιὶ ἀϑοθηπα!, ἱρ56 δ5ΐ 5ιρογ Οπιηθ5 ο(ἶος. 

199. Εἰ αϊαὶτ 4ε]ας, δοπι ροίαπι, τόσ {6 1ι-- 

ἐανο 1) οηεϊτειηι. Τ)6Ὶ ααϊάθιη. ἀπτιπὶ ΠΊΔ ΠῚ 

ο5ῖ, ἀϊνοβδάιο δὲ Ἰαγσιη. ΑΟΠδΖ. ἁὐι θη πϊροῖο 

πᾶσ πὰ δὲ ΤΟΙ δια ΘΧ ρόβοθυο ποη πη ϑάθοιαϑβ,, 

Ζαυ ΘΙ βισησιηι γϑοιϑαῖ, 406 1 δι ρονάγοι Ππι-- 

ΠΙΔΠ Δ ΠῚ Πᾶς ΓΔ]. ν6] {πο Θχβθάτ νθ!]ο πηαπεὰ-- 

τὰν, {πο ΑἸ! : ίοπ θη αὐὶς 7) οπηίπιετ, 7})διιηη 

{μιπι. ΘΟΥ ΠΟ Π 65. ΔΓ ΠῚ ΤῈ] [ἀΠ115. 6 σοθιι5. ᾿ὰ-- 

Ἰνδη ται", ΤΟΡῚ 4α] το ᾿πη ρον θα ., ἀρροβίίθ οἱ 

ἀΠΠΠ1ΓΟυ Παιιτ 9 αὐ 06} Ἰρϑῖι ἰ51Ππ8θ0. νι] πἰὰ 1π 

ΟΠΠΠ65. αἰνε! σαγοπίαν, ΕῸΡ[6 ΘηἸ τὴ γν6] 0] ΠΟ Π1]-- 558 

παιπὶ 114 τἴατο ἀοροπίπιμ ᾿Πν 1 Ἰὰπ}., γ6] Ὁ ΡῈ] - 

ἀππἀ πὰ νἱτ. παι} 1 61, [5561 βαϊα ἀθποραῖα 

{1465.,. 5] ἃ Του ΠῸ. ΟΥ̓ ΔΟΛ] τη} ΠΟ ΘΧΟΘρΙ55θῖ 

ἄς Ἐπηπλπι6 115 αἀνθηίι.,, 564] οοηἤ  χΊθϑοι Πτιπο 

ΞΘΥΠΙΟΠΘΗῚ , 416 6 ΡΙΌΡΙΙΟ σου 6 ἀθργΟΠβἰ556ῖ. 

ΑοΠαΐ ἀπιῖθι ΓΘοΘρὶ᾿ {ΠΡΟ αι Ῥ. ΘΒ ἸΟΠΠΟΠ ΘΠ 51-- 

οαλΐ Τα ραη., ΑἸ Ιθοῖ, ΝΑ ΡΟ Ποάοποζοι, ΡΠὰ- 

τὰ, ἃς [ἀπ θιὴ δῖοι ΟΊ ΡΠ ὰ5., πο ΡΙΌρίον Υἱτ 

τ δῖος Μ95. άπ διαλυθῇ, Μὸχ ποβίγα οπεῖο εἰ Πρ. 
αὐτὸν. 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 58. ΒΆΒΙΠΠ ΜΑΘΝΙ- 

φὴ τὰ παράδοξα, καὶ παραστατιχά τινος μυστιχοῦ 

λόγου σημεῖα χαλεῖ. Τί δὲ ἂν παραδοξότερον, Ὦ 

θειότερον ἄχουσυνα, ἢ θέαμα τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 

διὰ παρθένου γεννήσεως; Διὰ τοῦτο αἴτησαι παρὰ 
΄ 

Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ( ὡς οὐδενὸς ἑτέρου δυναμένου 

δοῦναι) τὸ εἰς βάθος ἢ εἰς ὕψος σημεῖον. ἼἜστι τοί- 

νυν ἐν τῇ τοῦ χόσμου θέσει τὸ μὲν φύσει λαχὸν τὴν 

χάτω χώραν ἥ γἢ᾽ τὸ δὲ ἀνωτάτω πάντων τῶν 

δρωμένων,, ὃ οὐρανός. ᾿[πεὶ οὖν ὃ Λόγος σὰρξ ἐγέ- 

νετο, ἣ προφητεία, διὰ μὲν τοῦ εἰς βάθος, τὴν γῆν 
ἃ ΠῚ , ᾿ δος ᾿ λον 

σημαίνει χαὶ τὴν ἀπ᾿ αὐτῆς λαμδανομένην σάρχα 
ΠΡ ΚΕΤΑΣΡῚΣ ἢ Ἶ 

διὰ δὲ τοῦ εἰς ὕψος, τὸν ὑπερουράνιον λόγον, τὸν ὕπερ- 
5, ΣΝ ΕΠ  Ύ ΣΝ ἃ ἄνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὸν ἐν ἀρχῇ ὄντα 

᾿ ἀκα τα μ ἌΡ ασατ 
πρὸς τὸν Πατέρα, χαὶ Θεὸν ὄντα Λόγον. Ἢ τά- 

; τΑπι ἢ ἘΠ ΜΕΤΑΣ 
,α βάθος σημαίνει τὰ κατώτατα τοῦ ἅδου, ὕψος δὲ 

᾿ ἀνττν ἘΟ ΜῈ 
τὴν ὑπερουράνιον χώραν, ὡς ὃ ἀπόστολος ἡμῖν πα- 

, , ΠΝ Το ον, Η - ., , 
ρίστησι λέγων: Μὴ εἴπης ἐν τῇ χαρδια σου, τίς 
υ Ἢ ΠΕΡ τα ϑνς ὙΑΡ αν ἀντ ΑΡΕΝ " ῖ 
ἀναδήσεται εἷς τὸν οὐρανόν ; 'Γουτέστι Χριστὸν χα- 

- Ἅ ͵ 6ή Ψ “Δ, ΤᾺ δὴ 

ταγαγεῖν. Ἡ τίς χαταδήσεται εἰς τὴν ἀόυσον : Ἴου- 
, Υ̓ Ν : - - ΕΝ ΎΞ ΙΑ Κ᾿ 

τέστι Χριστὸν ἐκ νεχρῶν ἀναγαγεῖν. Ἐπεὶ οὖν Ὁ 
“- Γ] [ Ν Ν 

χαταδὰς, αὐτός ἐστι χαὶ ὃ ἀναδὰς, τὸ εἰς βάθος χαὶ 
ν ὦ ὙμῦΣ: πα εν ᾿ 

εἰς ὕψος σημεῖον περὶ τῆς χαθόδου ἂν εἴη λεγόμε- 
ἀμ οεν πρεοβς ΟΣ ΣΝ ΒΤ ΤΟΣ α ΤΣ ΚΕΝ ΟΣ Σ᾽ 

τῆς τοῦ Κυρίου Καὶ ὃ ἀναδὰς, αὐτός ἐστὼν 

ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν. 

Καὶ εἶπεν ᾿Αγὰζ, οὐ μὴ αἰτήσω, οὐδ᾽ οὐ μὴ πεὸ- 

ράσω Κύριον. Ἢ μὲν τοῦ Θεοῦ δωρεὰ μεγάλη, χαὶ 
πλουσία, καὶ δαψιλής. Ὃ δὲ ᾿Αχὰζ, ὡς μήπω δε- 

διδαγμένος αἰτεῖν τὰ μεγάλα χαὶ ἐπουράνια ,) πα- 

ραιτεῖται ζητῆσαι σημεῖον, ὡς μεῖζον ὑπάρχον τῆς 
Η " , ἘΆΙ ε δ ΝΕ Ὁ ᾿ ," ἀνθρωπίνης φύσεως" ἢ ὡς παρὰ τὴν ἐντολὴν μέλ- 

λων ποιεῖν͵, τὴν εἰποῦσαν Οὐχ ἐχπειράσεις Κύριον 

τὸν Θεόν σου. ᾿Αναγχαίως δὲ οἵ περὶ τῶν τηλιχού-- 

τῶν λόγοι τῷ τότε χεχρατηχότι βασιλεῖ γίνονται, 

ἵνα δι’ αὐτοῦ εἰς πάντας “ διαλαληθῇ τὰ προφητευό- 

Ἥσαϊ ἐν γὰρ ἂν ἴσως ἠπιστήθη, ἢ φθό μενα. Ἡσαΐας μὲν γὰρ ὡς ἢ θη, ἢ φθόνῳ 

τῶν χατ᾽ αὐτὸν ἀνθρώπων, ἢ τῇ λοιπῇ περὶ τὸν 
μ Σ Ἔ; 

βίον ταπεινότητι, ὡς μὴ δεξάμενος τῆς ἐπιδημίας 

ὃ Ἐμμανουὴλ παρὰ τοῦ Κυρίου χρηματισμὸν τοῦ τ μιμοος τῇ ᾿ ᾿ ΧΘΥ! ἔ ᾽ 

ἀλλ᾽ 

ἈΑχὰζ δὲ οὕτως ἐδέξατο τὴν περὶ τῶν ἐσομένων προ- 

ΣΡΕῚ πεν ΝΎ " Η , ᾿ , 
ἐχ τῆς ἰόιας χαρόδϊας ἀναπλάσας τὸν λόγον. 

φητείαν, ὡς Λάδαν, ὡς ᾿Αδιμέλεχ, ὡς Ναδου- 

“οδονόσορ, ὡς Φαραὼ, ὡς Καϊάφας τὸ τελευταῖον, οὐ Χ' ρ; ρχὼ, φ ᾿ 
Ὁ , δ Υ "Ὁ φαΐλ 

διὰ τὴν τοῦ βίου ἀξίαν, ὅσον διὰ τὴν ἐχ τοῦ ἀξιώ - 

(ον ιῖι5 τῶν κατ᾽ αὐτῶν, ΑἸ1Ι αὐΐπαιο Μ55, τῶν χατ᾽ 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΙΔΜ 

ματος προσοῦσαν αὐτῷ ἀξιοπιστίαν. Οὐ " γὰρ δὴ 
εὐλαδείᾳ τινὶ παρητεῖτο τὴν αἴτησιν τοῦ σημείου ὃ 

᾿Αχαζ. Εἰ γὰρ οὐκ ἦν αὐτῷ συμφέρον, οὐδ᾽ ἂν ἐπέ- 

ταξε τὴν ἀρχὴν ὃ Θεός. Διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἐπιφερό- 

μενα μέμψιν περιέχει, τὴν εἰς τὸν ᾿Αχάζ. ᾿Αποστρέ- 

Ψας γὰρ τὸν λόγον " ἐπὶ τὸν Δαδίδ. ᾿Αχούσατε δὴ, 

φησὶν, οἶχος Δαβίδ. Μὴ μικρὸν ὑμῖν παρέχειν ἀν- 

θρώποις ἀγῶνα ; χαὶ πῶς Κυρίῳ παρέχετε: Διὰ 

γὰρ τούτων πρὸς τὸ ἀπειθὲς ἔοιχε δυσχεραίνειν τοῦ 

Ἄχαζ. Τρανότερον δέ πως ἐμφαίνει τὴν διάνοιαν 

ταύτην ἑτέρα “ 
ὑμῶν μοχθοῦν ἄνδρας, ὅτι μοχθεῖτε καί γε τὸν Θεόν; 
Πῶς δὲ Θεῷ ἀγῶνα παρέχει ἄνθρωπος, εἴπερ ἣ 

Ἂ - , 

ἔχδοσις εἰποῦσα - Μὴ ὀλίγον ἀφ᾽ 

ἀγωνία φόῤος ἐστὶ διαπτώσεως; ᾿Αλλὰ τοῦτο οὐχὶ 

πάθος περὶ τὸν Θεὸν λέγει, ἀλλὰ τὴν ἀντιδιάθεσιν 

τῶν ἀνθισταμένων αὐτοῦ τοῖς προστάγμασι διὰ τῆς 

τοῦ ἀγῶνος προσηγορίας παρίστησιν. 

. ε Διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς δυῖν σημεῖον. 
᾿ [ 

Ἀ , ΤΑ ᾿ , Καὶ μὴ αἰτουμένοις, φησὶ, δώσει. Κἂν μὴ εὑρίσχη 
Γ - 32 , ᾿ τὸν τῆς ὑποδοχῆς ἄξιον, ἀλλ᾽ ὅμως, διὰ τὴν προω- 

τ ͵ Η͂ 
ρισμένην οἰκονομίαν τῆς διὰ σαρχὸς γεννήσεως τοῦ 

: τ ᾿ Ξ 
Κυρίου, αὐτὸς, φησὶ, δώσε: Κύριος ὃ Θεὸς σημεῖον. 

- - τ' Ὶ 

Ἔδει μὲν γὰρ συνεῖναι τὸν Ἀχὰζ, ὅτι ἄλλην τὰ ἀν-- 
ς ὙΡΥΣ θρώπινα διόρθωσιν οὖκ ἐπιδέχεται, εἰ μὴ διὰ μόνης 

Ὁ - "-Ὁ- ,ὔ τ ΕῚ ᾿ - ᾿ ΄ κ 

τῆς τοῦ Θεοῦ Λόγου εἰς ἀνθρώπους ἐπιδημίας, καὶ 
- - 31. ΝᾺ Ὶ 

αἰτῆσαι τὸ εἷς βάθος ἢ εἰς ὕψος σημεῖον. ᾿Επειδὴ δὲ 
εν δᾳ ΕΣ ξ Χ 3 ΓΝ, ἘΣ -“» - 
ἀνάξιον ἔχρινεν ἑαυτὸν, ἀπαιδεύτως ἔχων τῆς τῶν 

" - 

μεγάλων χαὶ οὐρανίων σημείων αἰτήσεως, διὰ τοῦτό 

φησι, Δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον" οὐ διά τι- 

νος ὑπηρέτου, χαὶ διακόνου, καὶ λειτουργοῦ δίδω- 

σιν. ἄλλ᾽ αὐτὸς δι᾿ ἑαυτοῦ" ἵν᾿ ἐχ τούτου δηλωθῇ 
{ ἈΝ ’ ἜΣ Γι 6 ἼΣ δ ᾿ ᾿ νι 3 μ- 

τοῦ διδομένου τὸ μέγεθος. ὃν μὲν γὰρ νόμον διε- 
, ἘΣ λον ΣΘΑΙ πα ξ στε: 

τάξατο δι᾽ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτου Μωσέως 

τὸ δὲ σημεῖον αὐτὸς ἔδωχε τῷ οἴχῳ Δαξίδ. Δίδοται 

δὲ οὐχέτι τῷ ᾿Αχὰζ, ἀλλὰ παντὶ τῷ οἴχῳ Δαβίδ: 
“ 2 : Ψ τ Δ, διὸ Χ ἐΞᾺ “Έ « 
διότι ἐχ σπέρματος Δαδὶδ, τὸ χατὰ σάρχα, ὃ 

, -- Ὁ 

Κύριος" χαὶ διὰ ὁ τοῦτο πάσῃ διέφερε τῇ συγγενεία 
τοῦ Δαβὶδ τὸ περὶ τῆς ἐπιδηυίας τοῦ Χριστοῦ 

αγγέλιον. 

ὕ- Γ 

Ἰδοὺ ἣ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται, χαὶ τέξεται 

υἱὸν, καὶ" χαλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿μυανουήλ. Ἂν- 

ἃ 51. Μίξβ. ποβίγὶ. οοιΐα δὴ ἴπ δαττς ἀοοϊάογα- 
10. 

»Έ ΔΙ ἐπὶ τοῦ. Αἱ 4155. ἐπὶ τόν. ϑιαῖϊπη ΑἸ πος 

55. ἀχούσατε δή. ψοοι]α δὴ ἴῃ εἀτ5 ἀεογαῖ. 

ς ος Ἰοοο ἱπάϊοατὶ δα! οπ θα Ααα]α, νεὶ ἀε ἘπῸπ- 
5601. ΘΟΒΠΟΒΟΙ ροΐεϑ. ΑἸΙπαπο μοβὶ θα τ χύριος αὖ- 

ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. 

Ω 

τοῦ 

τη Υ τπιπ., 564 «σά 65. ἀϊση 45. οαπὶ ἢ 6 ἀϊ-- 

8πιπὶ γθάάθγθε. ΝῸΠ δηΐηι γον θυ πεῖα δὲ σϑ] σοπο 

Ὁ}1ἃ ᾿πάπιοίτι5. ΑΟΠὰΖ το πσίθθαΐ ἃ ροίθπάο 5ἴσπο. 
Ετθη πη 51 1 οἱ πο {5561 σοπαϊιοι 16, Π6 Π1ΠῸ 

Ζυϊάθπι πος ἰρϑὶ ργδοθρῖ ἀδάϊδϑοι Πθις. Οἱιδ- 

ΡΙΟΡ ον {1188 5} τη τι πῆι, ΓΕΡΓΘΠΘ ΠΒΙ ΟΠ ΠῚ σ0Π- 
{ἰποπὶ δάνθγϑιιβ ΑοΠᾶΖ. ΝᾺΠΙ 5ΘΥ ΠΟ ΠῸ ἴῃ Πᾶν] 60 

ἄἀεῆεχο, αἷὲ : “μάϊιε παιπὸ, αοπιις Πανῖί. 

Διμπιφεῖε ραάγιιπι δοὶ υοϑὶς δα ῖνογε Ποπιϊπῖνιις 

πιοϊςίΐαπι ἢ οἱ φιιοπιοίο Ποπιῖπο δα] ειὶς᾽ Ἠὶϊς 

ἀτίττι6 γϑροἷβ ν᾽ ἀθίυ ργορμθία Φο θυ ΠῈ6 Πα] 1556 
ΘΟΠ Δ Οπ ΑΘ Π42. ΗδπΠο διι!6 πὶ 56 Π ΘΕᾺ ΠῈ 6 Χ - 

Ρἰαπαῦιι5 χρυ πη} Θά Το ἃ] ίογα., απ85 οἷο μαθροὶ : 
Νιμπιηπία ρατιιπι αὶ υονὶς τποϊοειία αἰῇεὶ οἶνος, 

ιιία τποϊοοίϊα οἰἴαπι αὐ οϊεῖς ΤΠ διτι ἢ Οὐοπηοάο 

Δι1 [6 ΠῚ ΠΟΠΊΟ [λοοϑϑὶε Π6Ὸ ΠΟΘΟ ΠῚ, ΟἸΙΠῚ ἐσ τὶ-- 
το Πηθέτι5. 511 Γαΐ περ ἴσαι ἱπΙο τι Πἰϊ ῦ Ὑ ΘΓ ΊΙΠῚ 
μᾶπο Πδὸ δῇδοιοπθηι ποηιᾶηιαπι ἐγ υε, 56 
ΡῸΡ {Ππ|4 φσυ πὰ 115. νοσα] τ] Οϑίθηἶε αηΐ-- 
11 ΠῚ ΘΟΙΊΙΠῚ 5, (11 6] 15 ῬγδοοΘρ 5 το σαπειι, δἷἰ- 
ὙΘΙΒΙΙΠῚ 6556 οἱ ἱπίθπϑιι πη. 

300. Ῥγορίον μος αὖτε ΠΤ οπείτιις ἴρ56 υονὶς 

δίβτιπι. ΤλΆ 1, ἱπάιῖε., νοὶ πὸπ μδθῃ 15. 
Ἐπίδπηϑὶ ποῖ Γορουῖαξ “πο πητιᾶ πη ἀἸσπιιτη 4] τὸ- 
ΟἿρίατ, πΙ ΒΠ]Οπηΐ μια ἔθη, ΟΡ ργοἢ πἰΐα πὶ Ϊ5-- 

ῬΘΠϑΔΓΙΟΠΘΠῚ Θὰ ΠΑ }15 ΟΥτι5. ΠΟΠΊΪΠΪ , ἴρ56. ἸΠ]ῈΠΓ, 

Ῥοοιηΐπιι5 Ποῖ ἀ 1} οἰ σπιιπη. ΟΟμν θη οἰ γαΐ δ πηι 

τξ ἸΠ 6] Ποιεῖ ΑΟΠὰΖ γῸ5 Πυπιαπᾶθ ΠῸΠ Δ]]Γ6 1" 
ΘΙ ΘΠ ΑΓ] ΡΌ556., Πἰἶδὶ ΡῈ βο πηι Ποῖ ὑεῖ δ πὸ5 

ΔΠνΘΏΓΙΠῚ., ἃς Ρδίθγθὲ ϑἰσπιιπ πη ὈΓΟΙ Πα τιπι. 
τι ἴῃ δ᾽ πα π]. ΟἸιΟ ἢ Δ ΠῚ αι 6 ΠῈ 5656 Ππάϊσαθαΐ 1π-- 
ἀἸσπιιπι , «πὰ πο {146 1 ΘΧ ρΌβοΘΓΘ ππᾶσπᾶ οἱ οδο- 
Ἰεβῖϊα βῖσπα ΠῸῚ πονεγαΐ, ἰάοῖτοο αἷἱξ : 72 αὐὶι [2-- 

τιΐτειι5 ἔρδ6 νονὶς δἰ σπιπι ;Σ τπιοὴ ΡῈΓ ΔἸ] τι6 πὶ 501- 

ὙΊΡΠῚ 5, Δ1ΠῚ ΠῚ ΠΙ5ΕΓΊΙΠῚ 5, τι [πη α] αι Δ, 56 ἴρ56 

ΡΕῚ 56; αἵ ἀοπὶἴπ66 ἀθοϊαγθῖιν πα ηϊτι4ο. ἘΤΘΗΪΠῚ 

Ἰεσϑι ογήϊηαν! ΡῈ Πα θ 05, ἴῃ τηᾶητῖι τη Ἰαϊου 5 

ΔΟβΙ5 : βίβ παι γ6ΡῸ ἐ6α1} ρ56 ἀοημι αν. Νος 
78πὶ ᾿ρ51 Ἀδὰ ἡ δέπι"., 564] ὁπηηὶ ἀοπιαὶ αν : 

“πο Ϊα πὶ ΠΟΓΉΪΠ15. δὲ ΘΧ βοπηῖπο Πανι βθοιη- 

ἄπηι σᾶγΠΘη ; ΟὉ Ἰάάιιθ [διιδειβ. [6] Ἰχάτιθ ἐδ 
Ομ δεῖ αάνεπει πιιπῖπι5 δα ἰοΐαπὶ Πὰν ἀϊ5 οοσπα- 
ἰοπϑῖη ρογ περαΐ. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ. 

301. Εδοο Τῖγθο ἵπ' μίεγο σοπιοίρίοῖ,, εἰ ρμα- 
τίθὶ {ζει δὲ υοσανὶς ποπῖεπ ἐπι Ἐπιπιαπεί. 

ς σημεῖον. Ἀερ. ῬΓίπηιβ χύριος αὐτὸς 

φαΐπαας Ν55. αἱ ἴῃ οοπίοχία. ἡ 

ἃ Ἀερ. 4υαγέις χαὶ διότι διέφερε. 
« Ἑα1Π εἰ Βορῖϊ ρυίπηις εἰ 4υατίη5 χαλέσεις, νοσα- 

δὶς. ΑΠῚ φαδίιον ἡ]55. χαλέσουσι, υοσαριπῖ; εἴ ἴα 

4ποάπε Ἰοσίταν ἀραιὰ ΔΑΓ Πσειπι, 1, 23. 

σημεῖον. ΑἸ 

ν. 

Ψν- 

αὶ. 3. 

ἤοπι. κα 

19. 

38 



Πεμῖ. 

25 -27: 

τῷ 

Ἀφοϊαιιαης ΤΙ ΚΝ ᾿πιορργθῦι ΘΠ οὶ {πιά οὶ, ἀ- 

ὁθηῖο5 ποή γΘρϑυὶ ἴῃ. ἤδρνθο πο. νοοαθι]τι πη, 

7ῆρρο, 564 ἡΠιὼ, 

τοῖατο ἤΠονοῖ, ρῈ 611 ἀἴοὶ ροβϑιτ, Πλα] 16 ν ΘΟ, το 

Ομ ΠἾΠῸ Πρ 18}15. ἘΠ. ] Δ Π}} ΘᾺ ΘΙ 5 65[ 7 ΠΟ 161} ; 

ιιοῖία., αιυιαϑδὶ γα] ον {185 

«αΠ]|015. [6116 δὲ σο] Θυ τοι ΓΘ ΟΠ Θη1115. 51. ΘΠ] 

5 σθαι ΤῸΪ οἰ 5 ̓ α πὴ. 5[πρθη 480. δὲ. ἃ ΘΟΠΙΠλΙΠΪ 

ΠΟ ΠΊΪ ΠῚ1ΠῚ Π6ηὲ6 ἀἰριηοηϑίγαι!ο 

65, 4α} 4 ρας ΤὨ]}] 51. Πλ]Π 16 πΠὰ 6. ΠΉΜΠΕ5., “1180 

Οὐιπ ὙἱγῸ ΘΟΠΒΘ  ἀἸ Π θη} ἢ} 115561.. ἤθυθὲ ριιουὶ 

πα ῖθι ὃ Θιιομ 40 δἤαμ) ἃ «ιος παίτιπη οϑϑθῖ ὃΧ 
ΟΡ ΠΪ5. ΝΟ] παῖδ, νΟΘΑΡῚ ΡΟἴα 1556: ΕΠ] ΠΊΕ] ὃ 

Τίαατι6 51 {ο ἄδει, 14 5! σπιιη 6ϑ[.) δὲ ορονῦίοε 

Θι ἰρ88 φοπθΡατῖο δά μ]γᾺ }}}}15. οἱ δια ρθηἦα. Οτοά 
5ὶ πηοάτι5. 6110 ΚΘ ΠΟΥ ΑΙτ15. δι Ῥ116}.,. {ὉΠῚ ΟΠ μη1ι-- 
ἢἶδ... Ποήίπιο. ἀϊοαίαι 51 ΠῚ... ΠΘήτ6. ἈρΡΡΟΙ]θειιν 

Ἰππηηηαπιι6}. Ῥνοϊπ 6 {180 ΡΟρΟΥ ,, 51 γῖθσο. ΠῸΠ 

[7 416 θυϑί!ι πος 5δἰσηιι ἢ Επ Πἰδὶ ΟΥττι5 116 

οοπϑιριπάϊπο 

ογοι αϊνϊ πῖον {παῖ ναοὶ, 4ποηλοίο 7ᾶπ ἁνε- Ι δ᾽» 
πἰς Ἐπηπηληιι61ῦ Οτο δὐιθηὶ ΠΟμΠΊΘη, ρμμοῖϊα,, 

ῬΓΟρΡΥΙΘ ἀϊοαταν ἀθ νυ στη ι5., βάτοι οχ Πἰ5 Ποιι- 

52. ΤΘ᾽ ὉΠΟΙΪ νου ὴ5 : Ομοά οἱ ἐπὶ ἀσγὸ ἱπνθπογὶξ 
μοί !ανι εἰοσροτιδαίαιη,, εἰ οἷπι ἐπ [ογθτ5 σοποιι-- 

οἰεδιιοτὶς οτιηὶ 6α, ἐπι ον [ἰοἱοιῖς ἠοπείτεθιγι σοἰμιπι ; 

οἱ γμιιοῖϊ! πἰλιὶϊ {αοϊοίις, ἡπῖα ποῖ ὁδὶ ριιοϊ 

Ρέσσαίιιην πιογίϊς. Οἱῖα φιιειιαςπηιοάιιι οἱ σις 

ποηῖο ἐπϑιγ ΓΘ τογῖὶ πιἰνουδιι5. ΓΟ ἱ ηλτεηι δτει1η., οί 

οὐοἰάονῖξ ἰρϑιιπι : οἷο Τὸ Πδο. {πὶ σαπιρο ἱτινοπὶξ 

οἰαπιανὶϊ ρμιοίία,, οἱ ποτὶ ὁγαΐ ατιαϊϊαίοτ. 

Τιαατιδ {τι85 ΟἸαπηανῦ.. {116 ἀη 16 ΟΡ ΠΡΟ Π ΘΠῚ 

νῖρρο οναϊ. Πῶς Ἰρίταν νϑυθὰ, οἱαηιανὶ υἷγροο,, 

]Θ ἀἰπθ 1Πὰ, οἰαπιανὶϊ μιιοῖ]α. ἘΠῚ τη 
τοῦτο Ἀδσπουγίιηι ΠΠ00Ὸ ΒΘΟμμΔ Π ΓΔ {15 1|1ὰ ἀτιὸ6. οα]6- 

(Ἀοῖο]ναι Τ)αντ, Πςο τ16 νἴλῸ ΟΡ Ὁ, ΠΘΟ ΠΠΉΙΙΔΠῚ 

δαὶ : 

τάθι 

3.Πὸρ.χ.3. να [ἀρ τἂς θυ ρουῖα., ΡῈ 6 }}1ὰ νοοῖ", 7]πρόπὸ- 
4. ται πηι, ᾿παϊς., «Γὀίσξαος,, εἰ ἀεἰά πα γι Θατη 

«ὦ γόρβϑηι : οἵ μιιοῖϊα ριοίισα τπἰδημὸ ὑαϊάε, 

τη ϊνιϊοίγαναΐ γορὶ, οἰ γα ποπὶ οοσπονῖΐ Θαηι. ὯΝ 

4 Ἐπ ΠηΔΠιι6] οχ βϑᾶποία ἸΡΡῚΠ6 ΘΧΟΥτι5. Θϑῖ, 

Ζιις. τ. 3η. 4 ἀἴχοναιῦ  Ομοηιοάο σπὶς γεϊιὶ ἰδία, χιο- 

]υϊά.υ. 35. χιΐαπι οὐνιίι τιοτι σοσποϑοο ἢ ΟἿ ἀηρο]τ5. ᾿ϑρδν: 

{ιι5. Ἰ)οηιϊπὶ σι ρεγνοτῖοθῖ ἐπὶ (6, οἱ υἱγίιι5 1 {55 ππὶ 

οδιιπιῦτανῖι ἰδὲ. Ὑινσο πόθο ᾿ΘεῚ ραν  ΠοΔτΟ Π15 πΠ6- 

αδάμιαι ον αΓ Οποχίὰα, Βου ρίΠι Θϑ μι ἴῃ Π)6ῖι- 

Ζὸν. τα 4. ἰΘΙΌΠΟΙΪΟ : ἤιίϊει, ψιθ οοποορειὶϊὶ δθπιθπ, θὲ 

ΓΈΛΙΙ οὐ αυϊπαιο 95. 

εἰ μὴ γάρ. 

ἃ Ἄορ. 4ιαατγίαβ ποῖον τὸ σημεῖον. δα ᾿ΐὰ πλι]ῖο ροβὲ 
! Ι 

εἰ γάρ. Αἱ Ἀερ.. Ζιαγίι 

ἴάοπι Οὐἄοχ πῶς ἡ τοῦ Ἐμμανουὴλ προσηγορία ; Ομο- 

τοεῖο εἰ ποπιθτι Πὐπιπιαπιιοὶ αἰαίιπι οσι ὃ 

ΑΡΡΩΝΌΙΧ ΟΡΙΒΌΜΝ 

ἢ Αὕτη δὲ 

5. ΒΑΆΒΙΙΗΙ ΜΛΟΝΙ- 

, ρδινμΖ 
θίστανται οἱ Ιουδαῖοι τῇ ἐχκδόσει τῶν ἑδδομήχοντα᾽, 

; 
λέγοντες μὴ κεῖσθαι παρὰ τῷ “Βὐραίῳ τὸ, Ἣ παρ- 
92 ΟΣ ΟΣ Ἐς δὴν τς ᾿ ἐφέξίεμος 
θένος, ἀλλ᾽, Ἣ νεᾶνις, ὡς δυναμένης νεάνιδος ὀνο- 

μάζεσθαι τῆς ἀχμαζούσης χαθ᾽ ἡλικίαν, οὐχὶ δὲ τῆς 
- , Α ἢ - 
ἀπειρογάμου γυναιχός " πρὸς οὺς ῥαδία χαὶ αὐτόθεν 

ἢ ἀπάντησις. ' Εἰ γὰρ σημεῖόν ἐστι τεραστίου τινὸς 
᾿ - 

χαὶ παρηλλαγμένου τὴν χοινὴν συνήθειαν τῶν ἀν- 

ὅ29 θρώπων ἐπίδειξις, τί θαυμαστὸν ἦν, μίαν τῶν πολ- 
"ἃ : Ἁ μ᾿ " 

λῶν γυναῖχα,, ἀνδρὶ συνοικοῦσαν, μητέρα γενέσθαι 

παιδίου; Πῶς δ᾽ ἂν χαὶ τὸ ἀπὸ θελήματος σαρχὸς 
ΡΎῚ ᾿ Α ΣΎ - ραν ἐσθ α, 

γεννηθὲν ᾿Εμμανουὴλ προσηγορεύετο; Ὥστε εἰ μὲν 
-.7 ν , ὼὰ Καὶ Ξ᾿ ς 

σημεῖόν ἐστι τὸ διδόμενον, παράδοξος ἔστω χαὶ ἣ 
, ἘΞ ᾿ ἘΞ 

γέννησις. Εἰ δὲ χοινὸς ὃ τρόπος τῆς γεννήσεως τοῦ 
᾿ μήτε ᾿Εμμανουὴλ ἀν Ξ , 

παιδίου, τε ὩΣ. Ἢ λεγέσθω, ᾿ 
᾿ ΄, - 

προσαγορευέσ σθω. Ὥστε εἰ μὴ παρθένος ἣ τεχοῦσα, 
Ἔ ἀν ΜᾺ Εν Φ ΟΕ Υ κὐθτι ΓΝ Ὲ " ποῖον τοῦτο ἢ σημεῖον ; Καὶ εἰ μὴ θειοτέρα ἢ κατὰ 

Ξ Ἐ; ἀα: 
τοὺς πολλοὺς ἧ γέννησις, πῶς ἣ τοῦ Εμμανουὴλ 

5 δ ον τς τὸ σὰ Αῇ 
παρουσία; Ὅτι μέντοι ἣ νεᾶνις ἐπὶ παρθένων ἰδίως 

Ξε: ἘΝ 3: ΠΙΚΑΣ 
Β ὠνομάσθη, δῆλον ἐχ τῶν ἐν τῷ Δευτερονομίῳ οὔ- 

Ὁ , [ Α -Ν 

τως εἰρημένων " ᾿Ιδὰν δὲ ἐν τῷ πεδίῳ εὕρη τὴν παῖδα ' 
᾿ τι ἈΡΑΨΩ ΔΑ ἕο Σ ᾿ τὴν μεμνηστευμένην ) χαὶ βιασάμενος χοιμηθῇ [530 

αὐτῆς, ἀποχτενεῖτε τὸν ἀγθρῶπον μόνον, χαὶ τῇ 

νεάνιδι οὐ ποιήσετε οὐδὲν, ὅτι οὐχ ἔστι τῇ νεάνιδι 
'Θ' , ᾿ σ ᾿ Ν 5 τυ. 

ἁμάρτημα θανάτου. Ὅτι ὡς εἴ τις ἐπαναστῇ ἀν- 
πέσον Ὡς δε ἢ , Ξ 

θρωπος ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ φονεύσῃ αὐτόν" 
ν “-ὥ -Ὁ- “-“ "»" ππ τὰ Ψ, 

οὕτω τὸ πρᾶγμα τοῦτο. ᾿Εν τῷ πεδίῳ εὗρεν αὐτὴν" 
»“.} ς “τῷ ν ΠΝ Ὶ κΥ Ἥ , 
ἐβόησεν ἣ νεᾶνις, χαὶ ὃ βοηθῶν. οὐχ ἦν. Ἣ τοίνυν 

“βοῶσα πρὸ τῆς φθορᾶς παρθένος ἡ ἣν » δηλονότι. Ἴσον 

οὖν δύναται εἰπεῖν. ἐβόησεν ἣ παρθένος, καὶ ἐβόη- 

σεν ἣ νεᾶνις. Καὶ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν βασιλειῶν ὮΣ Σὸ- 

Ο μανῖτις, ἣ συνθάλπουσα τὸν Δαῤὶδ, παρθένος οὖσα, 
ἢ «ὦ. , 

χαὶ ἀνδρὸς ἀπείρατος; νεᾶνις προσαγορεύεται. 
Ἁ ν ἡ 

Εὗρον γὰρ, φησὶ, τὴν ᾿Αόισὰχ, χαὶ ἤνεγων αὖ- 

τὴν πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ ἡ νεᾶνις χαλὴ ἕως σφό- 

δρα, καὶ ἐλειτούργει τῷ βασιλεῖ, χαὶ ὃ βασιλεὺς 
: Ξ ; , , 5 

οὐχ ἔγνω αὐτήν. ᾿Εχ παρθένου τοίνυν ἁγίας ὃ Ἔμ- 
Ὁ - ΕΣ - 

μανουὴλ, τῆς εἰπούσης, Πῶς ἔσται μοι τοῦτο, 
“ὃ ο΄ , 

ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσχω; Πρὸς ἣν ὁ ἄγγελος, ὅτι 
ἣν Ξ ἀν 

Πνεῦμα Κυρίου ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ, καὶ δύναμις 
εᾺ} ἐκ Ξ ᾿κ Ψ ο « Δ. ΕῚ » 

Ὑψίστου ἐπισχιάσει σοί. Αὕτη ὑπόδικος οὐχ ἐστι 
τος ΑΥΡῚ Δ. Ἔτ ; πον εῆρα, τ 

τῷ “ περὶ χαθαρισμοῦ νόμῳ. Γέγραπται γὰρ ἐν τῷ 
, [ " ν᾿ « μὰ ἘΞ ἘΞ - 

Δευτερονομίῳ., ὅτι Γυνὴ, ἥτις ἂν σπερμστισθῇ, 
32 " ς ’ 

χαὶ τέχῃ ἄρσεν; ἀχάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας. 
ΞΕΠ , 

ἐπειδὴ μὴ σπ τερματισθεῖ ἴσα ἐγένετο μήτηρ 

ὃ ᾿Εμμανουὴλ, χαθαρὰ χαὶ ἁγία χαὶ ἀμίαντός τοῦ ᾿Εμμανουὴλ, χαθαρ Υ μίαντός 

»ΈΔΙ: ἀπείραστος 

4παπἴο Ροβὲ ἴγῸ5 Μὲ: 

ς Ἐ41 περὶ τοῦ χαθαρισμεῦ. ΑΤῚ ἴῃ Δῖβς. ἀδοβῖ ἁυτῖοι- 

1.5. Ηαχ Ἰοηρα δα} γυνὴ ἥτις ἐάν. Αἱ Μ585. εχ ἥτις 

ἄν. ϑυιθίπας δαὶ τέκῃ ἄρσενα. Υ' οἴοτοϑ βὸχ ΠΡυὶ ὙΜῊΝ 

. ΑΓ Μβ5. ἅΠ4υοὲ ἀπείρατος. Α11- 

χαὶ ἦν νεᾶνις καλὴ σφόδρα. 



ΘΟ ΜΕΝΤΟ ΙΝ ΕΒΆΤΙΑΝ 

ἐστι" ἢ 

νος διαμένουσα. ᾿Επειδὴ γὰρ ὃ πρῶτος ᾿Αδὰμ οὐ 
ὶ μετὰ τὸ γενέσῃ τέ ἔτι παρθέ χαὶ μετὰ τὸ γενεσῇαι μητέρα, ἐτι παρθέ- 

ΓΕ ΓὙΡ ΑΚ ΝΥ ἣν τυ ΕῚ , 

τῇ ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς συνόδῳ παρῆλθεν εἰς γέ- 
τι 3 .5. - “- ΕῚ , ᾿ ν 

νεσιν, ἀλλ᾽ ἐχ τῆς γῆς ἀνεπλάσύη - καὶ ὃ ἔσχατος 
ἣ ἐπ 

᾿Αδὰμ. τὴν ἐχείνου φθορὰν ἀναχαινίζων , ἐν τῇ παρ- 

θενιχῇ μήτρα διαπλασθὲν τὸ σῶμα ἔλαθεν" ἵνα ἐν 
Ε ν Α ἌἌΡΕΕΣ 

τῷ ὁμοιώματι γένηται τῷ τῆς ἁμαρτίας διὰ σαρχός. 
εν" ᾿ ι Ὁ ἸΑΝΕΝ ἃ ’ - ᾽ὔ 

Ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν παράδοξον ταύτην γέννησιν μὴ 
, - ἷν 

πάντη ἄπιστον ἔχειν τοῖς δυσπαραδέχτως περὶ τὴν 

θείαν οἰκονομίαν διακειμένοις, ἔχτισέ τινα τῶν ζώ- 
Ἃ , ᾿ Ὡ» 

ὧν ὃ δημιουργὸς δυνάμενα ἀπὸ μόνου τοῦ θήλεος, Ε 
ἜΣ μ5.. ΤᾺ βόφις 

χωρὶς τῆς τῶν ἀῤῥένων ἐπιπλοχῆς, ἀποτίχτειν. 
ἌΑΡΘΣ, τ αν ᾿ξ Ξ Ἔ 

᾿Γοιαῦτα γὰρ ἱστοροῦσι περὶ γυπῶν οἱ τὰ περὶ ζώων 

πραγματευσάμενοι. 

Βούτυρον χαὶ μέλι φάγεται" πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν, 

ἢ προελέσθαι πονηρὰ, ἐκλέξεται τὸ ἀγαθόν. Παιδι- 

χἢ τροφῇ χρῆται ὁ ᾿Εμμανουὴλ διὰ τὴν σάρχα, 
βουτύρῳ καὶ μέλιτι. Καὶ δαως ἐν τῇ τοῦ νηπίου 

΄ ΠΡ Ὁ ΛΔΝΣ “ἊΝ 3 - "οἷν χαταστάσει ὑπάρχων, διὰ τὴν ἐνοιχοῦσαν αὐτῷ δύ- 

ΡΠΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΟΛΑΡῸΤ ὙΠ. (Ὁ 

μέρθγογὶϊ τ ιδοιεἔ τηνι, ἐπε τετιία οΡὶ δθρίθηι εἶϊ6-- 

ὑπ5. φο ἀπΐθηι, οἴ [αοία 511 ἘΠῚ Δ Πι16}15 πὰ - 

ΤΟΥ 5᾽Π6 5616. μι ἃ βα ποία ιθ δὲ ᾿πιθπιθυ [ἃ 
ἐδ; ἴπ|ὸ Ῥοβίοασιιαμι οἰ δοία πηαίοι δῖ, δάθιο 
ΥἱρθῸ ΡδΡΠΔη511. ΝΠ. οἴιπὴ ὈΥΙΠητι5. ἀλη ΠΟ κα τες 

ΘΧ ὙΠ ἂς [ὉΠ] Π86. ΘΟΠσ Όδϑιι θα ἴπ|5. δϑϑϑὶ 1Π {π|-- πιαπεῖὶ νἱτς 

Ο6ΠῚ., 564] ὁχ ἴϑυγὰ ΟΠ ΟΡ ΠΊδἴτι5 ;Σ ΘΔ] ΠΟΥ 551- 

[ὉΠ απ} 1Π ὙΊΓΘΊ ΠΑ] τ} Ὸ ΘΟΥΡῚΙ5. ἈΒ51Πη511 Σ τὶ 

ΤΠ 51Π}}}Πππ|4 π᾿ ῬΘΟΟΔΙ οϑϑϑῖ Ρ6 σαν θη. 564 πὸ 
11 4] στὸ Δάπποάτιπι ᾿ποαν Πα ΠΟ Π ΘΠ αἰ γἸΠ Δ} δεἰ- 
ὨἸϊππ|, Π 46 πὰ ΟΠ ΘΠ. 5ἔθ 6 π185 μεῖς ρα ποια-- 

ΠΟΙ πορανθηΐ, ἈΠΙΠη]1ὰ “185 481}, {1188 50}1π|5 ἴο-- 
πλΐπὸ5 ΟρΘγὰ οἷτλα ΠΑ ΓΙ τὶ ΘΟρτι] Δ) ΡΑΡΘΙ ΡῸΒ- 

56 ΠΕ, ΤΟΎ ΟΡΙΓῸΧ ργοονθαν "τ. ΝᾺ ΠῚ ἈΠ ΠῚ] ΠΠΠῚ 
ΠΑΓΕΙΡΆᾺΠῚ 411 ΘΟΉ 5110 ΡΘΥ ΙΒ 5 ἴα] 1ὰ 6 νὰ]- 
{ΡΠ 115. ΤηΟΠΙΟΥἿ85 ΡΡΟΘΙ ἀθυαηΐ. 

305. βιίγτμηι οἱ πιθὶ οοηιεάοί : απίθαιίαηι 

δοίαι ἴρξε, απὶ ργιδοίϊθαι πιαῖα., οἰϊβοὶ ϑοπιίηι. 

ττεἴταν ΡΟ ΡΠ] ΟἾ]0 ἘΠ ΠΊΔΠι16] ΡΥ ΌΡΊΘΙ ΘΑΓΠΘΙῚ , 
ΠΟΙῚΡ6 θα ΓΟ δὲ μ16}16. ἘῈ Ταιηθη., ᾿ἰσεῖ ἴῃ ϑίδξιι 

1π| Π11}} ΘΟ 5 ΕΠ Ππ||π|5.5 ΡῈ ἸΠΠ ΙΓ ΠΙΘ ΠῚ ἰπ 56 γὙ]ι- 

νανιν τῆς ἀγαθότητος » πρὸ τῆς χατὰ τὴν ἡλικίαν 80 τιιτ6 Ῥοη τα ι5., ἀπίθ πιὰ πα πῇ ΡΘΡδο ἀ ΠῚ τι6 

τελειώσεως, ἀπειθήσει μὲν πονηρία, ἐχλέξεται δὲ 

τὸ ἀγαθόν. Διότι ἣ μὲν ἡμετέρα φύσις ἴσην ἔχει τὴν 
5.» , , , ΝΥ Α ν 

ἐφ᾽ ἑχάτερα ῥοπὴν, χαὶ πολλάχις μὲν πρὸς τὸ πονη- 
᾿ ᾿ δὲ ΑΥ ᾿Σ ΓῚ Ν - , ε 

ρὸν, πολλάχις δὲ χαὶ πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀποχλίνει, ὡς 

ἐπὶ ζυγοῦ, νῦν μὲν ἐπὶ τὰ πάθη τῆς " ψυχῆς καταῤ- 

ῥεπούσης, νῦν δὲ πάλιν ὑπὸ τοῦ λόγου ἀνελχομένης 
ἐπὶ τὸ βέλτιον. ᾿Αλλ’ οὐχὶ καὶ ὃ Κύριος οὕτως " ἀλλ᾽ 

᾿ ἀῤν5 ν ρον 5. ἡ 5ῶὴλ. 5 ΄ 
ἢ πρὸς τὸ ἀγαθὸν " αὐτοῦ οἰκείωσις εὐθὺς ἐχ πρώτης 

γενέσεως διεφαίνετο. ΤΓ γὰρ γέγραπται; Ὅτι πρὶν 
μ᾿ "-Ὁ- ὩΣ ΥΝ ᾿ ἊΣ Δ. τ με ᾿ 

ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρὰ, ἐχλέξεται τὸ 

ἀγαθόν. ᾿Αναδραμὼν δὲ ἐπὶ τὰ ἐν Γενέσει γεγραμ.-- 

μένα περὶ τοῦ γνωστοῦ καλοῦ καὶ πονηροῦ, εὑρήσεις Β 

ἐχεὶ τὴν πρὸ τῆς ἁμαρτίας χατάστασιν τοῦ Ἂ δὰμ. 

παραπλησίαν οὖσαν τῇ νῦν ἀναγεγραμμένη " ὅτι ἐν 
- ὅς ὅδ - - - ς 
ἀγνοία ἦν τοῦ πονηροῦ χατὰ πεῖραν. Διὸ χαὶ ὃ Κύ- 

ἐβαυ εν ὑπ νϑ πλ ἀε τ σὴ ἢ Ἐς Εἰ ἥ 
ριος ἐν μὲν τῇ παιδιχῇ διαθέσει τὸ ἀχέραιον χαὶ 

ἄτρωτον ἔτι τοῦ Αδὰμ. ἐμιμήσατο - ἐν δὲ τῷ ἀθε- 
᾿ , - μὲ 

τεῖν τὴν πονηρίαν, τὴν ἐκ τῆς παρακοῆς παρανο- 
μίαν “ἐπηνωρθώσατο. 

3 
εν 

Ἶ᾽ ᾽ “" 
᾿Αλλ᾽ ἐπάξει, φησὶν, ὁ Θεὸς ἐπὶ σὲ, χαὶ ἐπὶ τὸν 

ὁ Τόοίαπ 1], χαὶ μετὰ τὸ γενέσθαι μητέρα, ἔτι παρ- 
θένος διαμιένουσαι, ἴῃ 5115 ἀπο Βις Βορτς (σα !οῖθιι5 ἄδοςϑο 
ἁπποίαντι Π)ιισδοιιβ : 56 Πὰ5 σοσο5 Δα ΠἸἴ85 οχ Δ πΡ]1οῖ5 
{αῖδδε 15, φαθπι πο αἰχὶ, Υἱν ρου Εἰδϑίπηιιβ ἀαπποπιῖῃ. 
Ν ες ἀἰδοϊπηυι!αγο Ἰἰσοῖ, Βδοο ἴρβϑα γνευρα, αὐ ἴῃ Πιιοαὶ 
ΟὐαἸοΙΡιι5, τὰ 4ποίιιο 6Γ ἴῃ ποϑίγι5 οπηπῖθιις 465146- 
γΑΥ]. ἘΠ᾿ ΗΪΟ ΟΡ ΒΟΥ ΑνῚ ροίοοί, «ποά 46 γα] εν θιι5 5ἴα- 

Δ ᾳἴαϊοιη,, ταὶ τΘριΌ θα ]: ποι απ, ἰτὰ ΒΟπιιηι 
οἸῖσοι. Οὐανο παῖαιρα Ποϑίρα Παθθὲ δ πὰ] 6 πὶ δά 
αἰ ΓΙ 116. ΡΥ ΟΡΘΠΒΙΟΠ ΘΙ, οἱ 5θρ6. ΄υϊάθη δά 
ΠΊΑ]1}ΠῈ... 5506. νΘΙῸ δ Ροπιιηὶ 4ποατι ἀ6ῇθ ει, 

αθπιδ πηοάτιπι {ἰ 1ῃ βίαίθνα , πιοο ἐδ πη 6 ηῖ6 

56 ΔηΪπὰ ἀκ ν ἘΠ Ο585. ἔπ 6 Π ά 5116 ἃἰΓδο ΟΠ 65 , 
πο ϑαμη θη αἰνὰ θηἴθ γα! ῖοπθ 4 Π]6]1π|5. Αἵ 

ΤΟΙ Πτι5. ΠῚ [61], 566] Θἃ {18} οἴπὶ ΒΟ πῸ Πὰ-- 

Ῥϊε πϑοθϑϑιτι 0 δα! πὶ ἃ ῬΥΪΠΠΟ ΟΥ̓ ἈΡΡΑΓΕΪΙ. 
Οὐ ΘΠ] ΠῚ} βου ρίπ ΠῚ] εδι9 “Ζηἰοημάηι δοῖαὶ ἴρδε,, 

πὶ ργαεϊίραι πιαΐα,, οἰΐβοι ϑόπῖη. Οτιοά 51 γο- 

σα Ρὰ5 δα] δὰ {1 'π (ἀπ 6βὶ βουιρία βιιπΐ 46 βοίθη- 

τὰ θομΐ δὲ τη8]}1} 5. 1116 ΛΘΡΘΡΪ65. βίαίιπ)., ἱπ {πὸ 
ῬΟΒῖτπ5. [πὶ Αἀληλι5. ἀπίθ ρϑοσαίτιη,, οἱ βίας 
«1 πῖῖπο ἀθβου  Ὀ᾽ τιν ΘΟ ΙΒ] ΠῚ} 6 ΠῚ 6586 57 5.4] 461 

ΤΠ ἰσπογα θα προῖο 1Ππ|4 ποπ ΘΧρθιίιβ. 
ΟὈΔΡΙΟΡ δι δὲ Του Ϊ πτι5. οὐ π΄ ΠΑΡ τι αα] 6η} 

δάϊδμιιο ριιθυ}}} σοπϑίβίονθι, 14 σιοὰ ἴῃ Αάδπιο 

ῬαΡιιη τη Πϑθγαΐ δὲ ᾿ΠΟΟΡ ΠΡ ΠΠῚ 5) ἰπη] [δ ἔπι5. δῇ : 

Οἴιηὶ γΘΓῸ ΓΘΡΙΌΡαν ἢ παι Π}., νἹο]α οι πῃ 16- 
σὶϑ Θχ ὁοπιππηδοία ραΓ Γᾶ ἢ ΘΠ ΘΠ ἀν]. 

505. δε, ἱπηθῖ, αὐάμοοὶ ζλδιι5 σιρο τ ἰδ, οἱ 

{τἰπὰ ἀτοῖϊξαν, πος τἄδτη οἱ ἃ Βαβ]Πο ποπι. 8 ἴῃ Ηδχαδπι, 
αἴοὶ, εἰ 4)» ΔΕ] απο 11}. 3, οὰρ. 46. 

Ἀ ΑἸΠΦαΪ {τὸ5. Πἰργὶ ψυχῆς ἀποῤῥεπούσης. ΠΟΙ δια 
τἀΐογάιιθ (010. ἐπὶ τοῦ λόγου. 

ΡΈΜΙΗΙ αὐτοῦ οἰκείωσις. ΑΙ 5οχ Νί85. αὐτῷ. 
“ΒΔ οἱ φαΐπαιος Ν55. ἐπανωρθώσατο. Βορ. 4πατ- 

ἀι5 ἐπηνωρθώσατο. 

80 ρΡορί ραγ 

ι μ 1, 

1115. Αὐτὴ. ΠΟΥΡΓΕΙΡΓΟΠΘΠῚ {{Π1π|8. ΤΠ 5ΓΔ1Γ ΔΓΕ} 15.) Θἐπ.5.7. οἵ 
ι 1 ον. ι5. 

47. 
ον 

δε. 

ν. 

π᾿ 35 

17. 

: 8:3 

2 



3. Πορο τὰ 
τὸ: 

. οπεγῖ ἰἴσηιο. Τλοϑοθπ 1, 8 

τοῦ 

σΠΡΟΓ ροριζμηι {ππιηι., Οἱ 5061 «ἰοπηιίηι ραϊγὶς 

ει εἶς, χιὶ πϑοάπεηι Ὁθπογιιτῖ, θα {πιο αὐ οι 

Ἐρδναῖηι α Τα, τόρόπι «155 }Γ7ογιιπι. ϑΘ ατΘπ 

παρὸ 5ἰσπιἤσανθ ν᾽ ἀθίαν 4165 ροβίρθηηοβ, ροϑί ρᾶ5- 
50 Π6 ΠῚ ΠΟΠΊΪΠΪ ,. οἴ «{6υιιϑαϊθη ΟὈϑοϑϑα δϑί ἃ 

ῬΟΠΊΔΠ15. ΕἸΘΠΪπῚ μοϑὲ ἘΠῚ ΠΊ Δ Ππ16} 15 Δάν ΘΠ τ}. 

᾿πάτισθε ΠΟ ΤΏΙ Πτι5 5ιι ρον Αο]αΖ, δὲ ροΟρα]πι 6}115. 

εἴ ἀουητιη ρα "15 ᾿ρϑ51115. 4165. 41 ποηάιτιη νὸπο- 
απ 5 ΘΧ 410 Βοράγαιιβ Θδὲ ΡΠ γαϊτη ἃ {πιάα, ἃ}0- 

ἀτπιοῖιιβ 40 γθσΘ Αϑϑυ ον [ἢ σαρΕν]ταΐθη,. Π)6- 

[δ 1} αὐιΐθ τη ΡΠ ναΐμι ἃ δὰ, ἀἸ6 15. ΤΟΥ Δ η 

ΠῚ Ναβαΐ,, 4]. 5 ᾶ6 16. 1η ῬΘΟσδΓ1 ΠῚ 1ΠΊρ11|50.. 

ῬΥΪΠλιι5. [ἘΠῚ ἀπιοίου ἀθ ΘΟ ]Οἢ]5., ἀἸοθη5 : Νίογι 65 
χιοδὶς ρατϑ ἵτιὶ ])ανί, πόηιθ Πιουθαάϊίας πὶ {110 

“6556. Οὐ ρΡΟρίον ΡΠ Ραΐηι ἀνοσαν! γοβθοιὴ Δ5- 
ΒΥ ΊΟΥΠὶ ἃ {πόα ἀνθ υβιι} 56. : {ΠΠΡΡ6 δια Πὰ- 

Ἰὰῖ σοπίθηλτ1}. ΠΘῸ 5'ν 1 ΟὈΒΙἸΙΟΠΘ «6 1158} ΠῚ 

γα] 6 ἃ]0 1050 τσοὶ. δ ογὶϊ ἐπ αἴ ἰἰ1ὰ : εἰνιϊα 

7)οηείτιι5 πυιιδοῖς τ ιοί «ἰοπεϊπιαίτι ματι πειῖ- 

ἡπ δεῖ ἵπὶ τορίοηθ .155.,.- 

τίοτγιηι. Ετ υδτιθηΐ οἱ γϑηιθοοθπΐ ΟἹ) 5. ἵτι 60 1ι-- 

γιὶς Ἐσγρίϊ; οἱ αρὶ, 

ναϊ νι τ σιοη δ, δὲ ἐπ Πογαηιίπὶθις ρείγασι,, 

οἱ ἐνι οροίπιηισας., δἰ τι ΟΠιτιθῖσι {1551 ΓΑ 5. δὲ ἐπὶ 

ΤΠ 411} ῬΟΡαΪ 115. ΠΊΘτι5. [ἢ 

Μργρίσμι,, {ΠΠ1Ὸ Πα τα ττιν 15... ἃ πι6. ἀρὰ Αϑϑυ- 

γἷοβ νἱ διιπὶ ἀρ πιοῖ!. Οὐανε 5δῖνθ {115 Θχ Ρόρι]ο 

εἶπ Πργρίο 5ἰ, βῖνθ ἃρι ΑΘΒΎΤΙΟ5 ΘΟΠΠΠΟΥΘ τ", 

ῬΙΟΠαι πα 605. [ΘΙ ΡΟΥΘ. ΟΥ̓τι5. ΕΠ Δ Π116}15 6556 

ΟΡ  ΘΒΕΠῸΒ 5» ΘΟΒ ΘΠ] 116 οἴμπὶ ἴΠ {π|ἀεθ85 ΚΟ ΊΟΠΟΠΙ 

ἃ ΠΙπά, ἀφ᾽ εὖ, αἀάϊειπη ὁδί οχ ποϑινῖϑ 5ὸχ ΠΡ ιὶσ νὸ- 

δύ] ιι5. 

Ὁ Ν δἴογοβ {ποῖ ΠΡΕῚ ἐν οἴκῳ, ἐπὶ ἄοπιο. Ἀ 11 οὐπα 

6115 ἐν υἱῷ, ἐὲ Ἀϊο. 

Γ ΥΡοσυαρμὶ, {πὰ Γαΐ δουαπὶ Προ πεῖα, ρτὸ ἰούδα 
εὐϊοναιΐ ἰσραήλ : 5661 πππὸ Ἰοσι τ οχ ποδί βὲχ (ὁ- 

“Ἰοῖθιι5. ποβεϊτϊπηιι5. δ οχ περιπατήσας, {τ τηοχ 56- 

«ἀπ πτῷ πδάπο ὁ ἀἸβρ! οι (ὑαπα!ο ἤ5ῖο, πὰ 1τὰ Ἰοάμαι-: 

ἴπ5 δἰ : χεοπδίγιιπι θα νοοῖδ, πιἰέϊιι5 [ες οδηιδιιδ, 

ψαϊαψια εβλιιαι Τιϊνιαππιις. Εἰ. δολι, πιαρϑῖπο δα- 

εἴδπι πιάπιι, ἀφεῖλε χυνήσας καθ᾽ ἑαυτοῦ διὰ τὴν ἀποστα- 

σίαν δέοι [ον ἀποστατησας, 5ια «οδοιίοπο ἃ Πρὸ: 

ὁ ερ. 11, εἴς. 

γοχ περιπατήσας τη] «πο ποθὴ ῬΙΟΡαίαν πα] 6 πὶ : 

5664 ΠΠΡΘπ5. ὁχ (ὑοπη])οκῖο αιιεδὶν ἰδβθπν, οαν' ΠΙΡΡασ 5, 

τοἱ εἰἴατι α γῈ 536 “͵ξογγϊονπι, τι 65 ἀ 

581 5ου]ὶ ορονγίοσο ἀποστατήσας ρΡιιϊαδθοῖ, ποῖ τὰ 5ουὶ- 

Ῥϑογῖα, Αααὶ οαΐπ [ἴα ον ον ἀοΡογαξ : ἀπ σοντο, τὰς 

1τὰ Ἰεσονοίατ, 1π ΒΟ Π0]10 510 Τποπογθ, Π6Ὸ [πη 6 πη - 

πα, πθο ΑἸΤΓΟῚ 5ΟΡΊρ51}, {πᾶ πὶ ΤΟΙ {π]. Ν πὶ ἴῃ ποβι εἰς 

56χ (οάϊοῖθιι5, ἱπίον {ιὸ5 Ομ βία πιιβ πα πη ογα τ, 

Ἰορὶ περιπατήσας ποίανίπημι8. ΝΝΊΒΙ] Ἰρίτν πιατϑηῃάτιπι 

1π σοπίοχ[ ΘΟ 5. ΤΉ 15 ; ΠΕῸ ΠῚ 1 ΠΊ ΠΟΡῚ5 ν Ἰ511Ὲ εοὗ 

πα 5 ἀπο [ΟΣ πη α]ο δ  ἵπορῖθ Ἰοααιιῖιι 51}. ΤΊ τη [ἀπηθη, 

ν 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 5. ΒΑΘ ΜΆΑΟΘΝΙ. 

λαό ΝΞ ἴ Ὁ , φ. ἢ 
ν σου, χαὶ ἐπὶ τὸν οἶχον τοῦ πατρός σου ἡμέρας, 

αἷ οὕπω ἥχασιν, ἀφ᾽ ἧς ἀφεῖλεν ᾿φραΐμ. ἀπὸ Ἰούδα, 
ἣ Ἐξ τ το το, δ Ὁ τττς Υ ; 

τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ασσυρίων. Ἴζοιχε τὰς τελευταίας 
ἘΣ ΣΥΝΕ , -" , 5 “- “- ε 
ἡμέρας, μετὰ τὸ πάθος τοῦ Κυρίου, ἐχ τῆς τῶν Ῥω- 

μαίων πολιορχίας ἐπελθούσης τῇ Ἱερουσαλὴμ. ὃ λό- 

γος αἰνίσσεσθαι. Μετὰ γὰρ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ ᾽᾿Ἔμ.- 
μανουὴλ, ἐπάξει Κύριος ἐπὶ τὸν ᾿Αχὰζ, καὶ τὸν λαὸν 

αὐτοῦ, χαὶ τὸν οἰχον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἡμέρας, αἷ οὔ- 

πω ἥχασιν “ ἀφ᾽ οὗ ἀπεμερίσθη τοῦ ᾿Ιούδα, αἰχμάλω-- 

τὸς ἀπαχθεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Ασσυρίων. ᾿κπέ- 

στη δὲ ᾿Πφραΐμ ἀπὸ τοῦ ᾿Ιούδα ἐν ἡμέραις ἹΙεροδοὰμ 
υἱοῦ Νάδατ, ὃς ἐξήμαρτε τὸν ᾿Ισρχὴλ, ὃς πρῶτος 

χκατῆρξε τῆς ἀποστασίας, εἰπών" Οὐχ ἔστιν ἡμῖν 

ε Ἰεσσαί. μερὶς ἐν Δαβὶδ, οὐδὲ χληρονουία 

Διὰ τοῦτο ὃ ̓ Εφραΐμ. ἀφεῖλε τὸν βασιλέα τῶν ᾿Ασσυ- 

ρίων ἀπὸ τοῦ 

ν υἱῷ 

ΤΡ Φ ΑΣ ΨΩ ΚΘ [1 ν , ι 
Ἰούδα ἐφ᾽ ἑαυτὸν, περιπατήσας, χαὶ 

ΣΡ ΞΞ δ ακα Ἡ ΕΥΤΑ ΣΕ 
μὴ ἐάσας ἐπικεῖσθαι σφοδρῶς τῇ πολιορχίᾳ τῆς ἽἹε- 

Ε Ὰ ΜῈ τς τ Ἐ Ξ 
ρουσαλήμ. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη" συριεῖ 
κ᾿ ; Ἶ παδαα τον τὰ 

Κύριος μυίαις - δ ὃ χυριεύει μέρους ποταμοῦ Αἰγύ- 
Ἐν ἊΝ ᾿ , ᾿ ῃ 

πτου" χαὶ τῇ μελίσση, ἥ ἐστιν ἐν χώρα ᾿Ασσυρίων. 
Ρ π ᾿ Ξ Η 
Καὶ ἐλεύσονται καὶ ἀναπαύσονται πάντες ἐν ταῖς 

ἘΚΟΣΥΣΕΝΉ, ὩΣ τος ἀρήμυρσεις τὐβόοταν τὺ 
φάραγξι τῆς χώρας, καὶ ἐν ταῖς τρώγλαις τῶν πε- 

-Ὸ-᾿ Ων ΕῚ ΖΝ νὴ “ « Φὺ 

τρῶν, καὶ εἰς τὰ σπήλαια, καὶ εἰς πᾶσαν ῥαγάδα, 
, » Ἁ Ψ, 

χαὶ ἐν παντὶ ξύλῳ. Εἰς Αἴγυπτον, φησὶ, χατέθη ὃ 
3 ἊΣ δ βραδν 5 ἥ ; 

λαός μου, παροικῆσαι ἐχεῖ: χαὶ εἰς ᾿Ασσυρίους βία 
, ΑΓΕ , τ 

ἤχθησαν. Διὰ τοῦτο προφητεύει ἐπ πὶ τῇ γεννήσει τοῦ 

᾿Ἐμμανουλλ, εἴτε ἐν Αἰγύπτῳ τις εἴη, τῶν ἀπὸ τοῦ 

581 λαοῦ, εἴτε ἐν τ' οἷς Ἀσσυρίοις, ἐξελεύσεσθαι αὐτοὺς, 
ΛΑ ᾿ “ὦ - 
π χαῖ ἐν ἐπὶ χώρᾳ τῆς Ἰουδαίας γενομένους ἀναπαύ- 

νοσοπὶ περιπατήσας, 51 ΠΟΙ ΔΡΠΟΥΟ6. Βυιπηα 1 ῬΥῸ 60 

«ιοα ὁ5:, οογιζοπείιὶ ἰια νον, αϊου πη 6 ΤΟ] ΘΓασῚ ρόββο, 

8 ΕΠ ὃ χυριεύσει, ψιοα ἀοπεϊπαὐζιι". Ἐπττὰ 4αο- 

416 ἴῃ οαπἴοπε Ἀομπᾶπα Ἰοσί Γαι τ: 5661 ΑἸ106 τ ̓πίευριο- 

ἴαΐης. ἐσὲ ΝΟΡΙ]τι5, ψαὶ ἐοπεισεα δ ίίιι". Τλο ἀὐι το πὶ Υἱ- 

{τὰ ἴῃ ]ιὰς ᾿π!ουρυθί ατῖοπο ἀπ τη Δ γ γε ορείπλιι5. Βὰ-- 

Ταιπὶ ΤΟΥ πὶ ἀΥΡΙΓΣ Οοπι Ρεἤβιιιβ. 4πο8 

ΝΝΟΡΗΠΔτ5 τὰ γογτϊ, απιαδὶ ὃς 16  ͵550Ὲ : ΑἸτοσιτα, {ποι 

Ῥυϊπητη δϑῖ, 

νόσοπι ὃ ἃΠ] Τ)οτηϊπιιπ ἔα]σο σοίμ]ε, Εὶσο ἔλ 1] 6 ογοῆ!- 

ἄουῖπι πος ἐλλειπτικῶς ἀἸοίαση. ἔῖδθε, ὁ οΟ]]δοι ἵν ττα 

«πο απι πΟπιθ πὶ ΘΙ ΡΡ]ΟΓῚ Θρουίοτθ, ραΐα, γένος, απ 

ΑἸτπ 1 σομβίπμ1]6, οἵ τὰ οὐ : Ομοῶ ψϑηῖις γετι5 ΘΑ 7) 

«Ἰοπιϊπ αὐτί" εἴς, ἤοο Ῥαοῖο δα θη οὐἹΐ βεητθηῖα δα] - 

(ἰοπῖς Ἀοπηᾶπε, 4τι85 οτοΓΘ τουτὶ ΠΡΤΌΤ πη, ἴῃ ἀπ] ιι5, 

τοδῖο ΝΌΡΙΠΟ, Ργὸ ὃ Ἰορῖταν αἱ, χε Γ τπιιδο. Νὰπι 

«α 5οηβιση 1Π1] γ ἴδ Υ , ΓΤ ΠῚ 4115 ἀἸχοτῖ, ψιοεῖ 5ε- 

πτις ταιϑοαγαπε αοπιϊπ αἰ {ιι7., ἀπ, “πεΡ παπσοίδ αουεῖ-: 

γεαδιμείι". ΝΜ οου]α αἱ ἀρ Ῥιοοορίμμη. «αϊάοπι 16- 

δῖταν, οἵ ἀρι ΕΠ Ιβοθ χη : 566 [νῖὸ ΒΟΥ ρ51} χυριεύσουσι, 

ψμ «ἰοπεϊμα νιισείμ)", 116 χυριεύουσι, Ζιι5 «Ἰοτεϊπαγείι". 

Νοβίγοβ βὸχ (ὐοήϊοοβ, ἴῃ {πΊΡιι5 σοηβίαπίοι Ἰορίταιν ὃ 
ὕει, ΒΟΖΌΓ Βα πηι, ΤρΡΙά δα οὶ εἴ Ὁ]. ῬΥΙμητις 

ς. ΑἸῚ αὐπέμιο Μ-Ξ-. 

ΠΝ ει 

μιξ ι 
μων ξ ρους. ἱτετὶ ὑπ 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ 

σᾶσθαι ἐν ταῖς αὐτοφυέσι χαὶ σχολαζούσαις χαταδύ- 

σεσι. Μυίας μέντοι χυριεύειν μέρους ποταυοῦ Αἰ- 

γύπτου, χαὶ μελίσσας ἐν τῇ χώρᾳ εἶναι τῶν Ἄσσυ- 
ρίων φησί" τὸ εὐτελὲς ἐνδεικνύμενος τῶν ἀντικειμέ- 

νῶν δυνάμεων. Μυῖα γάρ ἐστι ζῶον ἀπὸ κόπρου τὴν 

γένεσιν ἔχον, ὀχληρὸν τοῖς ἀνθρώποις γένος καὶ “μυ-- 

δαρὸν, ὧν χαὶ ἡ ζωὴ ὀχληρὰ; καὶ ὃ θάνατος βδελυ- 

χτός. 'Γότε μέρους κυριεύουσι τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου. 

Ἄνωθεν γὰρ ἐχ τῶν Αἰθιόπων ἀρχόμενος ὃ Νεῖλος, 

περὶ βραχὺ ἑαυτοῦ " μέρος, τὸ πρὸς ταῖς ἐχθολαῖς 

τῆς θαλάσσης, κατοιχοῦσαν ἔχει τὴν Αἴγυπτον " ἐν 

ᾧ τόπῳ πάντα τὰ τετράποδα, χαὶ θηρία, καὶ ἑρπετὰ, 

καὶ πτηνὰ θεοποιούμενα προσχυνεῖται. Ταύτας οὖν 

τὰς μυίας, τὸ ἀσθενὲς τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως, 

τῷ συριγμῷ ἑαυτοῦ ἀφανίσει Κύριος - τουτέστι, τῷ 

πνεύματι τοῦ στύματος αὐτοῦ “ ἀρανίσει. Καὶ ἐν 

χώρᾳ τῶν Ἀσσυρίων τῇ μελίσσῃ. Ἔστι δὲ χαὶ ἢ 

ϑέλισσα μικρὸν ζῶον καὶ ἀσθενὲς, ἀποθνῆσχον ἐν ᾧ 

ἀμύνεται. “Ὃμοῦ τε γὰρ ἐνῆχε τὸ κέντρον, χαὶ συν- 
ἀπέθανε τῇ πληγῇ καὶ τὸν μὲν τρωθέντα μιχρὸν 
ἔδλαψεν, ἑαυτὴν δὲ τῆς ζωῆς ἀπεστέρησε. “Τοιαύτη 

τῶν πιχρῶν ἀνθρώπων χαὶ πνευματομάχων ἣ φύ- 

σις, μείζονα χαχούντων ἑαυτοὺς διὰ τῆς πονηρίας, 

Ὦ ὅσοι ἂν αὐτῶν τῇ ὀργὴ περιτύχωσιν. 

Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη ζυρήσει Κύριος τῷ “ ξυρῷ 
- Ξ ΜῈ ,ὔ - Τα 5] ; ΕῚ 

τῷ μεμισθωμμένω πέραν τοῦ ποταμοῦ βασιλέως Δ σ- 

συρίων τὴν χεφαλὴν, χαὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν, 
΄ - ων 

καὶ τὸν πώγωνα ἀφελεῖ. Μετὰ τὴν γένεσιν τοῦ Χρι- 
ΚΡ, τὸ Ξ 5 

στοῦ, πάσης τῆς ἀντιχειυένης δυνάμεως, ' ὡς αυίας 
, Ξ εἰς Ἀν - 

χαὶ μελίσσης, τῷ πνεύματι τοῦ στόματος τοῦ Κυ-- 
, , " ΄ [ ν ρίου διασχεδασθείσης, ἐπισυναχθήσονται οἱ υἱοὶ 

᾿Ισραὴλ,, χαὶ ἐναναπαύσονται ταῖς αὐτοφυέσιν ὕπο- 
μ - ᾿ ἥ". ᾿ ΄, - 

δοχαῖς, φάραγξι, χαὶ χώραις, χαὶ ταῖς ῥαγάσι, καὶ 
τὸ , “70 δὲ, Ξυρήσει Κύ Εσαει 

τοῖς τοιούτοις. ὁ δε, Ξυρήσει Κύριος ἐν τῷ με- 
᾿ Ἔ ΤΞῸ πὸ , - 5 , ᾿ 

μισθωμένῳ ξυρῷ τοῦ βασιλέως τῶν Ἀσσυρίων τὴν 
"ἢ ᾿ - -Ὁ 

χεφαλὴν, χαὶ τὰς τρίχας τῶν ποδῶν, χαὶ τὸν 

α ἘΔ οἱ Ἄδρ. ῥυϊμλι μυσαρὸν ὃν χαί. ΑΜ 4αϊπαας 
Μϑ5. μυσαρὸν, ὧν καί. 

»  ριοτο5 ΠΟΒΓΓῚ ΠΡΥΪ Οὐ πὸ5 ἴῃ σα ογὶβ ΠΝ 
βοπε απ ΟΠ ΘΧΟΙΙΒΙ5 ; 5864 ἴῃ 115 νὸχ ἐστὶ ἀδεθί. 

Ἡϊΐϊπο 5βρ᾽ σα ΥἹ 5ιιγητ5. γΟσοτὴ ἐστὶ (Ὀγτα556 46] ἐπ ἀἀπὶ 

6586, ΘῈ ῬΓῸ ὃ Ἰορὶ ἄθρουν τὸ πρὸς οἴ, Ἡὰπο δοπήδοίι- 
γασι ποι ἢ» ἃσπιπὶ ἀ }πινατ, (πο6] ἴῃ. Ῥτοσορὶϊ (ομηπηθη- 
ταυτῖο, φιοα ππᾶσπὰ ΟΧ ῬΆΣΓΟ ἃ ΠΟΒΙΓῸ διτη [πὶ δῖ, ἴΓὰ 
Ἰοράταν., (τοίθναιση αῦτο ἀιι15. πιοίΐο Ἰομουῖτ, ποῦ να] ς 
ἸᾺ ον νπλῖι5. 

“81. Μϑ5. Αἱ δά αὐτοῦ ἀφανιεῖ, 

ἀ ἘαΙε τοιαύτη γάρ. Ν᾽ οσι]α γὰρ ἴῃ Μ5ς. ἄδοοι. ΜῸχ 

55. πουηα}}} ἀνθρώπων χαὶ πνευμάτων. 

ΤΟΣ. 1. 

ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΛΡῸΤ Υἱ]. τὸῖ 

7ατ γοάϊουη!,, Ἰῃ Πα ν 5. δὲ ὙἀοαΠ 1} 115 Γθοορία- 

ΟἿ]15 6556 ΟΠ τ] 6 πΡῸ5. ΑἿΣ τι! 6 0} Π τα 5 1 ρᾶν- 
ἴδῃ ἢ  Π5. ἜσΎΡΕΙ ἀμ ηἴτιμη Πα ΠΟ 7 Οἵ ἃρ65 

1ῃ ΤΌΡΊΟΠΘ ΑΘΒΥΨΙΟΥ ΕΠ νΘΡΘΑΥΪ 9 τ Δ ν ΘΥβΔ ΠΕ 111} 

ΘΧΘΡΟ  πππππ Οδίο παι ν]]Π]Π τα θη. ΔΙ δοὰ δ᾽ απ] 46 1 
ἈΠΙΠΊΔ] δδῖ, «πο ΟΥ̓ ῚΠΘ ΠῚ 5111} ἃ 5ΓΟΥΘΟΓΟ 5ιι- 

Δ] 9 ᾿π[δϑίθι ΠΟ  ΠΊΠτ15 σθπτι5., δὲ δορα!άτιπι : 

“αιαντ μὴ ΘΕ] Π| νὰ τη] βία ἐδι., οἵ ΠΟΥ 5 Θχβθογα- 

Ὀ1Π15. Ταῖς βάν 6. Πυμλϊη5 συ ρΕ ροιδπίιν". 
Ναπὶ ΝΊΪτι5. 6 5: ρ ΘΓ ἢἶ5. ἰοοὶβ ἃ ΘΠ ορΊθιις ἐτι- 

ΟΘΠ5 ΟΥἸΒΊ ΠΟΙ, ΤΠ 16ἃ 5111 θα} 16 “τὰ 56. ἴπΠ 18} 

ΘΧοποναϊ, Τσγρίιμπι πὰ οι Δα ]δοθη θη : 410 ἴῃ 
Ἰοοο «δά νιροίϊα οπηπία., ΠΟΙ δ, γΘρΕ Πα οἵ νὸ- 

ἸΔΠ|Π1ὰ ῬΥῸ εἰΠ15. Πὰ Π τὰ σΟἸτιηττι". ΠΓὰ5 ᾿σίττι" πηιι-- 

5045... 1Π| 06 61} ΠΠ 6} 50 Π 166 0 Ἀγ ΘΒ. ΘΧΘΤΟΙπ5., 

4616 01} Τ)ΟΠλΐΠτι5 51}}}}0 5110, πος ὁ, Βρ Ἴτι ΟΥἿ5 

51:1 ἱπτουοἶθε. ΕἸ αρὶ ἴπι τ ρίοπο «1.557 ΧὙἱογιίηι. Ἐσι 
4αοήτι6 ἈΡῖ5 θ᾿ ᾶνν τ ΔΗΪΠΙ4] Οἱ ἴῃ ἢν μλιι ἢ), ἀπιοι 

ὉΠΟΙΒΟΘ Π 0. την τι". ΝΠ αι] ΘΟ.  Πλτ1}} ἱπη 151} 

ΔΘΙ]ΘΙΙΠ}., ΘΧ. ΟΪασα, ᾿ΠΠ|ΟΙὰ ᾿π ον], ἀΓΠ 116. ΘΙΙΠῚ 

ἀυϊάθιηη {τ ϑαιιοατιβ. ἐδ, ᾿αθ] αν. [Δ 1, 510] 

γΕΙῸ ᾿ἰρ8ὰ νἱΐαιη. Δ Πη11. ΕΠ] πδη Ϊ οοὲ. παῖγα 

ἈΠ ΔΡ ΟΡ ΠΟΙ ΠιιΠῚ δὲ θυσ Πα ΠΕ ἀν Υδιι5 
ΒΡ ΡΊταιη : 4] ΠΘΕ ΕΠΠΠ]ὰ ϑι1ἃ 510] ᾿ρ515 πιὰ] 115 ἀἀπ}-- 

παι} ΠΟ τιπ!, τι ΠῚ «οι ]τι6 ΠΠ1 ΘΧ ΘΟΙῚΠΠῚ 
᾿γαοιι πὰ γϑοΙ ρίας. 

“οή. ΕἸ ἴπ εἶθ {{|π ταάοί Ποπείπτις πον αοιῖα 

τπθγοθε οοπ ποῖα ἰγάτι5 ΠἸπινίπηι γοσὶς «155 Υῖο- 

ταιτι Οαρι., οἱ ρί]ος ρεάϊιπι., οἱ ναγνάηι αἰ ογοι. 

Ῥοβὲ ΟΠμνῖϑεὶ οὐπιπὶ., αἀνουθαγῖα ΟἹΏΠΪ Ροϊοβίαιο 

βρίν τὰ οΥἷβ ΤΟΠΉΪη] ἸηΒΓαν ΠλτΙ5οθ0 ΟἹ ἃρὶ5 ρΓῸ- 
ΠΙραία., ἐπι πσθη τι ΠΠΠ 15γα 6], οἱ ῬΘα τ θϑοθης 
ἴπι ΠΑ Εν 15 ῬΘοΘρ Δ Ο1}15., 1π ΘΟ ΠνΔΠ]Π]λιι5., ἴῃ γορῖο- 

ΠἾτι5.,.ὄ 1Π Π|5511}}}5.. 6. ἴπ 6 5041 Ιοοἷ5. Οὐοά 

ἀπ 6, ΕΓ ΠΟΙ δα {Ππη |: ἤει 1) οπιπιι ἱπ πιονα-: 

ὁμία τπογοθεῖο ἐοπαμοία τορὶς «1.55.7 Χ7Ἱογιίηι ἐαρμι, 

δἰ ρίϊος μϑείμεπι., οἱ "αγίναιη 6715 απιξογεῖ; νὶ46- 

τὰν Πδθο 56 π Ομ α Ρ 61" ΠΟΥ ΔΟΙ]1Π} ΠΠΘ οθ δ οοιι- 

6 ]1ὰ ΠΟΒΕ 86ὲχ Νίβ5., ποναριία σογεϊμοια. ἘΔΙ 

ξυρῷ τῷ μεμεθυσμιένω, ποναομία ἐπε ϑνίαία. Πῖπο ράτοι 

Ῥοβίγοπηαπι Ἰοο πὸ πὶ ῬΟΡΟΡα πὶ ΒΆ51110 {{Ἰ]λεϊ ἃ Νὸ- 

ῬΉΠο : 96] “οο  βθιπηιτὴ Ο Πα ΠΟ πὶ, “ποι ΠΠ|0 01 ἐν μὲ 5 

«ἸΘβουτριῖ [6 ὉΠ οτὸ, πόπιο ποῖ Θχοιβασηῖ, (γιιο] ἀπ 6 πὸ 

Πιος ἴρϑο ἴῃ Ἰοθὸ ἁπποίαντι ΝΟ Ι]τι5, Ἰορὶ μεμιεθυσμ. ᾿ 
π φυυβάα πη, ΠΡ γ15, 14 γογιπὶ 556. ΠΟΙ ΠΟΡΆΠΗ 3. 

ΝΠ ῬΤΡΙ ΟΓἸα πη 106] 14 Ἰορί ταν ἀρ] Ἐππιβο θ᾽ τη ΟἹ 

Ῥγοοορίαπι,, ΑΙ] απ ἴρϑάπι πο. Φποάας τηοο 5οιῖ- 

Ῥϑῖδϑθ γε] 46 Ησχαρ! 5 ποία δι, 

Γ  Θου]απὶ ὡς εχ πο Ὑ15 56 χ Νῖ55. δ ἸΠἴπ ι5. 

Ε Τα ΠΡεὶ τοίονος, ἘΠΕ τά τε δὲ καί. Ηἰς ταιγϑιις Δἴς5. 

ἐν τῷ μεμισθωμιένῳ, Ἐ4ΤΠ ἐν τῷ μεμιεθυσύένῳ. 
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2. ΤἼ, 6:5. 8. 
ὃ. 

ν, 30, 



Ὃν. 21, 

708 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΒΌΝ 

ἀποία αν, ὁχογοίιαι. ἀποημίαμι ἱπἀϊοανο πηθροθο 

οποία}... Εἰ ΤΌΘ ΉΙ ΑΒΒΥΡΙΟΛΙ ἢ. [ΘΠ] ἃ [6 ΠῚ 

δια Οϑ ΘΠ 511 1155 Θ᾽ 516 5] ον Ἰὰ πὴ ἂς ΟΙΑ  ταῖθη 40 ]α- 
{π| 15... ΠῸ 0 651, (ΠἸ551|08 {015 ΘᾺ 1]Π05 Θα ρ 15 6}115., 

παι πππ] τ|6 δὲ ΠΡΟ θη θη} ρΟρι]ι., ατι05. 50}}- 

Ῥίανα {ΟΡ 6 τρΡ 110 ἂς ἀόοι ρϑάπιηι ρ1]05 6556. 

Τλοῖπ 6 ̓ρϑαμηι ΘΟ Τὰ ΠῚ 5106] ΘΟ ἘΠ] 6} Ῥ ΘΕ Ο5 1551 Π1Δ 1]. 

6 [ΟΡ ΕΠ 1 Π15. ἸΠ 51 Π]ὰ ,. 1185 Πα} ])ὰ Π ἀρ ΟΠ]αν ι, 
1.6. } Πα ἴτ ρ6. ΠΟΥ οι Δ Π} τυ Θ6 ΘΟ πιο ἃ 

Δἀδιμίπηι ἰγὶ. ΕῈ [Οὐ 556. {πὶ ΠἸδιουϊο ϑιπιθηι, 
ἀδρυομθη θη: ΓῸ5 ἡτι80 (6. ΑΘΘΥν}15 ὈΘοΠιπ Δ η-- 
τὰν... “Ζυςαι6 ἴῃς ΟΥαι ΕΠ ΙΔ ΠΟ Π15. ΘΥ ΠΟΙ, ἃ}» 

Θχϑυοῖια ΒομιὰπῸ Δα ΠΙρ] ἴα [πἰ556,. Δ ὁγὶς ἐμ εἶδ 
ἐϊα., πιιιρίθι ἰοηιο υἱζείαπι δοιίπι., οἱ ἀπὰς ονὸς. 

Ὁ Ετ ἐστὶ! ἃ οορία ἰαοιὶς φμαπὶ γαοίόπι., δεν τιιηι 

δἰ ηιοὶ σοηιοίίει Οπιμῖς 7 χιιὶ εἰογ οἰ οίτι5. {μόγις ἐπι 
γα. Ῥοβίαιαμ [5086] ἃ σαρενιταῖο Πρ γα τι5 γὸ-- 
«ὑϊθνθυῖε, ΤΌΧΊ 6. {|| Οἱ ᾿πϑ] ἀἸα!ρατι", {ἀν 

Ἰσπ μὰ ΠΟΙδΓι5., δΓ ἃ πογύδοιία πηϑγοθθ οοη- 

ἀϊιοία πιιάδτειιβ : τὰ πῸ 7. ἸΠ4π||, τἀ πτὰ {ττπινὰ δὲ 

ἴῃ γϑσῖοπθ του τὰ5.. τ νᾶσοα τπὰ οἱ ονθ5. ἄτι 

ῬΟΘΒΘΒ50 11 5110 51Π| 51} 06 Πτα{{ Ἰαοιῖ5 οορίδμι : 
ἴϊᾳ πὰ Βιιγ ΥἹ ἃ απ τα μ ον Δ παθροαΐ., πιο 

ΟΙΏΠ65 [ον 85 {ΠΠΠπ|5 ᾿Π0 0] 6 ααγνῸ Πα ΡΘΕ δἰηὶ 

ΘΓ π16}16. Εουταθθθ ἀιι [6 1 τη ]5. σΟΠμθοθὲ βθηβιι 

51] Π πη ϊο Ὁ ἸΠ ΟΠ ΠΡ ΓΔ 15 6 ἀπ] ἈΠ τι5. ἐοο- 
{ὐ1η85. ΝᾺ) ΠοΙῖπ νου θον. ΙοοΟ, Ἐπειοὶ 

ἀιΠι15 {5616 ἀΠΙμητι πὶ [Δ]00 15 ΤΟ] ΘΠ 6 ΠῚ, οἱ ἀσνὶ- 

Οὐ] Τρ ΘΘΡῚ ἔπ} ἃς [πα ]Οβιιηλ.. αἰχὶῖ ϑασοάπι., 

ΔΉ Π1Ὰ] 50Π1|0θὲ, ατιο αὶ ἀσνΊοΟ] Δ Οἱ ᾿ἀοπεῖι οϑὶ, 

ΠΟϑ΄ιΟ ἤπναῦ Σ ἀἴι6. Ρ᾽Ὸ τποΥ]}ῖ15. μ]οἰ ἀἰς., 

ὨΙΔ ΗΒ. ΘΠ 5416 οὐ ΠΡ ν ΠΠ]ῖι5.., ορ 5 ΡΟΥ ΓΔ Π5]α [0 - 
ποι αἶχῖι. ΟἸΔΠΙΟ ΘΙ 9 τι 0 πος ἀπ μα }1 ἴῃ - 

ἀπμιθη 11 ΠΟΙ 5. τπατουῖα ΒΡ ΡΘΕ, τὰ νἱνταεῖ5 
ΔΘΊΪΟἴα. ΟΡ ΠΟΥ ΜΠ} (ΟΡ 116 νἱΐὰ 50] 6. ὀχοῦ- 

ΠαΙῚ. Οτιοπίδη ᾿σῖταιι ΠΕΡ ππ1 50] τπι4}} πιοο,, 

οἱ δάουπαίι", ΡιΟρίθυθα πιινῖθὶ νἀοσαμ οἵ ον Ὸ5 
ἄτια5. Βα Γγ λαμ Οἱ Π16] ἀρ ΡΟ Π]αι δὰ {τ ἃ ἀν Ί Πα ΠῚ 
ἀοοινῖπαμ ἰπ νά ποιηὶ ἀοοιπιθηία. Οὐ ρΙΟρΙον 

ἀἰδϑει παπίαν" [τιν σι} Θὲ π16] ἃ ρυἸμλτ ΠΟΙ] ηΪ5 
Εἴθ : αὐ πὶ 15 58 115. ΘΠ π|5 65. 6 δ] Θηθη-- 

εἰ ΡΥ ΠλΪβ5. ΤΠ} τα ἔπι5. (10 2. τὰ ΠῸ 5. Πρ υ]Ον [ΘΙ ΓΟ ΠΪ5 

οἰδοιιιβ., ἃ ΠπἸθητὶ 50} 110} }5. ἃ 9] Ἴ5αιι οἵ νἱ- 

᾿ Ἐ41Ὶ ἐξαφανίσαι. Αἱ Μ55, αἰϊψαοι ἐξαφανίσει. 

᾿ Τὰ Μ85. ὁπιποβ. ΕΠ παραδέδωχεν. 

Κ᾿ ΔΕ οὐ θρ. Ῥυΐπλιιδ σοπ πος ἀπώγωνα,, πηα]ο, 

Ἡδητνϊοϊαπιις Ποῖ σοχ οἵ ἀΠΠ| πόθι α}}} πιὰ] τις νὸ- 

οἶθιις ἃ πώγωνα, ψι δαυναπε ἀρρεἰανὶι, πειὸ. Ἠαμα 

Ἰοῦβο 61 μεμιεθυσμένου. Αἰ Μ55. σοποίαπτοι μεμισθω- 

μένου. ΑἸΙψπαπίο ροϑὲ 6 1ὶ γενέσεως. Αἱ Δ55. ΑἸ ΖιοΥ 

γεννήσεως. 

Ε 

8. ΒΑΒΙΠΗΙ ΜΛΟΝΙ. 

“Ξ» 
͵ Ἂς Ὁ Του ΞΡ ΟΑΥΣΟΣ Τ ε , αν, τς 

πωγῶνα αὐτου ἄφελει" εοιχὲν ὁ λόγος αἰνίσσξσθαι 

βὰς τς τὸ τὰ ἜΣΩΣ ΕΥ̓, ἐροις το με 
διὰ τοῦ μεμισθωμένου ξυροῦ δύναμίν τινα μι- 

ἢ ᾿ ᾿ 
σθοφοριχὴν, τὴν μέλλουσαν ψιλὴν ἀποδειχνύειν 

τὴν ᾿Ασσυρίων βασιλείαν, ἥτις χαὶ τὰ ἔνδοξα αὐτῆς 
; ἣν Ξ, 

περιαιρήσεται" τουτέστι, τὰς τρίχας τῆς χεραλῆς αὖ- 
Ἐν τ τθς ἘΜ τὴν: ΝΕ ΑΡΤΣ ; ᾿ 

τῆς χαὶ τὸν πολὺν χαὶ χυδαῖον λαὸν ἢ ἐξαφανίσει, οὺς 

τροπιχῶς ὃ λόγος τρίχας ποδῶν ἱ παρέδωχεν. "πει- 

τὰ μέντοι χαὶ αὐτὰ τὰ τιμιώτατα, καὶ τὰ τῆς ἀν- 

δρείας "σύμδολα, ἃ πώγωνα προσηγόρευσεν, ὑπὸ 
τοῦ ξυροῦ τοῦ μεμισθωμένου περιαιρήσεσθαι ἀπει-- 

ϑὔρν ον το, οἷα ς Ἷ Ὁ ς ἢ ς Ἐ7 
λεῖ. Καὶ τάχα οἱ προσέχοντες τῇ ἱστορία εὑρήσουσι 

ΩΣ « - Γ , -Ὁ Ν Α 

παρὰ τῆς Ῥωμαϊχῆς δυνάμεως ταῦτα περὶ τοὺς 

᾿Ασσυρίους γεγενημένα, ἃ ἐπὶ τῆς γεννήσεως γίνεται 

τοῦ ᾿Εμμανουήλ. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρα ἐχείνη προ ὑπὸ ἵν ὩΕρ ΕΚ ΣΟΣ 
, - ἐν τ 

θρέψει ἄνθρωπος δάμαλιν βοῶν, χαὶ δύο πρόθατα. 
ΤΩΣ ΣΙ ἐμόδα ἐν ον τς Ἡρτὴε ἃ ᾿ 
Καὶ ἔσται ἀπὸ τοῦ πλεῖστον ποιεῖν γάλα, βούτυρον 

Ὶ ἔἕλ ΕΣ, Ὗ 2, χριτ' ) ῳθεὶ ἘΞ ῊΣ  - καὶ μέλι φάγεται πᾶς ὃ καταλειφθεὶς ἐπὶ τῆς γῆς. 
Η 5 Ω͂ΡΝ ἀπι ΤΡΣΔΣ Ὑ τῇ 

᾿Επειδὰν ἣ ἀνάπαυσις τῷ Ἰσραὴλ ῥυσθέντι ἀπὸ 
-- 5, ἢ [δε  ἌΣΘΚΕΣ ΡΝ ΣΕ δ Ἦ 
τῆς αἰχμαλωσίας γένηται, ἀτιμωθῇ δὲ ὃ ἐπιόου 
ἝΞ ὁπ ΠΟ ΕἾΣΙ ΠΑ ΘΞΙν ας δι τε ον 
κεύων αὐτῷ βασιλεὺς, γυμνωθεὶς ὑπὸ τοῦ μεμισθω - 

Ἢ ΣΦ ΌΒΕΝ 
μένου ξυροῦ " τότε, φησὶ, τοσαύτη χατὰ τὴν χώραν 

βεὐετηρία γενήσεται, ὥστε μίαν δάμαλιν χαὶ δύο 
Ὁ ΕΚ ΘΑ ΣΕ ΤΟΟΥ Στ Δ ΛΝ πρόδατα τῷ χεχτημένῳ δαψιλὲς χορηγεῖν τὸ γάλ 

πε τνα το 
ὥστε ἔχειν αὐτὸν περιουσίαν βουτύρου, διὰ τὸ πάν-- 

"᾿ 3 ἀδ τς παν , ὙΝ 
τας τοὺς χατοιχοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς βουτύρῳ χαι με- 

ἐν Ξ λιτι τρέφεσθαι. 'Γάχα δὲ εὐπρεπέστερον ὑψηλοτέ- 

ρᾶις ἐννοίαις τὰς περὶ τῶν ζώων διδασχαλίας ἐχδέ- 

χεσθαι. " Ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, ὅτι θρέψει ἕχαστος τὸ 

φιλόπονον χαὶ γεωργιχὸν τῆς ψυχῆς, δάμαλιν εἶπε, 

τὸ γεωργικὸν χαὶ συνεργὸν ἥμιν ζῶον " χαὶ ἀντὶ τοῦ 
ἡμέρου χαὶ ἐπιειχοῦς χαὶ εὐμεταδότου ἤθους, πρό 

θατα τροπιχῶς προσηγόρευσε. Διότι, ὥσπερ “ ἀπὸ 

τοῦ ζώου τούτου ἣ ὕλη τῆς σχέπης ἡμῖν ὑπάρχει, 

οὕτως ἀπὸ τῆς χατὰ τὴν ἀρετὴν περιθολῆς ἢ ζωὴ 

τῶν σπουδαίων καταχοσμεῖσθαι πέφυχεν. ᾿Επεὶ οὖν 

χαὶ τρέφεται πνευματικῶς, καὶ χεχόσμηται, διὰ 

τοῦτο θρέψει δάμαλιν χαὶ δύο πρόδατα. Βούτυρον 

χαὶ μέλι τὰ εἰσαγωγικὰ εἰς τὴν θείαν διδασχαλίαν 

ὃ διδάγματα λέγει. Διότι πρῶτον ἀνθρώπου τροφὴ, 

βούτυρον καὶ μέλι ἐπινενόηται" ὅταν δὲ τούτοις αὖ- 
τ γὴν τ ᾿ ν 

τάρχως τραφῇ, μετὰ τὸ στοιχειωθῆναι, τότε ὑπερύὰς 
Ὁ Ὁ , δ , Α ῳ 

τὰ ἐπὶ τῆς γῆς , στερεωτέρας χαὶ μείζονος χαὶ ὅἀν.- 

ἃ ΑΒΠ4ὶ 56χ Πρχὶ εὐετηρία γενήσεται. ἘΔΙΠῚ εὐετυ- 

σία. 

ΡΨ ΘΥΒοσιπι ΠΠ]ΠΟλιιμ., ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰπεῖν οεἴο., ᾿ς, 

πὶ {ὯΠ00ν, βοπίθπίϊα οϑὲ  Απϊμαιιπὶ Ἰ οσιιπὶ το] τὰπ- 

ἴδπι, ἀρρο}]αΐ γασοαπι ; ΠΟΓῸΣ ὙΘΙῸ πιαηβιιοῖος γοσαΐ 

ΟΥ̓5. 

ο1τὰ Μί95. ποβίυὶ. Αἴ θά ὑπὸ τοῦ. 

ἃ ΤΠ ἀνδοὶ πρεπούσης. Αἴ βὸχ Νῖ55, ἀνδράσι. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΆΑΙΑΝ 

ὃράσι πρεπούσης τροφῆς μεταλήψεται, τοῖς πνευμα-- 
τιχοῖς μαθήμασιν ἑαυτὸν ἐπιδούς. 

Π" 
εαν τι Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, πᾶς τόπος ο 

᾿ς 
εἶ 
ὦσι χίλιαι ἄμπελοι, χιλίων σίχλων, εἰς χέρσον ἔσον- 

ται, χαὶ εἰς ἄχανθαν. Μετὰ βέλους χαὶ τοξεύματος 

εἰσελεύσονται ἐχεῖ, ὅτι γ ἔρσος χαὶ ἄκανθα ἔσται πᾶ- 
ἜΝ ἡ ππὸ χ 63 , 5 γ7 σα ἣ γῆ, καὶ πᾶν ὄρος “ ἀροτριώμενον ἀροτριωθή- 

σεται. Οὐ μὴ ἐπέλθη ἐχεῖ φόδος. "ἔσται γὰρ ἀπὸ 
Ὁ Ἷ ν » ΄ , 6 ;. Α τῆς χέρσου καὶ ἀχάνθης βόσχημα προύάτου, καὶ 

᾿ὔ ως σ 2 ᾿ Ν ΄ 

καταπάτημα βοός. “Ὥς γε ἐν τόποις δυσθεωρήτοις, 

ἡγούμεθα μὴ- πάντη ἀπάδουσαν διήγησιν εὑρηκέναι. 

Ὅρα τοίνυν, εἶ δύνασαι τοιαύτην διάνοιαν περὶ 

τῶν ῥητῶν ἐχλαύεῖν, ὡς ἄρα ' μὲν οἱ ἐχ περιτομῆς 

ἦσαν αἱ χίλιαι ἄμπελοι χιλίων σίχλων. Ἄμπελον 

γὰρ ἐξ Αἰγύπτου μετῆρε, καὶ ἐχδαλὼν ἔθνη, χατε- 

φύτευσεν αὐτήν. ἥτις εὐθηνήσασα πρότερον, ὕστερον 

δ ἠμελήθη διὰ τὸ στραφῆναι αὐτὴν εἰς πιχρίαν" χαὶ 

χαθηρέθη μὲν αὐτῆς ὃ φραγυὸς, ἐγένετο δὲ εἰς διαρ- 
- ᾽, ϑ, - , 

παγὴν τοῖς παραπορευομένοις. ᾿Ἰἰχεῖναι τοίνυν αἵ 
΄ 

ἄμπελοιαϊ πολύφοροι ἐγένοντο εἷς χέρσον " καὶ ἀχαν- 

θῶνας, ὅτε μετὰ μυρίων βελῶν χαὶ τοξευμάτων ὃ 

πολέμιος αὐτοῖς ἐπῆλθε στρατὸς, τὴν ἐρημίαν ἐπά- 

γων. Ὄρη δὲ ἀροτριώμενά εἶσιν αἵ εἰς Χριστὸν πε- 
- , 

πιστευχυῖαι ψυχαί - πρότερον μὲν ἔρημοι καὶ ἀγεώρ- 
Ἄ, “- 

γήτοι" διὰ τοῦτο ἐχέρσευον χαὶ ἠχανθοφόρουν πρὸ 

τῆς Χριστοῦ ἐπιδημίας - ἐπειδὴ δὲ ἦλθεν εἰς πτῶσιν 

χαὶ ἀνάστασιν πολλῶν, καὶ ἐχάλεσε τὰ μὴ ὄντα, ἵνα 
“, ΞΟ πον δΐ Ὡ . Ἂ, -Ὁ 

τὰ ὄντα χαταργήσῃ᾽ διὰ τοῦτο οἱ μὲν ἐν περιτομῇ, 
“- ΄ Χ τ ᾿ κ᾿ λν τ , ἀπολέσαντες τὸ εὐθαλὲς, χαὶ τὸ ἔγκαρπον, εἰς χέρ- 

σον μετέδαλον. ᾿Γὸ δὲ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν σύστημα, 

ὅπερ ὄρος ὠνόμασται ἀροτριώμενον, ἀροτριᾶται, 

ἀπαλλαγὲν πάσης δειλίας χαὶ τοῦ ἀπὸ τῶν πολεμίων 

φύδου. Ὅρος οὖν, ἡ ὑψωθεῖσα ὑπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ 
ΓΟ ᾿ 3 ΠΡ. σ- 
διδασχαλίας ψυχή. ᾿Ιὐπεὶ οὖν ἦλθεν ὁ Κύριος, " ἐξε- 

, ᾿ 

χλάσθη μὲν ὃ ἰσραὴλ, χατεφυτεύθη δὲ τὰ ἔθνη, ἵνα 
΄ω Ψ, τῷ ἐχείνων παραπτώματι ἣ σωτηρία πᾶσιν οἴχονο- 

Ξ Ὶ πΡΥΘν μηθῇ, χαὶ ἀδεῶς τοῖς ὄρεσι τούτοις καὶ πρόθατα 
, , καὶ βόες "ἐννεμόμενα ἄφθονον τὴν παρ᾽ ἑαυτῶν 

ὁ ΤΑΡΥ νοίονοϑ ἀροτριώμενον. ἘΠΕ ἀροτριούμιενον. 
Γ  Θου]α μὲν ἁἀΠ 1 65: ἐκ φααίαον (οἤ!οῖθιι5. 51α- 

τἶπι οαι1 ἄμπελοι αἱ χιλίαν. ΑἹ 86χ Μ55. ἄμπελοι χιλίων. 
5. 1πὶ (ΟἹ. Ῥυΐπιο Ἰορίταν ὕστερον μετεμελήθη : Ξο 

Του αϑϑο 55 ΡἸοατἹ ααϊπρίαπη Ῥοΐου , Ρρτὸ μετεμελήθη 16- 
Βοπάτιπι 6556 μετεθλήθη, 7)" αποίαία ε5ι υἵπεα, ἰᾷ «ιοά 
τηοζο ἀἸσοβαίαν. 

ῬΕΟΡΠΕΤΑΝ, 

Ἑ 

τῦῦ 

γ15. ἀἴσηὶ {παν ι5. οϑὲ ραν ΠΟΘΡ5. 5. Οὐμ δἰιι τη 
5π|ΠῚῈ (501 0}1Π|5 501 ΙΓ ΠΡ 115 πη ρονεϊαῖ. 

ΟΑΡΌΤ νι]. 

“οὔ. δέ γι ἐπ εἶθ ἐ{1α, οπιτιὶς ἰοοιι5 εὐὶ {π|6- τ. 33. 
τίπτε! πιο υἱπθιρ, πιῖῖϊδ οἰοίοτισηι., ἵπι ἰθδογίπιηι 

δγμιΐ, Θὲ ἵτὶ ορίπαπι. (τεπι σαρίτα οἱ ἀτοῖι ἱποιθ Ὁ" 3ή. 

αἰϊοταῖι ἐἰιιο., φιοτίαπι ἀθϑογίιιτ οἰ ορίτια ογὶϊ 

ΟἸιΤῖς ἰΟΥΤΩ, Θὲ ΟἸΠΤιὶς πιοπ5 αγαίι5 ἀὐανίμιτ. 

οπ οιρογνθηῖοὶ {ἰΐπιο τἴπποτ. Εσὶξ ϑτῖμι ρει 50- 

{ἰιμαἰϊτι οἱ ἐρίπα ραϑιίπηι ονῖς., εἴ σοποιιοαίϊο 

ῥονῖς. Οτιαητιιηι οουῖθ ἤθυὶ ροῖαϊε ἴπ Ιθοἰ5 ἀγάτις 

δὲ ᾿πιο!]!θοῖι αἰ [ἢ ΠΠΠΡιι5... ΘΧΡΠ ΟΠ ΠΘ ἢ. ΠῸΠ 

ΟΠΙΠΪΠΟ (1556 [8 ΠΘᾺΠῚ ᾿ΠΥ ΘΠ1556 ΠῸ5 ρι{ἀτηῖ15. Υ 166 
Ἰδίταν, Ππαπ Οἷρος Πέρα ΟΥ̓δου]ὰ ΘΧΟΙΡΟΙΟ ΡΟ 5515 
Θ] αι βθπβιιηι, ν] 6] οθὲ χαρά αι] ογὰπε οΧ 

ν. 25. 

ΟἸ ΓΟ ΠΙΟἸΒΙΟΠ6., δ πὲ Π21}16 νῖπθρο 5ιοουιιπι. ὙΊτΘ ἢ 54|.79.0. 

ΠΑΠΊΠ16 ἐγ Π5[}} ὃχ Ἔσγρίο, οἱ 6]θοιθ σθπε]-- 
θιι5., Ρ]απίαν!ε θη : 186. πη} }{15. ΠΕ] 115. ρΥ]- Ἰετγεν». 

2 

- 

10. }]Δ 115... ροβίθα πορίθοῖα θϑῖ, {θα σοπνουδὰ ῥραί. 70. 

δϑὲ 1π ἈΠ)Α νι Ἰ πθ πὶ ; δὲ ἀδϑινιοία θϑὲ 6]115 56- 
Ρ65. οἵ [Ἀοΐᾳ δὶ ἴῃ ΕἸ ΡΘΡΕ ΟΙΦΙ ἐΡΆΠΒΘΕ ΠΕ Π0115. 

Ηδ τα τι6 ν᾽ Πθδ5 [ὉΓΆ 65. πλιὰ δ 51 Π 1Π ΓΘ ΓΔ ΠῚ 

ἀδβθυῦίαπι δὲ 50 1Π|5 ΠΟΡΡΘΗ ΓΘ ΠῚ {{1ΠῈ 5. ΟἿ ΠῚ ἢ 5115 

ΘΧϑροῖ 5. γαϑε ταί Ἰηἀπιοΐα. Οἵ ΠῚ ΠΗ ΠΊ6115 58-- 

ΒῚΓΠ 5. [6] 1567 1|6 ΠΡ0505 ᾿πναϑὶζ. 511 ΠῈ Διι6 Π} ΠΊΟΠΙΘ5 

ἈΡΑΤῚ ᾿ρθ80 ΔΠἰΠηο ΟΠ ΡΊ511 Πά θη] ἈΠΊΡ]ΟΧδ , Π1|80 

Οἴιπιὶ ὈΥ 115. ἀθϑθυίοθ θϑϑοπΐ οἱ ἀσνιου νὰ «ΘΕ {πι- 

[85... ἃηἴθ ΟΠΡΊ5Π δάνθπίιμ ΠΔοο απ: που] δ, 

Ἰάοῖγοῦ β5θπΐθϑ ἃ. ϑρ᾽πὰ5 [δρ θαηξ ; 564. αιιῖα ἴῃ 
ΤΠ ΠΔ ΠῚ Θὲ ΓΟΘΠ ΘΟΙΠΟΠ ΘΗ ΤΠ. ΓΟΡ ΠῚ ν ΘΠ, οἵ νὸ- 

ΘανῈ δὰ “1188 ΠΟΙ 5ι1ηἴ 5. τιῖ Θὰ {{π|88 δ:1π| ἀδβευι- 

γϑι : δὰ 46 οαῖιδᾶ 411 δὐαπί ΘΧ ΟἸΓΟΙΙΠΊΟΙΒΙΟΠΘ. 
να ταῖθ δὲ [Ὁ ΡΕΠ Πα ΐθ ἃ Π}15515. 1Π [ΟΡ ΓᾺ ΠῚ 1ποι]-- 

598 [ὰ πὶ ἀθροποναγιπι. ΠΠ|ὰ δαῖθ πη πη] Πτπ|4ὺ δχ ρθη-- 
ΛΑ {ἰτι5. σΟἸ]Θοῖα., 4116 νοοδίτι ΓΔ ἴτ5 ἸΏΟΠΒ5., 7Δ ΠῚ 

[ον ἀπὸ ΟΠῚΠΙ 1ΠῚΠΠ11Π15.. Θ᾽ ἃ}0 Πποϑίϊμ {ΠΟΥ 

ΠΠΡΘΡαΐα, ἀραῖτν. ΔΙΟΠ5. ᾿σΊτα ΔΠΙΠ1Π5. οϑὲ. Ρ 6 
ΟΠ Ί5Η ἀοοίνπαπι ἴῃ 5.0] 1Π16 νυ θοίιβ. Ῥοβί τ 
Ἰσῖτιν" ν ΘΗ} ΠΟΙΉΙΠΙΙ5., ΚΘ ηΓ65. [ναοίο 15 Γ 8616. ἴπ- 

56 γ88 51Πη1 δὲ ρ] απίαϊδθ 5 τι ΘΟΡΙΙΠῚ [Ια Ρ 511 ΟΠ] ΠΡ Ὶι5 

Δ ΓΘ ἴα". 58 π|8... [ΔΉ Π6. ΟΥ̓85. {8} θΟν 65. ἴῃ 
Ἰυῖϑοθ πιο πα] ῖ5. το Ῥάϑοθη 65, Θ᾽ αν τι η] ΘΧ 

5686. ΡΡδϑίαυθη  ΘΠΊΟΪ 611. Οὐ ὉΠ] τ6 ϑιιπΐ 

ῬΟΠΙ5. ΤΟΥ Ρ115 ΡΥ ΡῈ ΠῚ, δ  ΠἸΠοαπ τ" ον ἴπιη} ΠΟ-- 
ΠῊΪΠΘ : 4ἰ ΨΘΙῸ 5[Ὁ 6 ΠῚ] διπὶ δὲ ἀἰδονδθ8 δ γὸ5 

᾿ ἘΜ ΠῚ χαὶ εἰς ἀχανθῶνας. ΑἹ 56χ Μ5. χαὶ ἀκανθῶνας. 

ὟΝ ὁὁ 1ἴὰ πλα]ῖο ᾿πῖτα, ἈΡῚ ἴῃ οα1{15 Το ρί ταν ἠροτριωμένα, 

ἴῃ γϑίουθιι5 ΠΙΡΓῚ5 βου ρίτιπι τ ρου τι" ἀροτριώμενα. 

ἃ Ἀδρ, 4ααγίι5 ἐξεχλείσθυ,, ἐατοέυδιι5 65 15] αεί., Τι6-- 

οἴϊο ποὴ δοπίοπηπεπῆᾷδ. 

»ΈΜΕΙ οἱ ἄπο Ν55. ἐννεμιόμενα. ΑἸ {το5 ἐννεμιόμε- 

νοι. 

18. 

13. 
οὐ7κα. ὃ 

Ποηι. 

“ἰῷ 

ΤΙ, 



ν. ἴ, 

ἄνρς 
τὺ 

πδοθοβαγία δἰ ποίοπαθ. , ρϑι βονθθ ἐδϑίσπδη- 

ταν; 

ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΆΒΙΗΙ ΜΑΟΝΙ-. 

ὠφέλειαν παρέχωνται, ἸἈΠλοΥ σε ξεύθῦτα οἱ χρή: ὖ ( 
τρτεθρι τὰ ΓΝ » βόες δὲ οἱ πρὸς τὴν ἐργασίαν τῶν 

ναγχαίων φιλοπονώτεροι. 

Ξττττττττττςς----------------------------
------------------- ------ ---  - ------------------------- - 

ΟἿΑ ΡΠ ΥΓΤῚ: 

“οὔ. Εἰ ἀϊτὶς Τοπιῖπιις αὐ πιὸ, ϑιιπο {δὶ 

(οπιτίηι πιονὶ τπααηῖ : οἱ δον ἴρδιιηι ε(γ10 ]ιοπιῖ- 

γιὶς, τι “σοϊοοίίον εἰσ Ἔρείοτιοπι ζαοῖαξ «ροϊϊογιιι. 

». 5. ἍΔ(65 θηῖπι. Εἰ 165165 [αο Ποῖος ᾿οπιῖτιος5, ζτίατα 

3, οἱ Ζαοϊιαγίαπι Πίπεπι Βαταο]ια. Εἰ ἀοοοεςὶ αὐ 

Ψ. ἡ. 

Τνιώ. νον 

Οειο. τ 

ῬΥΟρ]ιοιϊσςαπε : Θὲ ἵτι πιο γῸ Θοπιοορίί, οἱ ροροτγὶξ 

Μιϊιι. Ἐπ αἰαὶς πεϊιὶ 1) οπιΐπιις : 7 οεα ποπιὸπ 

ἐ}ι5., Οἴϊο ὁροΐίϊα, νοϊοοί!εν ἀορτθάαγο. Οἰῖα 

απίεηταηι βοίαΐ ρτιοι Ὁ σαν ραίτθην αἰ τη αἰ ΓΈ 11. 

αεοὶρίει οἱγιίοτπ 1) απιαϑοῖ,, οἰ “ροϊϊα ϑαπιαγὶ 

δογάπι τοβὸ “55 γτίογιπι. ῬΥΟρ δῖα αἰϊιὰ ΘΧΒΘΖῸΙ 

{ιθβιι5, Ὑπτῶ νἱ ἀθρῖταν Γοῖβϑθ. Νάπι 114, δέει 

εἰδὶ τοπεϊιηὶ τιον ἱ πϊασηπῖ, φαϊάπαπὶ μα] θὲ ΘΟ μλμλλιΠ8 

δαιπι 115 6: Βα βοαιπιηταν: ΕῈ ἀοοοσσὶ απ ργορ]ε- 

«ἰςσαπι,, οἱ ἐπὶ τιίοτο οοποθρὶς 2 Ῥοϑδὶι ᾿ἰσίταν ἀϊοοῦδ 

«υὐἰδρίανι. , πᾶπὸ ΠΠΔΠΟΠΘηῚ γϑ ἀ ΠΟ Π 6 ἢ ΠΟῸῚ 6556 

5 ρου Ιου ΒΟ θη 6 : 56 δὰ {πᾳ . ῬΥΟΓΟΡΡῚ 

1Παυόποι ἃ ρΓορυῖο ρυϊποῖρῖο ροπάθπίθῃιν. Τῖσοὶ 

δηΐπι πο ἀ(ἀαίτιν 5 51556 ΓΟ Πλ11} ΠΟΥῚ δ τηὰ- 

δῃ] τ 7558. Ταϊηθῃ ἴδοῖσδθ 5] αι ἰτιι}". ΑἹ ἡΠπ 4, 

Δι ἀοοοςςεὶ αὐ ρτορ]ιείίσδαπι, δὲ ἐπὶ πο γῸ οοποο-- 

Ρὶζ, δχ Ἰτθρὸ ρθῖὶ ρυϊποῖρίο ἐπι ΠΠρῖταιν. Ἐ θη 
οἱ ἀοιγδοίαβδοι πη ρου πὶ ΡΙΌΡ θα, ᾿νόθο απ τι 

οοπινγδαϊοιο [πῖ556ὲ Πτθυὶβ ῬυΌάΠτα 9 ἀπ σοπεϊσις 

ἴῃ ἘΖοΟΒίοῖθ., {αὶ ράπθ πὶ 5ιπιη ἴῃ ἤπηο Ὠπ μη ΠῸ 

δοποοοίιπι Ομ άθιθ τθοιβανῖ. ἘΠΊ γ ΘΙῸ 110 

Ἰοοο ποραὶ 56 14 [δοίανιιπι, ἀἸΟΘῊ5 : Δἰοψιιαιάτι, 

Ἰροπιῖνο Τοῖς οοἶὶ : οἱ ἀπιπια πῖθα ποτὶ 65ὶ ροῖ{πι- 

τα ἰπ ἱπιπιιπιεῖα., τιδηιι6 ἰπφΡθσσα δὶ ἵπ ο5 

πιδίιι Οπιτιὶς σατῸ ἱπιριγα. Οὐ ΠΟΘ ΩΣ ἴῃ 5ἴθι"- 

δόνο Ἰυθθι]ο ῥά μ65. 51105 ΘΟ σοῦ ΘΟΠΟΘϑϑιιμ εἰ 

δαῖτ. Ηἰς ἀπῖθπι ομι ΠΟῸῚ ΤΟΡΘΙ ΑΓ ΠΟΘΆΙΟ,, 5ῖ-- 

Ἰδπτϊα πὶ αἰ ἰπ ἀϊοδξ ἀββΘμΒΙ ΟΠΘΗῚ , ΘΕϊαιηδὶ [6- 

οἴαϊι5 ΠΟΠ 511 5656 ᾿πηρϑυαῖα ΘΧΒΘ Ια 1} [|556: 

Ξ ἀαδιηδπηο ἄτι) Οβοο; ΚΣ αὐὸ διῖμ . ᾿π4πἰξ. σιέηιδ 

ς Απεϊχψυὶ {το Π]εὶ παρέστη γὰρ, “Ἴδε πηι. Τοὶ- 

ἄσπι εατὶ μάρτυράς μοι ποιῆσαι ΑὉ Μ55. ποθ} }} μιάρ- 

Εραο! ποίγσαι. Ἀδρ. ῬΥΐπητ5 ποίγσον. Ἀαγσας Ποο ἴρξὸ 

1δηει. 

ἀ Τὰ Μϑ55. πόμηα]]ῃῖ. ΤΠ ΟΕ μοὶ ἴπ ὀχοιιοὶς. 

α Καὶ π ἘρΟΟ ΧΟ πρὸς 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ τ΄. 

Καὶ εἰπε Κύριος π' 

-Σ 

᾿ 
ος 

Ἢ ἈΕῚ ἘΡΉΜΕΣ ΑΡΤῈ 
χαινοῦ μεγάλου" χαὶ γράψον αὐτὸν γραφίδι ἀνθρὼ- 

που, τοῦ ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι σκύλων. “ Πάρε ᾽ ΟΣ ἱ :- ΓΞ 
, 

στι γάρ. Καὶ μάρτυρας ποίησαι πίστι οὺς ἀνθρώ- 

πους, τὸν Οὐρίαν χαὶ Ζαχαρίαν ᾿ τὸν υἱὸν ΒαοαΥ Ως 
λ τὴν προφῆτιν, χαὶ ἐν γαστρὶ 

3:5). ΘῈ ὶ ἉΡὰ οἱ ΠΕ ΤΙ ς ὁ ἘΠλ τ] ἔλαδε, χαὶ ἔτεκεν υἱόν. Καὶ εἶπέ ἃ μοι Κύριος" χκά- 

λεσον τὸ ὧν ουα αὐτοῦ. ταν ἕως σχύλε εὐσον, ὀξέως 

προνόμευσον. Διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον χα- 

λεῖν πατέρα 

τὰ σκῦλα, λυ Ὁ ἔναντι βασιλέως Ἄσου- 

α ἢ μητέρα, λήψεται δύναμιν Δαμασχοῦ, 

ρίων. “ Δόξει ἕτερον προσταχθεὶς ὃ προφήτης; ἕτε- 

ρον πεποιηκέναι. Τί γὰρ χοινὸν ἔχει τὸ, Λάδε σε- 

αὐτὶ τόνον χαινοῦ μεγάλου, πρὸς τὸ ἐπιφερόμενον, 
ἣν τὴν προφῆτιν, χαὶ ἐν γα- τι Κκαλης 

ΕΣ 
στρὶ ἔλαδεν; Εἴποι ἂν οὖν τις, ὅτι οὐχὶ ἀπόδοσίς 

προσῆλθον π πρὸς 

ἔστι τοῦ προάγοντος τὸ ἐπιφερόμενον, ἀλλὰ ἀπὸ 

ἰδίας ἀρχῆς: παραδίδοται, ἐχείνου περιγεγραμμένου- 
5 ν πρόσχειται ὅ᾽ ὅτι ἔλαδε τόμον τοῦ χαι- 

ὡ 9. ν. Ψ, «,. 5 , 

νοῦ χαὶ μεγάλου, ἀλλὰ προσυ πάνου τι; ὅτι ἐποίη- 
ν ΑΔ σι π - 

σε το προστεταὺ Ὺ μένον. Ἀπὸ“ ἕτ τέρας ς οἐ ἀρχης γοξι- 

5 ᾿ 
ται τό - Καὶ προσῆλθον πρὸς τὴν προφῆτιν, χαὶ 
᾿ γεν ΩΝ ΤΗΝ ὡς Ἔ 
ἐν γαστρὶ ἔλαδεν. [“ἱ μὲν γὰρ ἀντέ ὭΣ τῷ προσταγ- 

ματ! ὃ προφήτης, ἐγράφη ἂν Ἢ ΕΥΕΣ λογί ία- ὃς ἐπὶ τοῦ 

ολθίτων 5 Ἔὐθροα 

πίνων ὀπτηθέντα ξρθίειν τὸν ἄρτον. ᾿ἔἶχεῖ γ8Ρ ἂρ- 

ὅδε λέγων" Μηδαμῶς, Κύριε Θεὲ τοῦ οὐρανοῦ, 

ἢ ψυχή μου οὗ μεμίανται ἐν ἀκαθαρσίᾳ, οὐδὲ [ΟἹ 

Ξ' . τὸ ἴῃ Ἐν ἦλυθεν εἰς τὸ στόμα μου πᾶν χρέας βέδηλον. 

Διὰ τοῦτο ἀὐτρμυν αὐτῷ ἐν βολέίτοις βοῶν 
- 3 “- Φ, 5» πὰ ν Ἐνταῦθα μέντοι ἐπειδὴ ἀπα- 

γόρευσις οὖχ ἔστιν , ἣ σιωπὴ δηλονότ! τὴν συγχα- 
ἰδὲ οὗ μεμαρτύρηται " ποιήσας τάθεσιν δείκνυσιν " 

« ὥσπερ ὃ Ὦσηέ- Βάδιζε γὰρ, 
ᾧ γυναῖχα πορνείας χαὶ τέχνα 

ὁ ἘΔ δοκεῖ. ΔῈ βὲχ Δ55. δόξει. 

Γϑις Μ55. ἘΔ σετὸ ἑτέρας γάρ. 

Ἐ ἘΔΙῈ βολδίτων ἀνθρωπείων. ἘΛΡΡΙ γοΐογοϑ ἀνθρωπί- 

γῶν. 

" ΑΠΈΔΙΕΙ 5ὲχ προυὶ ποιήσας. 

δὲ Ξουθοπάτπι οϑϑὸ υἱάοίαν 

ἙΔ1 ποιῆσαι. ΓΡτὸ εἰ 

εἰ χαὶ εὖ ψ..1 



ΓΟΜΜΕΝΤΟ ΙΝ ἘΒΑΙΑΝ ΡΒΟΡΠΙΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ ὙΠ. 1 

τσον: Ξίας" εἶτα ἐροϑθητυ αὐτῷ ὃ λόγος, ὡς πεποιη- εἰνὶ παότϑηι [ογηϊοαιϊοπῖς,, οἱ Πἰὶος Κονιιοαιῖο-- 

χότι τὸ προστεταγμένον, ἐπιφέρει" Καὶ ἐπορεύθη, πῖ5. Το βου ρτανα ᾿ρϑύιπι 71|ι558 Ῥ ΟΡ ΓΘ οῖβθθ (6511-- 

χαὶ ἔλαδε τὴν Γουὲρ θυγατέρα Δεδηλαίμ. ᾿Αλλαχοῦ Ποαπβ., ϑιθ)]ιπριι : ΕῈ αὐϊὶτ, οὲ ἀσοορὶς (Ομ ον 11... ν 

τ ρύθηεθ προστάγματα μὲν ἐχφωνηθέντα, τὸ Μίϊανι Πονοϊαῖηι. Οὐΐπ οὲ 4110} Ἰην ΘΠ} Ῥοϑϑι- ὯᾺ 
ὃξ 

δὲ ἔ οἶον μὴ βαρτυρούμενον μὲν γεγενῆσθαι, γοού- 594 τπτ|5. Ρυοορία [556 ΘΧ ΙΓ Ό556 ἀαἴὰ,. Π6Ὸ [ΔΠΊΘΠ 
Α 

ὕενον δὲ παρ᾽ ἡμῶν, διὰ τὸ εὐπειθὲς τῶν ἐπιτεταγ- τοϑιϊπιοπΐο 10 ῬΡΟΡΑΡῚ ΟΡτι5.. ἤρδίιπι. ΘΟ ΘΟ τι πι 

βένων; ἃ ὡς ἐπὶ τοῦ Ἴεζεχιήλ- Καὶ σὺ χοιμηθήση 556, 564 ἃ πο)» ῖ5 {Ππ|4 6χ 6ὸ ᾿πι:0] 16], «ποἀ «πὶ 

ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστερόν. Καὶ πάλιν " Κοι- πὰ άαῖα Θχο ρ᾽θ θα μ ρᾶγ 1] οσϑϑθηὶ αὐ οΡράϊθη-- 

μηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ δεξιόν. Οὐ γὰρ ἐπε-. Ἅἀππὶ ἀἴάιιο ργΟοἰ᾽ν 65, αἱ π᾿ ΕΖΘΟΠΙ6Ϊ6 : 17 τὶ ἄοτ΄- Ετρο] ἡ ἡ. 

νήνεχται, ὅτι ἐκοιμήθη ἐπὶ τὸ δεξιὸν πλευρὸν, ν᾽ πιῖθα δι ρ 6 Γ ἴαΐπις {πίστι οδἰτιϊοίσιιτι. ἘΠῚ γΌϑ1ι5.. 

τὸ ἀριστερὸν, ἀλλὰ παρασεσιώπηται " νοεῖται δὲ ΤΡοΓηϊΐδΣ δσῖιρο ἰαίτς ἐππεηὶ θα ίσιαη. ΝΟ ΘΩΪΠῚ Ζϑὲμ. ν. 6. 

παρ᾽ ἡμῶν ἣ ὑπαχοὴ τοῦ προφήτου. Οὕτως οὖν χαὶ 5:}|π46 δια τιμὴ 658 θαι πὴ (ΟΥΠ}} 1556. 5061 Ἰαῖιις 

ἐνταῦθα δυνατὸν ἀπολογήσασθαι περὶ τοῦ ἐπαπορη- ἀδχίνιιαι. ἀπ οἰ ηἰδίσιτη ; 56 1 Ῥ ΟΡ ΤΉ 5511 

θέντος ἡμῖν, ὅτι οὐχὶ ἕτερον προσταχθεὶς, ἄλλο 51Π6 Π|10 οϑῖ; οἵ ἴπθη ἃ ΠΟΡῚ5 ἴπ 0 ΠΡ τιν Ριο- 

ἐποίησεν" ἀλλ᾽ ἐχεῖνο τελέσας, “ ἀπὸ ἑτέρας ἀρχῆς Ρ Ιοίδ ορθάϊθπιῖα. Αα ππιπὸ ἰσῖτιμ" ποτα δα 

τὰ περὶ τῆς προφήτιδος ἡμῖν διαλέγεται. Β ἴο γοϑροπάθυθ ῬΟΒΘΌμητι5 ἃ “ιυιοϑ!! πο ἃ ποὸ- 

ἶ }υῖ5. ἀϑτταΐαμι {πο πΟπ ΑἸ τι Ππ|55115. [ἌσΘΡΟ, ἀΠπὰ 

[δοουῖε : 56 πιὰπάαϊο 110 ρονᾶοῖο, 46 ριΌρμο- 

εἰδδα πο ῖβ δ Ἰβϑθυῖς {80 Θχ 110 ρμοπάθης μεΐη- 

ΕἸρῖο 

Μήποτε δὲ τύπος ἐστὶν ὃ τοῦ χαινοῦ καὶ μεγά- 507. Ἐογίαθϑθ ἀπ θη ΤΟΠΊι15. 116 ΠΟΥῚ δὲ μ]ὰ- 
, ᾿ Ὁ ν ΕΟ ΕΥΡ : 

λου τόμος τὴς καινῆς καὶ μεγάλης Διαθήχης, γρα- ϑηὶ ἤρανὰ 65 δὲ Δ αι ΡΆ 110 ΝΟΥῚ δἱ πὰρ πὶ Τοβία- 
᾿ς Ρ Ξ δὴν: ΟΕ 
δι ἀνθρώπου γεγραμμένης " διὰ τὸ λέξει ἀνθρω- ΠΙΘΗΪ, 5[0]10 ΠΟΙΉΙΠ5. ἀΘΒΟυ ΡΠ, 6Χ 60 ποά 

γραμμενη ς “ ᾽ ) 
, 5 ω -- .-- 

. - 

πίνῃ χαὶ ἀχούεσθαι δυναμένη παρὰ τῶν πολλῶν, ΘΥΔΠΡΟΙΙ γΘΥ]γὰ ΒΟΥ ΠΠΟΠ6. ΠΠΠΔΠΟ 7, 41 ἃ μα] ἰς 

ΠΡ ἐπτοό λίδυ τὸ βήματα. Ἐν τις αὐαιϊτι ροΐδϑι, ὀοιπβοιρία, 5ιπι- ΟὟ [π᾿ ἸΟΤΩῸ 
ὙΥ ( Ύ ᾽ 

ἣ ἐν Ξ παξοτ τ κδτ ΞΕ 3 ἔξ 
τοΠοΠς“Πτπ δνομὴν ποιῆσαι αχύλων δά: Ξοειριπίαιθβὲν αὖ γε! σοι ἴον Πα Ὁ ΠΙΓΘΡ ΕΟ 5 ὙΟΪΟΥΣ ΠΣ 

» Ὅςξεὼς προνομῇ οιήῆσαι σ' ων ὁιο 3 

τι ταχεῖα γέγονε, καὶ ἀστραπῆς ὀξυτέρα πάσης, ἣ ἀιαπ οχιϊάθπι νον οὐ {ἈΠ ιιρο Ομ ηΐ ΘΟΥΟΣ 

τοῦ εὐαγγελίου διδασχαλία, ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς ΘΧΒΓΠῚῸ νάπη σ6}}} ἀοοινπα., αι ἀἀ ἢπε65. ΟΥΡΙ5 

ΓΟΡΓΆ αι ΡΘΡ ΠΟ ΘῊΒ 5, Παι] 5116 5850 }} ΟῚ ΠΟΙ ΡΘ ΠῚ 

χοντα τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ πρὸς τὴν ὑπακοὴν τοῦ 5ΡΟΙΪΔη5, 605 41] Πρ 5115 5 ν [1] Θὰ ἢ Σ ΤΠ ΠΟΙ ΑΓ]. 

Χριστοῦ ἀντιμεθιστῶσα τοὺς αἰχμαλωτισθέντας. 50 ΔΙ αχῖς, ταὶ Ομ γῖϑίο. οὔβοαπθνρθηίι". ΠΙΡΘΡΙΟ 

ΑΘ ἢ οδῖ ΘΡΟ]Π] ΠΟΥ πὴ αἸ5Ε} τ. 10 : 48} ΘΙ Δ ΠῚ 
ΔΏΡ6 15. σθὰι υππὰηὶ σΘ που ἶ5. ῬΙΡΌΥ [415. τ ον θτι5 
δοπονθά ται Ποῖι5 δα οὐβιοα αι ΠΟμλ παι ΘΓ 58π|ι-- 

16η}. Τα ΟἿ᾽ Κη ΒΟ ρίπι ἢ) 6515 τ ν ΘΙ τον" ἐἰ-- 

γοριϊοπθηι [λοῖαι 5ρο]ϊονιιη. Αἀθϑὲ θηΐμι Θνηδ6- 

Π{πππὶ,. 4πο δαπὶ {τι ῬΡΙ 46) 6. ΟἴὉ]0 Θχϑρθοῖα]ὰ- 

ζεται. Μάρτυρες δὲ τῶν γραφομένων ἐν τῷ εὐαγ- {π|΄, Ῥ ΘΒ ΠΟ ΠῚ 6556 πος ἀπππιη ας. ΤΥ 5 τ [61}}ν 

γελίῳ ἔστωσαν, φησὶν, Οὐρίας χαὶ Ζαχαρίας. Ἔστι ἴηαυῖε, οὐ ΖαοΠανα5., Θουιιπ Πιι85 ἴῃς ΘΥΔΠΡ6]10 

δὲ ὃ μὲν Οὐρίας ἱερεὺς, συυολικῶς χὰρ ρακτηρίζων ΟΡ υτηταν", [οϑ[65 51π|. Εἰ. ἁπτοπὶ ΤἼυ]ὰ5 σα σο 05, 

τὸν διὰ Μωσέως παραδεδομένον νόμον " ὃ δὲ Ζαχα. ἸΙοσοηὶ ἃ Δοβ6 ρΡΟμλ] σαταπι, 56 Πδιι ἈΠ]ΘΡΟΡΙοΟ ἦ6- 

[1:8 προφήτης. Μαρτυρούμενον δὲ ὑπὸ τοῦ νόμου Ὁ βΙθπαη5 : Θ5ὲ γϑῸ ΖΔΟ Ια 5 Ριοροῖα. ΥΊροῖ 78 πὶ 

χαὶ τῶν ον συνίσταται: τὸ εὐαγγέλιον. ἡ Ερ- ΟΥ̓Δ ΒΘ] Ππ1} . ΠΠΡΟΙΘ Ἰορ 15 οΙ ΡΙΓΟΡμδίδυιι πὴ [6511- 

μηνεύεται δὲ ὃ μὲν Οὐρίας φωτισμὺς Θεοῦ- ὃ δὲ Μιοηΐο ΟΠ νη ατιιπη. (ἰοβἴθυιι)., ΤΠ }185., 5] 1πῖθ}- 

Δαχαρίας, μνήμη Θεοῦ - υἱὸς δὲ Βαραχίου; τῆς Ῥ ΘΙουῖβ., 5οπαὶ 6] ἹΠῈ5 ρα ΠΟΠ ΘΙ. : ΖΔΟΠ Αγ] 5 

εὐλογίας τῆς τοῦ Θεοῦ. Τίνας οὖν ἔπρεπεν εἶναι γΕ}Ὸ , ΠιΘΙ ΠΟ] πὶ Ποῖ : ΠΠ1π5. νορὸ ΒΑγδο]ε, 14 

ΕῚ , ο“ 

οἰχουμίένης διιχνουμένη, χαὶ σχυλεύουσα τὸν ἄρ- 

ἸΠρονομὴ δέ ἐστιν ἣ τῶν σκύλων διανομή" ὅπερ τοῖς 

ἐπιμεληταῖς τοῦ τῶν ἀνθρώπων γένους ἀγγέλοις διέ- 

δωχεν ὃ Θεὸς εἰς φυλαχὴν χαὶ σωτηρίαν. Διὰ τοῦ- 

τὸ γέγραπται, “ ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι σχύλων. 

Πάρεστι γὰρ τὸ εὐαγγέλιον : τὸν πάλαι προσδοχώ-- 

μένον ἐξ οὐρανοῦ, τοῦτον παρόντα ἡμῖν εὐαγγελί-- 

5ε ΤῸ : ᾿» “Ὲ ἔμ 
ἃ ἘΔ ὡς καὶ ἐπὶ. ΑἹοοοβι χαὶ ἃ ποβί στὶς σὸς (οάϊοῖ- ς Απεααὶ 5ὲχ ΠΡῸῚ ἀπὸ ἑτέρας. ἘΔῚ ἀφ᾽ ἑτέρας. 

Ἰνὰδ, Πρ ἀοπὶ Θα 11 εζεκιὴλ τό, ΠΑ, τὸ, ἰὼ ποβινῖς 5ὸχ ἃ ἘΔΕῚ γέγραπται τό. οι τό ἴπὶ ποβενήα βὸχ Μος, 

Μ55. ἄδεβε, ποπ ἱπνοπῖίαν. Νίοχ ἀπῖρὸ ΟΟἸ ον πὶ παρέστη γάρ. 

"τοις (Ο]}. ἥ ἐπ 



Πονα η.1τή. 

αι". κ8. 

10. 

Ῥεαὶ. 67. 

18. 

1το.τ.ἦδ.- 

Ζηῦνι 835 

ἡ {θὲ ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ὁ5ι, βοπραϊοιοηα Π)6ἰ. Οἴιο5 τὰν άθηι Π146]65 πὸ- 

τἶπθ5. ἀἰδοοθαΐ 6556 [θϑίθϑ" 51. 4115. 51} ἃ 1)60 1}- 
Τ1υιϑίνα πι5. οί {π|6 πη Π]ΟΥ Δ) 55] πιὰ βουνοῦ, 

μῖο 1116 ουε. 

“ο8. Βοσαϊά Ἰσίταν 5101 να] 1Ππ4, ΕῈ ἀοοδεϑὶ 
«αὐ ρνορ]ιοι 55 απ ἢ ΠῸς 6ὁ5ῖ, ἈΡριΟρΙ πάπαν! 5ρ᾽ν1- 
τι, δὲ [τα γΟ τι ΡΥ ΠΟΠΟΠΘ, ἃ ΡΡΟΡΘ ἰβϑᾶπι. 

Αἄνϑηὶ δπΐ πὶ, ἀἴάτι6 σοση! θη 6 νϑαϊ ΡΥῸρΘ ἃο- 
ΟΟ551; δ ᾿πίθηε]5. ἴΠ ΔΗ ΘΟΘΘ511) Ρ6Ι ΡΓΟΡΠΘΙ8 
ἀοπιι ΟΟ115, ῬΓΌΟΙ] ΘΟΠΒΡΘΧῚ {ΠΠπ|8 ΘΟ ποθρίιιμη. 

ΔΙ, ᾿παπαμ., ΡΟρΡΘΥ 556. ΠΠϊι., ἀθ απὸ ἀἰχὶϊ 
Τθομλΐμιι5. : Ὑ ΘΟ 5. ΠΟΘΙ ᾿ρ51ι5., Οἴιο «ροῖϊΐα,, 

7 οἹοοῖίον ἀορτιδάίανθ. Ἀουαζπι 5ρο αν! [ΟγΊθ , 

5185. ᾿ρ511|5. ῬΟΘΘΘϑϑίοΠ 65. Εἰιβι ΟἸθηἴ6 ΠῚ; 605 50]- 
ΠΙοοῖ , ΦῸ] 511} ρϑοθαῖο θραπὶ γϑηιη) 11, ΠΊΟΡΠ5- 

416 ν᾽ ποι} 15 ἀθεϊ πο να πιιτ. ΘρΟΠ αν αΙ θη] πη: 
56 ρυδάδηι 081} ἔδοῖε., ὙἹρ  Π] 115. 5115. αἰβιν- 

Ρεΐε ; φιδπάοκιϊάθηιν θ 6165 δῖ105. ἀΠ56}15 θά ΠΟΙΙ5 
οὐϑιοα!οηο5 οὐ 410 οὐ ἀβϑουνάπο5 : 46 ἀαΉ]ιι5 
ἰρ886. αἷϊ, “Ζ7π5ε]1 τὙϑϑίνὶ κόπρον υἱάθηι ἤαοίθηι 

Ῥαινὶς τηδὶ, σι τι οἰοἰἷς δε. Ἡο οϑὲ ΘηΪπ 5 (αὶ 

εἶτο 5ρο α ἀθιναχὶῖ, 46 4πι0 δου! ρ πη) οϑὲ : 41΄566η- 
ἄδης ἐπ αἰζιιηι, σαρίϊναπι εἰπεῖ! οαρινιζαΐοηι, 

αδοορὶϊ ἄοπα ἐπ ἰιοπεϊτίδιις. ΝΘ ἀπ ΐθιη πορδῖιι- 
τ115 δὲ Μυ Δ ΠῚ 6556 ΡΥ 6 Ι558 1}, 81 «πα ἃο- 

φοσ551 Ἐβαϊαϑ Ῥ6ὺ σΟσΠΙΠΟ 15. ΔΟΟΘΒΒΙΠῚ ; 51 Τη0 0 
ὁ7ι5. ν ῦθρα ργΟρ] Ιου ο. 50 νυ 1 Ῥγο] ἴα τον οθοι ἴπ 
μ] θυ ἼΔ 1. Οὐ Θη μι αἰτ 9 27 σποαΐ ατΐπια τι θώ 

Τροπεϊνιιπι. Εἰ ἐασιίίανις οριγίτιι5 πιθτις ἐπ 7260 

ΦοΥνα 76 τη60 : “πα τοορεαὶξ αὐ Μιιηιὶ αἴθοπι 

αποῖϊϊ σι. Εδοθ πὶπι θα ποὺ ὑδαίαπι τι αἰ - 

ἐοπὶ οηῖπος σοπογαίϊοτιθς. ἘΠ᾿ σορτθ οπηηΐα 1ΠΠ1π|5 
γΘῦθὰ 51 θυρθπίίαθ, ποαπιααιαμῃι ἀπ᾽ τὰ 15. σα ΐη 
ϑᾶπὴ “ποτ. ἀϊοαϊ ῬΡΟΡ ἢ Θ Ἰ55 81. οὶ Τ)Ο ΟΠ πὶ 

ΒΡ᾿ΡΙΤΕ5 ΒΡ υν ΘΠ ΘΕῚΣ [πὶ Ἰρ5Ά ΠῚ, ΘῈ νἸρ 5. ΑἸ εἰ551- 
ταὶ οἱ οΡυ μα θυ ν θυ τ, Οτοα ἰριταγ ΘΟ ΡΘΥ 6 [πι5ϑῖι5 
δ5ὲ Ῥιόρ ποία ἴπ ΠῸΟ [ΌΠ10.5,. 5111} τα ΔΡΡΙΟΡΪἢ- 

4ιιαν ἀα ΡγΟρἢ δ ἴββαηι, 1 [πὴ ἔδοίτιπι ν]ἴι. ΠΠ|1Ὸ 
5 {αι  ἀθι ἀἸοετιπι 6 : ϑογὶνο δι γἰο Ποηιϊτῖς., τε 

νοϊοοίίετ" αἀἰτορίϊοτιθτι (αοῖαϊ σροϊϊογιιηι ; Παῖς ἀῖι-- 

ἴθπι , Ῥοβιίατιαηι ΟἾΧῚΕ θα ἢ 1Π ἘΠ ΟΓῸ ΘΟΠΟΘρΙ556., 

ὅσ ῬΘΡΘΥΪ556. ΕΠ τιπι., δου!ρίππι ὁδὶ : Εἰ Πίατε 
Τροπεῖπιις τ ΤΌοα πιοηῖθη 6715, Οἴῖο ἐπα 7 εἰο- 
οἷτον ρμτιϑάατο. Τάονα ᾿ΐατιιθ Ἔχ ΡΥ  μλ Ρ αἰ γουϑὶβ 
γουΡὶβ ἃς βθη 6 ΠΕ 15... σὰ πὶ ἀἸοῖ τα"; δέσπθ ἰϑὶ 1ο- 

τατίηι., οἴ, “Γ ςοο55ὶ αὐ ργορ]οιὶςςαπι; ἸΠ]αῖῖο ἰδιῃςα 

ὁ 816. ἀπίϊααὶ ΠΡγὶ οπιπεβ5. ἘΜ πιστοὺς ἐν ἀνθρώ- 

ς- ΔΙΙΦααπτο ρμοϑὲ 55. ποόπηι}}} εἴ τις ἔσται, 

ἡ φίεγοβ αἰϊέμιοῦ ΠΡ ΡῚ ταῖς οἰκείαις δυνάμιεσι. 

ποις 

ἃ Β4πι αὐτῆς τῆς ῥημάτων. Αι Μδ55. αὐτῆς τῶν. [0ὶ- 
ἄσπι (01}ν. ρυΐπνιβ προφητιχῶς ἀντεφήξγξ 

τ θρώποις. 

5. ΒΑΒΠῚ ΜΔΛΟΝΙ. 

[- δ 39 , , ΔΝ ,ὔ ΟῚ πιστοὺς ἀνθρώπους μάρτυρας; ΕΤ τίς ἐστι περῶ- 

τισμένος ἀπὸ Θεοῦ, καὶ μνήμην ἔχων διηνεχῇ 

Θεοῦ. 

Ἢ οὖν ἐστι τὸ, Καὶ προσῆλθον πρὸς τὴν προ-- 

φῆτιν; Τουτέστιν, ἤγγισα τῷ πνεύματι, χαὶ τῇ 
Κατέ- 

λαόον γὰρ καὶ οἱονεὶ ἐπλησίασα τῇ κ τανοήσει τῇ 

Ε προφητιχῇ» 

ξ Η ΣΙΝ 
προγνώσει τῶν ἐσομένων, τῇ προφήτιδι. 

ΡΥ - ΄ 
χαὶ εἶδον αὐτῆς τὴν σύλληψιν πόῤῥω- 

; ἐς ῃ Ὃ Ὁ ΟΗ 
θεν, προενατενίσας τῷ χαρίσματι τῆς προφητείας 

Ὅρα 40, τᾷ - ΄ 
ὅτι ἔτεχεν υἱὸν περὶ οὗ εἶπεν ὃ Κύριος, ὅτι χαλέ- 

» .-Ὡ , »Ἐπ7 

σεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ᾿Γαχέως σχύλευσον, ὀξέως 
ς π 

προνόμευσον. 'Γαχέως ἐσκύλευσε τὸν ἰσχυρὸν, τὸν 
ἊΣ " 7, δΥ ᾿ - 

φυλάσσοντα ἑαυτοῦ τὰ χτήματα" τοὺς ὑπὸ τῆς 
,ὔ 

ἁμαρτίας πεπραμένους, χαὶ χατεχομένους ἐν 

τοῖς δεσμοῖς τοῦ θανάτου. ᾿Πσχύλευσε μὲν ἐκεῖνον ., 
, δι -, {ν)}ν) ᾿» ΄ .« διωδ . ΧΟΡ 

προενόμευσε δὲ ταῖς ' ἰδίαις δυνάμεσι " διαδοὺς τοὺς 
ΑΉΡΟΥΗ͂ΝΕΣ τῇ 

πιστοὺς πρὸς φυλαχὴν χαὶ φρουρὰν τοῖς ἁγίοις ἀγ- 

γέλοις, περὶ ὧν καὶ αὐτὸς λέγει, ὅτι Οἱ ἄγγελοι 

ὑμῶν διαπαντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ Πατρός 

μου, τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Οὗτος γάρ ἔστιν ὃ ὀξέως 
᾿ 

προνομεύσας, περὶ οὗ γέγραπται" ᾿λναδὰς εἰς ὕψος, 
Ν 2, 2 

ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔλαθε δόματα ἐν ἄν- 

ὅθ τι δὲ προφῆτις 1] ΟΣ ἣ προσῆλθε 
) 

χατὰ τὸν προσεγγισμὸν τὸν διὰ τῆς ΠΣ ΟΕ ὃ 

Ἡσαΐας, οὐδεὶς ἀντερεῖ, μεμνημένος αὐτῆς ὅ τῶν 

ῥημάτων, ἃ προφητιχῶς ἀπεφθέγξατο. Τί γάρ φη- 
, ς ἌΝ Ψ' ΠΝ τολύϑς, Ἃ 

σι; Με:αλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἦγαλ 
τ Ἀρέταν ες ἘΠΡ 

λίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρι μου, 
Ξτὰ 

ὅτι ἐπέόλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὖ-- 
ΕἸ Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μαχαριοῦσί με πᾶσαι 

, ΝΥ - ὰ δ: - ῥ: δι 

αἵ γενεαί. Καὶ ὅλοις γε ἐπιστήσας" τοῖς ῥήμασιν 

αὐτῆς, οὐ διστάσεις αὐτὴν εἰπεῖν χαὶ προφῆτιν. 
ἔξ Αγ: τῖν , 

Διότι Πνεῦμα Κυρίου ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ δύ-- 
. σ͵ ΞῃὌ , 

ναμις ὙΨίστου ἐπεσχίασεν. Ὅπερ οὖν προσετάχθη 
ἈΡΩ͂ ᾿ ͵ ἣν ͵ 

Β γράψαι ἐν τῷ τόμῳ τούτῳ, πλησιάσας τῇ προφή- 
πα τοι νας 

τιδι," γενηθὲν ἐθεώρησεν. ᾿Εχεῖ γὰρ εἴρηται: Γρά- 

ψον γραφίδι ἀνθρώπου, "ὀξέως προνομὴν ποιῆσαι 
“ νας δὲ ΑΝ ΕΑ γῆ το ς- 

σχύλων - ἐνταῦθα δὲ, ὑετὰ τὸ εἰπεῖν, ὅτι Ἔν γα- 

στρὶ ἔλαδε ,"χαὶ ἔτεχεν υἱὸν, γέγραπται τό- Καὶ 
.«Ψ .,ὔ ΄ λῆΐ » - ; ᾿, 

εἶπε Κύριος, κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ταχέως σχύ- 
Η 

λευσον, ὀξέως προνόμευσον. Ὥστε διαφόροις λέξεσι 
ΩΣ, , ἌΣ πον ἘΠ τ 9 Μά6 

χαὶ ἐπινοίαις τὸ αὑτὸ λεγεται" ἔν τῷ, Δαοε σεαυ- 
9 

ἢ 
τῷ τόμον χαὶ ἐν τῷ, ἀπρθοῦλθον πρὸς τ Ὑπρο ΤῊΣ 

᾿ 

τιν " χαὶ οὐδὲν ἀχατάλληλον ἔχει ἣ ἐπαγωγὴ πρὸς 

» Βοοοηῖΐζου Οοιαροῆϑιὶ (οάεχ οὐ Βορ. βθοιπάιιβ 

οαπα 115 ἐξώπε ον ΑἸτον ̓ Οσπιρεῆϑιῖ (σάεχ 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ἷΝ ΒΛΙΔΝ 

τὸ προχείμενον. Οὗτος δὲ χαὶ ἔλαθε δύναμιν Δα- 

μασχοῦ, ὃ ἐκ τῆς προφήτιδος γεγεννημένος, χαὶ 

τὰ σχῦλα τῆς Σαμαρείας. Δύναμις “ Δαμασχοῦ, οἵ 

ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πιστεύοντες - σχῦλα δὲ Σαμαρείας; 

οἵ ἀπὸ περιτομῆς πεπιστευχότες. Διότι Δαμασχὸς 

μὲν μητρόπολις τῆς Συρίας, Σαμάρεια δὲ τοῦ 

Ἰσραήλ. Πλὴν τὰ ἃ προστάγματα καὶ τὰ ἀνδραγα- 

θήματα τοῦ ἐκ τῆς προφήτιδος γεννηθέντος, ἀντὶ 

ὀνομάτων αὐτῷ ἐπιτίθεται παρὰ τοῦ Κυρίου, ὡς 

χαὶ τὸ ᾿Ιησοῦς ὄνομα παρὰ τὴν σωτηρίαν τὴν ἀπὸ 

Θεοῦ ἡμῖν δεδομένην ἐφηρμόσθη τῷ Κυρίῳ - Καλέ- 
σεῖς γὰρ, φησὶ, τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν " αὐτὸς γὰρ 

σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 

Καὶ προσέθετο Κύριος λαλῆσαί μοι ἔτι" διὰ τὸ 

μιὴ βούλεσθαι τὸν λαὸν τοῦτον τὸ ὕδωρ τοῦ Σι- 

λωὰμ., τὸ πορευόμενον ἥσυχῇ, ἀλλὰ βούλεσθαι 

ἔχειν ἹΡασὶν, καὶ τὸν υἱὸν Ρομελίου βασιλέα “ ἐφ᾽ 
εἰοϑτοιν ον πεὲλ, - ἣν ἐν νιν ΄ ἘΠΕ Ν Ἔσο κ᾿ ὑμῶν" διὰ τοῦτο ἀνάγει ἰδοὺ Κύριος ἐφ᾽ ὑμᾶς τὸ 
ὩΝ - -Ὡ χ᾽ λ ΝΥ ᾿ Ν ᾿ 

ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ τὸ ἰσχυρὸν χαὶ τὸ πολὺ, τὸν βα- 
,ὔ - 3 , Ν Α ὃ 2 ΕἸ ὅσα. ΕῚ ᾿ 

σιλέα τῶν ᾿Ασσυρίων, καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ - χαὶ 

ἀναθήσεται ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν, χαὶ περι- 
πατήσει ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑμῶν, χαὶ ἀφελεῖ ἀπὸ τῆς 

᾿Ιουδαίας ἄνθρωπον, ὃς δυνήσεται χεφαλὴν ἄραι, ἢ 

δυνατὸν ' συντελέσασθαί τι. Καὶ ἔσται ἣ παρεμ- 

δολὴ αὐτοῦ, ὥστε πληρῶσαι: τὸ πλάτος τῆς χώρας 
“7 ." , Η ᾿ - κα ΠῚ 

σου. Τίνα ἔχε: λόγον, τὸν Θεὸν τῶν ὅλων, ἕνεχεν 
«Ὁ 52 - " . » - .- ὕδατος τοῦ ἐν τῷ Σιλωὰμ., τοιαῦτα ἀπειλεῖν τῷ 

λαῷ ; Πῶς "δὲ καὶ δ οὐ βούλεται ὁ λαὸς τὸ ὕδωρ τοῦ 
π- ᾿ Χ Ψ ὮΣ [ ,ὔ ᾿γν. Εὰ λ Σιλωὰμ, οὔτε νοσοποιὸν ἱστορούμενον, οὔτε ἄλλην 

τινὰ βλάβην τοῖς χρωμένοις παρεχόμενον ; Εἴτα 

καὶ τίς ἡ ἀχολουθία, τὸν μὴ βουλόμενον τὸ ὕδωρ 

ὁ ῬτοσΟΡ ΕΒ, τ 411 ῬοΥπι] τα, ἴα ΠΠπ6, δύναμις 

Δαμιάσχκου οἴο,» ἃ ΠΟΒΙΧῸ ἀπ ἴΌΓΟ 5υτηϑι. 564 Πα Ἰοσιισ 
ἀρ] πιοβίσιιπ) ἀιιο ΟΘΝ. δα Πι15. οδὲ δῇ Ἰπίθροι : ἀρα 

Ῥτγοθορίτιπι γογὸ 1 ἀδργαναῦτιβ δέ, αὶ 6χ 6} 5 γεν θὶς 
βοηἴθη τα ἱποριϊδδίσηα οἰποίατιν. 510. ὁπῖπὴ. ᾿ΘρΊΠιιι5 

Ῥᾶρ. 121: δύναμις δὲ Δαμασχοῦ, οἱ ἀπὸ τῶν ἐθνῶν πι- 
στεύοντες, σχῦλα δὲ Σαμαρείας, οἱ ἐκ περιτομιῆ 

στοι : ἰ «πιο τὰ γον (ντονῖϑ - δὲ αγείζίοαι ᾿δ 70 
7)απιαδοὶ μοϊοηίϊα γιοηιΐπθ, δος, ψιιῖ εἶδ σ᾽ ϑπέζισε τε 

ΠΙΟΤῸ γίεϊεπι ἀπιρίοαϊ σε; δἰοιε ἐὸς ρὲ} δ'απιαγίω 
δροῖϊα,, φιιὶ ἐα εἰν οιπιοίσίοπε ἱπξοἴες γεπιαμσοιισί. 

δε( 41 Πονὶ ρμοίοϑι, αὐ, Ζαϊ ἐχ οἰγοιπιοϊδίοπο ἱηΠ46- 

1ὲ5 του πβογιτηΐ, ἢ ΠἸοα παν Ῥὸν ϑαπιάτίς ΒΡ Ϊτα ᾿πᾶ1- 

Θαν1 Ὁ (Λποτηλπηοάτπιπι Θμΐπὶ 4 ἸΠ ΤΟΥ σοπίος ἴῃ ἰη[- 

ἀοπεαΐο Ῥουβεςουηΐ, ὰ Πλαγηαβοὶ Ῥοιοπ α ποπιϊποὸ 

πο 5᾽ ΘΠ ΠΟ ΠΤ : 1Γὰ {{π| ὁχ οἰγοιπχοίδίουιο ἱπΠο]ὸς 

ΤῸΠῚ ἈΤΙΒΟΙ ἘΠ, 605. σΟηδ[α μον Βαμηανίτ 5ρο]α ἱπαἸσανὶ 
Π.}1}0 πὶ οο μοδθο, Οποα ἀπίοπι ἤἶσο, 16, εἰ Ργοροσὶ- 

εἶεν ἄπι- 

ΡΒΟΡΠΗΕΤΑΝ, τὸ 

πἾ 1} φαοάιιθ πα] 1 οὐιπὶ ρυϑθο ΘΠ θυ ΟΒΙ ΟΠ 6 

ΟΑΡΌΥ ὙΠ. 

Ο αἰδβοπίαποιη). Ηἰς αἰιτθ πὴ 4] Παίτι5 οϑί ὃχ ΡΙΓΟ- 

Ρ᾿θῆσδα., δὲ νἱριίθηι Παπηαϑοὶ, δὲ 5ρο] τα ϑαπηα- 

γα σορὶ τ. ὙΊρίτι5 Παγηα56 1 1 διιπῈ {|| ὁχ σΟΠΕΙ] 15 

ΟΥΘτπΠῈ : ΡΟ] ]ὰ γΘΓῸ ϑδηηαυ 80. {πὶ Θχ ΟἰΡοιΠΊοΙ- 

50πο ἤάθηι διιπηξ ἀπ ρ]6χὶ. Οὐρρ6 τιῖ ϑ γα. πιδ- κκ:α.7.8. εἰ 
ΓΠΟΡΟΙ5. Τα Πα 5615 δϑ : [ἃ 15 6 Πα} 11], Βα ηηὰ- 9 

υἷα. (δοίθυιιπη ἀαἴα τπηὰπάαϊὰ σοβίααιθ [νὰ 6115 . 
4πἰ δχ ῬΥΟΡμο ῖβϑα Παίτι5 ΘΓ 5 Ὑ106 ΠΟΙ ΠτιηῚ ᾿μ51 
πη ροΟπαιπ τ ἃ ΠΟΠΙΪΠῸ., ρον π 6. τι δὲ ΠΟΘ 
1515. οἱάθπι Πομλΐπο ἀρίαξιιηη. οϑὲ Ὁ 5} πιΈ6 1 

πΟΡΙ5 ἃ Π60 πη ρθυ ἴδηι : " σανὶς Θπῖπι, ᾿Π 411}, 
Ὁ ποηιῖθη 6715 ] ϑδιιπι Ὃ ἴρδ56 οπῖπι δαΐνιη βαοϊοί ρο- 

μιειιπι 5 π|πἢὶ ὦ Ῥμεεοοσαιὶς ΘΟΥηι, 

509. Εἰ αὐ εοῖς Π)οπιῖτιι5 ἰοψιιὶ αἰ ἢ «αΐμις : 
Ομΐα πολι τι ροριιῖπις πὸ ἀηπαπὶ διίοαιι, χιι 
ιιίεῖο ἤμῖι; σα νεῖ μανόν Πασῖσι εἰ Πίμεμι ἤο- 

τπθἾτ ΓΈρ πὶ 5106} 05 : ἰάδο δοοθ αὐἀακοῖς 1)0-- 

Πλῖττι5 δρε ὐος ἀφμαπι {ιιηεϊτιῖς Γογίοτη δὲ 
πα] απι, τέρεπι 41 5 τίογιπι, δὲ βἰογίαμι 6}: 

εἰ ἀϑδοόπάδι σμροῦ οπιθιη σαΐϊοπι υϑϑίγαπι, εἰ 

αηιδιϊα χε συμ ρο τ" Οτητιθηι τη ττ έτη Ὁ δοίγιιπι, δἱ ατι- 

ἤτοι α “μάτια ποηιίπεπι, ει ρμοίεγῖς οαριι ἰονα-- 

ΤῸ, αἰ ρμοϑεϊῖ ρμογ οοτ αἰϊᾳιιά. ΕἸ ὀγιιπὶ σαϑδίγα 
ἐἶπι5, πὶ ππρίθανε ἰαι{πιεἰύπομι τορι οτιῖς ἐμιω. Οὐα 
οϑὲ 4πο4 τἀ ]Π|ὰ ΡΟΡι]0 τη] ΠῚ ΓΘ ἔτ} τΠῚΥ ΘΥΒΟΡΙΙΠῚ 

Ε Ῥδι5. 9" Ἀ4ιιαπὴ 5|Π08ηὶ 3 Οὐ οἤαπι ἢξ αἰ ΠΟΙ 
ῬΟΡαΪι5. ἃ τι πῇ 5Π0 Δ 1, Οἴιπ Πἰδίουϊα θάμ. ΠΟΙ 

ἰταἀδΓ πη νι π}, ἀπ 4]18Πὶ ἈΠ τὰ πὶ ΠΟΧΆΠῚ π[θη-- 
ΕΠΡτι5. αἰίονγο ἢ Ποῖ π 6 αιιοπηοίίο. δἔϊαηι βϑαϊει" 
Θια πὴ 41 δα τιὰ πη Θ1]0 81) ΠΟῚ γα, γ6}16 Βα51η, οἵ 

580 ἈΠ τι ΤΑ ΟΠ 6 188 ἢ Οτιδθ Θμΐπ] ΟΡ ΠΔ ΕΟ ΑΓ πἸ αβά το 

τοῦ Σιλωὰμ, βούλεσθαι τὸν ἹΡασὶν, καὶ τὸν υἱὸν τοῦ - Ἰπ ΟΡ ΌΘ 1 1πῖον ἃ πη} ᾿Πα Πἰ πιὰ ἴα), δὲ πίον ΤῸ - 

ἴατα ἁποίουῖς ἀφο αγδίπτ, πηαρὶς ραΐοθῖς, Ηος ἰδίαν 
να] Ῥυοσορίιι5, ΤΠ) πιάβοὶ ρο ΘΠ 185 ποπηΐη6 “οοῖσπανὶ 

605, 4] γν ]]οῖο. σοπττπη ΘΥΤΌΤο, Π61 ὀσβθηΐ οθίθπι- 

Ῥογαξατὶ : σοηΐτα,, ΡῸ1 ϑαπηαγία 5Ρ0]1ὰ 605 5 ΡΠ αΊ, 

41 6 ϑυπάρορα δα Ἐροϊθδίαπι ἱγαηβίνοπξ, Π τ πὶ 

ἸΡΊΓαΣ ποθὴ ἐδ, 4αΐπ ῥγὸ ἄπιστοι ἰ665] Ορογίδαϊ πιστοί. 

Τοοεὶ πὸπὶ αἰϊος μεν ϑιαπιαγὶεθ δροίία οἱφπίψεανι, 
ψμαπὶ “μὶ δα οἰμοιιπεοίδιοπδ υἱιαιιὶ ἐσδοπὶ Πωείες. 

ψ οσβρα απιοίονῖβ ποϑβίγὶ υ]ῖπὶ ἴπ οοπίοχίιι Ἰοραβ : απα- 

σταπι ὁχ Ἰθοιΐοπο [0116 1π|6]Πρ ἔπι ῬΤΟΟΟΡΙΙ Ἰοοιπι οὐ, 

{πὸ αἰχίπηιιβ, πη 0 τ βιΠπθ Πα τιπὶ 6556. 

ἃ Βορ, «πανί πλὴν τὰ πράγματα, 765. 

ε]ςᾺτ6γαπο 01}. ἐξ Ἀδ5. βεοιπάι5 βασιλέα ἐφ᾽ ὑμᾶς. 
Ηας ψουθρθα, {ππ|8 ποι Ιοηθο Ἰθριιπίι, χαὶ τὴν δύξαν 
αὐτοῦ, ἵπ ποβίυῖς β86χ Νί5β. ἀθϑιιηΐ, 

ΓΟ ΟΠ. ῥυῖπητ5 συντέλεσθαί τινι, Ηρ. 1] 6 πὶ 5θοιιη- 

ἦτπι5 συντελέσεσθχ! τινι. 

ε 8:ς Πρτιὶ νοΐονος, απ οὐκ ὁ 

7]αιιλι. 
21. 



τ}. ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΚΌΜΝ 

ὅ6πὶ ἱπιρο να πίθἢι ΘῈ ἴῃ 5] Θοῖο5. ΡΥἸ ποῖ ρδταπι [6- 

ποηίθηι ἢ 5664 τρορῖοθ 1Π16}Πσϑη πη} δϑὲ ΠΟΠΊΘΗ 

5Π]Ποαπι, {πο {χα ὀναη 6 }} ἀοοι πα πὶ ̓ πίθι"- 

Ῥυθιαπτν γεῖς δέσει. ἘΛΘητμὴ 1π ΦΟΔΠ ΠῚ5. να ΠΘ 6 }10 

ὕο πο. 7. Πα ὈΘ αν 6] ̓5πη0 1 Ἰπτουρυθίαπο : 7 αὐ, ἰανα ἵπ 

Ζανἠδιχδ οοῖ : 

δίϊοαπι ηιιοςί 65: δ] 5οιι5. Ἑιοατ 5. ̓σῖταν δδὲ 1116 
τηυῖδ5ιι5.,. οἵ υϊθίο ἡίθτις, Πῖϑὶ 15, 46 {πο ἀἰσειιπη 

])οηιίμιι5 πιϊδῖὶ πιθ, οἱ ϑρίγίζιι ὁ}πι5 ἢ Ἐ 

ἔνα, ἡ. 5. Τα 5115: δίογε σογ θεοί, τιθητ οἰαιπαῦτξ, τεθτι6 

12. 

ΠΙᾺ 

18. 

Εςπ. το. 

Μ2.-} ΄. 

“Ποτετμϊπιὸ ἐαοίαπι, 

αμαϊθίτι" τοι 6715 ἴηι μαι οἷς. Τῖαατιθ αι ποη γ6- 

ΟἸΡΙ ΠΕ Θ᾽ 1} {11} ΠΊΪ55115. 6. Ο86 115 ὁϑῖ, 1 πη  ΠΒΌΙΘΤ - 
ἄϊηδ 6}115 βρυδϑῖα δ 56 δ οίϊβοιης ἤἸ]πιπι ΒΟ πη 6] 18, 
ἢος δϑῖ, ΒΘυ ΟΠ 6) 41 ἀοοινί παν ππθπἀασθηὶ ἃς 

[Ἀ]5ὰηὶ ΘΟ] ΘΟΥ τι, δὲ τἀ η ΡΟ] Π]Ισθίτι ΘᾺ ἢ} 00. 

αἰν!πα5 ΒΟυ ρτα "5 «ΘΙ ΠΟ ΠΒΙΓΆΓΡΙ : Δοσθυσαηΐ {π|0-- 

41 Ἀδβὶπ, {{|, 51 ἱπιθυρυθίουῖβ, ᾿ἄθη νά]  Ὲ ἂς 

διερ]ἰηιὶς.,. ἀαὶ ἀποαιιθ. ἁιι Πτονο αὶ. ἃ αἰν ᾿ΠΑΤΊΓΩῚ 

ΒΟ Ρταρανῖη 6. ΔΙ ΙΘητιπι, δον, ᾿πΠαττι6, οἱ 

ἃ Πάδὶ [ιιπάαπιθπῖο ἀβάτοις. Αὐαηὶ δἰ {π! θη ἃ} 

ΤΟΥ ΡΘΕ 15. ἀἴοῖ ταῖν" σε εὶς. Οὐ Ἰσίται ἀβροι- 
ΠΔΠΠτι) ΠΡ Π}11Π} 5ΘΡ ΠΟ ΠΘΠ, ΠδῸ ἃἀηιταπε αιος 

514 }}116 δὲ {ρα πα α}Π}π|πὶ ἂς ϑυιάτιη ὁδί, πὸ {αὶ (ο- 

δηῃγαΐα ρθε τα ἃ} 15 {πὸ ἃ ἢ46 ἃ]ἴθπὰ 5ιιπΐ, ΟἵἹ ΠῚ 

«οι πη θη ἐς 6 αἰνίπα ον ριπνα ἀδριοι 5 οοππὸ- 

Οἴιιπῖ, 115 Ἰδι Πα Ὸ ΒΘ πί θη Π ἃ. ΠΟΙ ΠΗ Παῖα" [ΟΡ 6. αἰ 

᾿πἀπιοαταν ἀπτια πα] 1 ΘῈ [ΟΡ ΕἾ5, ΤῸΝ ΑΘΘΥΡΙΟΓ ΠῚ, 

᾿ιοο Θϑῖ, δϑθοι]ὶ [νπι}π|5. ῬΥΙ ποθ ρ5. Ρ] απιιπὶ δϑὲ θηΐηι 

ΘῈ ΟΠ ΘΡΕΠῚ ΘΧ ΒΘ ΘΠ {1} 0115 6] υϑάθηι ΡΡΌρΠο-- 

ἴδ νϑυθῖβ, δἀνθυβαυἝιμ πῶ ρ6 Ρθὺ Αϑϑυ να ἃ 

ΒΟΡΙΡ ρα Ἰπ|6}}Π1σ]. ΑἿΣ Θηΐπ : ΕἸ ὀγὶς, οιιτι δοτι- 

δα επιν οΥἐ 7) οηεῖτιιι5. Θηιπΐα Γαοίοπς ἴσιὶ πιοηῖο 

ϑίοπ εἰ ἵπ ἱθγιιδαίοηι,, ἐναπιοοῖ σιιροτ" τπ θη θιι 
πιαβηάπε ρῥΥϊτιοίρθηι “Τ] 55 Γογιετ, δὲ 5 ρ6} αἰε-- 
ἐαϊνεθπι οἰ ον οοιιϊοτίίν 6715. Π κῖξ δηῖμι : [π 

δὲ ἵπὶ δαρίοπίϊα ρτυιοηεϊ 
ἀπ τάμε ἐθντεἴτιος σοπάζεπι., οἵ Κογεϊτἀϊτιοτι δα- 
γσηι ἀθναξίανο. 1 σοπιρπονενο τσ ς ΠπαρΡτίαΐας, 
δ πετεὶ » ΘΓ 5 ει ΟΥ̓ Θ). δοτ ρΓο]ιοπάαηι ππάτς, ψιια σὰ 
πιίάπηι, θὲ ψιιακὶ ον εἰογοίϊοία τοἰϊαηι - οἰ πὸπ 
θϑί φιεὶ ἰδίαις τπθ, ἀμ σοπιγακῖοαϊ πιιβιῖ. 

2τοὸ. ὙΙάδειν ᾿σιταν ΘΕ Π πτι ΠῚ τα ]οηὶ αἸσονο 
ΑΘΒΥΤΙΟΛ ΠῚ ΡΡΙΠΟΙ ΒΘ ΠῚ, τ} 5[Ὁ ἀηιια πλα] ἃ ἴπ πιὸ - 
ἄπππὰ ΤΟΡΓΘΉ 5, νἱ δὲ Ἰπηρθῖι {τποσνὶ5. ΟὈνῖο5 56- 
πὶ ΡΥ Ρ᾽ ΘΠ ΙΝ : Οὐ] 115 ἰΘ Τὰ] ΟἢΪ5 «| ἀἰσηὶ διιηΐ, 

ἃ ἙσΙΠ Κύριος ἀπέσταλχε. ΔῈ 56χ 

ἴοχία. 

ΡΈΜΙΕ ὑπερορῶντες αὐτοῦ. Αἱ Ἀθρ. ἀαάγεις μὲν αὐ- 
τοῦ. Νὲς 1ἴὰ τηυ]ῖο μοβὲ Ἰάθπι (οάοχ γραφὰς 

ΑἸῈ φαϊπάιε Ν55 

ΔΞς. τ ἴῃ οοπ- 

χαὶ τὸν. 

εἴ 61 γραφὰς καὶ Γι ἜΡΗΥ 

« Ἑάϊ ἐν τῇ ἰσχύϊ μου. ἌΒοβὲ μοῦ ἃ ποκίνις βὸχ (ὁ- 

5. ΒΑΒ5ΠῚΙ ΜΛΟΝ!- 

ἘΒο ελίου ΠΣ, τὰ ΒΕ ΔΕ οὃς ομελίου; Τίς γὰρ χοινωνία ὕδατι ἀψύχῳ πρὸς 
᾿ , - χα 5. “ες ὑῶν; ἌΛ 
βασιλέα κρατοῦντα χαὶ ἄρχοντα τῶν ὑπηχόων; ᾿Αλ- 

λὰ τροπιχῶς ἀχουστέον τοῦ Σιλωὰυ, ἑρυ-ηνευομένου 
χατὰ τὴν τοῦ εὐαγγελίου διδασχολίαν, ἀπεσταλ- 

Ψ “ Ἅ, « ’, ΕΣ -Ὁ- δι 9 Ἷ 

μένου. Οὕτω γὰρ ἑρμηνεύεται ἐν τῷ χατὰ Ἰωάννην 
-- . - " -ὲ 

Εὐαγγελίῳ - Ὕπαγε, νίψαι ἐν τῷ Σιλωλα,, ὅ ἐστιν 
τς : ἘΣ ας τος ΕΘΕΙΝΟ ἐν . 3} 

ἀπεσταλμένος. 1 ἴς οὖν ὃ ἀπεσταλμένος, χαὶ ἀψο- 

ἀπέστει- 

Οὐχ 

ἐρίσει, οὐδὲ χραυγάσει,, οὐδὲ ἀχουστὴ γενήσεται ἣ 

. Οἱ τοίνυν μὴ δεχό- 

Κύριος ἅ 

Καὶ πάλιν: 

Αι ΄ ΚΥ͂ , Ὁ Ὑ 

φητὶ ῥέων, ἢ περὶ οὗ Εἰ Ιτα Ἐ 
: τ ταὶ εἶ 

λέ με, καὶ τὸ Πνεῦμα αὐτοῦ ; 

Ὁ 5 Δ - Ν ᾿ 

Β φωνὴ αὐτοῦ ἐν ταῖς πλατείαις 

μενοι τὸν οὐρανῶν ἜΕΝΣΕῈ ὑπερορῶντες 

υ» μὲν αὐτοῦ τῆς πραότητος .» ἐπισπώμενοι δὲ ἕαυ- ἱ 
οἷς τὸν υἱὸν τοῦ “Ρομελίου, 
ΑΉΣΡ ΝῚ ῃ Η 

οδοξίαν περιέχοντα, ἐπαγγελλύμενο ν δὲ χατὰ τὰς 
ῃ { ω 

θείας ἀποὸείχνυσθαι ἔρ ραφὰς, χαὶ τὸν Ῥασὶν, ὅστις 
ψ» - ο " 

ἑρμηνεύεται μετέωρος, χαὶ τὸν ξζὼ τῆς χατὰ τὰς 

θείας Γραφὰς πίστεως μετεωρίζοντα τὸν ἀχροατὴν, 
- Ε μῇ δι τῇ 

καὶ φυσῶντα, χαὶ ἀπάγοντα τῆς χατὰ τὴν πίστιν 
Ἀ ; Σ 

θεμελιώσεως. Ἀρὰμ. γὰρ ὃ μετέωρος ἑρμηνεύεται. 
5 “- ΕΙ κ Ἂ 

“Γοὺς οὖν χαταφρονητιχῶς μὲν ἔχοντας πρὸς τὰν 
Ξ ὶ ᾿ ἢ " εὐσταθῇ λόγον, χαὶ μὴ καταδεχομένους τὸ σταθερὰν 

" ἌΝ, ν 

χαὶ γαληνὸν χαὶ εὔδιον, ἀλλὰ συμπλέχοντας τὰ 
" δβ Σ Ε ὙΕΣ: ἐς 
ἀπὸ τῶν ἔξω τῆς πίστεως τοῖς ἀπὸ τῶν Γραφῶν 

, - “τα. . “Ὲ 
» τούτοις ἀπειλεῖ ὃ λόγος ἐπάξειν τὸ 

βασιλέα ᾿Ασσυρίων - 

, 
παραχουσμασι 

ὕδωρ τὸ πολὺ χαὶ ἰσχυρὸν, τὸν 

τουτέστι, τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου. “Ὅτι γὰρ 

εἰς τὸν ᾿Ασσύριον λαμόανει πολλάκις ἣ Γραφὴ τὸν 

ἀντικείμενον, δηλοῦται ἐν τοῖς ἑξῆς τῷ αὐτῷ τού- 

τῷ προφήτῃ. Καὶ ἔσται γὰρ, φησὶν, ὅταν συντε- 

λέση Κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιὼν χαὶ 

“Ἱερουσαλὴμ, ἐπάξει ἐπὶ τὰν νοῦν τὸν μέ ἯΣΣ τὸν 

ν τυ 

ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων Ἂ χαὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης 
- Ν “-" 5... “τῷ τ " 3: Ὁ 5. Ζῶ 

τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. Εὶπε γὰρ “ ἐν τῇ ἰσχύξ 
-ς Κα ᾿ Ξ- 

“ποιήσω, χαὶ ἐν τῇ σοφίᾳ τῆς συνέσεως ἀφελῶ 
52 ὦ » ΣΕΙΡᾺ , 

ὅρια ἐθνῶν͵, καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προνομεύσω,, χαὶ ξ ( 
Α κ ’ 

σείσω πόλεις χατοιχουμένας, χαὶ τὴν οἰχουμένην 
--᾿ , ν 

ὅλην χαταλήψομαι τῇ χειρὶ, ὡς νοσσιὰν ; χαὶ ὡς 
Ἂν; - Ν - τ δ ν 

χαταλελειμμένα ᾧὡὰ ἀρῶ" χαὶ ὅ οὐχ ἔστιν ὃς δια-- 
» φεύξεταί ψε. 2 ἀντείπη το φεύξεται με, ἢ ἀντείπῃ μοι. 

ΕΜ ν 
Τοιοῦτον οὖν 

 ν ν ; τὴ ν 
χαὶ νυν ελιχε λέῃ εἰν τὸν αργοντα 

τοῖν .5 Ἔ ν ΕΣ ὃ 
τῶν ᾿Ασσυρίων “ ὕδωρ ὄντα πολὺ, χειμάῤδου τρόπον, 

Ν 

βιαίως χαὶ ῥαγδαίως παρασύροντος τοὺς προστυγ- 
τον [ Σὲ , Ν 

Ε χάνοντας᾽ οὗ αἱ χαταξιωθέντες τοὺς πειρασμοὺς 

ἀἸοΙΡι5. ΤΠτουάαο (0]}. ἐν τῇ ἰσχύϊ ποιήσω ὄρη, 75. [ο1- 

«ἰτωιε ἐαοῖαπε πιογιΐος. 

ἃ Νοκίτϊ Ξξὸχ Νῖ55. χαὶ οὐχ ἔστιν. ἘΠῚ καὶ οὐκ ἔσται. 

ε Νοκίνα δἤτπο ὡς ὕδωρ. Ν᾽ οου]α ὡς ἴῃ ΔῖΞ5, πο ἴπ- 

νοπῖζαν, ϑαρίηαο οα1 ῥαγδαίως παροασύροντα. Αἴ Ξὸχ 
Ν 55. παρασύροντος. 



σΟΜΕΝΥ. 

ἀδλαδῶς διαξῆναι λέγουσι: Χείμαῤῥον διῆλθεν ἣ 
Ψυχὴ ἡμῶν, τὸ ὕδωρ τὸ ἀνυπόστατον. Καὶ τὸ εὐαγ- 

7 ᾿ ἱ ἘΠ ΒΕΕῚ Ὁ 6 “- τῪη » “- ΓΞ ΕΝ 

γέλιον δὲ ἐπὶ τῆς παραδολῆς τοῦ αὐτοῦ τούτου ὕδα- 

τος μέμνηται, ἐν τῷ παραδαλεῖν τὸν ἀχούσαντα 

τοὺς λόγους, χαὶ μὴ ποιοῦντα, ἀνθρώπῳ ἄνευ θε- 

μελίου οἰχοδομήσαντι τὴν ἑαυτοῦ οἰχίαν - πλημ- 

μύρας δὲ 
ΕᾺ ἜΝ Διψς. . -- - ..5.5 
ἔπεσεν ἣ οἰκία, χαι ἐγένετο τὸ πτωμα τῆς οἰχιας 

ἔγης, φησὶν, οὐχ ἀντέσχεν, ἀλλ᾽ γενομένης, φησὶν, οὐχ ἀντέσχεν, 

ἐχείνης μέγα. Τοῦτο δὲ τὸ ὕδωρ τὸ πολὺ ἀναδήσε- 
᾿ 2. - ΄ [2 - «»Ἀ , ται, φησὶν, ἐπὶ πᾶσαν φάραγγα ὑμῶν. Αἱ δὲ φά- 

«ραγγες χοιλότητές εἰσι τῆς γῆς. Πῶς οὖν οὐχὶ κα- 
ταθαίνειν τὸ ὕδωρ, ἀλλὰ ἀναθδαίνειν λέγεται; Ὅτι 

πᾶσα ἣ ἐν ἀνθρώποις χατὰ τὴν ἁμαρτίαν ταπείνω- 
, ᾿ δῇ μὲ σις ̓ δψηλοτέρα ἐστὶ τῶν ἀρχιπηγῶν καὶ τῶν οἷονεὶ 5 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΣ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜΝ. ΟΑΡΌΤ ΥὙΠῚ|- ττὸ 

41 τγάπϑθαπς {Πὲ5]. ἀΐοιιπε : Τογγοπέθηι })67- 
Α 5 

ἐτατισῖνῖξ ατιίηια πιοσίσα,, ἀητίαπι ἱπιοϊονανιίοπι. ἢ 

Ουΐη οἱ δυαησθίπηηι ἴῃ ῬανΆ ΠΟΪἃ ἔτι} 115 15.1π|5. Δ τ18 
ΘΟΙΠ ΘΠ ΠΪ., ΠῚ ΒΘ. ΊΠΟΠΘ5 δι Ἰθπίθμι,, 564 ΠῸη 

[ἈοΙ ΘΠ 6 ΠῚ 5. οἵπη} ΠΟ ΠῚΪΠ6 (ΟΠΉ 11 51:8 ΠΔ 51π6 {πη -- 

ἀἰδῃιθηἴο Ὁ ΠΠοαπῖθ σοπηραγαξ : ΠΟ ΘΠ [6 ἀπ 6}, 

᾿π41Ὁ.. Ἰππι πα [0 Πη6.. ΠΟ ΥΘΘΠΠῈ, 564 σοι ἴε 

ἀοπηιι5., δὲ ἔδοϊα δϑὲ σαΐπα “οἸητι5 {Π|π|8 πᾶσ πᾶ. 

56 πλα]τὰ Προ ἃ πιὰ ἀϑοθ πε 6ὲ, ̓Π 1}, 5Ὶ 106} ΟΠ ΠΘ ΠῚ 
γά]Π]Θὴὶ νϑϑίγαιη. Υ 4}16 5 ἀτιΐθι σοποᾶνα 5ι1Π| [ΘΡΓᾶ5. 

Ούανο ἰσίτι πὸπ ἀδϑοθπάθυθ, 8664] ἀβοθπεθιθ 
{πᾷ ἀἸοῖταν ἢ Οὐα ΟΠ πὶ. πΟπλΐπιιπ ἈΠ] Θοῖῖο δχ 

Ῥεοοαίο οΥἕα, ΤΡ ΠῚ15 [ὉΠ.Π 0115 δὲς νϑ᾽ τι πα} 185 

“50 ΓΘ. 15. ΘῈ ὈΠῸΣ 65... 56 α}}1 {γ Ἅ1π| Γϑυϊας 

ἀρχῶν τῆς πονηρίας. ᾿Επειδὰν μέντοι παραδοθῶσι Δάν Θυβα 15 ΡΟ ΘΒ ΔΓΠ115... ΔΙῚ. ΠΑ Π11ΠῈ 5106} 

ταῖς ἀντιχειμέναις δυνάμεσι, περιπατήσουσιν ἐπὶ 

πᾶν τεῖχος τῶν ἀποστατούντων ᾿ τουτέστιν, ἐπὶ 
΄ Ρ ΓΝ Ὁ ἧς ν᾽. ἃ , ἡ τ ανὰ 

πᾶντα τὰ ὀχυρὰ δόγματα, καὶ ἐπὶ πάντα τὰ δο- 
“ ΕῚ , 39. ὦ ᾿ Δ φι τ α.5.κ 

χοῦντα ἀσφαλίσματα αὐτῶν εἰναι. Διὰ δὲ τὴν " ἀπὸ 

τοῦ Σιλωὰμ. ἀποστασίαν, χαὶ τὴν πρὸς τοὺς ὀλε- 

θρίους τῶν βασιλέων πρόσχλισιν, ἀπειλεῖ ὃ λόγος 
5 ᾿ ΠΕ το ττο, ᾿ Ξ 
ἀφαιρεθήσεσθαι ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας πάντα ἄνθρω- 

πον δυνάμενον ἐπαίρειν τὴν χεφαλὴν, χαὶ τὸν ὃυ-- 

νατὸν συντελέσασθαί τι " τουτέστι, τόν τε ἐν τῇ χα- 
ι »Ά 

τὰ τὸν νοῦν θεωρία ὑψηλὸν, καὶ τὸν κατὰ τὴν πρα- 
᾿ Α ᾿ “- - 

χτιχὴν ἀρετὴν δυνατῶς ἐπιτελοῦντα τὰ δόξαντα" 

ἀλλὰ καὶ καταστρατοπεδεῦσαι τοῦ πλάτους τῆς χώ- 
ἀξ, : ϑε 

ρᾳς τῶν μὴ χαταδεχομένων τὸν Σιλωάμ. Διὰ γὰρ 
τὸ ἐπιδεδωχέναι ἑαυτοὺς τῇ πλατεία ὁδῷ χαὶ εὐρυ- 

χώρῳ, ἄξιοι γίνονται τοῦ στρατόπεδον εἶναι τῆς 

ἀντιχειμένης ξυνάμεως,, οὐχὶ πρὸς ἀνάγχην χατα- 
ν ζό; τὴ ΠΣ τὰν " ἿᾺ Δ 
δικαζόμενοι, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς ἑλόμενοι τὴν μερίδα τὴν 

, ΄ ΄ ," πὶ ΕΣ , ΟΥ̓ ᾿ 

χείρονα. Καθόσον γὰρ οὐχ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν 
“, Ξ ΕΣ ΄ Ν ΕῚ ᾿ . ἈΝ τ 

ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωχεν αὐτοὺς ὃ Θεὸς εἷς 

ἀδόχιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ χαθήχοντα. 

Μεθ’ ἡμῶν ὃ Θεός. Γνῶτε, ἔθνη, χαὶ ἡττᾶσθε" 

ἐπαχούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Ἀναφέρεται τοί- 
ἦν - - Ξ 

νυν ἐπὶ τὸν Σωτῆρα τὸ, Μεθ’ ἡμῶν ὃ Θεός. Οὕτω 
΄' - - 

γὰρ ὠνομάζετο ἐν τοῖς χατόπιν ὃ ἐχ τῆς παρθένου 
“-- δε 

γεννώμενος, τῇ Ἑόραίδι διαλέχτῳ, ᾿Εμμανουὴλ, 

Ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον " μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός. Γνῶ- 
ἢ - 31) - 

τε, ἔθνη, καὶ ἥττᾶσθε. ᾿Ιχ περιχαρείας δοχεῖ μοι : Ε΄ ἐκρνν 
ἣ φωνὴ ἀναφέρεσθαι τῶν ἐπεγνωχότων μὲν τὴν Χρι- 

ΓΟ εἴογοβ ἔγοϑ ΠΡνῚ ὑψηλοτέρα ἐστὶ τῶν γηΐνων, διε ἐς 
γιῖον δδὶ γδύιι 16) δπῖς. ΑἸτὰ5 οήεχ τῶν ἀρχηγῶν, 

Ρυϊποῖρίϑιις. σου νἱάδίιτ κουῖρίον ἄϊσοτο, βἔαξαπι πο- 
ταϊηἶβ, αυΐ πὶ μοσσαξιτ Ἰάρϑιι5 511, ἃ] ΘΟ τὰ «αϊάοπι 

6556, 5641 1[ὰ ἴαπιομ, αἱ φιιοίζαπι πποο 51} 1πηῖ5 5 Ὁ, οἱ 

ἸἀοἸτσοι. φοπιραγοει" οαση, δἔατιι Φαπηομιπι, {πὶ [ο- 
115. τιδία 1155 Ῥυϊποῖρο5 σαπὲ οἕ το μ τθοι. 

4 6 ΠῚ διὰ δὲ τὴν ὑπό. ΑἹ 5εχ Με5. διὰ δὲ τὴν ἀπό, 

ΟΠΊΠΘΠῚ ΠῚ ΓΕ ΠῚ ΘΟΡΕΠ «{{π| ἀοἰθοθνίηξ.,, νἱάἀθ]σθε 

5106} ΟΠΙΠἰὰ (ὉΡΠὰ ἀοσπιαία,, δὲ 5106} ΟΠ Πΐα., 

{π|5 ν᾽ θα π 1 ΘΟΥῚΙ ΠῚ 6556. θ᾿ Θϑι 41ᾳ. ΟἸ ΟΠ Δ ΠῚ 

αὐΐθιι (ἰδἰδοθυιηΐ ἃ 51:08 πι|. δὲ νο]πῖα5. ΘΟΓΊ 

ἴῃ ῬΘΒΕΠΘΠ ΕἸ551 Π105 ΓΘ 65 [ἘΠῚ ᾿ΓΟρΡΘ Π5ΙΟΥ . πϊπὰ-- 
τὰν ϑογίρίινα ἃ] τι Ἶ ἃ Δι4ὲρὰ ΠΟΙΏΪΠΘΙῚ 

ΟΠΊΠΘΙῚ 5 {|| Θὰ ρῖ} ΔΙΓΟ]]Θυ 6, οἱ αἰ "αυϊ ρου ἤσονο 
{ποᾶῖ, πθο 65: {π|ΠῈ ΘΙΠ {|| ΠΤ] Θ Π 115 ΘΟ ΠΟ ΠΙ08- 

το 6 511 Π|15. 510 : ἔπ ΠῈ ΘῈ ΠῚ .5 4π| νἱνετο οἴρο- 
{ΟῚ βἔατιιία ΟΡ Π ΘΙ ΘΧΘΘΊ ΙΔ ΕΠ; [Π|ΠῈ ΘΙΙΠῚ.,. {{π| 

π᾿ [απ πθ γθσίοπῖδ ΡΟΡ ΟΡ ΠῚ ΘΒ ΕΓ ΠΙΘ αν 

Ῥοϑϑίε, ΘΟυΊΙ ΠῚ, 41 ΘΠ]ΠΟα πὶ ΠῸΠ ΔΕ Π [π|π|. ΝᾺΠῚ 

4{|8 Ἰαἴαπι 5ρδ  οϑαΠΊ1|6. νυ] ΔΠΙΡΙΘΧΙ διιηΐ, 

ἀἰσηὶ οἰ ο τυ πετιν, 41} σαϑίγα δἱπς ἀάνουθο ροίο- 
5[α 15, ΠῸὸη “ποἀ Υἱ {|| σοδοι βἰπὲς 5δοά «πιοά 
5101 ρ5ὶ ρᾶγίθπι ἀθίθυογθιη «δ]οσοῦῖπι. Ομοηίαπι 
ἐπῖπα τιοτὶ ρΓονανεγιιτι 1} διιπι ἰαῦεγα ἐπὶ ποιίεῖα: 

ἐγααἰἰαϊέ {ἰ105 1 δι ἐπι ΤΘρΤῸΡ ἀτα 5θπδιίηι, εἰ [α- 
εἰαπὶ ἐα χε ποτὶ οοτιροπετεί. 

οιτ. διονίξοιιπι Τ)θιι5. Οὐσποδοίίθ, σϑηίος οἰ 

ἃ υἱποίπεϊτιϊ : ατιτ{6 τσ τι6 ααἰ δα ἐΓδηῖιπι ἐθΥΤ. 

ΤΠ, ΜΝοδίξοιιηι ])οῖις, γϑἴδυ τιν τ] τπ|6 δ 56ν- 
ναϊογθπη. 516 ΘΠ ΠῚ 1Π 5106. ]ΟΥθτι5 γΟ α θα ΓΙ 15; 
411 πᾶῖτι5 6 ὙΊ σΊη6 65ῖ, ΕΠ ΠΙΔ Π116] 50 }Π1οδξ, Ἰαχία 
Ἡδθναῖος Πἰπστιοθ ργορυιθίδίθῃ : Ομοΐ οἱ ἱπίον-- 
ΡΓείεγὶς, δοπαὶ, δουίδοιιην 7}26ιι5. Οὐπποκοίίο, 

δεπίος, εἰ υἱποϊπεϊπι. Οὐδ! θεῖπι απο νοοθηι γΓ6- 

Θιαῖπα 1 εἰ φυΐϊπαις Μ55, βασιλέων πρόσχλησιν ; 

πος Π1{ν Ἰοσογας Ἱπέογργοβ, οατη κἷο γουίουῖ! : 776 ἀο- 

σεν δίνουν πί ρεδιϊοπίδς εἰ μον πίοίοσος "8 53:65. δε εὐτα 

ως ἰθοῖο οἰιπὶ 50 πΓαχῖ ΘΟπ ΡΟ Π ΠΟΙ ᾿ΟΒ51} (ΞΟ  ρ51550} 

ομΐπὶ ποίου χαὶ τὴν τῶν ὀλεήρίων βασιλέων πρόσκλιησι"), 

δὰπι ΟΡ σα πιβαπι ὁχ ()00}}ν. βεοιιπο υγὸ πρόσκλησιν οἤδη- 

ἄτππὶ σπγα ν᾿πιι5 πούσκλισιν. 
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[ον ΟἹ σαι πη Φουα }, {11 σορηἶτο ΟΠ 51] ἀ- 

νοητ ογιιοῖβ. ν ΡΠ 6 στ] 115 πηδιπθππΠιὶ 6586 

ἀἸἸσογαπε. Εδηὶ Ὁ} σατιβαη), (σποϑοῖίθ, ᾿πτπΠ|ν 

σοπίος, οἱ οἱποϊνυϊμῖ, ταῦ ρα] οσὰ ΠΠὰ δὲ νῸ}]5 οοπ- 

ἀπιοῖ }}}} νἱοιουῖα νοῦ, αὐ Ομν δι οὐ ΘαἸθἢ Πὰ Τὴ 

ΘΔΡΕΪνῚ ἀδα πο ΠΏ] 1... αἴήιιθ. ἃ ἰερθ ΡΘοσαΠ ΒΘ. 

ΟἸνιβεῖ ϑουν πα πὶ ΠΟΘ μλἶπὶ. Οποπιοο ἸσΊ τ 
νἸΠοπ Πα" σϑηῖο5 ἢ 51 ἈΡΠΟνΘΙΠΕ Ἰ)οιη. Αὐνο- 

πἰδηΐθ ΘΠ ΠῚ ποθ, [ΘΠ ΌΓο ὙἹ ΠΟΙ ΠΓ{|,. ΨΊ ΠΟΙ Ὶ"- 

4 πη ον θι5 54 Π ΓΔ 15. ἀσοθϑϑιι. ΤΆ 16 Ἀσ ΠΟΥ ΟΡ Ε18, 

Θοηῖοθ, νϑυϊταΐοπι. απιπηΐαχαῖ, δὲ 1160 ν]ἱοϊογια 

γ ΟΠ 5. δ πατανὶ ὙἹΠοθηἶ πἰ. «Ὑπμαϊ{6 τις τι ατἰ ὁαίνο- 

γατιτ {6ΓΟ. Οὐοϑηα πη ἀπ 1615 Ὁ Ἐθ5 {{π| ν Ρὶ5 

ΔΠΠΙΙΠ ΓΔ ΠΕ ΘΥ ΠΟ] πη. 7η ΟΠ 61 γι ΘΠ}, ἸΠΕΪξ, 

{θγγάηι Θαϊνὶ! σοπις ΘΟΓΙηι., οἴ ἴηι {{π65 οΥῖς [6 ν- 

1 ὙϑγΡα δογιίπι. ἔογίθς, αἱποῖτηίπῖ; ΘΟΥ̓ΡΟΥ Θὰ 5 

ὙἹΓῸ5 ΘΧτ 6, Ἀ55. 116 σα 15 1Π ΗΠ ΡΠ] 6 Π, τὶ γ]ν- 

τὰ5 Π)61 ἴὰ ἰπ ἢ υ πη τα τθ ρου Ποιατιν, ίαπι οἱ {{ογτίπι 

ΡΙςδναϊμον εἰς, ἰζόσγιεπι νοι τὶ. Θ᾽ δ Π 40 ἴῃ 

[6 ᾿Π5.ΠΡΘΧΟΡΙΓ ΘαΡΠἾ5. ΡΟΙΠ] ΠΕὰ... ΘΔ ΠῚ 1Π 5ΟΡν]- 

τὰπῖθηι γϑἴσουθ, 66} 16, ἃς 5ρ᾽ν τα] 580} 166 }Ὸ 
». δι [6ὰ5. 27: φιοαοιιςιιθ σοπϑίίιετη ἐπίοτὶς., εἰϊ5-- 

εἴρανιε Ποπιΐπτις : οἱ ϑογϑιιπι φιοίί ἰοηιιοτπίτεὶϊ 

σιοπ πιαποὶϊ ἱπὰ υοϑὶς, φιῖώ τιονίςοιενν 7} 6. 

ΟΝ πὶ ρου οι βαρ ΘΠ τἀ} 5 ρ᾽ ΘΠ Ετιη}.. 6Γ θυ άθπ- 

τἴὰπ ῬΙ ΘΠ εἴτι ΓΘΡΡΌΒΡΑΠΝ. Πιιμαπιιπ. ΘῚ Γι} 

. ΘΟΠΒΙΠΠτππ {Π|6. τη σὴ] ΘΟΠ51Π1 ἈΠῈ] 115. ΤΡΨΊ 1} [ἃ-- 

οἷτ,, ἴθ ΠΟΠΉΪ τι Π ΒΘ ΠΊΟΠΘπΙ. [)6ιι5. Ὑ Θυ}ι1} 

ἀἸδϑῖραι. Οὐογιιι. Π1Π1}, ᾿π τ, πα ΠΟΡῚ τη γο- 

5 : αὐτὰ πο δοίη Ζ}}6ιι5. {Π1||6 ἀὐιέθηα. {ΘΡῚΣ 

ΘΘ ΠΕ Π]0115 ΤΟ ΡΟ ΡΟ ΒΘ απ 1015. σΟΠ Π Π πίον 41-- 
ὁθγ6 {Ππώ| : αμην οἱ {εγιιπὶ ρτιδν αἰπιδγι 5, ἐ[ τ ει 

υἰπιοθηκϊτιὶ. Οὐιὶ ΘΠ ΠῚ 5θθΡ6. ΟρΡρυσπαριπὶ ΟΠ 51 
ΤΠ σΟΙ βία... ΠῸΠ ΓᾺΤΟ δπσοιθιθγο, Οἰϑιηδάπιο - 

ἄτι Θηΐμ ΠΠ᾿ἀΠ Π]ὰ ΔΘ ΘΘ5Ι0Π6 Π] ΓΟ] ΟΠ 1 6Πη-- 

(ὁ πιαρὶβ ἃ6 πη σἷβ ΔΙΓΟΙ τι : {ἃ 11 {|| ΕΟ] Θβί πὴ 
ΘνΘΡ ΤΟΥ. ΘΟΠΑΙ 51Π|, 5610 6} ΘᾺ ΠῚ [61 Ροῖ56- 

«ἀπο πο5 ἃ πα] 6 σ] ον απ ἀἴάιιθ μο βία 6 ΠῚ 
Ῥγονοχθθιηΐ. 

“τῷ. δὲο αϊοὶξ ])οπιῖτιις : Εογιὶ πιαπιιὶ τιοτι 

οὐ 5θη πιά", {{ἰπιοτὶ οἷτ ρορτεϊϊ Πιιγιις, ἀϊοοτιίο5 : 

Μιεχιιαπο εϊοαξὶς απισιιπι. Οἱ φιῖ οπῖπι ἰο- 
φιιίζιι ροριεῖιις ἰδῖθ, απισιίηι 651. Τίπιογ πὶ ἀπε 6} 

Ἔ71ι5 τι ἀἰαπογ ἰς., πιθη μθ οοπίτι δ οπεῖνῖ. 1)οηιῖ- 

γυῖίπι ἰρϑδιίηι δατιοιἐ{οαῖθ, οἱ ἴρδθ ΘΕ {{π1ῸΓ {πιι5 5 

δἰ οἱ ἐπι ἴρ5ο οοπβάας,, ογὶς εἰδὶ ἐπ σαποιϊηοα- 

(ἰοτιθηὶ  πϑῇ τι πιαδὶ αὐ ἰαρίϊς οὔετιίοποπι 

» Απεαα 5οχ ΠΡγὶ γενήσεσθε. ἘΔΠ γένησθε, 

ὁ ἘΔΦΗῚ οὐ Ἀθρ. ρῥυΐπεις μεθ᾽ ὑμῶν, ΑἸ Μ85, μεθ᾽ 

δυῶν. 

α Τὐτονυάαο (9]}, σπουδάζοντες. Ἠαιχα Ἰοπδο ξὸχ 755. 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΜ 5. 

δ28 

ΒΑΒΙΗΠ ΜΆΟΝΙ.- 

στοῦ παρουσίαν, κατανενοηχότων δὲ τὴν δύναμιν 

τοῦ σταυροῦ φοδερὰν οὖσαν τοῖς ἔθνεσι. Διὰ τοῦτο, 
Ὕ ωυ τ Ε «Ὁ - .“ ΄ ΄ 

Γνῶτε, φησὶν, ἔθνη, καὶ ἥττᾶσθε, ἵνα ἡττηθέντες 
ϑ Ἅ: - Α ΄ . -" 2, 

τὴν χαλὴν ἧτταν χαὶ συμφέρουσαν ὑμῖν, αἰχμαλω- 
0; Η ε ᾿ ͵οαυ - πρς ΥΡῈ 

τισθῆτε εἰς τὴν ὑπαχοὴν τοῦ Χριστοῦ, χαὶ διὰ τῆς 

εἰς τὸν Χριστὸν δουλείας, ἐλεύθεροι "ἢ γένησθε τοῦ 
“- - με ς τ: ΕἼ 

νόμου τῆς ἁμαρτίας. Πῶς οὖν ἥττᾶται τὰ ἔθνη: 
ΣΝ νἀ οθ τὶ ἢ Ἐκας τὸ 
[δὰν ἐπιγνῷ τὸν Θεόν. «Ηττᾶται γὰρ σχότος τῇ τοῦ 

φωτὸς παρουσία χαὶ νιχᾶται νόσος τῇ τῆς ὑγείας 

ἐπιδημίᾳ. Μόνον οὖν γνῶτε τὴν ἀλήθειαν, τὰ ἔθνη, 

χαὶ εὐθὺς ἡττηθήσεσθε τὴν σωτήριον ὑμῖν ἧτταν. 
Ν᾿ ᾿ ῳ, 9 ΄ - - ΓΝ ᾿᾿ ΄, 

Κπαχούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Τίνων ἐπαχού- 
ΡΑ πες : Ἢ 

σατε; Τῶν χαταγγελλόντων ὕμῖν τὸ εὐαγγέλιον. 
- Ὁ ἣν ᾽ 

Εἰς πᾶσαν γὰρ, φησὶ, τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὃ φθόγγος 

ῥή- 
“ὦ , ἀφ , ᾿ 

μᾶτα αὐτῶν. ᾿ἸΙσχυχότες, ἡττᾶσθε, ἀπόθεσθε τὴν 

- ᾽ - , δ. 

αὐτῶν , χαὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰχουμένης τὰ 

5.8 ἃ ΑΥν τδ, ἊΞ Σγαλάξετ ᾿ ΡΥ Ξ - 
ἰσχὺν τοῦ σώματος, ἀναλάδετε τὴν ἀσθένειαν τῆς 

᾿ ΝΣ [ δ -Ὁ- -» ΟῚ , 

σαρχὸς, ἵνα ἣ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἐν ἀσθενείᾳ τε- 
- π' ,ὔ 

λειωθῇ. ᾿Εὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἥττη- 

θήσεσθε. ᾿Εδν σοί ποτε ἐπαναστῇ τὸ φρόνημα τῆς 

σαρχὸς, σπούδασον αὐτὸ δουλαγωγῆσαι, χαὶ χάτα- 

Καὶ ἣν ἂν 

βουλεύσησθε βουλὴν, διασχεδάσει Κύριος " χαὶ λό- 

Ὁ ἜΒΕῚ δ 
παλαῖσαι, καὶ ὑποτάξαι τῷ πνεύματι. 

γὸν ὃν ἂν λαλήσητε, οὗ μὴ ἐμμείνῃ ἐν ὑμῖν, ὅτι 

ὁ μεθ᾽ ἡμῶν ὃ Θεός. Διότι ἀπολεῖ τὴν σοφίαν τῶν 

σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσει. 

βουλὴν οὖν ἀνθρωπίνην καταργεῖ ὃ τῆς μεγάλης 

βουλῆς ἄγγελος, καὶ λόγον ἀνθρώπινον ἀθετεῖ ὃ 

Θεὸς Λόγος. Ὧν οὐδὲν ὑμῖν, φησὶν, οὐ μὴ ἐμ- 

μείνη" διότι μεθ᾿ ἡμῶν ὃ Θεός. Χρήσιμον δὲ ἐν 

καιρῷ διωγμοῦ θαῤῥοῦντας λέγειν τοῖς ἔήνεσι τὸ, 

Ἐὰν γὰρ πάλιν ἰσχύσητε, πάλιν ἡἥττηθήσεσύθε. 

Πολλάκις γὰρ ἐπαναστάντες τῇ τοῦ Χριστοῦ ᾿ἐχ- 

χλησίᾳ, πολλάκις κατέπεσον. “ἕδσπερ γὰρ οἱ τῇ 

προσθήχῃ τῆς ὕλης τῆς χαιομένης ἐπὶ τὸ μεῖζον 

αἴροντες τὴν φλόγα, οὕτως ἀεὶ οἱ χαθελεῖν τὴν 

᾿ἘΕχχλησίαν ᾿ σπουδάσαντες, διὰ τῶν διωγμῶν αὖ- 

τὴν εἰς μείζονα δόξης προήγαγον καὶ δυνάμεως. 

Οὕτω λέγει Κύριος" τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειθοῦσι, 

τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τούτου, "ἢ λέγοντες" 
τ , «». λ ἌΝ ᾿ 

μήποτε εἴπητε σχληρόν᾽ πᾶν γὰρ ὃ ἐὰν εἴπη ὃ 
« 

λαὸς οὗτος, σχληρόν ἐστι. 'Γὸν δὲ φόδον αὐτοῦ οὐ 
δε Σφννχ εὶς τ αελλτου τ το ἐπεὶ 

μὴ φοδηθῆτε, οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε. Κύριον αὐτὸν 
ΜΗ ΜΙ Ομ ἡ ν ΤΉ ΣΞο Ὁ πολ ΠΣ Ὁ 
ἁγιάσατε, καὶ αὐτὸς ἔσται σου φόξος" “ χἂν ἐπ 

αὐτῷ πεποιθὼς ἧς, ἔσται σοι εἷς ἁγίασμα " χαὶ οὐχ 
; ὶ ; 

ὡς λίθου προσχόμματι συναντήσεσθε,, οὐδὲ ὡς πέ- 

εἰς μείζονα. ἘΔ μεῖζον, 

» τόσαις (οπι)ροῇ. λέγοντος μυήποτε, 

ς ἘΦΠῚ χαὶ ἐάν. Αἴ ϑοὸχ Μ85. χἂν. δίατπι ξὸχ ΝΜς5. εἰς 

ἁγίασυια. ΕΔ εἰς ἁγιασμόν. 



ΟΟΜΕΝΤΟ ΙΝ ΕΒΛΙᾺΝ 

τρᾶς πτώματι. Μετὰ τὸ εὐαγγελισθῆναι τὸν λόγον 

περὶ τῆς τοῦ ᾿Ιυμανουὴλ παρουσίας, χαὶ οἱονεὶ ἐπὶ 

τῇ νίχη τῇ χατὰ τῶν ἐθνῶν ἐχείνην τὴν φωνὴν 

ἀφεθῆναι, τό: ἢνῶτε, ἔθνη, χαὶ ἡττᾶσθε, μεθ’ 

ἡμῶν ὁ Θεός: τοῦτο ἐπάγει ὁ λόγος, χκαταχρίνων 

τὰ ἔθνη, ὅτι ᾿Απειθοῦσι τῇ ἰσχυρᾷ χειρί. Χεὶρ δὲ 

ἰσχυρὰ, ἣ δύναμις ἣ τῶν ὄντων δημιουργικὴ, ἀφ᾽ 

ἧς συνέστη πᾶσα ἣ χτίσις τῶν δρωμένων, καὶ τῶν ὦ 

ὑπὲρ τὰ ὁρώμενα. Δύο γάρ εἶσι τρόποι δι᾽ ὧν εἰς 

ἐπίγνωσιν Θεοῦ καὶ ἐπιμέλειαν ἑαυτῶν “ ἐναχθῆναι 

δυνάμεθα ἢ ἐκ τῶν φυσικῶν ἐννοιῶν διὰ τῶν δρω- 
μένων πρὸς τὸν ποιητὴν ἀναδαίνοντες, ἢ ἐχ τῆς 

διὰ τοῦ νόμου ἡμῖν ' δεδομένης διδασχαλίας. Οὗτοι 

δὲ φαίνονται καὶ τῇ ἰσχυρᾷ χειρὶ ἀπειθοῦντες, του- 

τέστιν, ἐκ τῶν χτισμάτων μὴ ἐναγόμενοι πρὸς τὴν 

τοῦ ποιήσαντος χατανόησιν, χαὶ τῇ πορείᾳ, του-- 

τέστι, τῇ δὸῷ. “Οδὸς δὲ ἤτοι ὁ Κύριος ὃ εἰπών᾽ 

᾿Ἔγώ εἶμι ἣ δὸός. Ὃ αὐτὸς δὲ καὶ χεὶρ Θεοῦ, καὶ 

δεξιά, Ἢ δεξιὰ γὸρ σοῦ, φησὶ, Κύριε, δεδόξασται 

ἐν ἰσχύϊ. Καὶ, ᾿Εγὼ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τὸν 

οὐρανόν. Οὐχοῦν κατηγοροῦνται οἱ μὴ πιστεύοντες 

8 εἰς τὸν Κύριον. Ἢ πορείαν λέγει νῦν τὴν δὺὸν 

τοῦ βίου τούτου τὴν χατὰ τὸν νόμον ἡυῖν διατεταγ- 

μένην. Ὅτι γὰρ ὁδὸς ἣ διδασκαλία λέγεται, πολ- 

Ὠ 

λαχόθεν ἐστὶ γνώριμον τοῦ Κυρίου τυφλοὺς δδη- 

γοὺς τοὺς διδασχάλους τοῦ νόμου προσαγορεύοντος. 

Καὶ, ἼὮν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυριζὸὴν σου ἐτέρφθην. Καὶ, 

᾽ν τῇ ὁδῷ σου ἢ ζήσομαι. Καὶ, Μαχάριοι οἱ ἄμω- 

μοι ἐν δὲῷ. Καὶ ἁπαξαπλῶς πλήρης ἐστὶν ἣ Γρα- 
᾿ δ δ, Ν “τ , λ φὴ, ὁδοιπορίαν τινὰ τὴν διὰ τοῦ νόμου προχοπὴν 

ἐπὶ τὴν τελείωσιν τῆς ψυχῆς ὀνομάζουσα. Καὶ τὴν 
ΒΥ κα τς ΄ Ὁ 3 τς ἦν, , αἰτίαν ἐπήγαγε τῆς ἀπειθείας. Οὐ δέχονται, φησὶ, 

τὰ προστάγματα τῆς ὁδοῦ, οἷς κέχρηται ὃ λόγος" 
ΟῚ .ἀδ.} -Ὡ » - νΝ ν᾿ - Ν Ζ ἀλλ᾽ ἀπειθοῦσιν αὐτοῖς, τὸ σχληρὸν τῶν διατεταγμέ- 

ῇ 
νῶν μὴ φέροντες. 

Ὡς καὶ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ οἱ Ἰουδαῖοι, μὴ ἀνα- 
σχόμενοι τῶν τοῦ Κυρίου διδαγμάτων, ἔλεγον: Σχλη- 

ρός ἐστιν ὃ λόγος οὗτος " τίς δύναται αὐτοῦ ἀχούειν; 

Σκληρὸν τῷ πόρνῳ τὸ σωφρονεῖν" σχληρὸν τῷ με-- 

θύσῳ τὸ ἐγχρατεύεσθαι: σχληρὸν τῷ λοιδόρῳ τὸ 

εὐλογεῖν" χαὶ ὅλως παντὶ τραχήλῳ ἐλευθεριάζειν 

ἐπιθυμοῦντι σχληρὸς ὃ ζυγὸς τοῦ νόμου φαίνεται. 

Διὰ τοῦτο πολλοὶ, οἱ ἐπὶ τὴν ἀπώλειαν φερόμιενοι, 

ἃ (91. ῥυΐτπιιβ ἡττᾶσθε, ὅτι μεθ᾽ ἡμῶν, 7 ἐποϊτπιπὶ, 

σιοεὶ ποΡίδοιιν οἷἐ εις, 

ὁ Τὰ 155. οπποβ, ἘΠ ἀναχθῆναι δυνάμεθα. 
ΓΜ ίονο. ἁΙΊ ποι ΠῚ διδομένης διδασχαλίας. ΑἸ1- 

ἥἀπαπίο γοϑὲ δοχ Μίςς, μιὴ ἐναγόμενοι. ἘΔΙΕ μὴ ἀναγό- 

ὑμένι. 

ῬἊΕΟΡΠΕΤΑΝ. τ 

αὐοοοάοιϊς., τι χιαϑὶ αὐ ροίγ τίσι. Ῥοϑι- 

«ππᾶπη Ρ Ἰσαΐα πη. 688 νϑυθιιπι 6 ἘΠΙΠΙΠιι6 15 

αἄνοηξι, οἱ «ποι ποάο ὁ" ΤΘΡΟΡ ἴδ ἃ 56}- 

ΕΠλτ15. νἹοιου ἃ Π ΘηἸἶδϑὰ οϑὲ νὸν {Πὰ, (ορποβοῖῖο, 

δοπίθς,, οἱ οἱπιοϊπεϊσι , τιοὐ ἱςοτιηι 71) 6ιι5.; ον ρειγα 
δοπίεθ. ΘΠ ἰΘΠ ΠᾶΠ5.. δι 1: ΠΠπ|ὼ4 : οι οὔκ 6- 

φικεηί τι" πὶ ατιιὶ {ογϊ. ΜΠ ἀτιτι5. ἃτιΐθιη [Οὐ Ἐ]5. ν ριι5 

Ο51: «πιὰ ΠΟΙ 116. ΓΘΓῚΙΠῚ ΟΥ̓ΘΑΓΡΙΧ 57, ΡΘΡ {|| 

ΟΠ ΠΪ5 ΟΥ̓ δαῖτα νἸ51}}}}15.. ΟΣ Θὰ “1185 νἸ5}0}}1ὰ ἔγαη-- 
βορπάϊπιπε,, σοηϑετογθ. ϑιιπὶ Θηΐπ ἸΠ0 4] ἄτιο., 

{ΠΡ Ὲ15 ῬΡοϑϑίτηι5. Δα πιοὶ τι σΟσ ΠΟϑοδτητι8 ΤΠ )611}, 
5.150} 0 [Δ 15.116 ΟἹ ΠῚ ΠΟΒΕΡῚ ἸΡΒΟΥΠῊ : δὶ ἅππ| οο- 
Θ᾽ ΓΑ ΠΟ ΠῚ 115 πα τι Γα 1 ]}γτ15. Ρ 61" ν 51} }}}1ὰ ἀβοθπ  ἁπητι5 
δ ΟΠ ΟΡ ΠῚ, ἅτ ρῸ. ἰθοῖβ ΠΟΡΪ5 ἐγ άΠ ἀοο- 

{Πα πὶ. ΗἸ ἁυίθην ν θη" ουϊατη. [ΓΕ γηδπιιὶ 

ποὸπ ΟΡ ΒΘ, πος ὁ5ῇ, θ6 1 οὐθα ινα5. δὶ Οοηά!- 
ἴΟΥ 5. ΠΟΙ Πα πὶ ΠΟῊ εἰθέϊιιοὶ : πθάτιθ. {πον ΟΡ 56- 
«απιηίι", ποο 65, ἰδ, Ηδοο ἁἰιῖθ νὰ Θϑὲ τ] τὰ6 
ΤΟ ἾΠτι5 10.56.5 41] ΕἸχὶς : Προ σιίην υἷα. Οτὐπ οἱ 

ΟΛΑΡΌΤ ΠῚ. 

ον. τ. 0. 

“οαπ. τή ῦ. 

056 δϑὲ Π)6ὶ πιᾶπιιβ δὲ ἐθχίογα. Αἷξσ δηΐπι: 226χ-- κ: τοῦς 8, 

ἔθῦα {πα, ])οπιῖνο, αἰ ον Ποαΐα 65: ἐπὶ Γογεϊιιϊνιο. 6 

Ει, Εδο πιάπῖὶ ἤιθα Πγιπανὶ οιρίμιπι. Οὐ ᾿ζαιιο π-. 48. «Ὁ 

ἴῃ Τοηιϊπιιην ποὸη οὐθάπιη!, ἱπουθραπει. Ὑ6] 
ππῖηο ἴἴθι" ἀρ ΡΟΠ]αῚ Πα} 115. ντῖ26 νἰᾶπι ὁχ [θθὸ πο ἷ5 

Ῥυφ βου ρίαηι. ὙΊΔπ. Θηΐπὶ (ΟΕ Πα ΠῚ γΟσα,. ΟΧ 

1115. ἸΟΟἿ5. ΠΟ τ] δϑὲ ἃ0 ΡΟΥΘ ΘΟΙ ΤΠ, στιπ} 1)0-- “γαιεῖι. κι. 

ΠΆΪΠτ5 [6 15 ἀΟΟΙΟΡ 65 νοσθέ σοροὺς νῖδ ἄτιοθ5. Ἐξ, 
71π υἱα ἰοειϊηιοπίογιιηι ἱπογίι αἰοἰδοίαί στη. 

1ή. 
"καὶ. 
ιή. 

εν8. 

Ελ, 7π νΐα τα υἵνανι. Ἐπ, Βϑαιὶ ἱπιπι οι ας ἐπι Τὐϊὰ ν. 37. 
Ι. 

υἷα. Αἴχιθ τἀπὸ γορθῸ., ϑουῖρίινα τοϑ πιο 5 
Θ͵αβηιοά! ΡΙθ πα οϑῖ, ἵπ αι τι5. διιη ᾿ΓΟΘ ΒΘ 11ΠῚ 
41ὸ Ρ6} ἰΙερθιη 4 ἀπίπηθ ΡΟΡ [δοιοπθ οοπίθη-- 
ἀἴηλιι5.7 [6 «πο ἀλη Ἀρ061}1αι. Οὐ ποιϊαμ 511}»- 

7πηχὶν. σοπευπιδοῖα οαιιδᾶηι. ΝΌῸΠ γθοίρίπε,, ἰη- 

«πε, νἱδὸ ρυθθοθρία,, 4 τι5 τι Ουρια 6δὲν 

ἴπιο οἷἶ5 γθ γα ἃ ΠΕ1Π",. ΟἸἹΠῚ ἀΒρΘΡ Γα ΘΠ} ΠΟ Ρ6- 
[γα πὶ πὰ Πα ΔΙ ΟΥ 1]. 

515. ἤτπιπο Δ4 τηοάτιπὶ Θεαπι ἴῃ ΘνΆ Προ! {πι- 
Ἃ(ἰ ἀοοινίπαιη ΠΟ ΠΙ πὶ ΠῸΠ ἔθ θηΐο5., ΠἸο απ : 

7Ζοιιγιι5 δῖ [εἴ 5ΘΡΊ.Ὸ : “ιιὶς ροΐδοί διίηι απιεἴϊνδ ἢ 

ΤλυντιΠὴ δὲ ᾿πηρι 160 ΘΟΠ ΕΘ Π ΘΠ 6586 : τινα ὁδὶ 
ΘΡυΙο50 ΓΘ ρου Πα : απρτιΠ δδὲ πηαἰϑάϊοο θθηο- 
ἀἸοονο; δὲ 1Π ΠΠΙΝΘΥΘΕΙΠῚ., ΟΠΊΠΙ 60}10 ΠΙΠΡΟΓ α 5 
οἰμ 140 “πιριιπι 165 15 ἀπιγιιπὶ ν᾽ ἄθειι". Οὐ ρ ριον 
ΠλΕΠ1 ῬΘΡΘ ΠῚ Ὁ ἸΘΠἸ[αΓ6 ἢ} νἱς οἱ Ἰαμ ἰπθὴι : 

8 Νοβίγι 58ὲχ 835, εἰς τὸν Κύριον. ἘΦΖΤΕΙ ἐπὶ τόν. 

ΝΒ ΠΕ εὲ ἀυΐϊηαιε Μο5. ὁδῷ σοῦ ζήσομαι, 7η υἱὰ 

τα υἱναπε; 60 ΔΙΠΓΟ οἀττινπὶ τ ν θη ππ ἀρ Ργοοο- 

Ῥίαπι, ΑἹ ἴῃ Βορ. τον οἱ ἀρ ΤΙΧΧ Ἰορίταν ζῆσον 

με, 7 ἰυϊψίεα πιο. 

ὅτ᾽. τὶ 

“οαν.0. 0.1. 



τὸ 

Ῥαιιοὶ νΘ.Ὸ δα τοσητιαι ρουνθημαπί, 406. ἐπι 
Ε Ὥ Ι1} - Ἶ χ πρας, 539 ΧΕΙ ι 5. ἢ 
σου Ια 6} ἰὰ ΟΥ̓ΘΠ 16 Ο]ὰ5 γιῖ σας οΧ ῬΓδ ἣ τὴν ασιλειᾶν, τὸ τραχὺ χαὶ 

βουῖρίο νἰγει 5. ἸΠ5 Πα] απ". παππᾶ [ΓΟγαηΓ. 

ΔΙΑ Πα 5 4 6 ΤηΘϑοα! ψ ο Πρ [ἃ [15 ΘΠ τὰ 16 : ὙἹ ΡΠ 5 
ΨΘΙῸ διιβίθυιαῖο (Ἰ50 1 0} πὸ ΘΕ] ΠΟ 6 ὙἹα ΠῚ ΘΟΥῚΠΠῚ 

Ῥναί τ ἡ. 41 1η Θὰ 856 ΘΧΘυΙΌ θη , Θχαβροναῖ. πόρον ὑογῦα 

Δ|μ{η1ι 

80. 

π 
Ὁ. 

ανίοσιειγ {ΠΟΥ 7. 65Ὸ οτοίοαϊνὶ υἷας ἄτας. Τνὰ- 

ἀἰτα ποθ 5. ἃ ποβίναθ. ἈΠ Πηὰ5 ΡΟΥΠοΙοπἃ5 ργτ- 
σορία,, νἱὰβ ἀπιγὰβ ἀρ ΡΟ |1ατ. Οὐκ] ἈΒΡΘΥΙτ5.. 41 ΠῈ 
τι “15. Γδοθρία πὶ πη Χ 1} θ]ασα,, Ορνουίαὶ ρον- 

νιάσνα. νν ΟἸΒΒΟΡῚ ΘῈ. ]ΤΘΡ ἢ] 3 “τ 1 τιῖ 5ΡΟ]αἴι15... 11] τὸ- 
ἀυ. 

Δυροδε 

ἈΓα ας 

ἠη. 

28. 

" 
..- 

Ῥδῖας ἢ απ τὰς 64 τ] τ1πᾺ]} ἐγ οίτ5.. τ πῖοα ΘΕ Δ ΠῚ 
56. Θχταῖ ἢ ἀτιαπι αὖ ΘΠ Ἰοαΐ χα]  Ἰοἴ15. γοχὰς 
ἴπ|5. ἢ αυ! ἄτι 15. Ζιια η νΘ.}}15 σΟΠ ΠΠ]6]10515 ἀ0)- 
ῬΘΕ Γι ηῚ Ὁ ΒΟ "Ὁ, ΠΟΘΙ ΠΘΠῚ Οὐ Ἶ556, ὈΡΘΟΔΙΡῚ Ρ]Ὸ 

ῬΘυβθ θη ΕΠ} 115 Ὁ 566 ἀτιιμι ΠΠπ|᾿| γἰνθη! σΘηΠτ5 
βααν θη ΑἸ ΓΑ αὉ. ῬΑΓ 5. ΠΟΒΕΡῚ 5᾽ πτιπὶ ΡΙῸ ΓΘ |16 

λ͵Ίαι.5.5. ΠΟΒΙ5 ἀρράᾶναι. βαίὶ ουΐμι φιὶ ἐμσοτί., σιιοτιΐαιηι 

νίάεμι. ο. ἱρεὶ σοπεοίαιίοποηι ἀοοἰριοπί. Βοαιὶ φιιὶ Θϑιετττιπί 
6. δ' εἰτἰμτι ἡιετϊΐαπι φιιοπίαιη ἱρ5ὶ σαιςετα εέιιτ'. 

ἘὸπῪ᾿ Ομ Π5 [Ὁ γῸ ν το Πι]τ15. ΙΓ ΠΙοἴ Δ 10 οἴου πα θΟΠὰ 

Ῥειὶ. ταῦ. ΘΟΠΟΙΠ αι. ΟπαρΡΟΡίον Τἰ πιίος ἰδατπί, οἱ ἤεύαηι, 
0. 

ΤΣ 

τηαϊ ογιῖθς δϑηιῖπια σα. ΜΟΙ βεϊεθ. 5  {π] 46} {{π|ὲ0 
πππῸ Ὁ Τ)6ὶ Ιϑϑθηι ἀοοϊ τη, 566 Θυτιηΐ [Ἐππ|-- 

ῬΌΛι ἢ] ΟΠΟν. 7 δηϊθτιῖθς αἰίθηι ϑτιθτεῖ οιεηι 
Θαδιἐαϊίονιο, ρογί απῖος τι ατιριος 5ιιος. Ἰλαϊιθ 
ΠΟῊ ΟΠ ΒΘ Ζιπι Π τ" ΘΠ [65 {πον ΡΟΡ.]1, αἰ ΘΟ ἢ 65 : 
Διοφιαπάο αἰϊοαιὶς ἀμσιίπι. Ομ ψιῖά ὁπίην ἰο-- 

ιείζιι ρορτεῖιις, ἀπσιίπι δεῖ. Του γοσα στα 605. 

{1 140}15 ἀϑϑιἀθηι, {πδιη "6 ΠπῸΠ δοσοάίδηϊ ἃ 

ΡῬυδρ σατο ἢἶ5. ἀοοιν πὰ π ἢ θεῖ 481 1Ππῖδι 0505 
ΒΔ ΟῚ 5101 ΠΠσΘΉα] Δ. 51 ΠΟΘΙ. [ατΘητιι" 56. 1ΠΠΠπ5 

ἀπ 5ΓΘΥ τα ἴθ 1 ΓὉΡΓΘ ΠΟΠ ΡΌ556. 
“τή. Ἰ)οῖπὁ 5α)} ποῖ : 7 ͵ πιοτ θη αἰ δὴγὶ δ {5 Ὁ Εἴτα 

χσιε {ἰηιιογἰς. Εἶτο ἀπίθηι ἰθοιι5. Ὀἰξαγ πὴ 1Π16}}1-- 

σῖταν, ΕτΘηπ 101} σΘηΠ]}0115, ΠῚ ΠΟ {ΠΟ ΘΠ) Π6-- 

αδάπαιη {πηθῖθ, {πιθηὶ πιιπὸ πο θη ἴθι τηδίππιηΐ, 

60 4τπο4 56 1π ργ: 5ΓἈΠΕ1ΟΡῚ5 Υἱτο0 ᾿πδτ!πτὸ πϑατιὰ- 
ααπ. ΘΧΘΙοθαη!; αιιαδὶ ἀἸσουῸΓ., ΟΟΠΕΠ ΘΠ ἃ ΠῚ 

ἃ ΑΒΠΖΙΙ «παζιον ΠῚ μὴ φέροντες. ΑΙεδῦ μιὴ ἃ} 

οατ5 εὐ Ὁ ἃ}115 ἀπολνιι5 (σά οῖθιι. 

»]π «αἰρακάαπι Δ55. Ἰοσῖταν σχληρὰς δὲ ὁδούς. 

 Μρίονοβ Ποῦ Πρτὶ ἐπαποδύσασθαι χαὶ τόν. 

ἀ ΤΠτουχας (0}}». αἴροντες τὰ σπέρματα, τοἠίογι6 5 56-- 

τπὶπα. αι ργόςι] 56χ Δῆ58. αἷ.... ἐγγινόμιεναι θλίψεις. 

ἙΔΙ ἧ.... ἐγγινομιένη θλίψις. 

6 Ττα 5ὸχ 155. Αἵ δά] μήπ 

τάσω οὗ πη πὶ 

ἴποσι. Νεο 1ἴὰ τη π]ῖο 

ούς. ΠῚ φαϊάαπι Ν55. 
" 

Ῥοϑὲ Πρ. τον 5 

ἐξέτασον οὖν τούς. ΕΠ ἐξέτασον οὖν νῦν τούς. 

ΓΈΔΙ τὸ αὐστηρὸν τοῦ κηρύγματος. 564 ΠΠι||, τοῦ κη- 

ρύγμιατος, ἃ ΠΟΒΙΓῚς 56. δῖβα. ἀροϑ ; πος ἜΧΡΥΤΠΝΐ ποσοδ- 

360 [ὉΠῚ, σαπὶ τα ᾿οπὶβ ΒΟ υϊο5 δ απ. Ποὴ ἦ τι πὶ 6550 ἄρον 

ἌΡΡΕΝΟΌΙΝΧ ΟΡΕΚΌΜΝ 8. 

᾿ 

ΒΑΘ ΜΆΑΟΘΝΙ. 

ΡᾺῚ διὰ τὸ 
4 ἈΝ δο " 554) ΡΗ 

λεῖον χαὶ πλατὺ τῆς ὁδοῦ " ὀλίγοι ὃ 

ἐπίπονον τοῦ χατ 

ἀρετὴν βίου " μὴ φέροντες. Ἢ μὲν γὰρ χκαχία δε- 

λεάζει τῷ λείῳ τῆς ἡδονῆς ἣ δὲ ἀρετὴ σχληραγω- 

γίαις καὶ πόνοις ἐχτραχύνει τὸν βίον τῶν ἀσχου- 

μένων. Διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύ- 

λαξα ὁδοὺς σχληράς. " Σχληρὰς ὁδοὺς λέγει τὰς ἐπὶ 

τὸν χαταρτισμὸν τῶν ψυχῶν ἡμῶν δεδομένας ἥμῖν 

ἐντολάς. “Γ σχληρότερον τοῦ, λαθόντα πληγὴν χα- 

τὰ σιαγόνος, στρέψαι αὐτῷ χαὶ τὴν ἄλλην; τοῦ, 

ἑξλχόμενον εἷς ἀποστερούμενον, μιὴ ἀπαιτεῖν ; τοῦ, 
9 χ ἘΝ ἀνα δα διχαστήριον “ ἐπαποδύεσθαι χαὶ τὸν χιτῶνα; λοι- 

Ἧ ἡ ΓΕ 
δορούμενον εὐλογεῖν ; βλασφημούμενον παραχαλεῖν: 

Ξ πο δ , ΓΝ ἕ Β μηδένα μισεῖν; ὑπὲρ τῶν διωχόντων προοσεύγεσθαι: 
ε ὅς ᾿ τευ το 

᾿Αλλὰ ταῦτα τὰ σχληρὰ τὸν ἁπαλὸν ἥμνῖν χόλπον 
τὭω ΕΣ “- 5 - 7 ῸΣ ͵ 

τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αδραὰμ. εἰς ἀνάπαυσιν εὐτρεπι- 
Ε᾿ ΕΞ ΝΣ 

ζει. Μαχάριοι γὰρ οἱ πενθοῦντες. ὅτι αὑτοι παρα- 
ΠΗ ν᾿ . πεινῶντε Σ δὁινῶντες χληθήσονται. Ἡαχάριοι οἱ πεινῶντες χαὶ ὄυψώντες 

. , 4 δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. Καὶ 
Ἄύας οὕτο ἘΣ ΠΣ ΠΣ 
ἐνταῦθα χαχοπάθεια προζενὸς ἐστι 

Ε 
τὴν 

ἊΝ - Φ. σχεδὸν πᾶσα ἣ 
Ἢ » - - ᾿ς 3 

τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν. Διὰ τοῦτο Πορευόμενοι ἐπο- 
᾿ ͵ ρεύοντο, καὶ ἔχλαιον, ἅ βάλλοντες τὰ σπέρματα 

τον ἃς Ἐν κέ τον τὸ 
αὐτῶν. Σπέρμα γὰρ ἔσται τῶν μελλόντων ἀγαθῶν 

αἱ νῦν διὰ τὸν τοῦ 
3 

Θεοῦ νόμον ἐγγινόμεναι θλίψεις 
᾿ ΠΝ 

ὡρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει; αἴροντες τὰ 
᾿ ; 

δράγῳ ατα αὐτῶν. Ἂ πειθοῦσιν οὖν τὰ ἔθνη τῇ πορεία ρ ἢ πορ κ΄ τς 
τοῦ λαοῦ, λέγοντες" “ Μήποτε εἴπητε σχῆρονς Πᾶν 

“7 Ἔξέ- " ΡῈ 
γὰρ ὃ ἐὰν εἴπη ὁ λαὸς οὗτος, σχληρόν ἐστιν. 

τ κ᾿ - "Ν Λ5 ΄ 
τᾶασον οὖν τοὺς τοῖς εἰδώλοις προσχαθεζομένους. 

οι ΝΟ νΝ , “Ὁ 
τίνος ἕνεχεν οὐ προσέ ρχονται τῇ διδασχαλίᾳ τοῦ 

χηρύγμ. τος: “Ὁμολογοῦσι γὰρ αὐτῶν οἱ εὐγνωμο- 

νέστεροι, ὅτι τὸ ἡ αὐστηρὸν οὐχ ὑποφέρουσιν. 

φόδον αὐτοῦ μὴ φοδηθῆτε. 
: 

ι. Καὶ γὰρ τοῖς ἔθνεσι λέγει, μΞ ο ὩΣ “ Ω ο᾽ 

ἀι φο Ἢ ν ὧσ“ ὧὐ Ὁ με 

ὦ 

-:: ὥ 
Ξ δι Ἶ 

ν φύδον, ὃν νῦν ἀπαιδεύτως φο- 

ιδιδόντες ἑαυτοὺς τῇ ἀσχήσει τῶν 

ἐλ Ἷ ἔλεγε, μὴ φοδοῦ τὴν σωφροσύ- βὲ Ἀτιόνων - ὡσανεὶ ἔλεγε, μιὴ φοδοῦ τὴν σῶφρ 
ἐξ ἐκ το νι ΑΔ; 

νην μὴ φοβοῦ τὴν ἀνδρίαν μὴ " φοδοῦ τὴν εὐσέ- 

φόθον αὐτῶν οὐ 

φύθον αὐτῶ 

οβίοπἄαι, αι Ἰοπσο «παΐιον Νϑ5 

υ"ἦἡ. Ἀδρδ. Ῥαιπλτις φόθον αὐτοῦ οὐ μή. Ἑάτα 

μν-ἢ- 

8. ΜΠ εἰ ἀπὸ Μ155. 

ῥεἴσθε. ΜΙοχ οὶ 

ΠῸΠ ΠΥ ΘΠΣΓΠΙ, 

μι ΤΊτοσάιιο 01}. οἱ Ἀφ. 

νειᾶν, σι6 ἐϊπιθας τιον ιἰαίοπι, ἰπορῖς, ΑΙΠΖαδηΓο Ῥοϑί 

8ὲχ 85. 

φοβεῖσθαι. ΑἸ φαδλίθον μιὴ φο- τ 

τοῦτον τὸν φῦύον. ὅοχ τοῦτον ἴῃ Μίβ5. 

βοοιηᾶις μὴ φοβοῦ τὴν εὖ 

ἀγαθῶν παρεχτικαί. ΔΙ στότοὸ παρεχτιχοί. 

ϑυθ ἀποτείνεσθαι, {01 πλὸχ 56 {αὐταιτ, οτο 4υϊομι 

ΒαΤΉ [αν ῬΤῸ 60 “πο 6δι, ἐηνο]εὶ πὶ αἰϊχιοπι : 564 1ιῖο 

Ὑ ἀδ πιν 5᾽ πα Ὀ] ]ΟΙ ΟῚ πἰβα τ} ΤΊ ῬΥῸ δῸ «πος 65: αἡοψιιῖ, 

εοηνο δ) δου πιοτδὴι αεὶ αἰΐψιοπι, αὐτὶ Θὰ ἀπ Ιου 



ΘΟ ΜΕΝ. 

ὄειαν" υηδευίαν τῶν ἀρετῶν φοδηθῆς. “Ἥμεροί εἰ- 
Ἐπ Ἐν ᾿" 

σιν, εὐπρόσιτοι, ἀγαθῶν παρεχτιχαὶ γ ζωῆς πρόξε- 
Ε “ . , δος Σἰς ΑΎΡΩΣ 

ι. Ἢ μεταστρέψας τὸν λόγον, πρὸς τὸν λχὸν ἀπο-- 
΄ ἘΠῚ 5... " - ΠΣ ΓΝ ἐν 

τείνεται᾽ ὅτι ἐχεῖνοι μὲν ταῦτα περὶ ὑμῶν ὑπειλή- 
Ἄ ἸΡ ἐπ τχτῦυ 

φασι, τὴν πρὸς ὑμᾶς ἕνωσιν διὰ τῆς τοῦ νόμου πο-- 
, . ἈΡΥΓΎ ΞΡ .-τ} ἢ φοβηθῇ 

ρείας μὴ χαταδεχόμενοι. Ὑμεῖς δὲ μὴ φοδηθῆτε 

τὰς χαθ᾽ ὑμῶν ἐπιδουλὰς τῶν ἐθνῶν, ἀλλὰ νοήσαντες 
λ ᾿ς ἃ Ὁ δὶ 8... τῇ δὺ- ΕῚ Ν 

τὸν Κύριον, ἁγιάσατε αὐτὸν, Καὶ αὐτὸς ἔσται σου φό- 
ῥος. Μέγιστον εἰς τελείωσιν, πεπαιδευμένως φο- 

- ᾿ 

θεῖσθαι, καὶ μὴ πάντα χαταπτήσσειν, μηδὲ Ψοφο- 
τ ἔρὴν ΟὟ. ΤΠ ΡΥ , ΄ ; Η͂ 
δεεῖς εἶναι, τὰ ἀδεᾶ ' δεδοικότας. Καταγινώσχει γὰρ 

τῶν τοιούτων ὃ ψαλμὸς, λέγων " ̓Ἰὐκεῖ φοδηθήσον.-- 
τ 760. ὃ οὐχ ἦν φύθος. Κύριον οὖν ἁγίασον ται φόδῳ,, οὗ οὐκ ἦν φόδος. Κύριον οὖν ἁγίασον. 

Καὶ αὐτὸς ἔσται σου φύδος. ᾿Εκείνου τὴν παρουσίαν 

ἐχδέχου, ἐχείνου φούδοῦ τὸ χριτήριον. Φοδερὸς ὃ 
ΠΡ Το τ Π ᾿ ΜΈΣΑ, δ ΕΘ ΘΣΩΣ δὴ 8 ἀποδιδοὺς ἑχάστῳ χατὰ τὰ ἔργχ αὐτοῦ᾽ φοδερὸς ὃ 
Ξ ΞΕΡῸ πον, ἔν δῆτ χιου οἱ 
ἐν φωνῇ ΒΑΛΕ ας μετὰ ἁγιων ἀγγέλων ἐπιδη- 

ΙΝ ΕΒΛΙΔΑΜ ΡΒΟΡΠΕΤΑΜ. τ 

Π6 [ὈΡΠΉ][65 : Π6 πιθίτιαϑ [Ὁ ΠΕ  ΠΘ πὶ : Π6 Ρ᾽θία 
ἴθ {165 

ΘΠΪ ΠῚ 

ΟΑΡΌΤ ΥἹΙ]. 

ΟἸσαγο5. υἱρεθ5, ἀσοθϑϑι [Δ Ο]65., 

Ροάϊίαπι θοπὰ., νἱϊαπι αν ἀπέ. Αἰὐῇ ΒΘΡΙΠΟ ΠῚ 

οοηνοιβο, δ ρορα]απι ἴτὰ σοηνθν τ ν : ΠῚ ἀθ 
γΟἾ5᾽ []1ὰ ΘΠ5ΡΊΟΔΓΙ 5ππ|., νοβοιιηὶ ἴῃ [ἰΘοὶσ 

1 πῸΡῈ ὑΘΟιιβα Πίο5. ΟΠ] πηρὶ. 05. ἀπῖθπ) 1π- 

5:4185. νΟθΙ5 ἃ σΘΠΠθῖι5. ραν αΐαθ. Π6᾽ ΓΠΗΙΙΘΥ 5: 
᾿π0. ΠΟΙ ΠτΙΠῚ ἷπΠ| ΔΠ]Π1Ὸ νΘΙβαΠίο5.. δα πο σα 16 

Ἰρϑίι, Με ἦρ5θ εἐγὶξ ἔμπι5 {ἰηιοτ. ἘΓΟΟ. τη Χ Π16 

«ὦ ρου [δου] οπθηι [Δεῖ .,. 5016. ἃ Ρογϊ6 [ὉΡΠ}]-- 

ἄανο. ποθ ΟΠ Πα ΠΠΘἴ ΠΟΘ. ΠΟήπ6 ἃ ΟΠ ΠΘΠῚ 
5 Θθ τπΔ ΘΟΠΒ[ΟΡ ΠΑΡ. ΠῸπ ὑπηθπήα {Ππηθηῖοϑ. 

Ταὶς. δηΐμη ἀαιηπαὶ Ῥβαϊηῖ5., Πἰ5 ν 15, 1110 

ἐγορί ἀκα τι ἐἰιογθ, αὐὲ ποτὶ ὁγας ἔΐηιοτ'. Τ)οτη]- 

πτπππ ἰβῖ ται ΒΆ ΠΟΙ Οα., 1 ἴρδθ ογὶξ {ἰηιοτ' {πεπι5. 

Ῥυδθοίο!αγο Π{{π|5 ἀν θη ει ηλ., {ΠΠ1π|5 ΓΟυτ4α {π 1-- 

μεῖν μέλλων ἐξ οὐρανῶν ᾿ φοδερὸς οὗ ἣ ἀπόφασις δή0 οἰτιη}]. ΤΟΡΡῚ 1115. θ5. 411 πιπϊ σα! ητι6 γο46ὲ 1πχία 
Α 

χόλασις αἰωνία. ᾽Εὰν οὖν ἧς τ πεποιθὼς ἐπὶ Κύριον, 

οὖ ἃ συναντήσεις αὐτῷ ὡς λίθου προσχόμυνατι, οὐδὲ 
ε ΄ , τ τα , ᾽ . ᾿ 
ὡς πέτρας πτώματι. Σαφῶς ὃ λόγος εἰς τὴν πρὸς 

Ἂ », - 5 -- - , 

τὸν Κύριον ἥμῶν ᾿Ιησοῦν προσχαλεῖται πίστιν. 
Π Ἧ , ᾿ Ν᾽ ΓΑ [2 3 ΔΝ (0: 5, τ' οἷ ερὶ τούτου γὰρ εἴρηται, ὅτι ᾿Ιδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν 

λίθον προσχόμματος͵ χαὶ πέτραν σχανδάλου. Οἱ 
τ ΡΧΥΣ τὰ ΤΕ τ᾿ τυφλοὶ, καὶ μὴ δυνάμενοι τὰ ἐν ποσὶ καθορᾶν, προσ- 

ἘΞ , - ΄ λ « λ -} , Ν πταίουσι τοῖς λίθοις, χαὶ οἱ μὴ ἠσφαλισμένοι τὰς 
; , ἐχον; ε , 

βάσεις, περιολισθαίνουσι ταῖς πέτραις. Ὃ τοίνυν 
,ὔ - “- - -- 

μηδεμίαν ἐπιμέλειαν τοῦ διορατιχοῦ τῆς ψυχῆς 

ποιησάμενος, μηδὲ διὰ τῆς διδασχαλίας τῶν Γρα- 
" ταν 

φῶν γνωρίσας τὴν τοῦ Κυρίου παρουσίαν, περι- 
"ὦ - Ὁ 

πταΐει τῷ χηρύγματι τοῦ εὐαγγελίου - χαὶ δ κατὰ 
Ἶ Α ἥν Ἢ 

τὴν πίστιν εὐπερίτρεπτος σχανδαλίζεται ἐν τῇ πέ- 
« Τ ν᾿ 

τρα; ἥτις ἐστὶν ὃ Χριστός. Σὺ δὲ, φησὶν, ὃ λαὸς, 
νον Ἂν Ὁ 

ἐὰν ἧς πεποιθὼς, χαὶ τελεία τῇ πίστει ἐρηρεισμένος 
ν . 
ἐπὶ τὸν Κύριον - οὐχ ὡς λίθου προσχόμιυιατι τῷ περὶ ρ Χ ροσχομι ΠΤΕΒ 

» κ᾿ - 

αὐτοῦ λόγῳ συναντήσῃ, οὐδὲ περισφαλήση αὐτῷ, 

ὡς πέτρας πτώματι. Γάχα δὲ πρόσχομμά ἐστιν 

“Ἕλλησι, τοῖς τὴν σοφίαν ζητοῦσιν, ἣ μωρία τοῦ 

κηρύγματος " καὶ πέτρα ἐστὶ σχανδάλου τοῖς Ἰου- 

δαίοις, τοῖς τὰ σημεῖα αἰτοῦσι. Διὰ τοῦτο ἔλεγεν ὃ ὦ 
Παῦλος τὸ κήρυγμα εἶναι Ἰουδαίοις μὲν σχάνδα-- 
λον, ἔθνεσι δὲ μωρίαν. Τοῖς δὲ πεποιθόσιν ἐπὶ τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἀποδείξεσι λογικαῖς ὑποδάλλουσι τοῦ 

᾿ οἷν ΥΡΕ 
χηρύγματος τὴν. ἁπλότητα, μήτε διὰ σημείων ἐχ- 

Ἰοθο Ἰοριιπέιι", ῬΟΥῚπ5. χοῦ α οἷηΐ ΔἸ] πο 115, πα πὶ 
ΟΡ] αυ σα πι185. 

ΠΑ ΠΕΙΖαΐ ἔγχος 1101} ἀδεᾷ δεδοιχύτες. Νδο τὰ πηη]ῖο 

πηδειιθ πάτα. 116... 4] ἴῃ νοοῸ 

ΔΠ 56] 15. ΘᾺ ΠΟΙ5. 6. ΟὉ 15 ψΘΠΓΠ}15 

51 : {Ὁ ηθπετι5. 1165. οὐ π|5. }π]Ἰοἴτιπι 5100} 1οξ ΠῚ 
δου πτιΠῈ 6ϑι. δὲ ἐσέξιτ' οοπ Πὰς ἐπ ]λοηιίπιο,, τιοτὶ 

αὐ ἐπὶ “αϑὶ αὐ ἰαρίαϊς οἰ πδίοπομι, ἀσοθε65 » 

τέ 6 φιιαδὶ αἰ ρμείταα ταμϊπαηι. ϑθηϊθητῖα ἰμὲθο 

Ῥθυβρίοιιθ δα Πνονίατιιν ἃ ἀπ ρ]δοιο πάλην ἤθη ἴῃ 

Τ)οιηϊ πιὰ Ποδίσι ἢ 96ϑῖιπη. 6 60 ΘΗ] (ΠΟ 11} 

ΡΟ ἰρϑῖι5 : 

τ} 0 οἴ 

68. : ἴδοθ ροπὸ ἐπ δίοτι ἰαρίάθιι οἠδποίογιῖς., οἱ πίονι 3.3. 

Ρείγαηι σοαπεαϊί. Οὐ οεδεὶ 5ιιπῈ, δὲ θὰ, {τι ἀπ[6 

ΡΘ65 ϑιιπὲ ροβίίᾳ., νἱἀθιθ πῸη ροϑϑιιηΐ, οἰρη- 

ἄτιηε δ Ιὰρ᾽ 65 : δὲ 1. αουιη Ὀ] Δ ηἴα ΠΟῚ 511Π0 

50] αἴ... ἴῃ ρΡοναθ. ᾿πΟ ΓΘ 65. ̓ ΓΟΪΔ τι Π[|. 
Τίαῆτιθ {|| ἀΠΊμηΐ νἱπὶ ν ἀθη αἱ] Ομ μἾΠῸ ΠποσΙοχῖ 

πθο ΠοΙηΪΠ] ἃσ ΠΟΥ. Δ ν ΘῊΡ 61 ΒΟΥ Ρ ΠΑΡ ΕΠΠῚ 

50] ΘΠ ΕΔ}, ἃ ον Δ Π56}} θ᾿ Ὁ Ἰοδ Π πο Οἰ Πα : 
56 οἵ αὶ ἴῃ [46 [Δ ο116 ϑιν γε μοΐθϑ, πὶ ρΘ να 
αἴ» 65: ΟΠ βτι5.5 ΒΟ Πα ἀ]τιηὶ ΡΕἾ πη". Τὰ ἈΠ ΓΘ ΠῚ, 

ΤΠΎ ||} 2 ῬΟρῖ]8., 51 Πα ρθα5. Παιιοϊα μη... ἴηιιθ Ρ6Ὶ 

πάθη ᾿πίθοσυαπι Ἰππὰγ ἴῃ Ποηλπο ; Πα 110 46 εὸ 

ΒΘΓΠΟΠΪ ΠΟῊ {{π|85]1 18}} 115. Οἰ ΓΘ μϑ᾽ οπὶ ΟΟΟΙΙΓΡῸΒ : 

ΠΟ΄π6 ἴῃ Ἰρϑπὴ γ ΘΙ ΕΠ [πὶ ρΘ μᾶ5. γπϊ Πα πὶ ̓πη 0 ]Π- 

865. ΕΌΡΓΔ556. τι [6 θ}᾽ 8 Ἰσα τ] ἢἾ5. ΘΕ] ἃ σθη-- 

ἘΠ0τι5. 5 ] ΘΠ ἃ 1} (περ ΘΠ 1] 0115. 6581 Οἱ που] τὴ : 

Τα 2015. νΘ}ΡῸ 5ἰσπα (πο ΘΠ] 15. ροῖνα δϑι βολη- 

411. ἔτη. Ὁ Θατιβαπὶ Ῥαιτι5 ἀἴσορθαὶ με άϊοα-- 
το πε πὴ {π|642815 ἀπ] 46} 6556 ΒΟ δ [Ἀ]11}, σΘ Π}υ5 

ὙΘΙῸ 5{π|1Π|Δ 1. 564 4π|1 οοπἤάιιη! ἴῃ Τ)ΟΠηΪπο, 

ἢθ6 Ιοροἷβ θη Πϑ ΡΠ] ΠῚ 115. 5] ]1οἴπιπὶ ρα -- 

Ῥοϑὲ ποτα 1111 ἔτος ἡῖς5. φοθηθήσονται φόξον. 

ΚΜ μετὰ τῶν ἁγίων. ΑἹ 5ὸχ Μ85 μετὰ ἁγίων. 

᾿ ἴρίογεξ 4παίπον ΠΡΡῚ οὐ συναυτήσης, 

: Π6 ἃ} 011 ῬΘΡ ΘΓ ἃ 15 νιρπιῖθ. ϑυιπξ 

510- 

Ῥεαὶ. ι3.5. 

Δ7]αιι),. 

17. Ἵ 

απ. 

ΦΙνοΙο. 

46. 

δ᾽: 10, 

τοῦ ον: ἢ 

21.--2ὅ. 



ΕΞα. 7. 

Δ]αια]ι. 

ν. 

43. 

1 

τὸρ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΝ 

ΘΑ ΠΟ ἶ5 5 0] οἸ τατοι, ΠΟ 116 [061 δι σπα Θαρ πὶ 

γουιτα τὶς ΘΧ ΡΟ Ρ παι}, 115. ΟἸ ιν Ἰϑίιι5 θϑὲ Ποὶ νἱν- 

{5 61 0] βαριθηα. 

αι. 7 ται δοιϊ ὀγιισι χιιὶ ον οἰρτιαπί ἰ6- 

τ βόηῖ, πιὸ αἀϊξοαπί. Εἰ ἀἴοοι : Εαεροοίαῦο 71 θῖν 

λ!ανο.ἡ.8. 

ιιὶ «υοτὶϊι [ποῖόπι διιάπι ὦ ἐοηιο Ψ]ᾳοοῦ, οἱ οοπ- 
Ζιίαιι ἵπι ἐ0. ΒΟΥ 0 ΘΧ 561716 ΘΟΙΊΙΠῚ {π|ὲ5 Ὀ ΘΟ ο5- 

5616, ἀδρθπάθι. δοοθ, υἷτθο ἐπ μίθγὸ οοποίριοξ, 

δἰ μαγῖοι {Πχμιηι, οἰ νοσαδιιι τιοηιθτι 6715 Επὰ- 

τπαπιιοῖ : ιοί δὶ ἱπιογργθίαίμμι, Διοίδομηι 

7265. Ῥὰ ᾿η[τὰ Υὐιγβιι5 1} : δ ξοιιπι ]) 65 1 οὐ- 

ϑποσοῖίθ, βοπῖθς., δὲ νἰπιοϊηεϊπϊ. Τοϊηδ οὐδιϊο-- 

ΠΟΙ ἃ 605 ΘΟ ν ΡΠ, 4] Ἰοσθη ἃ} ΕΠ] Δ Πιι6]6 
ἀππι πα. ΠῸη ΘΧοΙρίπμι, πιὸ ἰάθονθμι αΠΠ|-- 
ΘΕ] Γαθ 116 τηὰπἀδτονιπὶ 1ΠΠΠπ|5 ἀδο! παηῖι. 7 πο, 
παῖ, πετσὶ ἐγιιτιῖ., ἡτιὶ οὔ οίσπατιιε ἰθ5θηι, 

γιὸ εἰἰςοαπὶ. ϑουτθοπο δαΐμ ἀοο νυ πῶ ἀριι ΟΠ Π65 

ἀἰδϑοηηπαῖο, ποπηα}}} σου α διὰ οπηθπάδπι δά 

γϑοϊρίοπα ἀοοιπηθηῖα 5 δὲ διιητ να} ἴον τὰ [ον 

δι [δοιιπα, {αι ρ06 411 ἀμ Ρ] ΘΟ ἃ Πετ1" ΒΘ. ΟΠ ΘΠ], 
δ γδ Ποῖ] τι5. Π Εἶτι5. ΔΟ 15... ΘΊΠ} ἃ 5Ρ1η15. 5}{ΠὈ σὰν 
ΠΟΙ 5δἰπαηΐ, ΠΟΙᾺ ἰρϑιιηὶ ᾿που5Γ ΟΠ Πα] δ ηΐ, 

ἀἄθδο τι [Δ0116 ατιθας ἃ ἀἸ 010. αἰτρὶ., 564 τὐοο- 
5]ΠΠ11ΠῚ 5 Θ᾽ 5ΒΟΧΑΘΘΘΙ ΠΉΠΠ} 5 Οἱ ΘΠ [ΘΒΙ ΠΊ11) [πο 11} 

[(ὄγδηΐ : σΟὨ ἃ, 51Π: 4] ΡΙΌ 5115. ΠῚ ΠἼ111}} 5111} 
Θοοϊαάιιηϊ , ἀξ η6 ΘΧΟΙ ΡΠ ΒΘ. ΠΠΟΠΘΠῚ 5 [10 “ι5] 

ΘΟ] Πρ ΠΣ: 56. ἀἴιιθ ΟΡ δίσπαπῖ, ΠῸ ΨΘΥΙ ΓΔ Ε15 ΒΘ. 10 
ἱπργθα δι. ΠῚ ἀπίθπι «ἰἸοιιη ιν ΒΊΑ}, 4 

ἴῃ 56 0515. ΓὉνΠλα1 Δ νυ σα Ὁ] ἃ0. ΘρΡΘΟΙΘ μὴ ΘΧρυὶ- 
ἸΠΘηἴ65., ἴῃ 56 ρ5ὶ5. ποῖιιπὶ ΟΠ νυ ἰδέα. [Οὐ παν. 

ἀαΐαιιθ ᾿πηασῖπθ ΡΟ 5115. νἱτατα., ᾿π 5018 [θυ ΓΘ πὶ 

ἱπηᾶσῖπο ΟΠ] δοία πεν. Ἐι ἀπιίθηι ΙΧ οδίσηαία 9}"- 

δοιν αἴθ, ὁ Ριοριονοα το ἃ (ΠΡ 5 }1|06 1 [Δ 016 
ΠΟ ροίθϑι οὰρὶ : απ ρ 06. ατῖα ΠΘΟΘΘϑΑΡΙΟ {πα πη] 

Ἰδρῖβ. Θχθιοϊατὶοάαθ γθ αἰ τιν. Οὐ 5 {π|15. 161 Ππ|ν 

ΔΗ μι} δια η} ΠΟΠ ἃ] παῖς ἃ τ θ Πα τ] ΠΟΙ. 

Π6Ὸ Ἰ5ΠΟΥΔΠ δ ὙἸ ΠΟΙ] 11} 50] ν ΟΡ ΟἹ Ϊ 5, 15 Ἰοσθ πὶ 

τοτε »]]α, 

τοῦ μὴ μαθεῖν, ἴῃ οαποης Ἀοπιαπὰ οἵ νουαπίαν : 

φανεροὶ ἔσονται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νόμιον, 

Τιμις πιαπὶβεςιὶ δγιΐ, ψιιὶ δἰϑπαπίι", τὶ ποῖ εἰϊδεαπί 

Ἰοϑόπι. Ν᾽ ὲς ἈΠῸ ν ̓ς σουρα, αὐ ΝΟΡΙΠ 5. πποποῖ, 1π- 

Τουρνοίαξιιβ 65: ΗΤἸΘυΟ ΠΥ Πλ115. Τηῖο οἰϊαπ, 51 οἱ πα βοηα 

οδὲ Πἅο5, οδίοπ πηι ᾿ΒΆΒΉΠ1ιι5. οἱ γυῖα απὸ Ἐβαϊο 

Ἰοοῖπι ἴα ψουτὶ ὁρονίονο. ϑ'εα οὰ ἴῃ τὸ υἶνὸ ἀοοιῖδ- 

51Π10 ἀββο ΠΕΓΠ1 ποῦ {ποο. ἘΖΙΙ]Θπὰ υοοοπὶ σφραγιζο- 

μένοι βιαμιὶ Ρό586 Ὑ6] ἀοέϊνα, γ6} ραβδὶ πιο πορᾶνο- 

αἶμα, ψιιὶ οἰ ϑηιανίι", ἀὰϊ αὶ οἰσπαηπξ: 566,, πἰδὶ γα] 6 

ἍΠὸυ, 1τὰ ἀἸβροπιιηξαν ρΡΟΡ ΠΟ γα, αΐ βθηβιιβ γὰ- 

τἰοπ1 οὐ πῖπο ὀχ 61 νυ] ἀθαῖιν. Νὰ πὶ, αὐ σ᾽ σαὶ ποιὸ 

Ῥαβδῖνα ἀ πλ}Π] ροβδοῖ., ψιὶ σἐφγιαπίι", τεῦ γι0 1 εἰ ἰδοίε 

ἰεϑόηι, ἀὐθοα οὸ. ογάϊπο Ἰοσὶ ἀοἸνοτοπῖ, τότε φανεροὶ 

τ 

5. ΒΑΡ ΜΛΔΟΝΙ: 

πειράζουσι τὴν ἀλήθειαν, Χριστός ἐστι Θεοῦ δύνα- 

μις, χαὶ Θεοῦ σοφία. 

τῇ 
ἔσονται οἱ σφραγιζόμενοι τὸν νό- Τότε φανεροὶ "ἢ 

πῦρ δα ΤΊΣ ΣΕ τς πατς Ν᾿ 
μον, τοῦ μὴ μαθεῖν. Καὶ ἐρεῖ, μενῶ τὸν Θεὸν τὸν 

ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴχου 

Ἰαχὼδ, χαὶ πεποιθὼς “ ἔσομα: ἐπ᾽ αὐτῷ. ᾿Ἐπὶ τῆς 
- " 5 , Ἐν ν 53, ιν 
ἀκολουθίας τῶν προαγόντων ὃ λόγος ἤρτηται. Ἰδοὺ 

θέ ἢ ὶ λύή Ὗ ΕΣ ΠῚ 
ἢ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται, χαὶ τέξεται υἱον » 

δ ΠΥ Ν ΕΑ 3 Ὁ Χ - χαὶ χαλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιμμανουὴλ, ὃ ἐστι 

μεθερμηνευόμενον, μεθ᾿ ἡμῶν ὃ Θεός. Καὶ πάλιν 

ὑποδὰς λέγει, Μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός - γνῶτε, ἔθνη, καὶ 

Ἡττᾶσθε, Εἶτα πρὸς τοὺς μὴ χαταδεχομένους τὸ 

χαταγγελλόμενον παρὰ τοῦ ᾿Εμμανουὴλ, ἀλλὰ τὸ 

ἐπίπονον τῶν παρ᾽ αὐτοῦ διατεταγμένων ἐχχλίνον - 
Ξ , σ"ν" ν ν 

τας ἀποτείνει τὸν λόγον. Ἡ ότε, φησὶ, φανεροὶ ἔσον- 

ται οἵ σφραγιζόμενοι τὸν νόμον, τοῦ μὴ μαθεῖν. 
Ἂ - ἣ 

Τοῦ γὰρ λόγου τῆς διδασχαλίας κατασπειρομένου 
": ἮΣ ᾿ 

εἰς πάντας, οἱ μὲν ἀνορθοῦσιν ἑαυτῶν τὰς καρδίας 
- ᾿Σ ᾿ [2 “ 

εἰς ὑποδοχὴν τῶν διδαγμάτων " χαὶ εἰσὶν ὥσπερ γῆ 
; ; 

Ε εὔχαρπος" οἵ δεχόμενοι τὸν λόγον, χαὶ εἰς βάθος ρπος χϑι , ἵ 
( τω Δ Ὦ, ΠΝ ΦῚ Ν 4 θῶ 

διζοῦντες, χαὶ μὴ χαταπνίγοντες ὑπὸ ἀχανθῶν, 
7 ΕΕς ΕΣ ε Ὁ) ἴεν μήτε ἀφύλαχτον ἔχοντες, ὡς εὐδιάρπαστον εἰναι 

ρον τε, οὐ γι «ΥΕΣΝ; ἸΥΤΥ τενς ΠΑΝ ; 
ὑπὸ τοῦ διαδόλου, ἀλλὰ χαρποφοροῦντες ἐν τριά- 

᾿ δὴ Α λ ’ 

χοντα χαὶ ἑξήχοντα χαὶ ἑχατόν - εἰσὶ δὲ χαὶ οἱ πάν- 
» - Ἂ Χ ᾿ δ ἣν 

τη ἀποχλείοντες ἑαυτῶν τὴν ψυχὴν πρὸς τὸ μη παρα- 
τ Ξ 

δέξασθαι τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οἱονεὶ ἀποδεσμοῦντες ἑαυ- 
᾿Ὶ -Ὡ- 3. - ἣΣ 

τοὺς χαὶ σφραγιζόμενοι ὑπὲρ τοῦ μιὴ ἐπεισελθεῖν τὸν 
τ - τὶ , ΓΩῚ δ, π 

λόγον τῆς ἀληθείας. “ Σφραγίζεσθαι δὲ λέγονται οἵ 
- - --» « δ , 

τῇ μορφῇ τοῦ ἀντικειμένου ἑαυτοὺς ὁμοιώσαντες, 
δ Χ ἔα , » 2, ΕΣ “- ὅΞι μος Ἶ ς- 

χαὶ μὴ χαταδεχόμενοι ἐν αὐτοῖς μορφωθῆναι Χρι 
Ἔν ἕτὸ 

στὸν, οἱ παραχαράξαντες τὴν εἰχόνα τοῦ ἐπουρανίου, 
" - , - - -γὲ) ͵ 

τ χαὶ μόνη χαίροντες τῇ εἰκόνι τοῦ χοϊκοῦ. σφραγι- 
5 - - ἍΝ τα ὌΝ 

σται δὲ ὃ νόμος ἀσαφείᾳ χαὶ " τῷ μὴ εὔληπτος εἰ- 
Ε τω " : ᾿ξ 

γαι τοῖς τυχοῦσι, διὰ τὴν ἀναγχαίως ἐπιζητουμέ- 
ΕΑ ταν , ε , Σπιδιδοὶ 

νην τοῦ νόμου γυμνασίαν. ὋὉ τοίνυν μὴ ἐπιδιδοὺς 
τὰ ἜΤ ΘΈΩΝ Ῥπρο Ἀφ, πῇ 

ἑαυτὸν τῇ μελέτη, μηδὲ λύειν τὸν τῆς ἀγνοίας δε- 

ἔσονται χαὶ σφραγιζέμιενοι, τοῦ μεὴ μαθεῖν τὸν νόμον. Ατὐ- 

Μλῖνον ἰρῖταν ᾿ὰ5. ἀτιᾶ5. γόοθβ, σφρα! γιζόμιενοι οἴ γόμιον, 

αὐ ἴὰ Οὐοο ὀχοπι]ανὶ, ἴτὰ ἴῃ ΤΠ ιατῖπα ἱπτογρυθία τόπο 

δο͵απσο μας 6556, ποοιποῦο : Τμπο πιαπὶ [δὶ ἜΥιιπί, 

ψιιὶ οἱ σηιαηί ἰο 56 πὶ, τι πὸ εἰϊδεαγί [δαπὶ. 

ς ἘΔ ἔσομαι ἐπ᾽ αὐτοῦ. ἔτι τῆς. Αἱ 86ὲχ Νίβ55. αὐ ἴῃ 

δοπίοχίι. Νοχ Πάοπι 11} 5ὸχ ΝΙ55. χαὶ χαλέσουσι, ἘΦῚΠ 

χαὶ χαλέσεις. 

ἃ ἘΔ οἵ τοοθαιϊίον (οι)  ϑιι οάοχ σφραγίζεσθαι 

έγομεν. ΑἸτοΓ (μα οῆϑι ὐἶοχ εἴ 411 φααίπουῦ τὶ 

σοπίοχτίι, 

ἃ ψείοτος. αἰϊψαοι Πρυὶ καὶ τῷ μή, ἘΔ οἱ Ἀερ. 

4ασγίας χαὶ τὸ ὑνή. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΜΝ 

ΗΝ ὃ, , γι ; Ξ 
σμὼν ἐπιθυμῶν, σφραγίζειν τὸν νόμον λέγετα!, ὃς φα- : 
νερωθήσεται ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ἀποχαλύψεως. Φανε- 

ροὶ γὰρ ἔσονται οἱ σφραγίζοντες τὸν νόμον, τοῦ μὴ 
μαθεῖν. Πῶς οὖν σφραγίζουσι τὸν νόμον οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 
περὶ ὧν εἴρηται, ὅτι ἤρατε τὰς χλεῖς, χαὶ οὔτε αὖ- 

τοὶ εἰσέρχεσθε, χαὶ τοὺς δυναμένους εἰσελθεῖν χω- 
, ἣν τ , ΑΝ κἢν ἄρτι. δὶ ΄ 5 

λύετε ; Σφραγίζει, τοῦ μὴ μαθεῖν, " ὃ ἐπὶ προφάσει ΕΒ 

δὴ τῆς κατὰ τὸ γράμμα τηρήσεως μὴ ἀποχαλύ- 
ἅν τς - 10 ψ' Κ κ , λέ ἘΞ , 

πτων τὰ ἐν τῷ βάθει μυστήρια. Καὶ τί λέγει, σχό- 
3 Εν 3 Ὁ .. , « ,ὔ -Ὁ- Ν πει᾿ εἰ μὴ ἄντικρυς Ἰουδαϊχκαὶ αἱ φωναί. Μενῷ τὸν 

Θεὸν τὸν ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ 
ν ᾽ ,»» ν , πὶ ῸνΊ. ΚΙ “ οἴκου ᾿Ιαχώδ. Τ᾿ αὗτα λέγουσιν ᾿Ιουδαῖοι - οὐ πιστεύω 

εἰς τὸν Θεόν" οὐ δέχομαι τὸν ᾿Εμμανουήλ - εἰ καὶ 
-»ὠ ΕΣ , ΕἸ λὶ “- ᾿ ΕΣ 

νῦν ἐγχαταλέλειμμαι, ἀλλὰ μενῶ ποτε τὴν ἐπισχο-- 

πὴν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀποστρέψαντος τὸ πρόσωπον αὖ- 
 » , -Ὡ Μ᾿ ᾿ Υς 

τοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἰακώδ. 
3. Δ 9 νὴ ᾿ , », “ »» ς , 

Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωχεν ὃ Θεός. 
Καὶ ἔσται σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ οἴκῳ Ιαχὼδ, 

“παρὰ Κυρίου Σαδαὼθ, ὃς χατοιχεῖ ἐν τῷ ὄρει 

Σιών. Μετὰ τὸ ἐλεγχθῆναι τοὺς ἀπειθοῦντας, τότε 

λοιπὸν αὐτὸς ὃ Κύριος ἀπὸ τοῦ ἰδίου προσώπου δια- 

λέγεται. ᾿Ἐχεῖνοι μὲν οὖν, φησὶν, ἀπειθοῦσι τῇ 

ἰσχυρᾷ χειρὶ, καὶ τῇ πορείᾳ τῆς ὁδοῦ τοῦ λαοῦ τού-- 
εὐ : : ᾿ 

του" χαὶ προσποιοῦνται ἀναμένειν τὸν [Κύριον τὸν 
ἀποστρέψαντα τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴχου 
3 ᾽ 3 ἃ οἱ Ἁ ΕῚ ἘΠ ΕΝ ΄ “ἷ 

Ιαχώδ. ᾿Εγὼ δὲ τοὺς εἰς ἐμὲ πεπιστευχότας, ἄρτι 
: ; »ρπρέβῆη Ἀϑήβην - γάριει 
ἀναγεννηθέντας; ἐν τῷ ἀποθέσθαι τὸν παλαιὸν ἄν- 

θρωπον χαὶ ἀναλαδεῖν τὸν νέον, οἱονεὶ παῖδας ἀρτι- 

γενεῖς, ἁπαλοὺς τὸν τρόπον χαὶ ἀπειροχάχους, χαὶ 

ἀπογεγαλαχτισμένους λοιπὸν ἀπὸ τῶν εἰσαγωγικῶν 
λόγων, καὶ ἐπὶ τὴν τελειοτέραν τροφὴν τῶν μυστη- ᾽ Ερῷ μάζῃ 

Ἑ - ἊΣ , 

ρίων χωροῦντας, τούτους προσλαθόμενος, χαὶ θάλ-- 
- ᾿" -ι ΕῚ Ν , “-Ὁ- 

πῶὼν τῷ χόλπῳ τῆς εὐσπλαγχνίας, προσάγω τῷ Πα- 
͵ . ΑΘ -Ὁ τ χὰ ᾿δ΄ὦἃ - ἊΣ ΦΝ, 5 2 

τρί, Δι᾿ ἐμοῦ γὰρ ἣ δδὸς τῆς πρὸς αὐτὸν ἐπιγνώ- 
ὰ ἡ ὯΔ 2 , ω.νῃν “9 

σεως. “Ὅτι δὲ ἐχ προσώπου τοῦ Χριστοῦ εἶσιν 
ΤΑ 3 κ 5 “-" “- ,΄ Ὁ ἣν 

οἱ λόγοι, οὐδεὶς ἀντερεῖ τῶν μεμνημένων τῆς πρὸς 
« Α 3 -Ὁ νῃ" 

Ἑόραίους ᾿Επιστολῆς. ἼἜἜπρεπε γὰρ, φησὶ, δι᾽ ὃν 

τὰ πάντα, χαὶ δι᾽ οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς 
Ἶ ἘΣ 

δόξαν ἀγαγόντα, τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας διὰ 
᾿ Σ᾿ ὑ ΐν- 

παθημάτων τελειῶσαι. “Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων, φησὶ, 
οὗ “Ν 

καὶ οἵ " ἁγιαζόμενοι, ἐξ ἑνὸς πάντες. Δι᾿ ἣν αἰτίαν 
᾿ ΡΣ » Φ εἴ - ΡΣ Α ΄, οὐκ ἐπαισχύνεται αὐτοὺς χαλεῖν ἀδελφοὺς, λέγων’ 

- “Ὁ ἘΞ τ᾿ Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου. Καὶ Ε 
“' 3 Χ 3 } 1 πάλιν - Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὃ 

τ, 

Θεός. 
ν᾿ " - -᾿ Καὶ ἔσται, φησὶ, σημεῖα χαὶ τέρατα ἐν τῷ οἴχῳ 

».υτοναιο (01, εὐ Ἀδρ. βδοαπάιι5 ὁ ἐπί, Ποοϑὶ ὁ ἴῃ 
ΑἸτῖ5 Μ,55. οἵ ἴπ σα] ραιῖ5. 
ΟΝ εἴοτοϑ αἰ ψαοιῦ ΠΡτὶ παρὰ Κυρίου Θεοῦ, α Ποπιΐπο 

Ἴεο. ὶ 

ῬΑΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΌῚΤ ΥΠΠ- 18] 

ΟΡΒΙσπανο ΤΟΙ τὰν : 41 {ΠΡ τ15. Θδῖ ΤΠ Δ 1 [6 51π|5. 11 

γΘν εἰ το Π15 16. ΜΔ ΗΠ [Ὅ51] ΘΠ] ΠῚ Θυαηΐ 41 οἰ 51-- 
δηΔηΓ]6σ6ηῚ, Π6 ἀϊδοδπῖ. Ομ Ο60 οὐσῸ ΟὈσ σης 
Ιεσϑῖῃ πιεῖ, ἀθ φα θιι5 ἀἸοίτιμη θὲ : ΤᾺ] 5115. οἷὰ-- 

ν65,) οἵ ΠΘΩΙΘ Ἰρ5] ᾿πινΡῸ 1 15. δὲ 605 41{| ροϑϑιιηΐ 
ΤΠΙΓΟΪΘ 5 ΡΙΌΠ 6115 ΟΡ ϑίσπαΐ, ταὶ πὸ ἀϊδοαξ, 15, 

411 σΡα πη 1085 ΟὈΒΘΓν ΔΙ]ΟΠΪ5 5 πη] απο δ πὸ- 

ΠλΪη6. Πηγϑ[θυἸὰ ἱπίϊι5. γθοο πὰ ποὸη ἀδίοσιε. Εἰ 

«υϊ ἀἴοαι, σοηϑι ἀρᾷ : ΠΕ1ΠῚ 50 }Π106ὲ δἷμὲ ἀρονίθ 

νΌο65 Πππάαϊος. Εἰ χερεοίανο ἴλόμπι,, φιιὶ αὐογιὶ 
{ποΐδηὶ ἱμαπὶ ἃ ἄπο ὕαοον. ΤῬϊοαπι μεθ πιά δὶ : 

Νοη ογθάο ἴῃ Πϑιιη : πὸπ Δ πη ἘΠ Δ Πιι6- 

Ἰδηὶ : ἰπηθίϑὶ ππιπς ΡΙῸ ἀθυο]ϊοῖο Πάρθον, 411- 

4ιιδηκ10 ΤᾺ ΠΊΘΠ. γἹ5: [ἈΠ] ΟΠ πὶ Τ) οὶ Θχϑρθοίαθο,, 4εϊ 
ἀν ΟΡΗΙ [οἴη ϑιιᾶπη ἃ (0110 1860}. 

410, Εδοδ δρὸ οἱ ριιογὶ ψιιο5 πιϊ]ιὶ ἀφάϊε Π εις. 

Εἰ ὁγιιπὶ δἴρπια εἰ ρογίοπία ἰπὶ ἄόπιο ὕαοον., ἃ 

Τοοπιῖπο δαναοιΐι, φιιὶ μανίξαξ ἐπι ππότιῖο ϑίουι. 

Ῥοβιίθαιια πὶ Ο] σα  διιηξ ᾿ΠΟΡΘΘ ΠΙ [65 ., {πΠΠῚ 
ἀθιλαιπ ΤΟ ΠΊΪΠι15 ᾿ρ56 ἴπ ὈΙΌΡΓΙὰ ρϑυϑοπὰ ἰο(]-- 

{πν. ΠῚῚ ᾿στταν, πα 11}, [ΟΡ τηδπι δὲ ΠΠἸΠΟΡῚ νἱα 

ῬΟΡᾺΠΙ Πα}τι5. πθης ΟΡ πηροναπί ; 564] ΠΟΙ ηΪ Πιι ΠῚ 

411 ἀν ΟΡ Τ [Δ ΟἸΘ ΠῚ ϑιιᾶ πα ἃ ἀοπ]0 7800}, ριεϑίο- 

ἸανῚ 56 ϑἰ πητϊαπε. Ἐσο ἃιιῖθ πη 605 {τι π᾿ πη6 οὐδ - 
ἄπηι, οθὶι γθοθἢ5. Γοσθηθγαΐοθ, ψϑίορο Ποιηΐπὸ 
Θχαΐο δὲ πον ἱπάπίο,, 4ιιᾶϑὶ ριιθ Ὸ5. προ ρο- 
ὨΪ[05, [6 Π6}105 την Ἴθτι5 δὲ πλᾺ}} Ἔχ ρογίθϑ, ἃς ἴα πη- 

ἄδιη ἃ ΡΥ π}15 ΒΟΥ ρ ΠΡ ΉΠ} ΘΙ ΘΠ ΘΠ 15 οθῖι ἃ ἰδοίο 

5 Π]οἴο 5, ἀ[4π|6 Δα ΡοΡ ΘΟ Ιου 6 ΠῚ} ΠΥ 5 ΓΘ. ΟΡ ΙΝ 
ΘΒ Δ ΠῚ ΡΟ ΒΘΠ 65, ἈΘΘΙΙΠ10Ο., ΘΑ] ΘΙ ΔΘ Ο 116 ἴῃ πηΐδ6- 

ΤΙ οον ἴα δίηιι, οἱ Ῥδίυὶ οἰϊΐογο. ῬῸῚ τη δηΐπ ὦ 

Ἰρϑιιη σοσ Ποβοθπάϊιηι Θὰ ρθαάϊία νὰ ει. Ηφο διι- 
ἴθ γ ῦθὰ ἴῃ ΟΠ Υ 51] ρΈυθο πὰ ΡΥΟΠιιΠ ΑΓ, ΠΘΙΏΟ 

ΠοράνοΥ 7, 41 τη πο: Ἐρ βίο δὶ Ἡρθγθοβ. 

Πδοοῦαὶ ὀπίηι., ἰπάιιῖ, Θμέπι., ρΓΟρίο ψιίέηι 

Οπιτῖα, Θὲ ΡΘΓ ἡτίθηι οπιμΐα, αι πιεῖίος {1105 ἐπὶ 
ξἰογίαπι αἀάμχογαί, αμοίογοηι δαϊμεἰς Θογιίπι μ6 

Ῥαξοίοπθηιν οοηϑιηιιαγθ. Ομὶ Θπῖηι, ἴπαυΐ, 
ϑβαποίΠοαϊΐ οἱ ψιῖ ςαπιοιἰσαπι ει", δὰ τετιο Οπιτιδς. 
Ῥγορίον “μάπε οαι5 αι τιοτι ΟΠ [πεπια ἰμετ" ἔγαῖ γος 
605 ϑόσαγ, εἰἴσοτις : δ᾽ιαιπίίανο τιοηιθχι ἐμιπὶ Μ“α- 

ἐγίδιις πιεὶς. ΠῚ {ἰθγιεπι : ΠΟΘ 660 δὲ μικογὶ {105 
πε ιὶ ἰσεϊϊε 1) 6ιι5.. 

2317. Εἰ ἐγιιπί,, ἰθάυ, σἴσπα οἰ ρογίεπία ἐπ 

4 (οαἴοο8 ποπμ}}}}} ὅτι γάρ. 

6 τὰ Μἴ85. οπποϑ. ΕΠ ὁ ἁγιαζόμενος. Θέαξίπι 1 

αὑτοὺς ἀδελφοὺς λέγειν. ἀπαγγελῶ γὰρ, φησὶ, τὸ ὄνομα, 
ΑἹ ποβίτὶ βὸχ ΝΙ55. 1ἴα, αὖ δἀτ ἴπλιι5, 

δμο.τι.5 2. 

ν. ι8. 

οὶ. 3. ο΄. 
ΓΤ ΡΟ ΕῚ 

Π]|ε4 τὸ. 
-ι3, 

Τεα], 41. 

“2. 



Τοὰ ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΝ 

ἐοηιο ὕαοον. ΑἸν ἶδοθ ριιονῖβ ἃ ΟΠηθῖο Ροσοπο- 

τατ5. [Ογεϊα δσπα, Οἵ ρονίθηΐα ἴῃ ἄομῖο 91860}} 
νυν, τό φἄοπίι". ΓΤ ΓἀΠἴῸ5. ΘΡΔ ἢ ἈΠ ΟΒ51Ο]1.. Ὁ ΠΡΟΐΘ πη} |ὰ 
ΡῈ 
βου ἐς ἧς 

ΟΝ ΤΣ ρμοὶ 

5.1: 

Σεα. 35.6 

“εἶν 9. ἦο 

“εἰ.κ2.10 

ῬιυιονῚ ΣΦ 4ῈῚ νυ Ἰμητιιὴ «ἀ]  6η ΠΠπσιι]5 ΤΟ τΙΘ Π[05 . 
ΠΟ ΠῚ 1165 50 Π]ΠἸοοὶ ᾿ἀἰοΐα οὲ ΟΔ]ΠΠ6ῖ, τἀτηθη ΘΡΙ τ5 

58 ΠΟΠ Δαν θη τα) ΟΠ Ἶ 115. ᾿π Δ Π᾿!Γ6οιαιη το 4 146-- 

Δα ΠΕ: ἃ 116 ἀοπονιμ ἰν ΙΒ ΟΠ ΘΙ 5 ἢ σ 110 
ΡΥ ΟΠ 61 ΟΠ ΟΟσϑα ἢ 510] [556 Οϑτθ που". 

«Δ άἤ]ιοοο αΠΠ ποι ἀτιτ οἵ. πο πη 5] ΉΠΠῚ 651 οἰαιι τ 

116... 411 δὰ βρθϑοϊοβαμι ρον απ βδοάθηβ,, ρῸ. ἴηνο- 

ΠΟΘ ΠΟΠλΪ ἶς ΟΠ ΡΊΞΕ] ἃ ῬοΙγῸ οἱ Το πμπ6 Ροι- 

Τδοῖαμ ρϑάπιηι απ τα θα ΟΠ πα}, Πρ Πα τς Ἰρϑῖπ5 ἢ 

ΟΙΔΠΠ15 ἃσ ΤΟ ΒΟΥΆΠ15. Τη ἡἴι0 5,5 Π0. ΟΠ ρΙοἴα. οϑὶ 
ΟΥ̓Θ Π5. 1ὰ ΡΙΌΡΠΘεα : 7 πὸ φαϊΐοι, πὶ ξογυιις., 

. οἷαι. δ᾽ σθτιη ἜΡα ΤΟ ὍΔ 5, ἃ ΤΠ ΟΡ 115 Θχοϊαία. 

«ΒΙδασιι. [Ὁ6᾽Ὸ [ΟΡ ΓΘῶΡ ΘΔΡΌΘΙΪ5. ΠΟΡΓδ,. ΘΧ 86 ἰρ515 
ἴῃ ῬΘΙΡῚ δοροϑϑι Δα αρονίδο, ὃ 
«ποι τὸ ἀ11ὰ,. 41 ἃ} ἀρΌΒ510115 σοϑία σιηΐ δά 

ν ποῖ] δο] ἴα, οἱ 

Το. ἁτιῖο 

βίσπα ἃς ΡγΟ σία, ΟΠ ΠΪα [Ἀοΐα διιπι ἃ Πρὸ 8ὰ- 

Ῥάοῦ., 4π| Πα αν ἴῃ πιοηΐθ ϑῖομη. Ῥὰν [πουὶϊ 

Τλθῖιηῖ. Θά θα τ Τλϑιιπι ΤΠ 6 σοῦ 6. ΘΧΘΙΡΟΙ τι]. 

Οῖ5. ἀπ τ η}. ΑἸ Πτπι5. ΘΧΘΡΟΙ ἔπππ|ΠῈ ΤΟΙ Πτι5.,. Πἶδὶ {πὶ 

ἀθοϊαναπέαιη. {Ππ|Ό ΘΠ11 ἀν 1] 61. 

εν. τή. “ἸΟΙτα" ῬΥΠΠΟΘ 5. ΠΝ ΠΕ ὙΊΡΠαΠΠ5 Τ)6 5, ἃ πὸ ἀαῖα 

560 θι6 015 βίσηα ἢ ΠΊπο ἀπ ῖθη Π πιο ῖ δὸ5 «πὶ ἴῃ 

ΟἸιν δίνην ΟΡ οἰ 6}. θ 16 .Ὸ5 ἀρ} ]Π αν, πο Π)0- 

Δ  Πτ|5. σατιβα ΘΟΓΕΠ {|| Ἰρδῖιπι ἰαπ Π ]} απ., ἂς ἰ- 
λημει. αν ΘΡαπς, Ποξαπσια ἐπὶ αἰ ππῖς,, Τυι οἷς οἱ ἀϊοοη- 

" 
τῦτι ἐν τ τι5..,. οσο αἰμεἰϊς ψειἰε] ἐπεὶ εἰϊοιεν ἢ γϑϑροπ ον : 

Τα ογὸ {πιξαπίϊιεην εἰ ἰποιοτεζπγι μον [οοϊ (ὶ ἰαιι- 

ἐἰθηι. ΤΠΠ|16 πὶ μὴ ΠΙΆ ΠΙ65. γοσανἹ 605, {|| οορϑὶς 

10: ἀνονυ ϑι ῬΑΓ ΠΑΡ ΊΙΩῚ γ᾿} 15., ΥΘ5Γ ΘΠ ΙΒ 6116 1 Υἱὰα 5 μας ο[α- 

Δ!α]}ν αα 
ΓΝ 

(ο. 

ρλ)ιες. 

23. 
(οἱὸὺς. 

)ὺ. 

τ 

4: 

3. 

μὰ θα ηΐ, ἃς δἰτπὶ σ᾽] ουἸοβὶβ ο ΠΟπου οἷς νους ΡΓῸ- 

ΒΘ ΠΟ α παν. 566 ΘΕ] Π10 Ἰθοὸ αἱ : (οηἤιοον εἰνὶ, 

Ραίον", 1) οηεῖπο οἰοἰλ δὲ ἰΟΥΤῸδ, για αὐςοοπαϊειὶ 

λιθὲ α 5καριθηίϑιι5 δἰ ργιιδηεῖδυις, οἱ τονοϊαςιὶ ρα 

Ῥατνιεἰῖς. τλο5 ππ]άτιθ αὶ [πορὰ πὶ βου μηο πο ΡΠ], 
δἵ γϑυθί τη 6 ΠΥ 5ΓΟ ἸΟ αι αἰσηαιῖ, ΙΓ Πα αι ϑΡ1- 

ΜἾΤ5.5. ἀΡΡΟΠ]αΣ ράννι!οβ. Πα σιιο γ οι" {Ππ4, δ δοὸ 

680 οἱ μιιογὶ., ΘΙ ΘΟΙΟ5. 5105. 515 ΠΠΠΠοα ; ατΐα Ομ 

δία διιμὶ ηνιπεϊϊ, οἰθοὶς ]Π οιις, τι δον είς 

δαρϊεπίος. (υ]βή 15. ἰβῖτιιν" ἀΟρΟΠΪ γοϊογθπι πο- 
1ΪΠΘΠῚ 5. 41] Συυχ τα. ΘΥΤΟΥ 5. ΦΟΠΟΙΙ  ἰσοθη[ἰὰ5. ο0}"- 

Δ τὰ}, 111 γΘ᾽Ὸ ΠΟνΊΠ].,. {11 ΓΘ ΠΟΥ ΔΓ" 

ΓΈΔΙΕΙ τοῦ ἰακώξ. ΑΒοβὲ τοῦ ἃ ποβῖτῖς βὸχ (οατοβις. 

Ἀ ΑΔΠΧαὶ 5ὸχ ΠΡΥῚῚ στερεωθεισῶν αὖτ Ὁ ἘΔ1Π αὐτοῦ. 

»ΈΔΜΙΗΙ καὶ τὰ τέρατα παρὰ τοῦ Θεοῦ, Τ)εβιιπὶ ἴῃ ΝΙ55. 

οσύήχει. Αἴ 5ὸχ 35, προσ- ἁΥγποὰ}, Πα Ἰοπϑο απ π' 

ἥχεν. 

“Ηκο νεῦρα, ὁ λεγόμενος ἀρχ! στράτηγος εἴα. φιιὶ εἰϊ- 
οὐμν Ῥηϊπεορ5 ἘΡΞ ΟἿ.» Βα Πηϊὰ 51 οχ (ος5. ὃ, 1΄ς 

5. 

Ρ» 

ο 

; 
3 ἀρτίπους γενόμενος, 

ΒΑΒΙΠῚ ΜΑΘΝΊΙ. 

ἸἸαχώδ. Παρὰ τούτων τῶν παιδίων τῶν ΟΥΘ ον 

θέντων ὑπὸ Χριστοῦ δυνατὰ σημεῖα, χαὶ τέρατα ἐν 
ς ΠΝ Ξ ἢ : 

τῷ οἴχῳ' ᾿Ιαχὼδ ἐπιτελεσθήσεται. Παιδία ἦσαν οἵ 
ἘΟ ῊΣ ται φ ἘΣ Ν 
ἀπόστολοι, τῇ καχίᾳ νηπιάζοντες - οἵ πρῶτον μὲν 
πῆ ἮΣ ἐΚτ: Ξ: ὶ 

γλώσσαις λαλοῦντες, ἰδιῶται ἀνύρωποι χαὶ [Γαλι- 
Η͂ " ᾿ ᾿ ει 

λαῖοι, πᾶσι φανερὰν ἐποίησαν τὴν ἐπιδημίαν τοῦ 
᾿ ἥΑς ἐΣ 

Πνεύματος, χαὶ τὴν γενομένην ἐπ᾽ αὐτοὺς τῶν χα- 

ρισμάτων διαίρεσιν, καὶ τὸν μερισμὸν τῶν γλωσ-- 
ξ - ὃ τς 

σῶν. "Ἔπειτα γνωστὸν σημεῖον, ὃ ἐπὶ τῇ ὡραία 
᾿ῷ ἜΕΖὰ τῇ το ΑΝ τὸ τὸ 

πύλῃ καθεζόμενος χωλὸς, παρὰ Πέτρου χαὶ Ἰωάν- 

νου, διὰ τῆς ἐπιχλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, 

ὅ στερεωθεισῶν αὐτῷ τῶν βά- 

Ἔφ᾽ ᾧ καὶ ἘΡΑΠΡ ἢ ἣ πυλαιὰ π 
νΝ 

, φῆτε ροφητεία, ἴ 

Σημεῖον ἦν 

σξων. 

τι Ἴ ὅτε ἀλεῖται, ὡς ἔλ φος; ὃ ἼῶλΟς: 
ΕΝ -- δὴν ἡμὰς 

ἣ “Δορχὰς, ἐχ νεχρῶν ἔγει βομένη. Σημεῖον ἣν αἵ 

σιδηραῖ πύλαι τῆς φυλαχῆς, αὐτομάτως ὑπάνοιγό- 

μὰ λυόμενα" μεναι τῇ ἐξόδῳ τοῦ Πέτρου" τὰ δεσι " 
᾿ ᾿ υ 

νὼ Ψὴ ὅλον ἀεὶ σαὶ πο ὴ 2.2 δέος ΄ 
χαὶι ὅσα ἀλλὰ ὁτὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο εἰς προς 

εἰ -ς 7) ΠΤ ἴπὴ 
ρωσιν τῆς θεότητος τοῦ Μονογενοῦς. Ταῦτα δὲ πάν- 

᾿ . ν τὶ 
τα τὰ σημεῖα χαὶ ἢ τέρατα παρὰ Θεοῦ ἐστι Σα- 

᾿ “Ὃς 5» - τι ἡ ν ἊΝ Ἧι 

θαὼθ,, ὃς κατοιχεῖ ἐν τῷ ὄρει Σιών. Θεὸν Σαδαὼθ 
νι ἐς τι - ᾿ τ ΕῚ 

τὸν Θεὸν τῶν στρατιῶν νοεῖν προσῆχε. Τίς δὲ ἀλ- 
δῇ ἜΘΕΝ Ἐν τλδ, σις 

λος τῶν ΟΈΡΧΈΙΩΥ Κύριος, ἢ ὃ λεγόμενος “ ἄρχι- 

οηπεχῆι γος τῆς δυνάμεως τοὺ Θεοῦ, παρ᾽ οὗ δέδοται 
ἐπε τ] - δεῖ Χ 

τὰ σημ. τι οξ παιοιὰ οἱ εἰς ἄρι- 

στὸν πεπιστευχότες, δῆλον μὲν χαὶ ἐχ τοῦ εἰρηκέναι 

εἴα τοῖς παιδίοις ; ̓ Ξ 

: Ξὶ Ξ : 
τὸν Κύριον περὶ τῶν αἰνούντων αὐτὸν, χαὶ λεγόν- 

- ὔ ἈΝ ΑὟ 3 

τῶν, ὭὩσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, πρὸς τοὺς Ἴου- 

δαίους τοὺς εἰπόντας αὐτῷ, Οὐχ ἀχούεις τί οὗτοι 

λέγουσιν; Ὅτι ἐχ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων 

Ἰατη τσ αἶνον. Νηπίους γὰρ ἐχεῖ εἶπε τοὺς τέ- 

μνοντας τὰ βάϊα τῶν φοινίχων χαὶ τὰ ἱμάτια ὭΣ ΡΟΣ. 

νύντας ἐν τῇ ὁδῷ, χαὶ τοὺς χβαθσητας χαὶ δοξολο- 

ὶ ἕτ 
, 

τερ 
τὴν Ἢ 

μιν: αὐτόν. ᾿Αλλὰ χα ὠϑι, ᾿ΙΠξομολογοῦμαί 
ΣΥΝ ἌΡΙΡΣΣ 

σοι, Πάτερ, Κύριε τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῆς γῆς; ὅτι 

ἀπο ΣΟ χεῖς συ ταῦ ἀπὸ σοφῶν χαὶ συνετῶν, χαὶ ἀπε- 

χάλυψας αὐτὰ νηπίοις " νηπίους λέγων τοὺς μαθη- 
; ἐΡΣ ς Ἐξ ᾽ πον τις 

τευθέντας τῷ λόγῳ, καὶ διὰ τοῦ Πνεύματος τῆς ἀπο- 
νὰ τ , .Χ ΄ 2} ΟΝ δος ἕϑῖοις, 

χαλύψεως τῶν μυστηρίων ἀξιωθέντας. ᾿Ιδοὺ οὖν ἐγὼ 
" ῃ ΡΥ) “ἢ ν 3 λ) ᾿ ξιος «ἄξιον 

χαὶι τὰ παιόίῖα, οὀείχνυσι τοὺς ἐχλέχτους εαύυτου 

διότι 'Γὰ μωρὰ τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὃ Θεὸς, ἵνα 

χαταισχύνη τοὺς σοφούς. Πᾶς οὖν ὃ ἀποθέμενος τὸν 
Ν Ν ᾿ ἌΡ 

παλαιὸν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον χατὰ τὰς ἐπι- 
φὰς, ἤτον ἢ ἣν κτα,. σὴ ᾿ , Ε 

θυμίας τῆς ἀπάτης, χαὶ ἐνδυσάμενος τὸν νέον, τὸν 

ΞΖ 1θῖ, ας ποΐαε Ομ θο ἤβιιβ, υἱάδειν γνοῦτπι5 ἀπκο- 

Τὰ5 ἀεπί σαν, 4πᾶπὶ ἴρ5ο Ποῖ ΕἼΠ1ι5. δυο δοΐοπι 

1110 ἴῃ Ἰοοο αἷξ υἷγ ἀοο Ἰββίπλιιβ, Επβοθῖιπι γόος ἄρχι- 

αἰ ετὸ- στο 
ἕ 

ὅπ αι }5 πα πη θα [αΥ} ἀπ [ΟΤΘ ΠῚ, Ὁ  ἅ]Π1ὰ ΠΟ λ] 18, 

ἀτηγος ΠΡΘαἕου αἰ, 14 σπὲ ἴαοι!ε αἀάποῖ!, 

τα οαπὰ νόσοπὶ Ὁ Επιβοθῖο πια τα πὰ οπ5οὶ 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ. ἘΒΑΤΑΔΙ 

ἀναχαινούμενον χατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος, παιδίον 

ἐστὶ ἃ χατὰ τὸ μυστιχὸν τοῦ Χριστοῦ. 

Καὶ ἐὰν εἴπωσι πρὸς μᾶς, ζητήσατε τοὺς ἐγγα- Ὁ 
στριμύθους, χαὶ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας, τοὺς 

χενολογοῦντας, οἱ ἐκ τῆς χοιλίας φωνοῦσιν " οὐχ 

ἔθνος πρὸς Θεὸν αὐτοῦ ἐχζητήσουσι : Τί ἐχζητοῦσι 

περὶ τῶν ζώντων τοὺς νεχρούς; Νόμον γὰρ εἰς βοή- 

θειαν ἔδωχεν " ἵνα εἴπωσιν: οὐχ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, 

5: οὗ οὖχ ἔστι δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ. Καὶ ἥ ἥξει 

ἐφ᾽ ὑμᾶς σχληρὰ λιμὸς, χαὶ ἔσται, ὡς ἂν πεινά- 

σητε, λυπηθήσεσθε, χαὶ χαχῶς ἐρεῖτε τὸν ἄρχοντα, 

χαὶ τὰ πάτρια. Καὶ ἀναδλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν 

ἄνω. Καὶ εἰς τὴν γῆν κάτω ἐμδλέψονται. Καὶ ἰδοὺ 

ἀπορία στενὴ, καὶ σχότος, “ θλίψις χαὶ τενοχωρία 

χαὶ σχότος, ὥστε μὴ βλέπειν. Καὶ οὖκ ἀπορηθή- Ε 

σεται ὅ ἐν στενοχωρία ὧν ἕως καιροῦ. Οἱ μὴ κατα- 

δεχόμενοι τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου, οἵ 
πες τὸ χήρυγμα ὡς μωρίαν, χαὶ ἐπὶ τῷ σταυρῷ 

σχανδαλιζόμενοι, ὅταν αὐτοῖς συμδουλεύωμεν ἐπα- 

νελθεῖν πρὸς τὴν ἐπίγνωσιν, ἀντιπροτείνονται ἡμῖν 

τὰς ἐκ τῆς ἰδίας πλάνης παραινέσεις, λέγοντες" 

ζητήσατε μὴ τὸν Κύριον, ἀλλὰ τοὺς ἐγγαστριμύ- 
θους, καὶ τοὺς ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας, τοὺς χενο- 

λογοῦντας. Καὶ τούτου μάρτυς ἣ πεῖρα. Οἱ γὰρ 
προστετηχότες τοῖς εἰδώλοις, ὀνείροις, καὶ χληδόσι, 

χαὶ μαντείαις δαιμόνων προσέχοντες, χαὶ αὐτοὶ τὴν 

ἀλήθειαν ἐξουδενοῦσι, χαὶ ἣμῖν συμδουλεύουσι τὰ 5ι5 

τοιαῦτα " ἐξαιτεῖν. Διότι ἐνέργειαι πλάνης ἐπὶ χα- ἃ 

ταστροφῇ τῶν πεπειραμένων αὐτοῖς ἐνεργοῦντα: πα- 

ρὰ τῶν δαιμόνων" νῦν μὲν ἐν τοῖς ὕπνοις φαντα- 

σίας τινὰς " περιιστώντων, ἢ συμθουλὴν ἐχούσας 

πάθους σωματιχοῦ, ἢ ποτα τὸ μέλλον. 

Δύνανται δὲ τὰ τοιαῦτα Ἔπυετῆν οἱ δαίμονες - περὶ 

μὲν τὰ τοῦ σώματος πάθη, διὰ τὸ διθρατιχίστερος 
εἶναι τῶν ὑλιχῶν ἃ ἰδιωμάτων, χαὶ ἐπισχέφθαι ποιό- 
τήτας βοτανῶν, χαὶ τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν πρὺς τὰ πάθη 
χατάλληλον. Περὶ δὲ τῶν μελλόντων πολλάχις τ προ- 
Ἂ γουσὶ τὰ ἤδη γενόμενα, ἣμῖν δὲ μήπω τς Β 
σμένα, ὡς ἐσόμενα ἡμῖν ἀναγγέλλουσιν. Οἷον εἴ τις 

ε χαὶ παρ᾽ ἡμῶν ἀχούσας παρουσίαν τινὸς ; ταύτην 

"5 - 
ἐξουθενοῦν- 

ὦ Τα πέεγαιο (οτηθεΐ, δὲ 11] 4ασξιον ΝῖΞ5, ΑἙ δα 
χατὰ τὸν μυστιχὸν Χριστοῦ λόγον. 

Ὁ  εἴεγεβ δψαοι Πἰθτὶ χαὶ θλίψις. Ηος ἴρϑο ἱπ Ἰοὸ 
γοσε5 χαὶ σχότος εχ νεϊυβίϊοσε (οι θθῆβη (οάϊεε οἱ 
ΕΧ 1115 «ππιαΐπον δα] 4 Ἰ πηι ; πες ΠΣ . δαϊίτπι ἴπτο- 
πἰζαν ἀρᾷ ΓΙΧΧ, Βαβι ἸΡΊ ἄθ πη ΑἸ Πα] Μ55. ἐμδλέπειν. 

ΓΈΛΙΗ εἰ Ἀερ. Ρυίπιιϑς τὸ κήρυγμα, τοῦ εὐαγγελίου. 
ΠΙυά, τοῦ εὐαγγξλίου, ἴῃ 411|5 φαΐπαιε Μ55, ἀδεϑβί. 

1 ΑπΕζα Ξεχ ΠΡτὶ ἐξαιτεῖν. ἘΔΙΠ ἐχζητεῖν. Ουοὰ 

Οαγίουῖτι5. οοπεοῖαγα “ποίας ἀϊχογαΐ, ἰογίαϑϑε ἀρπᾷ 
Ῥτοορίτπι Ρὰρ, 139 ργὸ γινομένων Ἰορεπάπι ε55ε πει- 

τον. 1. 
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Ἰαχία Οοπαάϊιονῖβ ἱπηασίπθιη,, 5 εχ τηγϑίϊοα Ομν- 

511 56 πίθ ΠΕ ἃ ΡΈΘΙ 6ϑε. 
τ. ΝῚ οἱ αϊχοτίσι αὐ νος, Οιιτγίιθ υδπιγί- 

ἰοηιιος . οἱ δος ηιιὶ 46 ἰόγνα ἰοχιιεπέιτ, ναπα ἴο-- 

ιιεπίος., ιιὶ ἐδ νεπίτϑ νοοϊξετατπίιν : δοπτπια 

δέπς αὐ Π) επίτπ σείεται οα ψεῖγοτι ἢ Οτϊά δι πεϊσιιπξ 
ἐδ υἱνὶς τποτίιιος 2 Πόσοπι δηΐπι ἐπὶ ατιατϊίπιπι 
ἀεάϊε, πὶ ἀϊοαπὶ: δοπ σἴοε νογῦμπι θα, δ 

{πιο τιοτι ὁδὶ ἄγε ταιπεγα εἶδ δο. ΕἸ νεπῖδΐ σι ΡῈ Γ 

νος αἶσα ἔαπιες ; οἱ εγὶξ, τιΐ δϑιισίεσι τς. οοπίτί-- 

κἰαδιπιϊπὶ, εἰ τιαϊεαϊοειῖς ργϊπιοῖρὶ, εὲ ραϊτιϊς ἰ6- 

αἰϑιις : δὲ ϑιιδρίοίοπε ἵπὶ οιδίπμιπι σιίγσιιτα. Ετ ἴπ 
ετταπι ἄδογϑιπι ἱπερίοίοπί. ΕῈ ἐσοθ δσοϑίας ατὶ- 

διιδία, εἰ ἱοπιεῦγ, αξϊοιῖο δὲ ἀπριιδίϊα; εἰ ἰθπε-- 

γα; ἴΐία πιὸ ποτε νἰάδαπί. Εἐ ποπ ἀεβεῖεί, πιεῖ 

ἐπ᾿ αποπϑδίϊα 65 τισητπιε αὐ ἐδπιριι5. Οὐ] ποῖ δχοῖ- 

Ρἰαπε Ἔναηϑ6}}} νυ πη, δὲ {π85] ϑἔμ ΕἸ ὰ τη 5ρδν- 
παπὲ 1{ΠΠ|π|5. ΡΥ ἀἸσ ἔπ ΠῚ, δὲ 4Ό5. οὐχ εϑὶ 
ΟἰΘΠΞΊΟΠΙ , 115 ΟΠ ΘΈΠΏ15 διοΐονοϑ πὲ τϑάθαηΐ 

δὰ Πᾶπο ΔΡΠΙΠΘΠΕΙΠῚ., Ὑ]ΟΪ551Π| ΘΟΠ51Π1ἃ 6 5110 6Γ- 
γΌγ6 ἀδργοπιΐαᾳ ποῖ] ἄδπὶ, ἀϊσαπῖεβ : Οπϑουῖα 
πῸη ΠΟΙ ΠΏ Π., 564 γε πεν! οπ05., εἕ θο5 48 46 

ἴογγα Ἰοααπ πιν, γἂπᾶ ἰο πθηΐθ5. Αἴ μά ΠῸΟ ΓΘΠῚ 
τοϑία παν Ἔχ ρου 6πεϊα. Οτ 6 Π1π| Δ ας πὲ 140]15, 

ΟἿΠῚ 51Ππὲ 5015, ΕἸ νη ΔΈ ΟΠΙΡῖ5 δὲ ἀπ ΟΠ τ π 

ΟΥ̓ΔΟΙΪ 5 αἰΐθπε, 11 ΠΙΠ11 δοιιπε νου αΐθπι, ποὸ- 

Ῥίβα|ιθ βυδάθπε τὶ ἔ]1ὰ δα ροβοᾶπηιβ. Νά 4ώ- 
ΠΊΟΠΕ65 οἰβοιιπε, τι ἢ 48] Θχ ρου ππέαπι, δά ϑιιᾶπι 
Ἰρβουῦαπη ΒΟΥ ΠΙ ΟΊ ΘΙ Ἔρραηΐ. Εἴ Ζυ δ πὶ ππιπο η1|85- 

ἀπ ΥΘΓΠΠῚ ἱπη 5 ἼΠ65. 1Π 5ΟΤΏΠΙ5. ἘΠΕ ]ΠΙ6 511501-- 
ἴὰπὲ, Φαῖθιι5 ἃτιξ ΘΟΥΡΟΓΘΑΓΊ ΠῚ ἘΡΟΤῚ ΠΙΑΙ ΠῚΙΠῚ οτι- 
γΑ1Ὸ ϑισσθυϊταν, ἀτπιξ Γαξαγα ὈΓοοπιιπειαηΐαν. Β 65 
ΘηΪπι Βα] 5 Π]0 1 ΘΕΓΠΕΓΘ Ροϑββιιπξ ἠςθηοπαβ. Αἀ 
ΘΟΥΡΟΥΪΒ ΠΊΟΡΓΡΟ5 4π0α δἰππεῖ., δὺ5 ργνϊἀθηΐ, 
404 ρΡοΥϑρΙ ΟΔΟΙΟΥἹ ᾿Π ΘΠ} ἔδουταῖθ Ργερ 11 οἷπὲ 

Δ ἀσποβοθη 5 μηδ θυ ρυοργιθίαϊεβ, σαοάσιο 

ΒΘ Ράστιτη {τ} 1ταἴ85., δὲ ΘΑΥΊΙΠ ὙἹΠῚ ΠΠΟΓΌΪ5 οἵι- 

γΆ Πα 15 Ἰἀοπθᾶπι πουῖηξ. Οτοά νογῸ βρθοΐδϊ δά [ι- 

{ΡῸ5 ΘΥ̓ΘΠ ΙΒ , 525 ΡΘΠΙΙΠΊΘΙῸ {{1|88 18 ΠΊ ΠΟΠΈΘΟΓΟ, 

Ρυφάϊοιππε;: δὲ {πὲ ποπάτμηη δ ποβίγαπι ρογνο- 

ρωμένων, 46 εἐο ΔΌΡΑΤΙ τῖκ ρόββα ἀγβιτατπγ. Ναπι 

Ἀοΐοῦ ποβίεσ, 4πὸπὶ ῥαϑββῖπι σομΊρη]αντξ Ῥγοοορῖπις, 

Ῥάυ]ο ροϑὶ ἴα Ἰοχαΐξατν, δεότι ἐνέργεια: πλάνης ἐπὶ χατα- 

στροφῇ τῶν πεπειραμένων, εἴς. Ζεπιοπες ἐπῖπε ε0)-- 

οἰμσεξ, τξ ἐξ ει εαρεγμπέϊι", ἀεὶ σίαπε ἔρδογτετπε Ρεν- 

πίοίεπι ἐγγ πί. 

ΒΈΝΜΙΕ τινὰς παριστώντων, εαλίϑεπι εἰ γεργσεπ- 

ἐαπὲ ἱπιασίπες. Αἴ αἴοεγααε (ὐοπιρεῖ, εἰ 4111 «παίιιον 

Μ585. περιστώντων, τιπεϊείϊδειῖ ε)ισπιοεαῖῖ υἱοῖς ψιαςσὶ 

οἴπσιπί εἰ εἰγεμπιῖαπέ. 

ς Ἐ4ΠῚ εἰ Νἴξο, ποππ]}}} 
Ὰ 

πα ἡμῖν ἀχούσας. 
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ΕἾ 

[1 

ν. 

καρ. 9.1 

΄τὸ [Ὁ 



ἐνίάεπι. ὖς 
13: 

Ὀμὶ..3.1τ0. 

τ, 

πόνο ποι ταπι, ΠΟΡΪ5. ἀππαπιαηῦ “ιαϑὶ πτνα. 
Νδο 56οι15 Ὧ0 δἱ συϊϑρίαηιν {πὶ ὁχ ποθ. Ἁ]ΤΟα] 15 
ἁἀνοπίιηι ἀπ] Ἰν σϑοῖ,, ΘΕΠῚ ΘΒ ΓΟἸΆΠΕΙ [ΤΠ 118 ΠῚ 

Γαται στιὰ ΓΘΠΙΠ ΕΑ ΘῈ... ταὶ ἀππηὶ ΡΟ οἵα Θ586 νἱ- 

ἀθθθῖτιιν, ᾿π 16 σ]οΥα πὶ Ρ6} [τα θπι νθηθῖν. Ἐπ πο 

αα τηοάπιηι οἱ ἀφποποβ., 115 {αὶ [Δ 0116 ᾽πὶ ΘΡΡΟΥΘΠῚ 

πα πιοὶ ροβϑιιηξ, δὰ “τι85 Ἰᾷτὴ ναΐα 5πη1 οἱ Ποὶ ἀ6- 

ογοίο θυ! σαῖα,, Ὀ]ΘΓ πη τι ἈΠ παι π ρα πῖ. 510 οἵ 
γϑητ]οιια ΠΠ|ὰ ΟΡ6 ἀφιηοπιπ πιιητῖαν! ΒΔ ὉΠ] 

. Γαϊαγὰπι 5 ρασθην. Εγδης θην ἀφο πος. ὅπ] ἴη- 
ἀπιθναπε Βα πη 6 115 ὈΘΥΘΟΠἀπῚ : σαὶ «θα αὐ ἰσβοπὲ 
ἀδπηπατον πὶ πι Ἰοῖτι πη ἴῃ ΘΠ] 6) ἀατιπη., Ἰα τὰ ΠῚ 

ἃ Π6Ὸ 5616 ΠΕΪΔῊῚ τ ΡγΓΟρυα πὶ παυγαηΐ. Τίδητιθ 

ϑθητ65 ΠΟ ΓΙῸ ΠῸ5 60 ἱπαπιοιιπι ας ἃ ἀρ] ΟΠ Π 115 
ἀἰδοϊρίδηγαν, οὐαὶ ἀϊοπι : Ἐχααγτθ γθπε]ο- 
4105. 41] ἀδ ορρὰ Ἰοάιαιπίι", ΝΘΖ6 δηΐπη ἴσο ΡῸ 

αὐιάθηΐ., Ὑϑυ]ὰ βιὰ 6 ο20}15 Θ550 δχρονίαία. {ἃ 1Π 

Βδρπονιη [1]0}15. 11 οτϊα τ ναϊο5. {πῶ5 ΟῚ] ϑ8 116 

Ἰοαιοθαῖαι", ἀἴοοραι : 7 Ἰθο 650 ἄδθος ἀϑοθπάθπίος 

6 ἰοττα. ΤΕ] βηηοϊ Θηϊη δὲ ΡΠ Ποῖτιπη. Θὲ ἴγατιϑ 
ψ ΘΠ] ΟΡ μ : ῬΡῸ Π ΘῊ [1 56. ΠΟΥ ΠΟΤΈ ΠῚ ἃ ΠΪ- 

ΠΊἃ5 ΘΥΟΟΔΓῸ : τι θὰ αἰῶ Ζυφου απ", ἀδίθ σα τιν. 
Τοῖπ ῬΓΟΡ μοί. ϑιιᾶπι. οἰγτοα, Πα] πϑπιοϊ «0105 ἃς 
[ἈΠ] οἰὰ5. ΞΘ Π ΘΠ ΕΔ ΠῚ 5} πππ τ. ἀἴάπιο ῃῸ5. ἄθοο- 

Ῥίον δϑ ῬΡῃΟ παι πτϊαι 6556 γα] πο5, ἀϊοθηβ: ἢ ἄνα 
ἰοηιιοπίος., ψιὶ εἶδ ν δεῖν υοοὶ [ογαπίμγ ; θὰ αὶ 

ΘΧ 811ὰἃ Ἰρβουτπὶ νοὶ απίατο Ἰοιιι Πει)". ΝΟ ΘΠ ΠῚ 

18}15 αππθ δάοοίξιϑ οἴαϊαν, σοα σοπἤοῖο ἴῃ σῖιο 

οονάθ πηθπάδοϊο., ϑρθοϊα ον ΠῚ ΔΠΙΠλ11Π). ΘΟ 5]- 

Ἰπαπηιι6. σοπ]θοῖλ π5., δὰ (δ ἃ 1πδὶριθηΐοβ ἦ6- 

οἱριθηοβ 5101 ρνροβαῖανα ϑιηῖ. ἸΟΖαΠΓ}). 

419. Απὶ ἴον ἠδ νϑηῖνο Ἰοηιπιπίθι 11, 4πὸ- 

απ ἄδιι5 νυ π ον δὲ : 4π| Ο νοϊπαρίαϊθμηι δχ οἶμθὸ 

ἂς Ῥοῖι Παβοθη θη ἀσιπ ΟΠΊΠῖα. ΟἸΑΙΟ ΓΘ ΠῚ 
ΠΟῸΠ ἈΡΘΙΛΑ ΡΣ 41 ΠαΡΊΟ]05 οἵ νϑπιν ]οήιιο5. 05 
6556. αἴχϑυῖς, αὶ οἢ» νοπίροπ Δα ρ] ππιηι οἷ- 
παλ]απὶ ἀοἰν πα μλ., ὈΘτα Ι5 16. [ΟΠ ἐς 5ρ6- 
οἴδθιι 5101 αἰησιπι: πὶ ἀπο ποπ δχ ἀπο 
ῬιΟίου ἢ: ΒΘ ΠΟ Π65, γαπὰ Ἰοσυπιητι". Τά ιιθ [ιν 
ἃ ΠΙΘο. ΟἸ]5 6115. Θ ΠῚ) ΠΟῚ αοϊ!., δα πδὶ 40-- 

οϑδϊ . ΟΠΊΠΘΙῚ 510] ἃ ἴμ}} [6 ΠῚ, πιὰ 1115. 6556 
Ῥοϑδῖι. ΠΠπὰ ἁαΐθηι : ἢ ΌσπΘ αθηι5 ἀα 7) διιτη 5ιίτίηι 
ὀχηπῖτουί ὃ Ἰθο πη 0 ἸΠ.6}}16] ἀδ|θθὲ : ΡῈ Π5 4ατ- 
ἸΠθοὲ 46 τὸ χιιαπι γα] δἀοοοιὶ, Π60 510 φιδοβιῖο- “ἢ 
Π6ΠῚ ΡΓΟΡΟΙΪ,. Αἴάιιθ 5θμ θη τα ἀπο ἀαπαα5 οδτι - 
ἃ ᾿θβθηάιιμι δϑὲ ΡΘῚ ἱΠιΘυΟΘ ΠΟ μΘ ΠῚ, ἢογιγιδ 

«αυϊάαπι παρ᾿ ἡμῶν. Νοχ ΘΟ εἰ αἰαὶ 55. τὴν ἐχ τοῦ. 

ΑΥ ἴῃ αἰτῖ5 Φαϊυισαπι ᾿ορῖταν τὴν τοῦ. 

ἃ ΨοΊεγοβ αἰϊψαοι ΠΥ μιετασχηματίξοντες; ᾿ ΑἸπαυατῖο 

Ῥοβὺ οὶ οὐ ἄπο Ἀ155, ἐπὶ τοῦ Σαούλ. ΑἸ} φααίιον ἐπὶ 

τῶ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΛΟΝΙ. 

τῷ προσδοχῶντι ὡς μέλλουσαν ἀναγγέλλοι" τὴν ἐκ 
πΣ ΠΑ ΠΕΣ Υ ΡΥ (4 5) ὁὃ Ψ;, ε τοῦ δοχεῖν προφήτης εἶναι δόξαν δι’ ἀπάτης θηρώ- 

᾽ Χ Ν }} 
μενος. Οὕτω χαὶ οἱ δαίμονες τὰ διατετυπωμένα,, 
(ἶ » ΤᾺ οἦ.΄ὺ ’, Ἂν ΄ ὅλ τὰ ἀποφάσει Θεοῦ δημοσιευθέντα, ἀνήγγειλαν πολ- 

τ 
λάκις τοῖς πρὸς ἀπάτην εὐχόλως ἔχουσιν. Ὥς χαὶ 

ἣ 
Φ 15 “ἢ ΠΣ ὺλ Ἀν ἐσ ἀδι ΄ 
ἢ ἐγγάστριμυ ῃος τῷ “Ἃἀοὐλοιὰ τῶν ΟΕ ΘΝ ἀνήγ- 

γεῖλε τὴν μέλλουσαν ἧτταν. Δαίυμονες γὰρ ἦσαν οἱ 

τοῦ 
-Ὁ Ἂ 
χατασχηματ' ἵζοντες ἑαυτοὺς εἰς τὸ Σαμουὴλ 

πρόσωπον - οἵ διὰ τὸ ἀκηκοέναι τῆς ἐπὶ τῷ Σαοὺλ 
ἀπ», 

ΣΡ ΤΑΣ τΟ ΘΕ ὡς ἰδίαν ἀπόφασιν τὴν ἐξενεχθεῖσαν 
2 Ἄ ἘΠῚ τρκύνες 

παρὰ Θεοῦ διηγοῦνται. “ ̓Επὶ οὖν τὰς ἐχ τῶν δαι - 
-ς-ς ὦ» ὌΝ Ἀν δῇ 

μόνων ἀπάτας προτρέπονται ἡυᾶς πολλάκις τὰ ἔθνη, 
3 Ν 

ἐχζητήσατε τοὺς ἐγγαστριμύθους!, τοὺς 
“ἱλ 

ἀπὸ τῆς γῆς φωνοῦντας. Οὐδὲ γὰρ τολμῶσιν εἰπεῖν 
ἢ ς-, 
ες οὐρανῶν αὐτῶν εἶναι τὰ ρημᾶτα. Ὥς χαὶ ἣ ἐν 

δὰ »" 

ταῖς Βασιλείαις ἐχείνη διαλεγομένη τῷ Σαοὺλ ἔλε- 
γαῖς τω 5.1 .-» -ί 

ν. ὅτι Ορῶ ἐγὼ θεοὺς ἀναδαίνοντας ἀπὸ τῆς γῆς. 
ΞΘ ᾿ ἐς ν ΨῬΆ ι 

Τοιαύτη γὰρ ἣ τῶν ἐγγαστριμύθων ἐπίνοια " ψυχὰς 
Ξ β ὲ ἘΣ ἜΤ ἰχρτια 
ἐπαγγέλλοντα: τετελευτηκότων ἀνάγειν εἰς φανέ- 

ἐπιζητουμένων. 
- ἝΝ - ᾿ 

ρῶωσιν τῶν εἶτα τὴν ἑαυτοῦ γνω- 

τοιούτων ἐπινοιῶν, ἣν ἔ “ἜΣ περὶ τῶν 

ταιολόγους , εἰπὼν, Τοὺς 

χοιλίας φωνοῦσιν - ἤτοι Ἐπ ΡΛΕΘΝ 
3 
ἀπὸ τοῦ 

ματ 
οἱ ἐχ τῆς 

πο δα 
ἜΗΝ ἑαυτῶν φθεγγόμενοι. Οὐ γὰρ 

ἢ ΞΔ γεγο ς τ ἐξκο Τὰς, 
ἑτέρωθεν διδαχθεὶς λέγει, ἀλλὰ ἀναπλάσας ἐν τῇ 
. -Ὁ- ΝΗ τις ! ὌΝ τω εὖ ἈΞ ΞΟ ὃ 2 

ἑαυτοῦ καρδία τὸ ψεῦδος, τοῦ θελήματος τῶν δρὼν- 
δὰ ΥΣ λέ τὰ ποὺς ἀπαάτ ῶ τῶν παραστοχαζόμενος λέγει τὰ πρὸς ἀπατὴν τῶν 

ἀνοήτων αὐτῷ χρησιμεύοντα. 

Ἢ , »" “- ἘΝ Ἀ 

Ἢ τάχα ἐκ τῆς χοιλίας φωνοῦσιν, ὧν ὃ θεὸς ἣ 
: ΞΡ ΉΣΣ ΠΕ 

χοιλία οἵ πάντα πραγματευόμενοι, τῆς ἐν τῷ ἐσθίειν 
ς Ὦ οῳπ-- ΓΆΡΨΕ: “ 

χαὶ πίνειν ἕνεχεν δον Ὡςς. δξστε οὐχ ἂν τις 
“" ἁμάρτοι Ε 

φωνοῦντας εἰπὼν ἐγγαστριμύθους χαὶ ἐχ τῆς χοιλίας 

τοὺς ὑπὲρ τοῦ τὴν γλσξεβο πληρῶσαι διδασχαλίαν 

σχ ἡματιζομένους, χαὶ εὐλαδείας ἑαυτοῖς περετῖθεν - 

ἦν" οἱ διὰ τὸ υὴ ἀπὸ διαθέσεως τοὺς λό- τας μορφή 
οφέρεσθαι, χενολογοῦσιν. Εἰχότως. Ὁ γὰρ γους προ 

Ἀ αν διδάσχων, 
Οὐχ ἔθνος πρὸς Θεὸν αὐτοῦ ἐχζη- 

᾿ ᾿ ως 
ι ἕχαστον ἔθνος τῷ ἕαυ- 

μὴ ποιῶν ἀναξιόπιστός ἐστιν εἰς ΔῊ 

χαὶ 
ν ΑΝ 

τεῦ Τὸ δὲ ᾽ 
, 

τήσουσι ; τοιοῦτον ἐστιν; ὅτι 

τοῦ Θεῷ προσάγει τὴν περὶ οὗ βούλεται μαθεῖν ζή- 

ἴτησιν. Καὶ ἐ ρωτηματιχῶς χρὴ τυποῦσθαι τὴν ἀνά- 

ἼΩΡΙΝ πρὸς “τὴν σαφήνειαν τοῦ δητοῦ, Αὐχὶ ἔθνος 

πρὸς Θεὸν αὐτοῦ ἐχζητήσουσιν ; Ὥστε ἢ τοὺς ἔξω 

Α 

ῷὶς Νίββ. ποπθι}ῖ. ἘΔΠῚ ἐπεὶ οὖν πρὸς τάς. 

Γ Αὐαἰζαὶ 56. ΠΡΥῚ ἐξ οὐρανῶν. Ἐδ1Ε ἐξ οὐρανοῦ. 

« Οτογαις ΟΟ]Ρ. εἰ εξ. βοουπᾶας πρὸς τὴν ἀσά- 

φεῖαν τοῦ ῥητοῦ, «αα ἀπιονεπάαπι πεν ρὲ οὐδδοιγίαίδτ. 

» ἘΔ εἴ ΜΞς. ποϑισὶ ὥστε τὰς ἔξω : ιιοα οἰπὶ σο- 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. 

τῆς καθ᾿ ἡμᾶς θεραπείας, ἀχολούθως τοῖς θεοῖς, οὖς 

ὑπέθεντο εἶνα! 

γειν. Νεχροὺς γὰρ θεοὺς ὑποθέμενοι, αὐτοὺς ἐπερω- 

: 
θεοὺς, καὶ τὰς ἐπερωτήσεις προσά-- 

- ΝΥ - δ Τ' ᾿ δ, Αια “δ, Ὶ 

τῶσι περὶ τῶν ζώντων. Νεχροὺς δὲ λέγει, ἤτοι τὰ 
"“ Ψ᾿᾿ “ , ἫΝ «Ὁ, , ι ᾿ 

ἄψυχα εἴδωλα, λίθους καὶ ξύλα χαὶ χαλχὸν χαὶ χρυ- 
, Ἄ ΝῚ δ , ἣν Α Ὶ 5 Α 

σόν" ἢ νεχροὺς λέγει τοὺς τὴν ζωὴν τὴν ἀληθινὴν 

διὰ τῆς ἀποστασίας ἀποδεόληχότας. Ἢ τάχα χαὶ 

πᾶσα τῶν ἐγγαστριμύθων λεγομένων ἣ πραγματεία 

περὶ τὰ ἀνήματα στρέφεται, χἀχεῖθεν ἔχει τῆς μαγ- 
πε ἀν τὰν - 

γανείας τὴν δύνχωιν. Εἶτα δυσανασχετῶν ἐπὶ τῇ 
“- , - ὑδαν Υ ἘΣ Ἐ , » 

ἀνοία τῶν εἰδωλολατρούντων ὃ λόγος φησί: Τί ἐχ- 

ζητήσουσι περὶ τῶν ζώντων τοὺς νεχρούς ; Τί προσ- 

χυνεῖς τὸν λίθον, ὃ ἔψνψυγος; τί ἐρωτᾶς τὸν χωφὸν, 
΄ ζ΄' « Ὶ - μδῚ ς , -- - 

ὃ λογιχός; Ὑπὲρ τοῦ παιδὸς ἱχετεύεις τοῦ ζῶντος 

“ τὸν ζωὴν οὐχ ἔχοντα, τὸν ζωῆς ἐστερημένον, τὸν 
Ψ ΕΥ̓ τὶ Ν - - ΄᾿» - εν 

ἄπνουν. Κἂν εἰς μαντεῖον ἀπέλθης, χὰν χαθαρμοὺς 

περινοῆς, πρὸς νεχροὺς ἀπῆλθες, χαὶ αὐτοὺς τὴν 
Ἅ, ΕῚ ,ὔ ν Α »" .“" -- 

ζωὴν ἀπολωλεχότας, χαὶ σοὶ μέλλοντας διὰ τῆς 
Στ ταν Ὰ 

παραχοῖῆς τὴν νέχρωσιν ἐμποιεῖν. 

“Νόμον δέδωχεν εἰς βοήθειαν, ἵνα εἴπωσιν - οὐχ 
ε ν Ὁ - ιν ἈΝ " ᾿- ΓΈ Ξέας ἃ ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο, περὶ οὗ οὐχ ἔστι δῶρα δοῦναι 
περὶ αὐτοῦ. Μὴ πολυπραγμόνει τὸ μέλλον, ἀλλὰ 

,΄ δ ν 7ὔ Ν , , , 

τὰ παρόντα πρὸς τὸ χρήσιμον διατίθεσο. Τί γὰρ 
ὄφελος ἐχ τοῦ προλαδεῖν σε τὴν γνῶσιν; Εἰ μὲν 
: ιν. δ ὺ ΕΝ ῳΣ ΕΗ ᾿ - ἀγαθὸν “ ἔσται τὸ ἐσόμενον, ἥξει, χἂν μὴ προγνῷς" 

᾿ - τω 
εἰ δὲ λυπηρὸν, τί σοι τὸ κέρδος προδαπανᾶσθαι τῇ 

ΤΡ, ἀ' σῖς, 
λύπη; Νόμον ἔλαξες εἰς βοήθειαν. Μεγάλη μὲν ἦν 
σοι χαὶ ἣ ἐχ φύσεως ἐνυπάρχουσα πρὸς τὸ χαλὸν 

ἐπιτηδειότης, ἀλλὰ τοῦτο τελειῶν ὃ Θεὸς χαὶ τὴν ἐχ 

τοῦ νόμου σοι χειραγωγίαν προσέθηχε. Βούλει περὶ 
ξ: ͵ τ ἘΦ ΤΕΡᾺ ; 

τῶν μελλόντων πεπεῖσθαι; Ποίει τὰ διατεταγμένα 
χατὰ τὸν νόμον, χαὶ ἀνάμενε τῶν ἀγαθῶν τὴν ἀπό- 

λαυσιν. Τίμα τὸν πατέρα σου χαὶ τὴν μητέρα, ἵνα 

ἐπὶ τῆς γῆς, 
ΣΦ ΤᾺ : 
ἧς Κύριος ὃ Θεός σου δίδωσί σοι. ᾿Ιπιθυμεῖς τῶν 

εν . ᾿ 
ἀγάθων; Ποίει τὰ διατεταγμένα. Μὴ Ὁ: τὸν 
μάντιν περὶ τ ὑγείας, ἀλλ᾽ Ξξηος τοῦ ἰατροῦ 

ὑποτιθεμένου τὰ πρὸς ὑγείαν, ὧν αὐτὸς εἶ χύριος. 
Τί παρ᾽ πος διδάρχῃ; Οὐδεὶς μάντις ἀθανασίαν 

χαρίζεται" οὐδεὶς ἀνάγει πρὸς οὐρανόν οὐδείς σε 

κΥ ΄ τ; ΄ 
εὖ σοι γξνήῆται, χα! ἐστ μαχρηλρονιος 

ταρέιπη 6556 σἱάοήεξ (πη θεἤϑιιις,, τοὺς Ρτο τὰς Ἰεσὶ 

ἄεθεγε ἀἢγπηαυῖ. 5: πὸπ ἀπὶπα ἀνογϊξ νἷν ἀοοι5οῖ-. 

πλιιδ, 86 5:8 πι| ΘΟΙΤΕΟΙΙΟΠ6 πὶ ἱπιρουίθοίαπι τε] ζιϑϑδ. 

Ετεπῖχη 5ὶ {ιῖϑβ τοὺς ἸΕΒ ΙΓ, πεοοϑδ6 65 τι βζαϊἴτη Ιοσαῦ, 

ποη πρσοάγουσι, {πετηδατηοάιπι εἰ ἴῃ εἀ 115 εἰ ἴῃ νὸ- 

τουῖριις ΠΡ ΥῚ5 βουιρίαπι γερεγίει, 54 προσάγειν. Ναπι 
ποσιβαπαϊ σαβιβ, τοὺς, ΠΕΟΟΞβασῖΟ Ροβία]αϊ, αὐ ρμροβίθα 

Τρ πτα ναι σα ροοαααίιτ, ϑαιρρ!ενίπιι5 Ἰσίξασ 4806} 

εἰποπἤαπάιτιπη το ψπογαΐ Οομηθεῆκίας, ΓΙΡγαγίογιιμι 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ ΡΒΕΟΡΗΕΤΑΜΝ. 

Β 

-.} ΩΡ σΛΡυΤ. ΥὙἹ1- Φ 

ξεπ5 αὐ ἴλοδιίπι σιίπίτη δα ηεῖοῖ ὃ Οὐᾶν (π| ἃ πο- 

5.ΓῸ Οὐ] πὶ ἈΠ16 ΠῚ διιπηξ., 115 Ππ05 ἄδ05 6556 ΡΟϑθ- 

γα ηΐ, {550} 65 Θ]8Π| ΡΟ ον ὁπ 5 ΘΟ ΠΘ ΠΟΥ 
41|5 σοπνΘπἰθπίθγιθ ργοροπιηξ. ἘΠ5ὶ Θμῖ πη ἄθο5 

ΤΠΟΓ ΕΠ 05 σΟΠϑΕ τη ΐ, Δ ΘΠ ΘῸ5 ᾿πίθυοσαπὶ .Π 

νἰνθμι5. Μόγίιοσ δυο πὶ ἀρρο]]αΐ, ἀπ ᾿π8η1-- 

πηᾶίᾳ Ἰάο]α., μυία Ἰαρίἀ65, ἴσπα., 865 δἴ ΔΕ ΠῚ : 

11 ἸΏΟΡΠΙΟ5 νοσδΐ 605, 4 ΡῈ ἃροβίαδιαπη υἱ- 
[Δ Π| ΨΘΓΆΠῚ Δ Ἶ5ογΘ. Απ|ὶ ογίθ δἴϊαπα ΘΟΥΠΠῚ 40] 

γε ρ ] Ο] “ΠΟΙ ἔπ} ὯΓ5 ΟἸΏΠἶ5 γ υϑα α" ΟἸγΟἃ 56- 

Ραυΐογα,, εἰ πὲ ᾿ποδη ἈΠ] ΘΠ ΓΟΥΊΙΠῚ 5.ΠΟ ΓΙ Ὑ1ΠῚ ἃ 

[δου] εαἔθηι ππτπαίπν. Πεϊηἀθ ϑουιρίαγα Ἰάο]ο]α- 
[ΓΑΤΊΙΠῚ ἱΠ5] ΡΊ ΘΠ ΠΆΠῚ- οσγ 6 ἔδγθηβ, αἷῇ : Ομὶά 6α-- 

ψιιίγοπε ἐδ υἱνῖς τπογίμος 9" Οὐ τὰ 41] ΔΙ πη ἔτι5 
65. Δάἀογὰβ ἰαρί (θη 9 οὐ ἔπ 41 Τα ΠΌΠ 6 ρΡΘ ἀΠππι5 
655 5αγάπιπι ᾿πίθυ το σα59 ΡΥῸ ἤ]Π1Ὸ νἱνθπίθ ορθ πὶ 
40 60 ἱπηρ]ουαβ., 4 υἱΐαπι πὸπ Ππαρδῖ., «πὶ υἱΐα 

σαγθὲ, 4ἰ πδο ΓοϑρίγανῈ ροίοβί. Ὑαμπιδίϑι Δα ΠΘ 5 

ΟΥΔΟΙ]τ ΠῚ, ἴα πηδἴϑὶ Ἐχοοσῖτοϑ [Ππ5Ἐ ΓΔ ΠΟ Π 65, ἈΡΠ51 

δά τπογιοβ., (πὶ ν6] ᾿ρϑὶ νἱΐαπι ἀπηίβογθ, εἴ ΕΡὶ 

ΟΡ δοπειιμηδ δ πη πιογ θη δαιτὶ {Πὰ γ]. 

3520. ἤέροπι ἀδείίε ἔτι ατιαϊϊζιπι,, τι αϊοαπὲ : 

οπ σίσμε υόγϑιπι ἰος., 6 ψιιο ποτὶ δὲ ταπίπέγα 

ατε ἠδ εο. Νἧἕ νϑυ] πη 515 50] ]Ἰοἴτιι5. 46 {ππ|Ὸ : 
564 ἐδ ργεϑθπθιι5 δα ἔππ|π σΟΠΙ πιο αδιΠ βἴαίπιθ., 

εἴ 5 πίογρ. Οὐ] 6] ΡΟΓ ΟΡ αι τι5. 65. ΘπΊοἶτι-- 

τη6ΠΠ οχ μαῖα ργςποῆοποϑ {ΠΠ4π| 5] χα! ἔπ-- 

ασιι πη δσὲ ΒΟ πη, ΘΠ ΠΊ5Ϊ ΠΟ ΡΓΌΠΟνΟ 5, συ θηϊοι: 

51 διιθπι {{|4 πη θϑ, 4υ]ὰ ΕἸΡῚ ργοΐεϑβε πια"- 
ΓΟ ἂς {ὔ]5ε 4 ἴπ ἀπίθοθϑϑιιπι ΠΟΠ ΠΟΙ ὃ ΤΘσ πὶ 

ΔοσορίϑΕ ἴῃ Δα ἢ ππι. Δίασπα φαϊάθμι ἴπϑραΐ ΕΠ} 

ΘΡΡογιιηϊαϑ νῈ] ἃ ᾿ρϑὰ παίαγα δα ΒΟπιπ : 566 ἰά 
ΡεγΠοῖθπϑ Π δι... ΠῚ ᾿ΠΒΌΡΟΡ ἰΘρῖ5 πο 416 εοα- 

φαβϑὶς δαἀτηϊπσα!ιπ. Ὑ15 46 γε θῈ15. {ΓΠ}Ὶ5. σΘΓ 5 

5569 Εὰ {τι ἰθθδ 7] 6 πέτιν, Χο πθῦθ, θΟπουιιπ- 

416 ροββθϑϑίοποπὶ δχϑρθοίαίο. ἤοπογα ραΐγεπι νοὶ 0. 

ἐπειιπι δὲ πιαίτοπι, τε ὕδηι6 ἐδὲ οἷξ. οἴ ετῖς ἴοπισω- 
ΨΣ ΣΙΡΟΙ ἰθγταπι,, {ιαπε Πλοτηῖσιιι5 [}6115 ἔπει 5 

αι εἰδῖ. ΟΟποιρίβοῖβ θο πὰ ἢ Οὐδ ργοβογιρία βιηΐ, 

ΟΡ βογγᾷ. γαΐθμι 46 ἴπὰ βαπιΐαϊθ Π6 ΡΘΓΟΟΠ οΥΊ5 : 
564 5::5{1πῸ πηϑάϊοιιπι . 4π| δα σαπιίαίθμι γθοιιρε- 

γαπάδηι γοιηθαϊα “ποῦπη ἔπ Ρ56 «Ομ πιιβ 65 εἰ 

ἀπέοπι ἅτ ᾿ρϑὶι5 ἀποίοτῖβ τηοπάα μδο 5ἰπέ, "1 11- 
σαΡαπέ, 

“ Ἐ61Π τὴν ζωήν. ΑΈ Μ55. τὸν ζωὴν, Ρεπο. ΑἸ ΠΦααπο 

Ροβὶ Μϑ5. οπίποϑβ χαθαρμούς. ἘΔΙΠ χαθαρισμούς 

ἀ Αμπεχαϊ 5Ξεχ ΠΡτὶ νόμον δέδωχεν. ἘΔ1Π ἔδωχεν. 
ε  εἴετεβ ἁἰίαιοι ΠΡτὶ ἀγαθόν ἐστι. Μοχ Βερῖ ρτί- 

τητ5, [ογς. εἴ 4υδγίι5 χέρδος προδαπανᾶσθαι » Τεοῖς, 

ΑἸΗ Μϑ5. οὔπὶ οἀ 115 τ προσδατ πανᾷᾶσϑα!. 

49. 

12. 



ΔΙμκι, τὸ. 
8. 

“ει. 8. 5.0 

Ῥεαὶ. ατὖ. 
Ως 

ει. 8. 3. 

δὺ 

ἀὐθιτον, ρυ βουθαῖ. Ερααα ἰβόονθ ροῖουῖθ. ἃ} 

ἀΠ1τὸ 9 Βαμάϊουισ. παι}{π|8 ΠΟ δ Ὲ Ἰπηπ ΟΣ ΤᾺ ΓΘ} Ὡ 

αι} }π|5 ἀθάποι! αὐ σφ. Βϑοσνιιπι [6 ΤΠ 416 πὸ- 

0 55, Ηἰδὶ ’Θχ δὲ 6]11ι5 δσοιιναΐα ΟΡβθυνδῖο : 
«πὰ Ππηρ] θα, οΪτι5. δοτιο {ππιγιι πὶ ΠῸ οἰι 65. 50 

ΘΗΛ ΠΟΙ ΔΓ ΟΠΘΠΊ. 

ἐπὶ «πα ϊ ἐπι, ὶ αἀϊοαπε: 

Ὶ 

ΡΥ βίο αγὸ 7]ιόϑθηιν Ἰδιταν ἐἰθεἰι 

οη οἵσὶ ὐόγϑιηι ἰλθο, 

εἰ χιιο ποτὶ 65 ταηεγα ἰατὸ ἐδ θο. τος ἁπῖθηι 

Ιὸχ πο 86 ᾿ιαρδὶ βίοι! πος γοπε] οὶ ν υΡιιη}. 

ΝΟ δηϊπὶ ἃ [τσιπὶ [ἀοϊοπ τ Θχοορσιίαία Θϑ, 

αα| 11 6715. νϑυ]α : 501 νου τα τῖ5. 6δὲ τηδοϊβίγα. 
Ατάιιθ 1 αϊά θη να οἰ πα πτιιν Ὁ] ἀὐσθπίπηι. Ηος 

ΠαμΊΖιι6. γ Του] τπὶ δϑὲ,. «πος 411 ἀδοιρ πη κιι", 

Ῥϑοιϊπῖδηι δἔϊα πὰ ΡΓῸ πηθπάήδοϊ! πηϑυοθθ οἷβ 501- 
ναηῖ, Πα ἀτῖθμηι γϑυθιιη, [δι ῖ5 ΒΟ Πσθὲ., τὰ] 6 ΠῸπ 

δῖ, πὶ ππιποτὰ ἀθηταν μΓῸ 60. Νὰπι 4] Π)6ὶ σνὰ- 

τἰαπὶ νϑπας, ΠΘΠ]Ο 6ϑί. Οσαϊὶς ἀσοορίςιῖς, ἵπα αι, 

δΡαϊΐς ἀκίο. Ὑιάθ5 ψποιηοάο Ροιχιβ ΒΙ᾽πηΟ πὶ ΡΓῸ 

ΘΟ ΡαγαΠαο ΒΡΊ ΓΙ Γπ5. 5ΒᾷΠῸΠ ἀπὸ ρϑοιπίαμι οἵ- 

. [ΓΟ ὉΠῚῚ 5 σο ηβιιθυῖ 9 οι γα Θαϊηι ἔμπα. ᾿η, 
ἐδοῖαι δἰζ πὶ ρογαϊεϊοποηι, χιιοπίαπι ἐαἰςεπασιὶ 

«ἰοπῖίηι 1) οὶ ρϑοιιτῖϊς ραγατὶ. Τα 6 Ἔν απ ΘΠ] 56 0- 

110 ΠΟῚ δϑὲ δῖοι νου]ὰ ἃ γὙ θη ΠΟ ατ15. νϑ μά Ἰτὰ, 

ται ΘΗΪ πὴ ΡΟϑ51Σ {115 ΓΘΡΘ πο γ 6 ΓΘΙ ΠΟΥ ΠῸ - 

ΠΟΙ ΘΥΔΠΘ56Ι1 νυ 5. ἀἴσπαμι ἢ Παν δὴ δι] 
ΔΠΙΠῚΪ ρο πε θηΐθηι., ἃς ἀϊοοθπίθηι: (μα τοιγ ὑιαηι 

7])οπιῖπο ΡΓῸ οι διι5 ψπ8 τοιγι ει ταὶ ιὶ 9 ον 

δὲ ἰδιτν πεέπθγα ἄατα δ θὸ. ἄπο 6]11ι5 ἄπο 

Ῥοβδίπὶ σΟΗ [ΟΡ νὶ. {{ππιιη} Πλλιητι5 ἀἸσπιια ἔπιον ὶας 
51 1Ἰὰ φιιοα ἀδὲ ουϑιοάίαταν. Οὐ ΕἸ] Πιῖπὸ {πόϑαιῖι-- 
ὙΠ οΟδοοδδιῖ, ἀατὶ ρνθίϊαμι παι δχῖριε, 
Οὐβτ ἴα ηὶ τὸ ἀαἴαὰ ἀϊσηδηι. 

231. Εἰ σνϑπῖοὶ, ἴηι, σροτ συὸς εἰϊγα {α- 

τϑς; δὲ γί 9 1 δοιΓιογιἰἰς, σοπ τὶς απ, οἱ 

τη αἰφαϊοοίὶς ργπιοῖρὶ, οἱ μαϊγιὶϊς ἰορῖνες. Οαἱ 
Ομηἶὰ Δ 58] ἴθ} Οὐ ἀἸ Ππαΐ ΤΠ Ϊ Πιι5, ΠΟ ΠιΙΠ τι ΠῚ 

[ἀπιθιι. Θά πὰ ἀκ] ΕΠ ΕΠ τα θαι ΘΌγιμ {αὶ οαπιῖσαῃ - 
τὰν ᾿πάμπιοῖτ. ΑἸΠΙΧῚ δπῖηὶ (6. ᾿πά ας, δὲ [Ἀπὸ νὸ- 

χανὶ να θ6πθ Εἰ οὶ [ἀσθυθη. Ἑδην ᾿βΊ ταν [ΔΙ Θηὶ 

564 

ἴοῖῖ αἰναμπη., 1188 πὸ ἰθνανΐ, πθὸ οΟποῖρὶ ροΐοβε. 

5ιητ Θηΐηι αν ουϑο [ἈΠ}15 5ρθοῖθβ. ΑἸ φαϊάθηι 
σΟΠΠΠση 501 {γππ πη 6 Π|ὶ ΑἸ]. γΘΓῸ 

ΟΥ̓ Π τιν Θχ ΡΘηιρία ΓΘ] υ 1 ΠῚ ΓΘΓιιΠῚ., ἤτι65 Θαὶ 

ἰπορίὰ 

τὰ Μ55. ποϑίυὶ. ἘΔ παραστήσει. 

ἃ Ο]Ρ. Ῥυίπιις τίς δῴη. 

»Έ Δ: τοῦ δοθέν ΑἹ 8ὲχ Νββ, τοῦ δωρυθέντος. 

ὁ οἴογος φαϊπαας ΠΡτὶ ἵνα εὖ σε. ἘΦΕΙ οἱ Ἀες 

ππι5 ἵνα εὖ σεϊ. 
ἃ ἘΦ1Ὸ εἰ ποβίτὶ ξὲχ Νῖϑ5. τὴν ἀνεπινόητον. 5.4 (οπ-- 

Βεῆπῖας, ᾿νοπο ἃ ἐπιθηαῃα δα, {πα οπποπ αιίους 

τὶς 
τος τος. 

. ἴοεγ- 

ὁἢ ᾿ἱπἀισθηῖ, Ραγα Ἰββίπιις, αἰξ πλᾺ]}]ς ξὸ τὴν ἀνύήχεστον: 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΓΒΌΜ 5. ΒΡΑΒΙΠΙΙ ΜΆΟΝΙ. 

Ε τῷ χριτῇ ἐν παῤῥησίᾳ ᾿ παρίστησιν, ἀλλ᾽ ὁ νόμος 
κ ΄ “ἢ ͵ ΟῚ -»“Ὃ Ἧ 

χαὶ ἣ τούτου ἀχριβὴς τήρησις" ὃν τηρῶν, μὴ πολυ- 

πραγμόνει τὸ μέλλον, ἀλλ᾽ ἀνάμενε τὴν ἀντίδοσιν. 
τ᾿ ὡς ἘΣΤΟΥΝΣ τ ΣΎΕΣ, 5νφ ς 
Νόμον οὖν ἔδωχεν εἰς βοήθειαν, ἵνα εἴπωσιν " οὐχ ὡς 
τὸ ῥῆμα τοῦτο περὶ οὗ οὐχ ἔστ: δῶρα δοῦναι περὶ 
ϑισς μας τ ηλφή τ Ὑατο τ, ΞΣ: ἜΝ ΣΕ: : 

αὐτοῦ. Οὗτος δὲ ὃ νόμος οὐχ ἔστιν ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο 

ἐγγαστρημύθου: Οὐ γὰρ πρὸς 

ἐ ἵνα ,. ἀλλὰ ἀληθεία 
“-- , 

᾿ ἀργυρίῳ μαντεύονται. Τοῦτο γὰρ 

τοῦ πάτην ἐπινενόη- 

ται ὥσπ: τ διδάσχαλος. 

Ψ' ἣΣ “ ΑῪ - , - - 

ἐστι τὸ Εν 02) » ὅτι χαὶ ἀργύριον αὐτοῖς τε- 
ὙΠΟ ι ἜΑ ὙΡάτν ΜΝ ᾽ ΕΞ τὴ 
λοῦσι μισθὸν τοῦ ψεύδους οἱ ἀπατώμενοι. ᾿Γοῦτο δὲ 

ἿΞ Ἔτι Ξ ΙΣ 
τὸ ῥῆμα » τουτέστι, τοῦ νόμου, οὐχ ἔστι τοιοῦτον, 

ἐξ Στ 
ὥστε δῶρα δοῦναι περὶ αὐτοῦ. Οὐδεὶς γὰρ τὴν χά- 

, 
ριν τοῦ Θεοῦ ἀποδίδοται. Δωρεὰν, φησὶν, ἐλάδετε, 

δωρεὰν δότε. “Ορᾶς 
ΣΥΝ ΠΕ Ἐπ Σίμωνι, ἀργύριον ὕπερ 

Ἂς ; 
πῶς ἠγανάχτησ ε Πέτρος 

ταρονν ϑῇ , , 
τῆς τοῦ Πνεύματος χάριτος 

ὶ τῷ ἢ 

δα ΑΨΕΝ ἐδ ικας ἐς ἡ βδιτ 
προσχομίσαντι; Γὸ γὰρ ἀργύριόν σου, φησὶ, σὺν 

» “- εἰ Φ᾿ Α Ν Ἁ - 

σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι ἐνόμισας τὴν δωρεὰν τοῦ 
-“᾿ 3 Ε ΣΙ “-Ὁ- 

ρημάτων χτᾶσθαι. Οὐχ ἔστιν οὖν ὃ τοῦ Θεοῦ διὰ χ' 
΄ 1 

εὐαγγελίου λόγος ὡς τὰ πωλούμενα ῥήματα παρὰ 

τῶν ἐγγαστριμύ ύϑων. Τί γὰρ ἄν ἅτις δοίη ἄξιον αὖ-- 

τῶν ἀντάλλαγμα; Ἄχουε τοῦ Δαβὶδ ἀποροῦντος, 

χαὶ λέ έγοντος, Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάν- 

τῶν ὧν ἀνταπέδωχέ μοι; Οὐχ ἔστιν οὖν δῶρα δοῦ- 

περὶ τ Ἕν 

Ἐἶρο ἄξιον, ἢ φυλακὴ " τοῦ δωρηθέντος. Ὃ δούς σοι 

βν ούτου ἀντάξια τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ χάριτος. 

- β᾿ -- ᾽,ὕ 9 ἋΝ 

τὸν θησαυρὸν οὐχὶ τιμὴν ἀπαιτεῖ τοῦ δοθέντος, ἀλλὰ 
- , 

φυλαχὴν ἀξίαν τοῦ δεδομένου. 

ΑΤΡλ Ἷ ἜΣ ἧς ΤΡ ταν ΕΑ 
Καὶ ἥξει ἐφ᾽ ὑμᾶς σχληρὰ λιμὸς, φησί" χαὶ ἐσται, 

, ἣ , ΑΥ̓͂ ΓΞ Ὶ ἘΦΕ: 

πη τε; λυπηθησεοθε; καὶ χαχῶς ἐρεῖτε τὸν 

ρὸς σωτηρίαν 

ΣΝ 
ὡς ἂν πε 

Ρ ἃ 
ἄρχοντα, χαὶ τὰ πάτρια. Ὁ πάντα π 

οἰχονομῶν Κύριος ἐπάγει ποτὲ χαὶ λιμὸν ἐπὶ συμ.- 

φέ θοντ: τῶν παιδαγωγοῦ ὑμένων. ᾿Εχάχωσα γάρ σε 

φρλοὺ; χαὶ ἐλιμαγχόνησα, ἵνα “ εὖ σε ποιήσω. ΣΥ͂Σ - 

ρὰν τοίνυν λιμὸν λέγει τὴν ἀπ ταραμύθητον, τὴν δάνε- 

πινόητον. Εἰσὶ γὰρ λιμῶν διαφοραί. ΑἹ μέν εἶσι 

χατὰ ἐπίλειψιν σίτου μόνον γινόμεναι" αἱ δὲ χαὶ 

χατὰ τὴν τῶν λοιπῶν ἀπορίαν τῶν ἐσθίεσθαι δυνα- 
Ξ ἢ τῆν ΚΟΟΠΑ Ἐ 57... 

μένων. Αὕτη “γάρ ἐστιν ἣ σχληρὰ λιμὸς, ἣν ἐπὰ 

Ἰιοο 65 ἔφα ἴρβο ἱπτουργοίδξιν, Ἂαἀπιεπὶ συ αν δδίπιαηι, 

πιαχίπιαπι, ἱπδαπαδίίεπι. ΝοΒ, φαϊθὰβ βεγβιιαβαπι βι. 

{ππιὸπὶ ἀνεπινόπτον, {ππ|85 5ΟΠ ΘῈ ἔαπῆα δῖ, αὐ τἰχ ἐχοο- 

εἰτατὶ ροκοὶξ (δαπι δπῖπὶ υἶπὶ παρε νὸχ ἀνεπινόητον), 

ἘΠ] ΑἸ τυ ἐϑβ, πῖσὶ ἔαπεθσε 

ἐπσαπαϊζοπι, τὰ 1} πααϊταν πὶ σο μα  πηιι5. 

ε Ἑδιιὶ αὔτη δέ. Αἴ ϑὲχ Νίβ5. αὕτη γάρ. 

ϑγανιδείπιαπι, πιααίπιαπι, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. 

᾿ ἄς ἐς β 
γξιν ὁ λόγος ἐπαγγέλλεται, ὥστε διὰ τῆς ἐνδείας 

λύπην ἐμποιῆσαι, σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐνεργά- 

σασθαι δυναμένην. Ὅταν δὲ λυπηθῶσι χατὰ Θεὸν, 

τότε χαχῶς ἐροῦσι τὸν ἄρχοντα χαὶ τὰ πάτρια. 'Γίς 
2 ΕΣ -Ὁ- - ᾽͵ 

ἐστιν ὃ ἄρχων, ὃ παρὰ τῶν χαλῶς λυπουμένων κα- 
, 5, ᾿ - κηγορούμενος; Ἢ δηλονότι ὃ ἄρχων τοῦ χόσμου 

΄ ΠῚ πο ΚΑ, ὦ 3 ΄ “ 3 
τούτου, ὧν χάαχῶς ἕρουτιν ἐχ μετανοιας, τᾶν εἰς 

συναίσθησιν τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ βλάξης ἔλθωσι. Καχηγο- ἢ 
Ξίολένετιν Ἂς 

ροῦσι δὲ χαὶ τὰ πάτρια. Πάτρια δὲ τῶν ἐν ἅμαρ- 
, , - - γα 

τίαις ζώντων αἵ τοῦ βίου πραγματεῖαι, αἷς οἵ φιλό- Υ , Ξ᾿, τὰ 
δοξοι πάντες ἐμπλέχονται. Πάτριά ἐστι τῷ ἄμαρ- 

“ δ ον - Ν 

τωλῷ τὰ ἔργα τῆς σαρχὸς, μοιχεία, πορνεία, ἄκα- 
, , 

θαρσία, ἀσέλγεια, εἰδωλολατρεία, πάθος, ἐπιθυμία 
΄, ΄΄ ,΄ " -Ὡ 

χαχή. Πάτριά ἐστι δόλος χαὶ ψεῦδος, ἐπιδουλαὶ καὶ 

ῥαδιουργίαι ὶ ὅ ίσεις. Ὃ τοίνυν ἀνανήψας Ὁ ΟΥ . Χαι υποχρίσεις. τοῖγυν ἄνανήηνας, 

οἷον ἀπό τινος μέθης, τῶν τοῦ χόσμου πραγμάτων, 
ἐξ πεῖ Ξ ἘΣ 

χαχῶς μὲν ἐρεῖ τὸν ἄρχοντα Ἔ αὐτοῦ, τὸν χαθηγησά- 

μενον αὐτῷ πρὸς τὰ τῆς ἀπωλείας ἔργα. Καχῶς δὲ Ε 
Ξ ἢ - μὰ Ξ 

ἐρεῖ χαὶ τὰ πάτρια, οἷς συζῶν, τὸν δεδομένον ἥμῖν 
, Ὁ “-Ὁ- 585 

παρὰ τοῦ Θεοῦ νόμον εἰς βοήθειαν οὐκ ἐδέχετο. Οὐ 
ἐν 
δύνασαι ὑπὸ τὸν ἀληθινὸν γενέσθαι βασιλέν, ἐὰν μὴ 

“Ὁ " Ὶ ΕΣ -Ὁ- 5ιιἀὑήὸ Ζ2 . 

χαχῶς εἴπῃς τὸν ἄρχοντα. Διὰ τοῦτο ἐδίδαξέ σε ἣ 
» ,ὔ , ΡῚ “ ,ὔ -. [ 

Ἐχχλησία λέγειν" ἀποτάσσομαί σοι, Σατανᾶ. Αὕτη 
ων ΄ υ ΄ - 

τοῦ ἄρχοντος ἣ χαχηγορία. “Τίς δὲ ἢ τῶν πατρίων; 

ΙΝ ΕΒΑΙΔῚ ΡΕΟΡΠΙΕΤΑΜΝ. γδτ 

Ῥοββιιηῖ. ἢδθο ἁπθηι [Ἀπι65. 4πιαη} ἱπαξιιοίιιαι 1 
Θηαη πα! ϑου!ρίπνα,, αἶγα θὲ ; 516 τι ΡῈ Ὶ ᾿πϑά πη 

1Π|δ γα ἴα} ΠΊΟΘΡΟΙ" 7 41| ϑα]πιΐθπι παι ρα πιο πάαπι 

4ποδὲ ορθυανῖ. 566] οἵιπὶ θὰ {1128 5θοιι πα τιπ} ΤΠ) 611ΠῚ 

658 {{|5ΠΠ|ὰ {πουὶπὶ αἰθοι., ἔπποὸ τη] Ἰοθπὲ μγῖη- 

ΟἿΡῚ δὲ ραιν}5 1Πδ{{{π|{15. Οὐ]5. Ισῖθ δϑὲ θυ ΠΟΘΡ5 . 

πη 4πθμ τη] ἰοία. σΟΠσ υ ΠΕ 411 6 πὸ σοπερῚ- 

βέλη αν ̓  ῬΥΪΠΟΘΡ5. ΠΡ ι6 πηι Πα] Πα7}1|5., οἷν] ϑιιπξ 
ῬΘΙ μα πἰτοπεῖαπι πη] ΘΠ τι νῚ τ}... οἵιπ) ΠΠ|411 ἃ} 

60 ἀδμηηὶ ἤδπε σοηβοῖ!. Οὐπ δὲ ῥα 115 1Π51{||15 

πηαἰθάϊοιπι. Ῥαιγῖα αὐ θπι ΠΕ π|ἃ ΘΟΥΙΙΠῚ, {{π|| 

ἴῃ ρΡδοσαιῖα νἰναπε, 51Π0Ὶ νἱϊα ποσοῖα, ΤΠ} 115 

β]ουῖαρ ἁπημα του 65 ΟΠ 65 Ἱπηρ]Π]οαπταν. Ορονὰ οᾶν- 
ΠΪ5 51Π} ῬΘοσδΙου ρα γα ᾿πϑεϊπξα, Ρατα ἀάτ]16- 
τἴτιην, ΓΟΛΠΙ Δ το, ᾿πη πλπα πά 14, ᾿αϑοῖνία, 5: πη] Δ οΓῸ- 

ΤΠ] ΟαΪ τι5.., ΠΠ ΟΠ 165... ΘΟ ΠΟῸ ΡΙΒοθ πα ται. Ῥὰ- 

{νὰ ᾿πϑι πὰ ϑαπὶ “15. πη πάδοϊιπι,, ᾿Ἰπϑι 4180, 

ἀϑιαεϊεθ., Πγ ροουνβῖ5. ΤΆ 116 41] 56 6Χχ πη ΠΗ] ἢτι- 
715. πόροι 5. Τα απ ὃχ “πδάδπι ἜΡυϊθίαιθ δα 
Βοπᾶπι {Γι θ} ΓΘΟΘΡΙΓ., πηι πα} ΡΡΊΠΟΙΡῚ 411 51} 

αὐ ραῖγαπάα ρου ΠΟ μἶ5. Ορθνὰ ρα ΘΑ  , τηα]6- 
ἄϊοῖε. 56 δὲ πιαϊθάϊοθι ρα }15. Π5 ΕΠ π|}15., 5Θ οι Π-- 

ἄτιπα {τ|65 οὐππ νἱνουθῖ, ἰθσθιη ΠΟ Ϊ5 ἃ ΤῸ ἰπ ἁἰινὶ- 
ἔπ ν {Ρ Δ ΠῚ ΠΟ 55 ῖρίοθαι. ΝῸη ροῖο5. Ἀθρὶ 

ΟΑΡΌΥ ΨΙΗΠΠΙ. 

"Ὰ ποτάσσομαι χαὶ τοϊςἔργοις σου. Ταῦτα τὰ πάτρια, 5,5 νΘΡῸ 5. 6556, Πἰδὶ τη] Ἰχ ουῖ5. ἔπ ΡΥΙΠΟΙΡΙ. 
- -Ὁ- 

ἔργα τοῦ διαδόλου. Μαχάριος ὃ γνησίως καχηγορή- 

σας τὸν ἄρχοντα. Προσέρχεται γὰρ λοιπὸν πρὸς τὸν 

ἀληθινὸ ὶ ί Μαχά νά ἀληθινὸν, χαὶ φωτίζεται. Μαχάριος ὃ μεμψάμενος 

τοῖς πάλαι πατρίοις. “ εὑρήσει γὰρ πατρίδα τὴν 
Ψ' «ε . [2 ΕῚ δ 7 - Ψ' - 

ἄνω Ἱερουσαλὴμ. ἥτις ἐστὶ μήτηρ τῶν ὁμοίων τῷ 
, , 3 

μναχαρίῳ Παύλῳ. Πάτριά ἐστι χαὶ τὰ ἐχ πατέρων 
Ὁ ΠΣ 5 

ἡμῖν πονηρὰ ἔθη παραδιδόμενα. ᾿Εχ πλεονεξίας σοι 
’» Δ 3 τς 

κατέλιπεν ὃ πατὴρχτήματα; Ἀπόδος τῷ ἠδικημένῳ". 
ΔΡ Ψ - 

μὴ" ὡς ἰδίων ἀντιποιοῦ - ἁμαρτίας ἐστὶ χληρονομία. 
Ἀδί τ ᾽ τς Ε ἜἘΤᾺ 
Αδίκως χαταδουλωσάμενος ὃ πατὴρ ἀφῆχέ σοι δοῦ- 

ΕΣ “Ὁ ΑΥ 

λον; Δὸς αὐτῷ σὺ τὴν ἐλευθερίαν, “ χἀχείνῳ χουφο- 
᾿, 2 Ἁ ᾽ὔ ᾿ - Ἢ 

τέραν ποιήσεις τὴν βάσανον, χαὶ σεαυτῷ τὴν ἀλη- 
ΓΒΕ. ΄, , Ἂ 

ιθινὴν ἐλευθερίαν παρασχευάσεις. Εἶτα τί φησι; Β 

ΓΈ ἐροῦσιν οἱ ἐχ. Τρδοδι οἱ ἴῃ ποκί γα βὸχ Μ55. 

ἘΝ εἴογοβ φαδξιοι ΠΡΥῚ αὐτοῦ, ἘΔΙ ἑαυτοῦ. 

" ἘΔ ἀποτάσσομιαί σοι. Ν᾽ οοια σοὶ ἴῃ Μ55. ποπ ἴπ- 
“ νϑθῖθιν. Μὸχ ἐὐτεὶ τὰ ἔργα, δε ἴῃ ποβίγις βὸχ δϑ. 

ποπ Ισρῖταν ἀντίοι], 

Δ Βλιη ΟΡ ἐἀπιβαηι τ δἀοοιῖι Εςοϊοϑία ἀΐσονο :  επιιη- 

ἐἴο {ἰδὶ, ϑαίαπα. Ηρα 6ϑι πα! θάϊοίιπι,, 404 ἴῃ 

ΡΥΪποίρεπι. σοπ]οίξιι". Οτοπᾶπὶ ἁιιῖθη} πη 6 α1- 

οὔθ πη 65, {πο Δ ΒΠ]Πδεαν δάνθυϑιιβ ρα υ105. π|ο- 

"659 1Ππ4,| Πεπιιπίῖο δὲ ορεγίνιις {μἰς. ΗΠ ραν 
εἶτα5., ἴα θ.}} ορογὰα. Βϑαίτϑ {1 υἴτ παῖ τπὰ]ο-- 
ἀἴχονῖε ρυϊποῖρι. {ἀπ ΘΠ δα οιιπὶ {11 ὙΘΓΙΙΝ 

658, ἀσσθάϊε,, δὲ ΠΠπππ! παΐιι.. ΒΘαΐτι5. {1 ᾿!ργῸ-- 
βάν θυ ρα ΡΟ5 ΠΙΟΓῸ5. ΠΕΖῸΝ : ΟΡ Θ᾽: ΘΠ ἢ] 
Ραϊναμ 1 Θυυιβ ] θη οἰ θβίθη)., {18 Πηλίου δϑὲ 
δον ΠῚ. αἰ θϑαῖο Ῥά0 5ι1Π| 51}}1}65. Ῥαιγία ᾿Π511- 

τατὰ 51 π| ΘΕ Πὶ ̓ΓΑνΪ ΠΠΟΓῸ5 ἃ ΡΥ ΘΓ 115 ἃ ΠῸ5 
ΡΠ 5155]. ΒΘ απ 6 110] ραῖθι ΟΡ65 ΡεῚ ἀνδι]- 
τἴαπὶ ρᾶγίαϑ ἢ Ἀδά 6 πὰς ᾿π] ανία μι ρα θπεὶ : Π6 
85 {ΠῚ σθὶι ρυΟρΥΪα5 νἹ Πα 1665 : δὲ ΠΙΠλἰτιπὶ ρ6ο - 

σα Ππαγοάϊταϑ. Ἀγ ας. ἘΠῚ 5ΘΥν τη ΡαΪΟΙ, 

ΤηἼτϑῖθ ἃ}} 050. π᾿ 5 νἹΓ θ πὶ γϑάδοίιπ ἢ Τιι διηι 
ΤΠ θυίαιθ ἀόπα., δἱ ρα 5 οὐποϊαίπ πὶ γϑάεἰθς ἰονῖο- 

γΘΠῚ, δὲ ἘΠῚ ἴρ56 ΠΡ τα πὴ ὑθ αν ΘΟΠΟΙΠΠ8}015. 
50} πὸ «υϊὰ ἀἰοῖεῦ 

1 ἘΦΗῚ εὑρήσει γὰρ ἐσυτῷ. ΠΠ, ἑαυτῷ, ἃ ΠΟΒΕΙῚ5 56χ 

Μϑ85. ἀδοβί. διαιπι εἀ1ὶ πατέρων ἡμῶν. ΑἹ 5ὲχ Μϑ55. 

ἡμᾶν. 

» Ἐδπὶ ὡς ἰδία. Ν ἐἔετε5 φυΐπαας ΠΡυὶ ἰδίων. 

ὁ Ἄρα. φυαγίας χἀχείνου χουφοτέραν. 

2. ἔοτγ. 7: 
ιτ0. 

σαπ. ιθ. 

Οαἱ.η. 28. 



Περὶ. ι8. 

!. (ον. 13. 
ιλ 

τδὸ ἌΡΡΕΝΌΙΧΝ ΟΡΕΚΌΝ 

Δ). ΠῚ τοςρίοίοτιὶ ἐπι οαὐἰμιπὶ 51 Γϑαι1η. 7). Θὲ ἐπὶ 

ἐογταμι εἰδογϑιίηι ἱπδρίοἰοτί : οἱ Θ0 06 ϑϑοϑίας αἸὲ- 

ϑιισία,, δὲ ἰοποῦγιθ., ἴζα τι πιο υἱάθατι; εἴ ποτὶ 

ἀἰογίοῖοι χιιὶ ἐπι ἀατισιιείϊα ὁ5ὲ τπιδη 16 αὐ ἰθπιριι5. 

ΑΠΠνπλαΐ ἔονο, πὶ 1 {{ἱ ργδ ἀπριιϑιϊα Δα πιοιὶ [πὸ- 

υἷπὶ δὰ ρα π [θη πὶ ἀσΘ ἢ ἈΠῈ 5 51} 5111} γΘΘρ  οἰαπὶ 

ἴῃ ο απ. Οἱ ρΥἶτι5 ἀου ΓΟ] 1 [Π ΤΟΥΔῚ ΟΟΈ]05, 

ῃθο αἰνίπαγιιπι. σΟΠ ΘΠ] αἰ] Πτι πὴ. 511} 111 6 

1πΈ6 ΠΠ σου Ροϊονηΐ.,. Πὶ ἃ ὙΘΙῚΓΠῚ [ΘΥΓΘΠΆΥ ΠῚ 4 

[δοιοπο οἱ διιάἴο αιιαϑὶ ἃ ν᾽ ποι] «Δ Π} 501π|] 

Θσα]ουιιπὴ διονιιπι Προ υῸ5. ΟΡ τατι5. σα: 1π ο- 

Τυιηλ... ᾿μνἰβι ΟΠ Π αι ὧς ᾿π16}}Π 6] 1 πὰ. ΠΕ ΠῚ 
ΘΟΠΙΘΙ ΠΡ] Π[65.. οὺ Ἰοσιθη. ἢτιῸ γϑρομὶ ορονῖθαϊ 

ἐΠποϑατιγιιθ., σοπϑι θυύδηῖθθ. Προῖη. “ςρίοίεπι ἐπ 

ἐοργαάμι εἴδονσίιι. Οἱ ουαπς δἰ 1} ΟΥ115.. ἃς 46 

86 ΤΠ 06. ΘΟ ΠΕ] θα Π|, ΠΑ Τα 88 5160 νἹΠ [161 ΘΧ 

δὰ {πᾶ οἵιπὶ ἴουγα ΠᾺ ΘΠ: ΘΟΘ ΠΆΓΟΙ ἀσῃοβοθηΐ. 

ΜΪνανο ἀυι [6 ΠῚ πὰ πὰ ἀρ ρΟ5 [ὁ Πῖσοθ νΟΥ] 15 τιϑὰ 51} 

ϑουίρίανα : απ οχαίάομι ἀϊοτϊοπ οι αἰνίαιιο γοὶ 

σοηνθηἰθητο πὶ Θχοοσίταν τ. (αι ὰ Θηΐπὴ. ΘΓ [ΟΡ Ρὰ 

πο ἷβ ρυοροπαπῖι" σοπ ΘΙ ]α πα. Τ οῖ: αυϊάθπι 

ὧδ οὔϊο, δερίοίοηι ἔτι σεοί πισ διιγδίιπ ᾿ ἀ6 του νὰ 

ἀυι6 ΠῚ, «15ριοϊοπέ ἐπι ΓΛ τὶ εοογσιιπι. Το μ 6 

ΡΓΘ ἀἀπηϊ να θη 6. ΤΠ ΑἸ ἘΠῚ ὙΘΓῚΠΠῚ ΘΟ ΠΙΓΑΡ ΕΠ 

ἴπορ65 δι υπ ΟΠ 5111, Δ ἀπο Πα 116 ἃ ἀρ 5115, 

οἱ τπηθηῖθ ΟΠ Ο ΡΟ τ 11 ΟἿ ΠῚ 51Π|ΠῸ} «1 ΘΧΤΟΞ 

θῖι5. ᾿πι6}]θοιῖς. οὐϊθίι, ᾿πσθητοπι ΠΠ|ὰπὲ ἴπ ᾿ρ 515 

θυ ταν] να Πομθ πὶ ΘΧχ οἰ τα} 11. Οἱπὶ Θπῖμηι, ἴηααῖ., 

ἐοποιαππιαροῦὶε πόπῖο; {πὸ ἱποῖίρίε : οἱ οἰηι 

φιίονονῖ., ππισπιο ἀπὶνπὶ Ρόπάονιι. Νόιηο. πονῖϊ 

«ποῖ δὲ ψαδπία ᾿σποῦθι,, Πἰδὶ 5οΙ θη 1α5 Παι]}τ|5. Πὰ-- 

βυιουῖε σαιδίιπι. 50 τἀπηθης ΠΘΠΙΘΉτι5. ΤΟ ΏΠΠΙ5 

5115 ρυαϑιαπιονα ΡΟ] οοῖι". Δίοπ ΘΪπ, ᾿π 0}. 

εἰοἤοῖοι σι ἰηι απιριιίϊα ἐπὶ πιδμθ αεἰ ἰθπιριις. 

Ἰρπουδητία ἰϑι!οθο ποῖ ρΟγρόῖπο ἀοεῖπ 1: Ποιηὶ- 

1111 ΘΘΤΙ5 ; 5661 {αὶ πιῖπὸ ΘΟ ἩΠ ΠΟ ΠΪ5. ρΟΡ Εἰ ἐ 

νου Γ 6}, ΘαΠ 116. σΟΠ ραν Ρ6 [Δ] ον α ,, 15. {πὸ 

ν Δ ρῖι [οἷο αὐ [Δοϊθιη : ἂς 50 θη τῖδθ ΟΠ  Θ αν 

ῬΘΥΓΘΟ ΟΠ Θ1}7. οἴιπὶ Ἀνθ [ΘΗΙρ115..,. 410 ἴπ-- 

βδατπινα πα πὶ πηϊνοῦϑα. ΠῸς ΘΗΪπὶ 5101 γα] ἀ1- 

οἷο 1114, ζίξψιιο αὐ ἰδηιριι5. 

ἃ Απῃᾳαὶ ἴνο5 ΠΡνὶ καὶ οὐχ ἀποστερηθήσεται, ο΄ πὴ 

Ῥηϊνανϑίζιιν, 

ὁ Ἐ4ΠῚ οἱ ἄπο Μί55. ἀναχθέντων. ΑἸ1 «παΐιον Ν88. 

ἐναχθέντων. 

ΓΕΔ καὶ ἐμολέψονται. Ν᾽ οσι]α καὶ ἴῃ 155. ποτὶ 'π-- 

νοηῖταν. 5[ατίπι, ἀθὶ ἴῃ οα Εἰς Ἰορίταν ἀποροῦντας, ἴῃ 

ποβίνὶς ΟΠ οἴ θυ βου ρειπι ΤΟρΡΟΥΊτν ἀποροῦνται. 

8. (οὔοχ ππῖὶβ οαπὶ 6115 οἶδεν ὁπόσα. ΑἸ ααΐπαιις 

Μς, πόσα. 

Ε 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΔΟΧΝΙ. 

Κ “5 βλέ 5 μὰν . . "» ι 
αι αναΣ λέψονται εἰς τὸν ουρᾶνον ἄἀνὼ . χαι ε 

σ΄ -ὸ 
“ν 

τὴν γῆν κάτω ἐμόλέψονται " χαὶ ἰδοὺ ἀπορία στενὴ; 

καὶ σχότος, ὥστε μὴ βλέπειν" χαὶ οὐκ “ ἀπορηθήσε- 

ται ὃ ἐν στενοχωρίᾳ ὧν ἕως χαιροῦ. Περὶ τούτων 

φησὶ, τῶν διὰ τὴν στενοχωρίαν εἰς μετάνοιαν “ ἐνα- 

χθέντων, ὅτι ἀναδλέψονται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω. Οἵ 

πρότερον συγλύπτοντες, χαὶ οὗ δυνάμενοι τὰ ὑψηλὰ 

χατανοεῖν τῶν ὑείων θεωρημάτων, οὗτοι, ὥσπερ 

ἀπὸ δεσμοῦ τινὸς, τῆς πρὸς τὰ γήϊνα συμπαθείας 

λυθέντες, ἐλεύθερον ἑαυτῶν τὸ ὄμμα πρὸς οὐρανὸν 

περιάξουσι, θεωροῦντες τὴν τῶν ἀοράτων καὶ νοη- 

τῶν φύσιν, καὶ χατανοοῦντες τὸν τόπον ὕπου δεήσει 

τὸν θησαυρὸν ἀποτίθεσθαι. Εἶτα ᾿Εμδλέψονται εἰς 

τὴν γὴν χάτω. 1 εὐτελὲς τῆς αὐτῶν φύσεως ἐννοή- 

σουσιν ἐχ τῆς πρὸς τὴν γῆν συγγενείας οἷ τέως ἐπηρ- 
2 , ὙΡΚΉΣ ᾿ ΣΑΣ ΜΕΝ 

μένοι καὶ μέγα φρονοῦντες ἐφ᾽ ἑαυτοῖς. Θαύμασον 
μ - - δὲ πῶς παρατετηρημένως ταῖς λέξεσιν ἐχρήσατο ἢ 
τι ἐς δα Ἑ Ἷ 
Γραφὴ, ἁρμόζουσαν ἑκατέρῳ πράγματι ἐπινοήσασα 
τος τῆν 

τὴν ἐχφώνησιν. Οὐρανὸς γὰρ πρόχειται εἰς θεωρίαν, 
ΩΣ Η ὃς ΡΒ ἐν ΤΕΣ 

χαὶ γῆ. Περὶ μὲν οὖν τοῦ οὐρανοῦ λέγει: ᾿Αναδλέ-- 
. κ᾿ - ν᾿ λ-Ὁ - " ε 

ψονται εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνω" περὶ δὲ τῆς γῆς, ἡ Ἐμ- 
, Α “-- ΜΕΥ - 

δλέψονται εἰς τὴν γῆν χάτω. Εἶτα ἐπὶ τῷ θαύματι 
ὥς τῶν τελιχού Η ὺ τῆς τῶν τηλιχούτων χατανοήσεως ἀποροῦνται, χαὶ 
ἐ--} οἶ π αἴ Ἂ- " ιν τενοχωρηθήσονται, χαὶ σχοτωθήσονται τὴν διά- 

δεν ργ ως τ Ξ - εἰ 
νοιαν, τῆς ἐπὶ τοῖς καταληφθεῖσιν ἐκπλήξεως τὴν 

μεγάλην αὐτοῖς ταύτην ταραχὴν ἐμποιούσης. “Ὅταν 
δ «ζω ΤΡ ἣ Ψ ΖΦ ἘΝ δ  ΕΞΕΣ ΠΝ. Ξ- 

γὰρ συντελέσῃ, φησὶν, ἄνθρωπος, τότε ἄρχεται 
Ἁ [ ζὰ , - , 5 Ν χαὶ ὅταν παύσηται, τότε ἀπορηθήσεται. Οὐδεὶς 

8. ,325ς , " ς ΚΕ 2. ἣ - “» - οἶδεν πόσα οὐχ οἶδεν, ἐὰν μὴ γεῦμα λάθη τῆς 
[ταν Δ - ᾿ ΤΩΝ γνώσεως. Πλὴν ὃ ἀγαθὸς Δεσπότης ἐπαγγέλλεται 

ἊΣ Ἐκ ΣΥΝ, τς , ΠαΑὴς " ν᾿ αὐτοῖς τὰ χρηστότερα. Οὐχ ἀπορηθήσεται γὰρ, φη- 
ἣ ᾿ ἐἥ 

σὶν, ὃ ἐν στενοχωρίᾳ ὧν ἕως καιροῦ. Οὐχ εἰς τὸ 
χὺς ΚΑΤ ὩΣ ἘΣΕΝ ΣΈ ΕΘ 

παντελὲς αὕτη ἣ ἄγνοια καθέξει τὸ γένος τῶν ἀν- 
, 5 ΕἾ κα, “- ὃ 2. 

θρώπων ἀλλ᾽ ὃ νῦν " αὐτῆς ἐχζητῶν τὴν ἀλήθειαν, 
ἜΣ τ ἘΝ Ε 

χαὶ ὠδίνων αὐτῆς τὴν εὕρεσιν, ὄψεταί ' ποτε πρόα- 
᾿ ᾿ , Ξε βας τ 

ὦπον πρὸς πρόσωπον, χαὶ ἀπολήψεται τὸ τῆς γνώ- 

σεως τέλειον, ἐπειδὰν ἐνστῇ ὃ χαιρὸς τῆς τῶν ὅλων 

ἀποχαταστάσεως. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, “Ἕως χαιροῦ. 

5 ἘΠΠῚ οἱ Μ55. πιᾶϑστιο πίοι 56 σοπβοηβι αὐτῆς ἐχζη- 

τῶν τὴν ἀλήθειαν. 5.4 νὸχ αὐτῆς 1[ὰ ἀρ! σου ὐπῖθε- 

ἤκῖο, αἰ αἀἸοδὲ : 2760 ρογίοιιο ὀπιθηαῖα, αὐτὴν τὴν ἀλή- 

θειαν. ἔβο ἁπίοπι, 40 Βοπὰ Ἰρδῖπβ γθηΐα ἀἸοίαπι 51, 

να]ραίατη Ἰοοι᾿οποπι [ο]ογαγὶ γ᾽ .Όδθ0 ΓΒ ΓΤ, δὶ πο Ὸ 

ὃχ Ῥγθοο ΠΕ) ῖ5 νὸχ γνώσεως 5 ρΡ]οαιιτ, Ομ πιΐῖς 

ἐπιφιιῖνῖι ἐ)ιδπιοεῖϊὶ οὐ 5. πἰιοηῖδ αδ ϊαίεηι. 

ἱ ἘΔΠῚ εἰ Ῥδρ. Ῥυϊπλι5 ποτὲ πρόσωπον, χαί. ΑΠῚ 
«υἴπάιιο Ν55.. ἈΠ ἴῃ σοπίοχία, 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ 6΄. ᾿ 

Τοῦτο πρῶτον πίε" ταχὺ " ποίει, χύρα Ζαδου- 
λὼν, ἢ γῆ Νεφθαλεὶμ,, χαὶ οἱ λοιποὶ, οἱ τὴν πα- 

ραλίαν, καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν 

" ἐθνῶν. Ὃ λαὸς ὅ πορευόμενος ἐν σχότει, ἴδετε 
ΕΑ ΑνἪ Ξ Ξ 
ἘΠ ΕἼΣ σπκαφοικοῦντες ἐν χώρα καὶ σχιζ θα- 

νάτου, φῶς λάμψει ἐφ᾽ ὑμᾶς. Τὸ πλεῖστον τοῦ λα- 

οὔ, ὃ χατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου, καὶ ἐυφρανθή-- 

σονται ἐνώπιόν σου, ὡς οἵ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμή- 
τῷ; χαὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενο! σχῦλα- ὅτι ἀφή- 

ρηται ὃ ζυγὸς ὃ ἐπ᾽ αὐτῶν χείμενος, χαὶ ἣ ῥάδδος 

ἢ ἐπὶ τοῦ τραχήλου αὐτῶν. Τὴν γὰρ ῥάδδον τῶν 

ἀπαιτούντων διεσκέδασεν, ὡς τῇ ἡμέρα τῇ ἐπὶ Μα- 

διάμ. Ὅτι πᾶσαν στολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ, 

χαὶ ἱμάτιον μετὰ καταλλαγῆς ἀποτίσουσι, χαὶ θε - 

λήσουσιν, εἰ ἐγενογτὸ τροεος Ὅτι παιδίον 

τρια ιν ὑς υἱὸς χαὶ ἐδόθη, ἡ ἥμιν: οὗ ἡ ἀρ ρχὴ ἐπὶ 

τοῦ ὥμου αὐτοῦ, χαὶ χαλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Με- 

γάλης βουλῆς ἄγγελος. Ἄξω γὰρ εἰρήνην ἐπὶ τοὺς 

ἄρχοντας, εἰρήνην χαὶ ὑγείαν αὐτῷ. Μεγάλη ἣ 

ἀρχὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὖχ ἔστιν ὅριον. 

᾿Ἐπὶ τὸν θρόνον Δαδὶδ, καὶ ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὖ-- 

τοῦ, χατορθῶσαι αὐτὴν, χαὶ “ πειδοῦσος ἐν πρηκατε 

χαὶ ἐν διχαιοσύνῃ ἀπὸ τοῦ νῦν, χαὶ εἰς τὸν αἰῶνα. 

Ὃ ζῆλος Κυρίου Σαδαὼθ ποιήσει ταῦτα. Εὐαγ- 

γελίζεσθαι μέλλων τὰ “ τῆς τοῦ Κυρίου ἐνανθρωπή- 

σεως ὃ λόγος, ὥσπερ τινὰ πρότασιν ὀρέγων πνευ- 

ματιχῆῇς εὐφροσύνης" οὕτω δεξιοῦται τὸν εὐαγγελι- 

ζόμενον - Τοῦτο πρῶτον πίε. Ὁ πίνων “ 
ἑαυτὸν καταδέχεται τὸ π' 

πρῶτον εἷς 
ι 3.9 ΄ ΦΈΡΟΝ, 

τὸν, μετ΄ ἐπιθυμίας αὖτὸ 
ς , Ξ Σ Ξ προσιέμενος. Τότε γὰρ μάλιστα χαὶ ἢ ἀπ᾽ αὐτοῖ 

χάρις ἀναδίδοσθαι πέφυχεν, ὅταν μὴ ναυτιῶν, μη- 
δὲ ἀποδλύζων, ἀλλὰ δι᾿ ὑπερδολὴν ξηρότητος ἐφιέ- 

μενος τῆς ἐχ τοῦ ποτοῦ παραμυθίας, χαὶ ταῖς 

ἈΝ δἔαβειου. (οιη θοῇσι! Οοάοχ εἰ 4111 «ππαέπου ταχὺ 

πόιει, οἷο ας; οἱ ἴϊα ψαοαια Ἰοσῖταν ΒΡα ΤΧΧ εἰ 
ἀρυδ Επβεθίθσα, ΑἸ ἜΣ Υ Σἢ ΠΡὲν ταχὺ πίε, οἷ 

ῥίδϑε : ἄύατα Ἰεοϊοποιι ΒΆΚ1Π1ο {τι θι 1 ΝΡ ἴα5. Ν ει 

ἵγαπὴ 6715 Ἔϑ56 4 ἀϊχουῖε, βατῖτπβ,, αὐ ταϊΠὶ 4υϊἄε πα 

υἱάοίαν, ᾿πά σα θῖΕ. δια πη Ἀδρ. τογεϊα5 παραλίαν οἱ- 
χροῦντες χαΐ. 5:6 νὸχ οἰκοῦντες ποι Ἰοσίτυν δας ἴῃ 661- 

15, πδάπῈ ἴπ 4}1|5 συΐπαιε Μ55., πες ἀρ ΠΧΧ, 

ποίας ἀρ Ἐπβοθβίνιμ. 
ΡῈ εἰ Βορς. ῥυίτηις ἐθνῶν χαὶ λαός. ΑἸ φυϊπάπο 

155. ἐθνῶν ὁ λαύς. 

ς Βεα. τετίϊι χαὶ ἀντιλαδέσθαι αὐτῆς ἐν χρίματι. 

ἀ Ἐ41Π τὰ περὶ τῆς. Πδεβὶ περὶ ἴπ ποβί γῖς 5ὲχ (οα!- 

ἐκ τὴ 
ΠΘΑΡΌΤΊ ΙΣ. 

543. Ποῦ ρτίπιτιπν δῖδα : οἷο ας, τορῖο Ζα- 

ὀμίοτι, ἱεγτα Νερίιξαϊϊηι,, εἰ εἰίογὶ ψιὶ πιατί- 
{ἰπια., δἰ ἰγαάτις ]ογάαπειι., (ἰαἰΐϊαα σεπίζιπι. 

Ῥοριεῖιις ψιιὶ απιϑιΐαναὶ ἐπ ἱεποῦγὶς, υἱάσι ἰμ- 

δπὶ πιά σπαπι : ψιὶ παῤιἐαξὶς ἔπι τ ϑίοτι δὲ πιπι- 

ὑγα πιογίϊς. [μπτϑπὶ εἰ πισοςοοί σιιροσ υος. Ῥ[ιγίπια 

Ραγς ροριεϊ, ψιιαπι ἰδαπιαἰπκιϊ ἐπὶ ἰδ εἱεῖα ἐπα : οἱ 

Ἰαιανκιτιέι εοταπὶ ἰδ, σἰομὶ πιὶ ἰιέατπιίμ ἐπὶ 

τέ556, δὲ σίοιε μὶ ψμὶ αἰνίάμπι σροίία : φεῖα 

αδϊαίτιπι 65: γεσιίτι ἐρδὶς ἱπιροσίζιει., θὲ οἶγαα,, 
Ὑπι8 ἐγαΐ ξιρεῦ οοἰζιπι δογιτα. ΤΊγραπι δπῖπε 

ἐταοίογιιπι εἰϊδοίρανίξ, δἴομέ ἐπ εἰϊδ “τί σηροτ' 

Λήααϊατι. Οτΐα οτπτιεπε σίοίαπι οοἰϊεοίαπι ἀοῖο,, 
δἰ τεεεϊππ πίττα εἰιπὶ σοπιηιμίαϊίοπο τεσιϊξιιεπί : 
δὲ ομρίοπι., 5ὲ Πατιῖ. 6556 ἴβτιθ δοτηδτιοιῖ. Ομῖα 

Ραννιῖιις τιαίπις δεΐ τιοϑὶς, Π{{πιι5 εἰ ἀἰαίτι5 επί πο- 
δ. οἰ πις ρνϊπιοίραϊι5 5 Ρ6Τ Πεειτπθτιιπι 6715. ΕῚ 

σοσαίΐπι ποπιόπ 675, ϑ͵ασπὶ σοποιϊϊ ἀπρεῖιις. 
“14ἀπεαπι ἐπίπι ράδετπ σι ρα ργὶποῖρες., ράσεπε 

εἰ σαπίίαίεπι ἰροὶ. δασπιις ρτὶποίραίιις ἐἰ{ϊπς,, οἱ 

Ραοὶς ἐἴπι5 τιθη δ5ί {ἰπῖ5. ϑώρεγ {Ππποπιιπι Π)ανϊά, 

Εἴ διροῦ γτϑσπιίπι 6115, τιἴ -πιοεϊογϑίιτ' ἐμά, δὲ 

Ῥαϊτγοοϊποίλιτ' ἔπι ἡεϊϊοῖο, εἰ ἔτι ἡειδίτα ἤαπι πεπο, 

Εἰ ἵπ βιθοιίιιπι. Ζείμς Τοπιὶϊπιὶ ϑαθαοι] {αεῖοε 

μιδο. δου ρίαν [81] π| δὰ {τι δ] ΤοτηΪ πὶ ̓ποᾶι- 
ΠΑΠΟΠΘΙ βρθοίαπε, ΔΠΠΙΠΙ ΠΡ, Ππᾶ5] ποά-- 
ἄδην β5ρ νυ 1815 1Ἰϑο 1188. ΘρΘΟΙ ΠΊΘ ἢ ῬΡΕΘΌΘΠΒ 5, ΘῚΙΠ} 
4] 518 Ἔναηθσο!ο ᾿π ΡπΘ Πα 115, ΠΟ Ὀϊ ἔπ" ΘΟΠΉΙ ΟΣ 
Βοος τηοάο : ἤοο ργίπιμηι ὑν6. Οὐἱ ρυϊπησμη Ϊ-- 

δῖε, Ροξαμη ἀντ 5ιιπη ἔπη ἰπ 56 1050 γθοῖρῖτ. Τιιπο 

ΘΠ τηαχὶπ]6 οἰ Γαπάθυθ 56 5ο]θὲ 6715. βϑιιανἹαϑ., 

στη Ππδο Πδπι5θα, Π6Ὸ νοπηἶτι ἰΡΟΥΔΠ5., ἴπηο 16- 

νΑΠΊΘΠ ΡΟ οἵ βο]αἔϊπιπ| ρ δ Ηἰ Πηϊἃ δἰσοϊζαίθ ἀρ-- 

οεἰθας.  οχ πρότασις, {1185 πιοχ 56 {1 {π|1’, ΟἸΙΠῚ 5ΈΤΗ] 50- 

Ἰεαξ Ῥτὸ αἰψα ᾿τοροβιίοπο ; ἢϊς ἕδπποπ 5: ση! ΠσᾶΓα 

σἱάεαν ργι αάτατη φιοά απ, οι ἀπΈ οἰ ραξιτη {πιο πι- 

ἅτ βαῦ 11 5ρ᾽ γἸἔπ14}15 σπιβίατη. 1 ΠΤ ππτι5 516 γεγίο- 

ταῦ : Ὁ)μαςῖὶ ργοροσίείοπεπε ψπαπιάίαπε ἰκρεϊεία ορίγὶ- 

ταῖς οντοπείεης : {ας ἱπξευ γοιὸ οπὰ ποῖ ΡτΟΡα- 

τεῖαν (οι θεῆβῖο, ᾿ξ ἴρϑε ἱπίεγρτγείδξιις ἐ5ξ : ()μασὲ 

αεἰνεπείείιπι χμίίαπε ἐριγίταῖϊις ἰρεἰτα μογγίϑεης. 

ΑἸῊ ππε]ογὰ. 

ε Ὑοοεπὶ πρῶτον ἐχ {τίριις Δ155. ἁἀἀἸἀἴπηιι8. 

ΓΑΠΈ(ΩΙ ἔτος ΠΡτὶ οὰπὶ 1115 νοτίσι τοῦ δοθέντος, 
: τ ΕΣ Ἶ πεμοτ Ἃ,." 

παπιογε εἰαιὶ μος. ΑἸτι το Μ55. νοτίσι τοῦ ποθέντος. 

ν.1. 

ν. “Ἐν 



Οοές τ. τὸς 

“όυαπ. τ. ι. 

Θαὶϊ. τ. τθ. 

ῬΡλὴ.3. τή 

οαπ. τ. 9. 

ΔΙαεμ. ἡ. 
18. 

τοῦ 

Ρείθπϑ; [ιατιβτὶ ΠΟΥ 15 ΠΠΠΠΟΡῈ 56 ρου απάϊε. Ὁ} 

1 δα πηππιπ 41] [πη 8 ΡΟρΡαΪο 5:6 πὶ] σγὰ- 
{1 Π| ΘΧΘΡΘοΐα [ἃ ΠῚ ἈΠΠαΠΙαΙ, αἷῦ : 0. ΡΓΠπιῖιπι 

ὑίνο. ἘχοΙρθ ᾿π ἀπίπιο [βο Πὰμ : ἡθοοπάθ 'ἰπ 60 
58 Π|||5. ἀοσιηα. ΑἸῸ ᾿Πἔδυ 5. Π6. Ραϊαυ θυ ῖβ., ΠΘῸ 

φαϊάψαδπι αἰπιὰ δὺ ΡΓοβία ΠΕ Πτπ|5. 6556 ΘΧ ΙΒ Π|65. 

δε ἃπίθ οπηηΐα : πος ΄Ζυϊάτιαπι ἃΡ5. ἴθ θχοορῖ- 
ἴᾺΡῚ Ροΐεβί, {ιοά 518 ΟΟπαάϊτονο ἴπο ΡΥΪτι5.,. δ} 

406] παιπγὰ 51} ρΥΙ ΠΟΘ Πἶ ΓΟ ΟΠ] Πἶ5. ΟΓΘα 8 δχ- 

ΘΔ] ητπ|5. γίπιμπι δὶφε. Τῖϑοθ ἴπ ρυϊποῖρῖο 

[556 γευθαπ:. Απίθ ρυϊποῖρίθμ., ΔἸ} : πἰΠ}} 

ῬΥΪῸ5 60. 4π| δὐὰξ ἴῃ ρυϊποῖρίο. Νὰ ΡΥΪῈ5 ἐν ῈΠὶ 
Β1Ρα5, ποῖ ἰη ιν α! πη, ποη ἰθοιιηι ΕἾΠΠ] 5 Ὀϑίδπ- 

τῖα ἀδϑεϊεπιειι πη, Π ΟΠ ἐδ ΠΡ Ὲ15, ΠΟῚ ἔΘΠΠΡΟΓῚ5 ἁἰχιο 

ΠΟ ΠΊΘΠ ἔπ, ΠΟῚ ΦΙΙ ιιαπη ἔα Ε}}6 δὲ γάπιιπι, φαοε 
ἈΠΙΠΊΉΤΙ5 ἹΠΠΔ σΊ ΠΑΡ γαϊθαῖ. 470. ργίπιιπι διε, οἴτο 
7καο. ΝοΙ Ἰσπᾶνθ, ΠΟῚ 565 6. ΠΟῚ ΠΕΡ] ΠΟΘΙ, 

ΠΟ ἰαπαι 46 οριι5 ἀσαγθάθγο, 564 νἱν 6 δὲ 5ιιι-- 
ἄϊοβθ. Οἱ) αβηη θα] ογὰξ Ῥδα]τ5., 4 σι πὴὰ! ἀξ ὈΙΒῚΣ 
Πάθηι., δὶπθ {1ὰ [θη ρους ποσὰ δά ργοάϊοδεο- 

ΠΕΠῚ Δοσοβϑὶξ : ΠΠ]ΡΡῈ 41] σὰγπὶ πῸπ ΔΟΖα θ5οο- 

γϑῖ, ἃ Βα ΠσΈΪηΪ : 566} Τὰ τὰ Πὶ ΟἸΓ5ΟΙ “1 48}, 
ἘΠῚ ῬΡΙΠΉΙΠῚ ἁι Ἶν 1 ΟἸΙ 5115. 5Ι5ΠΈΠῚ, [Ἐσ πα ας 

4. δά ἤποι, Πιχία ργϑθῆχτιπι βοοριπν ἀ(] Ργοθπλΐτιπι 

ΒΌΡΘΡΠ 5 γΟΘΔΙΟΠΪ5 ΘΟΠΘ Πάθη5. 

25ή. ἤδρῖο Ζαϑιίίοτι. Αἀ ΠῸ5. ᾿ρ505 ριόριεία 
ἘΟΠΓΘΡΕ ΞΘΡΙΠΟΠΘΠῚ , ἀρτ {1105 Ἰπογτι5. ἐδ Πὸ- 
ΤΠ ΠῚΙ5.. ΤᾺ] ὈΥΪῸ5 1Ππ| ἸσΠΟΓΡΔ ΠΕ: [ΘΠ γα. ἀπιθιι- 
ἰαπίθϑ, θχουθηῖθ ᾿ππηϊπθ γετο, μοί ἐἰιιπεῖσιαι. 
οπιτιπι Ποπιΐποπι Ὁδηοπέεπι πὶ ἰτιπο τππεπάτιπι, 

νἹάθγιιηϊ ΠπἸ06Π} πιὰ Δ 1. ΝΘΊΊΟ 8116 ΠῚ 5.150] ΘΟ 
ΜΕ] Ιοθὶ δὲ ΡΡΟρμθἴδ γθυθὰ 6556 ᾿πίδι' 568 ρῃισηδη- 
ἃ, Θἴδὶ 116 φυϊάθμι ἀϊχθυις, Ῥορμῖις φιεὶ 56- 

ἀεναὶ ἵπὶ ἱεπεῦτιὶς ; Ἐβαϊὰ πη γογὸ σοπϑοιθὲ ἀἰχῖβθ : 

Οιε απιϑιϊαδαΐ ἔτι ἰοποῦτις. Νατα ἴῃ ἴθ Π  θν15 ἅτη- 
Ἰνα!ατο 46 πὶ ναϊθὲ αἴαιιθ ἴῃ ἐθ πονεῖ βθίθγο, 
σὴ. ΠΪΘΡΠΘ. ἃ ΡῬΓΟΡρΟΒΙο πο ϑ᾽ΠΠἸθν ΠΡ - 
γϑῖ. ἴπΠ}Ὲ 4] ΠῸΠ την δῖ", ἔπ 4πὶ [ΘΠΊΘΓῸ 
ΟΡΑΙΉ]] ας ΘΡγα τι πάτι5. Οὐ Θηΐμ) 5[η6 500ρο ἴπ- 

σϑάϊε, δά πα]]ιπὶ σϑυπιπὶ Ἰοοιπ γα ϊξ : 4] νἘΓῸ 
ἴπ οἷο ἀδεποιι", πϑαιαηιαπη ἤπθπὶ ἀββθηαϊ- 
τὰν. ΗἸο στιν ΡΟρα]τ5.. 4] σοπέμιιη ἰσπογδη- 
τα ΟΡοςθοα στιν, ὙἹά τε Ππισθ πὴ, ΠΟ [16 πὶ, ἀτιὰ- 

115 40 Ἰσῃθ, ἃιιῖ ἃ 516}115, ἀπ ἃ ἰὰπὰ, δυΐ ἃ 

5016. ἅτ ἃ ἔι]σθιγὶβ ΟΥΓῚ 5016. : 56 νά τι 1π-- 

ΟΘΠῚ ΠΙΆΡΠΆΠῚ ,. (125. ᾿Π 6 ]Θοῖτι 5 πϑιπθ ρ1Ὸ5- 

Ξ Οτογάας (Ο]Ρ. συντόνως χαὶ χατεσπουδασμένως. 

ἃ 8ι. ΝΜ 

δὲε φῶς. 

ΒΕΔ οεἐ Βοσ. 

55. ΠΟΠΏΜΠΠ:, ΘΙ γονὸ εἰ δα, ῬΥΙΠλις 

τὶ ς ᾧ ἐγ ἀνία πε ἰΡγιπιι5 ὁ ἐν ἀργία πεῖ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝΜ 5. ΒΑΒΙΠΙ ΜΆΘΝΕ. 

΄ Π " ᾿» , ᾿ Ὁ τ 
ποθέντος ἕαυτον διυγραίνει. Διὰ τοῦτο χαὶ 

πα δ τ ΝΙΝ ᾿ ΄ Ἐν Ἁ 

αγγελιζόμενος ὡς δεδιψηχότι λαῷ τὴν προσ- 
, } , ΤΗΣ τς ΠΕΣ 

οχωμένην χάριν, φησί" Ἡοῦτο πρῶτον πίε. Ὑπό- 
-Ὁ- -Ὁ 7 Υ̓͂ ΝΜ , -- 

τῇ ψυχῇ τὴν εὐφροσύνην" ἔνθου τὸ δόγυα τῆς 
΄, ᾿ ωτηρίας. Μὴ δεύτερον ἄλλου ἡγήση, μηδὲ προτι- 

τούτου νομίσης ἕτερον. Πρὸ πάντων 

ὕτε σοΐ τι 
ΜΝ ͵ τ; 

ποότερον νοηθῆναι δύναται τοῦ 

οὔτε τῇ ἐν: τιμιώτερόν τι, τοῦ 
, “Ψ 

ἜΡΟΝ τοτόχου πάσης χτίσει .ΝΙαθε ὅτι 

ἀρχῇ ἦν ὃ Λόγος. Οὐδὲν δὲν πρὸ ἀρχῇ 
͵ 

τοῦ ἐν ἀρχῇ. Μὴ αἰῶνα προπίης" 
ἧς 

. . 

μὴ ἔ 
τόπον ἔρη τῆς Υἱοῦ ὑπάρξεως" ἱὖ γρόνον᾽ μ τόπον ἔρημον τῆς Υἱοῦ ὑπαριεῶς ἢ χε ἔ 

τ 
χαιρόν μηδὲν τῶν χατὰ φαντασίαν ματαίων, δυ- 

ναμένων τῇ ψυχῇ ἐγγίνεσθα!. Τοῦτο πρῶτον πίε: 
ὌΧ ΄ 

ταχὺ ποίει. Μὴ χαύνως οτηδὲ χαταδεδλαχευμένως;, 
Ἅ “Ὁ Ε᾿ 

μηδὲ ἀσπούδως, μηδὲ ἐχλύτως ἐπὶ τὴν τοῦ ἔργου ἔρ- 
᾿ ᾿ ι 5 
χου παραδοχὴν, ἀ)λὰ συνξόνμθενε, ξ χαὶ χατεσπευ- 

τ ΕΣ Ἀ ΄ 
σμένως. Οἷος ἦν Παῦλος. δμοῦ ἔπινε τὴν πί- 

5 ᾽ 
ὶ οὐδένα χαιρὸν σαν γιξϑοοτ πρὸς τὸ χήρυγ- 

5 
οσανέθετ ο ζυ 7 ΠΝ τὴ 

“Ὁ 
Ὁ σαρχὶ χαὶ αἵματι 

διιοῦ . [Π] . ὃ“ » τ 9] {τ} 
δ Ε Ων 

"εὐθὺς, ὅ ὥσπερ τις ρος εὺς, πε ἔλαθ 
Ἶ ᾿ 5 

δρόμου σύνθημα, καὶ πρὸς τὸ τέλος ἐπείγετο, χατὰ 
“, ἤρα, πρῦ. ὙΓΑ 

αχοπὸν διώχων εἰς τὸ βραόεῖον τῆς ἄνω χλήσεως. 

εν 
Ξ ςν .- ΤΙ, τ ΝΗ Π 

ἊΞ 
ΩΣ -ο - ὧν .“ ΕΣ] - 

οὐ ὃ Κύ ὕριο 

χότει τῆς ἀγνοίας πορει 

ἐλατος τοῦ ἀληθινοῦ, Ὃ φ' 

[0] [-} ῷς (- Ὧ ̓ [ ᾧ 

ξρῚ όμενον εἰ τὸν χόσμον 3 εἰδον θχϑὶ 2 

διαφωνίαν ἔχειν πρὺς 

ὁ ΘΕῸΣ τοῦ Ματθαίου " ποτ 

ἐν σχότει: ὃ ὃ 
“ὌὮ 
ῷ 
Ἀ5] 

π 
Ἕ: [Τὰ «-' 

ὍὌ» [ΠῚ εἰ 

ὍΝ 
Ξ 

αι ἐ τες 

ύναται χαὶ τὸ ἐν σχότει πορεύεσθαι, 

πὰς τοῦ ἀποχειμένου τέλους 

ας τ ΣΟ χαὶ ὃ ἐν ἀργία 

τέλους. Οὗτος τ 
- ᾿ 

τοίνυν ὃ λαὸς, δι ἐν τῇ ἐ ἐ σχοτωμένος , 
ἐπα 

φῶς, οὐχ. οἷον τὸ ἀπὸ πυρὸς, οὐδὲ οἷον τὸ ἀπὸ Ξ 

9 

τ 

Σ ἔρων ἢ σελήνης, οὐδ «ἷον τὸ ἡλιαχὸν ἢ ἀστρα- 
ι 

ον, ἀλλὰ φῶς μέγα: αἱ 

αἰσθητοῖς, ὃ καὶ Πας οὶ σύνεστι, χαὶ ἀνθοώ- 

στ. 

αι 

᾿ 
χαι 

νοητοῖς ἐπιλάμπει 

τ ρττς 
ποὺς φωτίζει, καὶ ἀγγέλους φαιδρύνε:, χαὶ πᾶσιν 

Ηΐπς νει ἐπίογργοβ, (με ἐξέαπεσεαισι ἐπδν ἐὶ οἐἴο δεο- 

ἔς εσί υἵγονε. ἈΠῚ φαϊπάις Μεξ, πεπὶ εδυμιένος, οἵἶο. 

ἀείεπίιις, ορτϊπιε. 



ΓΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΑΙΔΜ 

ἐπαρχεῖ, χαὶ ἔτι ἑαυτοῦ τὰς αὐγὰς ἔχει “ ὕπερτει- 
νομένας πρὸς τὸ πλεῖον. Ὃ δὲ λαὸς ὃ τῶν ἐθνῶν 
ν 5 , ΟΝ τὰ σι) 0 ΟΡ Δ τῳ ᾿ 
ὦχει ἐν χώρᾳ ποδαπῇ; Σκιαζομένη ὑπὸ τοῦ θανά- 

του. Οἰἱονεὶ γὰρ νεφέλη “ βαθεῖα ἐπέχειτο αὐτοῖς, 

διὰ τῆς εἰδωλολατρείας, ἕως ἐλθὸν τὸ φῶς διέκοψε 

μὲν τὴν ἀχλὺν , ἐφήπλωσε δὲ αὐτοῖς τῆς ἀληθείας 
Ν “Ἶ -Ὡἡ 

τὸ φέγγος. Εἶτα πρὸς αὐτὸ τὸ τοῦ Κυρίου πρόσωπον 

μεταθδαίνει ὃ λόγος. Τί λέγων; Τὸ πλεῖστον τοῦ 

λαοῦ, ὃ “ χατήγαγες ἐν εὐφροσύνῃ σου. Οὐ γὰρ 
πάντες ἐδέξαντο τὸν λόγον, ἀλλ᾽ οἱ πλεῖστοι ἦχο- 

, Ξ Ξ 
λούθησαν τῷ καλοῦντι εἰς εὐφροσύνην αἰώνιον, 

μ ᾿ τι Ἂ᾿ ἘΣ ἡ ὁ - Ὁ τ 

οἵτινες χαὶ εὐφρανθήσονται ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, Ὡς 
ΐ Ὗ , 3 ἊΨ , [ κ᾿ 7 σ. 

οἵ εὐφραινόμενοι ἐν ἀμιήτῳ. Ὃ γὰρ σπείρει ἕχαστος, 

τοῦτο χαὶ θερίσει. Ἂν οὖν τῇ ἡμέρᾳ τῆς ἀνταποδό- 

σεως οἱ τὸν λόγον δεξάμενοι, χαὶ ' καρποφορήσαν- 

τες χατὰ ἀναλογίαν τῶν ἐνταῦθα αὐτοῖς προκατα- 

δεθλημένων, κομιζόμενοι παρὰ τοῦ δικαίου χριτοῦ 
ν ΕΗ ,ὔ 32 ᾿ ε, « “ Ἷ 

τὰς ἀντιμισθίας, εὐφρανθήσονται, Ὥς οἵ εὐφραινό- 

μένοι ἐν ἀμήτῳ, χαὶ ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι 
τω κ᾿ ,ὔ - 

σχῦλα. Οἱ μὲν εὐφραινόμενοι ἐν ἀμήτῳ, ἐχ τῶν 
5Νη “ τω 

ἰδίων πόνων τὰς ἀρχὰς τῆς εὐφροσύνης ἔχουσιν " οἵ 
Ρ. 
δὲ ἀπὸ σχύλων πλουτοῦντες, ἀθρόαν ὑποδέχονται 

τοῦ πλούτου τὴν ἀφορμήν. Διὰ τοῦτο ἀμφότερα 

εἶπεν, καὶ τὰ ἐξ ἀντιδόσεως ἀγαθὰ, καὶ τὰ ἐχ χά- 

ριτος ὑπὸ τοῦ μεγαλοδώρου δίδοσθαι μέλλοντα. 
"Ἀν, ΠΕΣ Η͂ ΝΕ ΘΔ τ 2 ὦ 5ἢ. Ὁ , 
φήρηται γὰρ ὃ ζυγὸς ὃ ἐπὶ τῶν ἐθνῶν χείμενος, 

ἀπεσείσαντο τὸν βαρὺν ζυγὸν τοῦ τῇ δουλεία τῆς 
ε , » ᾿ . [2 ι ἢ ᾿Ν Ν ᾿ [ 

ἁμαρτίας αὐτοὺς ὑποζεύξαντος, καὶ ῥάδδῳ τὸν τρά- 

χηλον αὐτῶν χαταχάυπτοντος, ἵνα τὸ ἀποστολικὸν 
,ὔ Ὁ Ὁ 

χήρυγμα τῆς ψυχῆς καταδαλόντες, αὶ μὴ ὑποχύ- 
ἐς ΕΜ ΐ 

Ψψωσι τῇ δουλεία τῆς ἁυιαρτίας. 

Τὴν γὰρ ῥάῤδον τῶν ἀπαιτούντων διεσκέδασεν, 
ὡς τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπὶ Μαδιάμ. Δεινὸς ἀπαιτητὴς 

ἐφέστηχε τῇ ἀνθρωπίνῃ ζωῇ, ῥαδδίζων, καὶ ἀπαι- 

τῶν τὰ ἑαυτοῦ θελήματα, ὃ χοινὸς ἡμῶν ἐχθρός. 

Βούλει μαθεῖν τῆς ῥάδδου ταύτης τὰς πληγάς; 

Ἄχουε τοῦ λέγοντος "- Προσώζεσαν χαὶ ἐσάπησαν οἱ 

μώλωπές μου. Δυσώδεις μώλωπας ἐμποιεῖ τῷ πλη- 

γέντι ἣ πονηρὰ ῥάδδος. ᾿Εννόησόν μοί τινα συνε- 

χόμενον ἐν ἐπιθυμίαις ποικίλαις, καὶ σῤοδρῶς ἐγ- 
χείμενον τῇ ἀπολαύσει τῶν ἡδονῶν, πῶς ῥαδοιζο- 

μένῳ ἔοιχε, χαὶ ἀπαγομένῳ πρὸς τὴν ἁμαρτίαν. 
Οὐχ ἀνίησιν ἣ ἐπιθυμία κέντρα χαὶ ὀδύνας ἐμποι- 

οὖσα τῷ ἀχολάστῳ, ἕως ἂν τὸν ἐχ τῆς ἁυιχρτίας 

μώλωπα τῇ ψυχὴ ἐμποιήση, δυσωδίαν ἐναφιέντα 

ὁ Αὐμ {νὸ5 ΠΡΡῚ ὑπερτεινόμιενος ὑπὲρ τὸ πλεῖον. 

ἃ ορ. «αανίιβ βαθεῖα ἀπέκειτο. 

ὁ Οσάοχ ἰάοιη ὃ κατῆγες. 

ΓΑ Εζαὶ ἄτιο ΠΠ]νν1 καρποφοοοῦντες. 

ῬΝΟΡΠΕΤΑΜ, 

Ε 
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ἀἰεἰ5. ἀἰα!σοὲ, ἀπο δὲ οαπὶ Ῥαΐνα 651, οἱ πο- 

ΠΪΠ65 {Ππ|5ναΓ, Γ Δη 6 ]05. οἰ οἷν 50] 6 πα 1405. οἱ 

5101 ΟΠΊ ΠΡ 115, ἔπι [ατ{π|5 ἁτιο Θχτθ Π 1} 51105 

[]σονο5. 564 'π {τὰ γοσίοπθ ρορυ]τι5 ΘΠ ΕΠΙΠῚ 

Βα τα} Ὁ 7 Τη γϑοίοπο [ΠΟ ΌΡΙ5 ΤΠ ΟΥ 5 ΘΟΟρονία, 

ΝΑ ΠῚ οἷβ ἱπηρθ πα 1 γϑ τ πα] 65. ἄθηϑα μι Ἰ4010- 

Ἰαϊνίατη., ἄοπθο νθηϊῦ [πππ|6π, 4ποα ᾿πίθνγοῖϑα οἱ 

Θχοιιδϑὰ ΘΠ ρσῖπο, [0515 5ΡΙΘπουθηη δίῃ νϑυὶ- 

τα 115. Βα θ᾽ πε]6 δα ἴρϑαπι ΠΟ] ρ ΘΙ ΒΟ Π8 1 ἔΡΆΠ5- 

1ι ογαῖῖο. Οὐ οπιιπταιῦ Ῥ ενπια ρατς ρμοριϊ, 

ψιίάπι ἀθαπιῖοιὶ ἐπι [το ἰα {τἰια. ΝΟΙ. ΘΗ Ϊπ ΟΠΊΠ65 

ΘΧοθρουτηΐ ψϑυθιιηι., 56 θ]αΡΊ πὴ νοοδηΐθηι δ 

δοῖθυπαιπ [δ ΕΠ πὶ ΒΘ τα | σι ΠῈ, 411 δὲ Ἰθιαθιιη- 

τ ἴθ σοπβρθοῖι Π)6], ϑίομέ. χιὶ Πρίαπίμ" ἐπ 

ηι6556. Οτιοά ΘΠ πὶ βθηϊη δῇ τιπτι5] τ 5 π|6. Ποο δὲ αἰ, 6. 8. 

τπϑίθι. Πα τι ἴῃ 16 γθηλ πον ΓΙ ΟἢΪδ5., 41] Δ η1-- 
βϑυϊηῖ ψϑυθῖιη], ἀἴάτιθ ΡΓῸ Γαι Π6. ΘΟΡΙΙΠΙ (πιῶ 
ῬΥΐτ5. ἴῃ πὰς νἱτὰ 5101 Ππθυαπὶ ΘΟπου αἴ, [νι-- 

οἴτι5 δα ἀουῖηι,, ἃ {πιδῖο [166 ππηθγοθ ΘΠ Π]Θ Γ15 

πιατι ἱπη ραν θα ΘΟΠΒΘΊ απ 11, 146 ᾿Ἰταθυιηίαι, 

οι φιιὶ [ιρ ατιίτι" ἐπὶ τιθ556., Θὲ 5ἴομι ἀὶ ηιιὶ εἰϊ- 

νίάμιτι ςροῖα. Οὐἱ φαϊάοιη ΟΠ] οι ται [π Π16556 , 

ΘΧ 5:15 ᾿ρϑουι Δ ΡΟΥΊιι5. σαν] π᾿ Ππιηὶ οὰ- 
Ρἴτπε : «αἰ νογῸ 5001115. αἰ ΓΘϑοη!, ΤΘΡΘΠ ΑΙ ΠᾺΠι 
Οραπι δου Ὁ πἀανιιπι ΘΟΟ ΘΙ ΟΠ ΘΠ. ΠᾺΠΟΙΒΟΙΙ ΠΕ)". 
Οὐαριορίου Ροπὰ τ ρα 116 ΠΙΘΠΠΟΡΑΥ Εν, {1} (1180 
ΤΟΙ ΠΟ ΡΠ 5. ΠΟΠΙΪΠΘ 5. {ΠΠΠ} αι. ΘΥΆΓΙ5. ἃ Π}1-- 

Πἰ ΠΟΘ ἢ Π55ῖ πιο ἰαγ σ᾽ ον ἀαπάα οραπι. ΑΒ] ἴτιπὴ δὲ 
ΘΠΪΠῚ σαι δ᾿ ΘΠ ΕΠ] 115 ᾿Π]} 5 {11}. ΕἸ ΧΟΙΙΒΒΘΙ ΒΕ Λαν 6 

Τπσίιηι 6}115, 4 ἴρ505 511] 6οθνὰ  ρΘΟΟΔΕ ΒΟΥ ΝΊ ΓΕ], 
Θουαη {16 ΘΟἸ πα πι νἱρσα Ἰποαρ να θαΓ 7 τις ΔΡΟΒ[0]1-- 

απ ΡΟ Ἰσαοπθηι πὶ ἈΠ Πὰ {πη δ η  65 5, 56 [81 

ῬΘοοδΙΪ 5ουν Ἐπ ΠΟΠ 5110} ΘΓ ΗΓ. 
"οὔ. 7 γσαπι θμῖπι θα αοίοτγιι εἰϊδοίραντε, οἱοιεὶ 

ἐμ αἶο {π σιρον Ἡαάϊαιι. Τυλθῖπθὲ πον ΤΠ τπη 
Ὑἱτα5 Θχδοῖον σΡΑν 5.) [ΟΡ ΊΘ Π5 ὙἹΡθα, ΘΧΊΘΘη5 ἃ πο- 

θγ9 1γ5.,. τ στα πὶ ἰρϑῖτι5. γοΪ τι αΐθ μὰ. ΘΧΒΘ ΔΙ", 
, 

δομαμαιιηἶ5 {Π6 ἐπι μηΐοιι5. ΠΟϑίου.. 15 ΠΟ556 Πα] 566 

νἶνρα ρΙασαθ ὃ ΑἸαὶ Θαπὶ, 48] ἀἸοῖ: : Μδιμ τμογιισιΐ 

δὲ ΘΟΥΓΙρί( σειν οἱοαίτῖοος πῖθα;. Μα]ὰ 114 νῖρρα 

δ αν ΟΙθ πο Ὑ]ΡΙο05. οἱ {11 Οὔθϑιι8. ὁ5ῖ.,. ἵπι}}. 

Εΐησο ΠΡῚ ἀπίπιο αι Θ πη ρ᾽π). ψΑΡ115 ορ 4 Δ Π1]0115 
ΟΡποχίπιπι., ἃ6 {6 Π 6115 νο Πρ ΕΠ τι5. να] 46 ἀ6αἰ-- 
{πὶ : Φυοδπ. πιοάο ΘΟΠΒΙΠ}1}15. ν᾽ θθίταν οἱ, 
4| Ῥ δ οιιβϑι15. νἶνρα δῖ, αἴχιθ δα ρμϑοσαίαηι δ - 
ἀποῖι5. ΝῸπ ἀθϑίηῖε ΠΡ’ 4Ὸ ϑιϊμλι]ο5. ἈΠΟ ΘΙ Ὸ 
᾿πρυάῖοο, δαιπη τι ἄοίονο αἰῇοονο ; ἄοπθο ρθὸ- 

ἘΝ οοι!α μὴ ἀδο51 «υϊοιη οἵ ἴπ ο 115 οἱ πὶ ποδ γυῖα 

ΟΠ οι : 50 ρατὰ οχ Ἐπιβοθῖο,, ας {πὰ σπηθη ἔπι 

{Π| συμ αι δ᾽, ἀἀἀοηαπι ὁ550 σοπδαΐμι5, ἢμοδῈ 

Ῥτγα αι τοπ ἢ], 

Ῥεαὶ.37.6. 
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φάτ νἱθίσθαν. {πιὸ μὲσ ταγρίαπι γϑοογἀδιϊοηθηι 

τοῖσι ἂς [αάπιμι οὐογθιὴ Θχμαϊαξ, ἃ ΠΪΠ10. {Πη-- 

ῬΓόββοῦῖε. Π᾿βδίραθις ἰσῖταν ἤΠᾶπο Υἱρθαπι., Ρ6- 

τἰπά δ αὐ ρυϊποϊραίσμι δὲ ρου π Μδάδηϊία-- 

Τἰιπὶ (ἰἰβϑίραν : Φαονιμπὴ., Ραῖο., Πἰδιογίαϑ π]6-- 

ΠΝ Πἰ5 15 ; σῖν 6 ΘᾺ ΠῚ, {π|ς5 ἴῃ ΝΕΠΊΘΙΒ., 5106 ΘΙ . 

{π|20 ἴῃ Πρὸ Ταάϊσιμ Ἰοσῖταν. ΑΙξ φαϊάθπη πὶ 
Ναπιοιὶβ : Τποίγμοία αοὶθ ριισπαγισ αανεγϑιις 

Μαάϊαπ, σοι ρμγθοορὶὶ ])οπιῖππς οςσὶ, οἕ 

οεσοϊάοτγιιπιὶ οπιπὸ τπασοιζίτιιτ., εἴ τοβος 71α- 

αἴαπ ἱπιξουθηνοσισιὶ ἀπ οἰίπὶ υτιϊτιογαις 60- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 

οσιία. Τὰ ἸΡγὸ ἁπΐθι {ππάϊοιιπι : (σφάδοτι γεν γ- 

515. ὁδὶ ἵπ σαξίγα ]1οταρῖ, δὲ αἰἰχὶξ : διιγοῖίο, 

μία ἰταάαϊε Π)οπεῖπιι ἵπὶ πιάτο πιοσίτας οαξίτα 

“αάϊαη. Οὐ αὐΐθηὶ οϑὲ, γοϑίπιθρο Οηιπδπι 

κἰοίαπι οοἰϊδοίαμα ἄοΐο,, οἱ συϑδειϊπιοηπίτιπι οἰίηι 

δοπιπειί ἴοι ὃ ΠΟ. ἀἴοὶ ΡΣ ΟΡ. {πο 11 «αὶ 
δύανθ ρϑοσαεὶ Πισῖιπὴ ἱπῃροπθηΐθ5., νἰγσαηιθ ο0η- 
τουθηῖο5 ἃ ρϑοσδίϊιμηι δάϊσιπε,, βίοϊαπι ἀοἷο ς0]- 
Ἰδοΐαπι οἱ νϑϑεϊ ΘΠ ΠΏ ΟἿ σΟΙΠ Π. ΔΓ ΟΠΘ 5᾽ πὲ 

γ δε ταταγὶ. Οὐ ΠΟιηΪΠ 65 5ρΟΠ]ανῖπῖ, ΘΟβά τι ἀο]ο5ο 

5.15 ἀδπιι νης νδϑυ πη  ΠΕ15..,. Θὰ ΘΠ ΠΟΙ Γ[ἃ-- 

τόπο γϑϑυπθηΐ. Οἴιπὰ ΘΠ ΠῚ ΘΟΙ Π.1Π15. 1116 ᾿π]τη]-- 

οἴ ΠῸΒ 1Π 5118} γϑάθσθυι Ῥοϊδϑίδιθ πη, ψΟϑι θη ΐα 

«αδηηάδπι ἀδἰον τα" ποϑίνα νϑπαβίαϊθηι ἃ θῃ- 
τα ἃ ποθ Ϊ5. αὐ[ουε. ΟΠ νἸϑιαποῦιπὰ. ἀπ θη ἰπάιτι- 

ΠΊΘΠ 11. 4041 ρΘοοδε ΠΟΒΓΡῚ τυ πιά τη θη ο0- 

ἴερῖς, ἢΠά 65. εδὲ Ομγῖϑῖι. Ομοπιφιθ πηι ἐπ 

Ομνίξίο ναριϊταιὶ δςις, ΟἈγίσίιηιν ἐπιεικεῖς. 1116 

ΘηΪηῚ ἸΠ]τηΐοιι5 ποϑίθι ἃπίθ Πάθηι {ὰ8 ἴῃ. (ν]-- 

[πη] δϑῖ 9, ̓ππὰ πὰπὶ ἀδμι 1 ταν ΡΙ Γ ἸΠ ΘΠ, 

τὶ {π| σΟσΊ τὰ ΟΠ 65 Ποβίγαβ {115 ποβῖγα νὰ οὐ- 

πα] λα τα, αὐπξουγοῖ., αἴάιθ πιά ϊΐαϊθπη ποβίγατη 
Ριοάογοε. Οιοπίατῃ ἰσίειν ἀο]οβα [ρα] πη θυ τι 

ΘΧΒΡΟΙ αν, ἰάἀοῖγοο ΟΠ ΠΘ ΠῚ ϑἰοϊα πη ΘΟ]]δοῖα πὶ 
ἄοἷο., δὲ οἴη πθ. γΘϑΕ ΠΊΘ ἢ Γ1Π} οἴ ΠΟΙ ΠτΓα ΤῸ Π6 
γοϑειπθῖ, ΝΟῸΠ ΘΠΙΠῚ 50] απ εὰἃ ἤπιε ΠΟΙ5. [ΠἸῸΓΘ 

Δαἀοπηΐα, ΘΟ θ᾽ Πλῖ5 : 5864. δεϊαπη ἀσοράθπιο ΟΠ ἶσα 

ΟΠ ΠΟ Π6. ΘΥ αἴ ηγι15. ΠΊ ΘΙ] 65. ἤπάμϊε δηΐμι ἢλε, 

ἰη4αῖ:, τϑϑίϊπιθπίο σαἰμίανὶ,, δὲ {πίσσα ἰιϊιίω. 

Οἰμπθιὴ Ἰσίταν" δἰοϊα μι σΟἸ]δοίατ ἄο]0., ᾿ς δϑῖ, 

οἰαπαοῦιπ) «ἰδηλΐα μὴ . σαπὶ σΟΠ λα π6 γοϑιϊ-- 

τπθηῖ. ΕἸ οἰρίοπί,, σὲ Πατεῖ, 6556 ἰσπθ σοπεδιιιϊ : 

ψιιῖα ρμαγνιίις τιαίτι5 δὶ ποις. ΔΙΑΙΙσπθ ροῖο- 

ἃ ἘΔ οἱ Ἄδα. ΡῬυΐπηις τῶν Μαδυνιαίων. ΑΠΠ φαα- 
ἴμπον Νί55. τῶν Μαδιηναίων. 

ΡΈΔΙΕ εὲ τεσοηῖῖου (οι θεῆκι οάοχ ἀναστήθητι, 

πλαΐο. ΑἸτον Οοιθεῆβι οάοχ ἀνάστητε, τοοῖθ. Νοχ 

Θ6π|| εἴ φαΐπααο Μ55. ἐν χερσὶν ὑμῶν. ΑἹ ἴῃ Πορ. Ρτῖπιο 
εἴ ἀρὰ ΓΙΧΧ Ἰερίζαν ἡμῶν. 

«Τῦτεγάὰς ΟΟἹΡ. εἰ δε. βεσιπάιι καὶ πᾶν ἱμάτιον. 

ἣ ; 
( στολὴν συνηγμένην δόλῳ, “ 

5. ΒΑΒΙΠῚ ΜΑΟΧΝΙ. 

Β ἐν τῇ τῶν αἰσχρῶν ἀναμνήσει. συ την ν τοίνυν τὴν 
εὐρὰ 
ῥάδδον διασχεδάσει, ὡς διεσκέδασε τὴν ἀρχὴν χαὶ 

Ἂν τὴν δυναστείαν τῶν " Μαδιηναίων" ὧν οἶμαι τῆς 

-ο στορίας μέμνησθε, ἢ τῆς χατὰ τοὺς ᾿ριθμοὺς, ἢ Ἧ 

ἐν τοῖς ἱκριταῖς. Ἐν υὲν γὰρ τοῖς ᾿Αριθμοῖς ς 

φησι: Παρετάξαντο ἐπὶ Νίαδιλμ,, καθὰ ἐνετείλατο 
΄ ΞΟ 

Κύριος τῷ Μωσεῖ, χαὶ ἀπέχτειναν πᾶν ἀρσενικὸν, ἀπ 

χαὶ τοὺς βασιλεῖς Μαδιὰ ἀυ, ἀπέκτειναν ἅμα τοῖς 

τραυματίαις αὐτῶν. ᾽ν δὲ τοῖς Κριταῖς" Ὃ Γεδεὼν 

ἀπέστρεψεν εἰς τὴν παρεμδολὴν Ἰσραὴλ, χαὶ εἶπεν" 
ΡΥ 

ἀνάστητε, ὅτι παρέδωχε Κύριος ἐ ἕν χερσὶν ἡμῶν 
» Δ ΓΝ τὴν παρεμδολὴν Μαδιάμ. Τί δέ ἐστι τὸ, Πᾶσαν 

ἣ χαὶ ἱμάτιον μετὰ χα- 
ι 

τὸν ταλλαγῆς ἀποτίσειν; Οἴμαι λέγεσθαι, ὅτι οἱ 
᾿ ἰῷ ὙΥΜΕΝ 

βαρὺν ἐπιτιθέντες τῆς ἁμαρτίας ζυγὸν, καὶ ῥάδδῳ 
᾿ Ἐ’ 

σὐνερίθοντες » συναναγχάζουσι πρὸς ἁμαρτίαν " οὗτοι 
Ἀὐμὶ ᾿Ἷ Ν Ἁ ᾿ 

τὴν μετὰ δόλου ἐπισυνηγμένην στολὴν χαὶ τὸ ἱμά-- 
" 

τιον μετα 
ὃ " 

χαταλλαγῆς ἀποτίσουσιν. Οἱ λωποδυτή - 
, ᾽ , Α ὃ» ᾽} Α Ἁ 

σαντες τοὺς ἀνθρώπους, χαὶ δόλῳ αὐτοὺς γυμνοὺς 
τ, ; Ξ ΕΣ 

τῶν σχεπασμάτων ἀποδείξαντες, μετὰ χαταλλαγῆς 
. " ᾿ ,» ὦ εν ΤΕ τὶ 
ἀποτίσουσιν. “Ὅταν γὰρ λάθη ἥμᾶς ὑπὸ τὴν ἕαυ- 

το νος εὐ τες ε Τὰ ὴ ἐτρδοχοστι 
τοῦ ἐξουσίαν ὃ χοινὸς ἐχθρὸς, ἀφαιρεῖ ἡμῶν τὰ 

ΡῈ ΣΝ ; ἱμάτια, τὰ τοῖς ἀσχήμοσιν ἡμῶν εὐσχημοσύνην 
ἥ Ε ΓΈ ἅ 

Ὁ ὅ περιτιθέντα. ἱμάτιον δὲ Χριστιανῶν, σχέπον τὸ 

ἄσχημον ἡμῶν τῆς ἁμαρτίας, ἣ εἰς Χριστὸν πίστις. 

Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐδαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνε- 

δύσασθε. Ἦν δὲ χαὶ πρὸ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως 

γυμνῶν τὴν ἀνθρωπείαν ἀσχημοσύνην ὃ ἐχθρὸς 

ἡμῶν, »ϑ ἐννοίας ἡμῶν, αἷς ἢ ζωὴ ἡμῶν χατε- 

» περιχιρῶν, χαὶ τὴν γύμνωσιν ἡμῶν δη- 

οὖν δολεραῖς ἐπινοίαις ἀπημφία- 
᾿ -. 

τολὴν ἐπισυνηγμένην δόλῳ, χαὶ πᾶν 

ταλλαγῆς ἀποτίσει. οὐ γὰρ μόνον 
5 ΛΔ 

ἀφῃρήμεθα, ἀλλὰ χαὶ τῇ προσ- 

πιγνώσεως βελτιούμεθα. 
, ͵ Ἢ 

φησὶν, ἱμάτιον σωτηρίου, χαὶ 
- Ξ᾿ Δ 5 χιτῶνα τοῖο: ἢ οὖν στολὴν ἐπισυνὴγ- 

μένην δόλῳ ᾽ 

᾿ , 
μετὰ καταλλαγῇ ς ἀποτίσουσι, χαὶ θελήσουσιν, 8 εἰ 

ἣ Α Ζ 5 ᾿Ν 

ὶ ἥν μετὰ τὴν τοῦ Κυρίου ἐπιδη- 
, - ΑΥ - - 

Τί ἡμῖν χαὶ σοὶ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ: 

ἢλθες ἐΐδε ἐπὰ χαιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; [ότε αἷ- 

ἃ Ἐ41Ε εὐσχημοσύνην παρατιθέντα. ΑἹ 5εὲχ Νίϑ5. περι- 

τιθέντα, οριϊπιὸ. 

ε ψεἴεγεβ φυϊπαας 1ρτὶ ἐπεὶ οὖν. ΕαΤΕ γεγο εἰ Βσδς. 

Ῥυίπηις ἐπὶ οὖν. Ὶ 

Γ8ῖς Μ,55. οπηποβ. ΤΥρΡοσταρὶ σὲ Ρτὸ μὲ Ἱποαυο 

οὐϊάεγαπι, 

ΚΈΛΙ εἰ ἐγενήθησαν. ΑΙ λῖ5Ξ. Ξεχ εἰ ἐγένοντο. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. 

ροῦνται γενέσθαι πυρίκαυστοι μᾶλλον, ἢ ὑπὸ τῆς 

ἐν σαρχὶ Χριστοῦ ἐπιφανείας χαταχρίνεσθαι. 

Ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς χαὶ ἐδόθη ἡμῖν, 

οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὥμου αὐτοῦ. Καὶ χαλεῖ- 
ται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. Πό- 

σα ἤδη ὀνόματα ἐδιδάχθημεν τοῦ Κυρίου, ἀνώτε- ὃ 

ρον ἠχούομεν. ᾿Ιδοὺ ἣ παρθένος ἐν γαστρὶ λήψεται, 
χαὶ τέξεται υἱὸν, χαὶ χαλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ 
᾿Εμμανουήλ. ᾿Ενταῦθα χαλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 

δ Ὁ ΤᾺΝ 

Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. Οὗτος ὃ τὴν μεγάλην 

βουλὴν τὴν ἀποχεχρυμμένην ἀπὸ τῶν αἰώνων 
“ - - γνωρίσας, τὴν ἑτέραις γενεαῖς μὴ φανερωθεῖσαν. 

Οὗτος ὃ ἀναγγείλας χαὶ φανερώσας τὸν ἀνεξιχνία- 

στον ἑαυτοῦ πλοῦτον ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εἶναι τὰ ἔθνη 
, ἢ - 

συγχληρονόμα χαὶ σύσσωμα" αὐτοῦ γὰρ τούτου, 
οὗ ἣ ἀρχή ἐστιν ἐπὶ τοῦ ὥμου αὐτοῦ, τουτέστιν, 

ἣ βασιλεία χαὶ ἣ δύναμις ἐν τῷ σταυρῷ. ᾿Επὶ τοῦ 
δυὸ κ 

σταυροῦ γὰρ ὑψωθεὶς, πάντας εἴλχυσε πρὸς ἑαυτόν. 
ΕΣ 

Αξὼ γὰρ εἰρήνην ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, " εἰρήνην 
ὶ ε { τίσ Με χλ. ἢ ΑΣΑ, πο νὴ - χαὶ ὑγείαν αὐτῷ. Μεγάλη ἢ ἀρχὴ αὐτοῦ, χαὶ τῆς 

- Υ͂ π- 

εἰρήνης αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον. ᾽Εχ τούτου παρί- 

σταται, ὅτι ἐχ τοῦ πατριχοῦ προσώπου ἐστὶ τὰ 
΄ -Ὁ ἕ - 

λεγόμενα.. Διὰ τὸ εἰρηνοποιῆσαι αὐτὸν διὰ τοῦ αἵ- 

ματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε 
ἃ). 3, - 3 - ΓΑΕ ΈΒΒ νι ὙΧῈ ἈΡῚ ΡΟΝ τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, εἴρηται τὸ, Ἄξω γὰρ εἰρήνην 

ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, χαὶ ὑγείαν αὐτῷ. Οἶμαι τὸ τῆς 

ἀναστάσεως δείκνυσθαι διὰ τούτου μυστήριον. Ἔπει- 

δὴ γὰρ ἐσταυρώθη ἐξ ἀσθενείας, ζῇ δὲ ἐχ δυνά- 
“- ." - Γ , Ε 53, ωὧοὸς 2 

μεως Θεοῦ, διὰ τοῦτο ὑγεία ἄγεσθαι αὐτῷ “ λέγε- 
, - Α - 

ται, ἐπὶ τὴν ἀσθένειαν τῆς σαρχὸς, ἣν ὑπὲρ ἡμῶν 

ἀνείληφε. Καὶ τῆς εἰρήνης αὐτοῦ οὐχ ἔστιν ὅριον. 

Εἰρήνην, φησὶ, δίδωμι ὃμῖν" οὐ καθὼς ὃ χόσμος 
΄Ν 3 Λ ΟὖὐἷνἷπἿἰ ε -" " τ ΕῚ Ν [- 

δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὃμῖν. Διὰ τοῦτο οὐχ ἔστιν ὅριον 
“ αὐοον ποι κονν ἃ «Ὁ. ἥν ἢ , ΚΝ Η τῆς εἰρήνης αὐτοῦ - ὁ ἐπειδὴ ὑπερχόσμιόν ἐστι τὸ 

δῶρον. Εἰ γὰρ ἐχ τοῦ χόσμου ἦν 
- - , ΤΡ τῇ τοῦ χόσμου συστάσει. Νῦν δὲ 
᾿ ἜΟ, " Η ᾿ ΕΝ , Ε τὴν εἰρήνην καὶ φυλάξας εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον τοῖς 

,ὔ ΕΥ̓ 

» συναπηρτίσθη ἂν 

ὃ δεξάμενος αὐτοῦ 

ἐχ τῆς εἰρήνης χαλοῖς συμδιώσεται. Ἣ Σολομῶντος 

εἰρήνη γεγραμμένοις ἔτεσι περιωρίζετο" ἣ δὲ παρὰ 

τοῦ Κυρίου εἰρήνη τῷ αἰῶνι παντὶ συμπαρεχτείνε- 

ται, ἀπεριόριστος “ οὐσα χαὶ ἀτερμάτιστος. Πάντα 
γὰρ ὑποταγήσεται αὐτῷ, καὶ πάντα ἐπιγνώσεται 

ἃ 81ῖς Βερ. τενέϊ5. Ὑἴοχ γνωρίσας ἴῃ 6415 οἴ πὶ ἃΠ1|5 
«υΐηαις Νί55. ἀθβι  θυαίιν. ϑαθιπάς ἄπο Νί95, οὗτος ὁ 

ἄγγελος χαὶ φανερώσας. ΑΠὶ ἄπο οὗτος ὁ ἀγγείλας. ἘΔ1Π 

ἀδπῖχας οὐπὶ 411] ἄσορβιιϑ οὗτος ὁ ἀναγγείλας. ΙΡ΄άοπι 

{τες Μ55. ἀνεξιχνίαστον αὐτοῦ. 

»Ὸχ εἰρήνην αἀ 411 658 ὁχ {πἸ} ῖι5 ΟΠ ἸοΙθιι5. 

- 516 ἀτογπι6 (ὐοπιθοῖ. οἵ αἰ «αι απ Νῆ55. Αἴ 1 
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βίαϊθϑ. ροϑὲ ΠΟ] η1 ἀἀνθηίιιπ οἰαπια ρθαπε : (πὶ 

γος οἱ ἰδὲ, ΕἸ 1) 6 Κετιϊδιὶ ἔπιο αι ἔοπιριις 

ΘΑΡΌΤ ΙΧ. 

οὐ 6 Υ6 ποςἢ Τα ης πηᾺ 6 Π| ̓σπ6 ἔ͵556. ΘΟ ΠῚ 511," 
«απ οοπ θπιπανὶ ΟΠ εἰσι ἴπ Θὰ ΠΘ Ῥ δοβεπεία. 

350. μία ρατγντεῖνις πιαίτι5 ὁ5ὲ ποΡὶς., Π{ϊι5 εξ 

ἄαίτις εδὲ πονὶς, Ομ)ιι5 ῥγιπιοϊραίις. βαοίπις. δσὶ 

δΕΡ6Ι ἤπιππ Θγιεπι 6715. Εἰ τοοαίιι τιοηιθτι 6715. 

“Μαρηὶ σοποὶἰὶ ἀπροίιι5. Οὐοῖ [αν ἀϊἀἸοΐμητι5 Π)Ὸ- 
ΠΜΪηΪ ΠΟΠΉΪΠἃ 5Ὲ0ΘΥἾτι5. ΔἸ ν᾽ πλι5. Εοοθ ἢ γθῸ 

ἐπ μίθγο σοποίρίει, οἱ ραγὶθὶ Πἰϊεπι : δὲ υσανΡιιὶ 

ποῖποη 6}πι5 Ἐπιπιαπιοῖ. Ἡϊὸ νοοαΐαν ΠΟΠΊΘη 67115; 

Ἠαβπὶ οσοποιὶ ἀπροῖιις. ἨϊῸ ᾿ρ56 θϑὲ, Ζὰὶ μιὰ-- 

ΘΠιι ΠῚ ΘΟΠΒ.Π1π|Π} ἃ 5860 11}15 ἃ ΘΟ {πιπὶ., ΘΟ ποιὰ- 

ΕΟ ΠΙθλτ15 1115. Ππατιεἰ ἀθο!αγαίι πηι ραϊείδοι!. Ηἰς ἀη-- 

παπταν δὲ ἀδίθχὶξ ἴῃ το ΠΕθι15. 5115 ᾿ρϑῖτι5. 1π|-- 

ῬΘΡν ΘΒ ΠσΆ Ὀ1165 αἰ ν  |5, τὶ δυο τς σθη 65 ΘΟ το 
ἀ65 δὲ φοποουρογα 65, ν] ἀθ]]1σεὶ Παι]τι5 ᾿ρϑῖτι5., οα]τι5 

ἸπῈΡΘΥἾ ΠῚ Θδ[ 5.06} ἢ τ ΘΙ ΙΙ ΠῚ 6715: πος 65ὲ, γὸ-- 

ΘΠιπΠ δὲ ρμοϊδβίαβ ἐπ οὐ66. [Π Οὐι ΘΠ ΘηΪΠῚ ΘΧΑ]- 
τατι15, ΟΠ Π65 ἃ 56 Ἰρϑῖμη ἔγαχὶῖ. «Ζἀτοαηι Θτεῖμι 

Ραόθηι σιρει ρτϊποῖροδς, ραθθπι δὲ σαμίίαίοπι ἱρ5ι. 

Μαρπιις ρεϊνιοϊραίι5. 6715, εἰ ραοῖς {{ἴπιξ ποτὶ σὲ 

Μηῖς. Ἠϊης ρα]απι οϑὲ Ππεθο ἴπ ῬΑΓΡῚ5 ΡΘΡΒΟΠὰ [1556 
ἀϊοῖα. Οὐοπδηι ῥδοΙ Πσαν ἡ ἴρ56. ΡΘῚ Βα ΠΡ ΠΘΙῚ 

ΟΥΟΪ5. 51188.) Β΄ ν 6 {1186 ἴπ [ΘΓ 7. Β΄ ν 8 {τι ἴῃ (6615, 

αϊοίιιηη θὲ {Ππ4 : “ἀάμοαιη οπῖπι ραοθην δι ροΤ' 

ΡΓΪποῖρος., δὲ σαπίίαίθηι ἰρ5ὶ. ΑΥ̓ΘΙΓΡΟΙ ΓΘ ϑιιργθο- 

{015 πη γϑίθυϊτι πὶ 5. ν6}}}15. Οδίθπαϊ. δίαηι ψιία 

ογμοὶ απ δεῖ δα ἐπ νπιϊίαϊθ,, οἷνίξ ὉΘ᾽Ὸ δὰ οἱτ- 

ἐμ 71)6ὶ. ᾿ἀοῖνοο οἱ δ άτιοὶ ἀϊοϊ αν 58 1185 δα οἵι-- 

νὰ η Δ} 1Π{Π} Π} 1 ΓΘ 1} ΘΔ ΠΪ5. 5 {Π|8}} ΡΓῸ ΠΟΡῚ5 ἃ5- 

ΒΠΠ|511. Εἰ ραροῖὶς 6715. πιοτὶ ἐδὶ ἢπὶς. Ῥασθηι, 

ἰπαυῖ, εἰ νοϑὶς : ποι ἡ“ιιοπιοάῖο τητεπείις ἀαξ,, 

δρὸ εἶἰο υονῖς. Τάθο μᾶχ {ΠΠπ|8 ΠΟῚ ΔΟΡῚ  ΠΠΠΘΠ. 
«αοηΐδηι ἀοπιιηι φιιοάαηι δὲ πητιπ 60 5110]ΠΠ|}π|5. 

ἘΤΘΗΪ πὴ δὶ δϑϑθὲ οχ πη ἦ0., ΠῸΠ Δ Ὶ5. {{Π|1}} 

τηπιπατι5 ᾿ρ56. ἀπνραγθῖ. ΑἸταιηθπ {πὶ ππιπο ΘΧοθρὶς 
1Πππ|5. Ῥᾷ ΘΠ δὲ βθυναν, 15 ἴπ ΒΘ ΠῚ ΓΘ. Π 11} ἔθη}- 

Ῥιι5 νἱἴαηι βαδηι π΄ ΒΟΠΪ5. Ραοῖθ ἰγαάποθι. 58]0- 
ΠΠΟΠἾ5 ΡὰΧ σου 5. ἃ ἔδει 5 ἃ ΠΠΪ5. ΟἸ ΤΟΙ ΠΊΒΟΡῚ)6-- 
Ραΐαν : {π|ὸ ἁπίθπι ρὰχ ἄδίαν ἃ Ποιηΐπο,, δ 

ὉΠΠΠΘ ἰΘΠΊριι5 56. ΘΧΊΘ Πα, οἴπὶ Π6Ὸ ΠΠΠ6ΠῚ 7, ΠΘῸ 

τουτηϊ παι Δ λα !. ΟἸη Πϊὰ ΘΠΪΠῚ 6] 510} 1ΟἸ]Θ 

ΔΘ ΠΟΒΟΘΠΓΖΙ16 6]115 ἸΠΠρΘυ  πι πὶ ΟΠ ἷὰ 5 ΘΕ ΠΡ] ἔπι6- 

ἃ ἘΔ ἐπειδὴ χαί. Μόοσηϊα χαὶ ἴῃ ποκίγὶ5 5οὸχ Μϑς, 

ἄθεθε. Μοχ «αΐπηιϊιο Ν55. τὸ δῶρον. ΑΒΡοϑὲ τὸ ἃ} δχοιι- 

815. 

ε Τοΐαπι ηΠυ4, ἀπεριόριστος οὖσα καὶ ἀτερμάτιστος, 

ΓΥΡοΟσγαρΗΪς ὀχοϊογαι : βοα ππιπο Ἰοοαπι οχ ποι τβ σὸχ 

ΔῖΞ5, τοι πϊπητις. 
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ὅς 
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«ὐρ]ιραίπι : } 

0. 

Υἷτ Τλοιι5. Ομ πὰ ἱπ ΟΠ Π])115.. 115 4] Ρ 6. διιαμὶ ἐ6- 

[δοιποπθπι {πη}1}{π|5. ΘΧΟΙ τα η1 ἸΠΠΠΟΙῸ 5] 6 π||0., 

Τλοιὰ. ΡΔΟ ἴσο σοηβθηϑιι. δ π ἀἀ]τιηῖ. δι ρογ 50- 

{μην 1)ανὶα, οἱ διι})6 0" γθϑπιιηι 675. τι πιοιογο- 

ἐι" {{{ι4. Ουιοπίαμν ἀἸοίτιη. ὁ5ι : δου εἰογοϊοι 

Ῥγΐποορα θα “πα. εἰ ἀπια ἐδ Γεπιογῖ νιι5 ἐπι5.. 

ἄπο τϑπίαπί, ἡπ τεροσίία ϑδιισιΐ θὶ, ΟἸΊΠ65 

Δ 1} [Ὁ γῸ ΘΟΠδθ 511 Θπιπταηΐ ΠΟΙ Πιι 56- 

ΘΠ τ} ΘΑΓΠΘ ἢ ΘΧ 56 }1Π60 Τλαν τ Οὐ. ΒΘ 60} 

Ἰσῖταν ὅρον {πνοσιη 1)ανα , οἱ τϑαπτι 6715. 

αἰ πιοεογθίι ἐἰ{ιιε|, οἱ ραϊνοοἰτιθίτι" οἱ ἐπὶ ἡ ϊοῖο 

οἱ Ἱιδεἰώ. “Χιιατοῖα τιια, Ἰπα τ, αὐ γ, 5515 τα. 
σι, ϑμοελα τα οἴομε πιοπ θ 5 1)6ἷ. Νά Ἰσῖταιν 

πα τοῖα 6}1ι5 ΘΟ ρ ΓΘ  Π41 ἀπθιιη., ΠΘάπ|6 1511 

ΡΙῸ ἀἰϊσηϊταϊθ 5ι1ὸ0 ΘΟ 5 {|| 1Π|5 θοἴθϑε α}1ὰ οοπίθιη- 
ΡΙαπομθ αἰησὶ. πε πο [αοῖοι ποῖτις Π) οπιϊτιὶ ϑα- 
ὕαοιι. Οὐ ΟΠ] α ἢ} 7610 δι] τὸ ΠῸ5. σπου πε ὰ 

Ἶ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΌΣΙ 

ῬΟΓουι 65. ΡΥ ΒΘΟΠπῚ{π|8 6515. 5511 Π|6 1 ἢ 11 Δ) 
«ΒΡ ΘΠΒΔΓΙΟΠΘΙῚ 5 τ ΠῸΒ ΓΘΘΠΟ 5110 ἀϑϑοναι, Ζ6]1ι5 
Ἰἰσῖτι Ἰοιηΐπὶ βάθάοη, 1)6ὶ ΘΧρο πὶ. Οἱ 

Ὑἰρίτι5. ΟΠ] Πἶ5. 5] Θοία οδί, Πθο [Δοῖθι. 

427. 7 ογϑιίη πιϊεὶἑ Ζ7)οηιῖτιιι5 ἱπ Ψᾳοοὸ», οἱ 

5. ΒΑΘ ΜΛΟΝΙ. 

, τς ΚῈν νι γος ἈΝ τἀν] τ 
τὴν αὐτοῦ δεσποτείαν" καὶ ἐπειδὰν γένηται ὁ Θεὸς 
τὰ πάντα ἐν πᾶσι, χαθησυχασθέντων τῶν θορυ- 

Ξτοσι ᾿ ἘΣ 
(ούντων ταῖς ἀποστασίαις, ἐν εἰρηνικῇ συμφωνία 

δῦ ᾿ Ἷ ΑῚ 

τὸν Θεὸν  ὑμνήσουσιν. ᾿Επὶ τὸν θρόνον Δαδὶδ, χαὶ 
ΩΣ - " ,ὔ Ν' 

ἐπὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, κατορθῶσαι αὐτήν. Διὰ 
ἐὸ ἘΣ ΟΕ 

τὸ εἰρῆσθαι, ὅτι Οὐχ ἐχλείψει ἄρχων ἐξ ᾿Ιούδα, 
Ἢ ΕΣ ΤΣ, δα, ἐουχαις ἐον, ἘΝ, 

χαὶ ἡγούμενος ἐχ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἂν ἔλθη 
Ἂ. γ᾽ - , ᾿ , 

τὰ ἀποχείμενα αὐτῷ - ὅ πάντες σχεδὸν διοφώνως, 
3 , ὌΝ, ἘΣ: Χ Η͂ ΄ὔ το Ν ΄» 
ἐχ σπέρματος Δαδὶδ εἶναι τὸ κατὰ σάρχα τὸν ΙΑύ- 

- πὴ Ν , οι νΝ 

ρῖον, καταγγέλλουσιν. ᾿Επὶ οὖν τὸν θρόνον Δαδὶδ, 
Α Ἁ ΄ὔ δ᾿ Ὁ ΄ [2 

καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ χαθήσεται, ὥστε χατορ- 

θῶσαι αὐτὴν, καὶ ἀντέχεσθαι αὐτῆς ἐν χρίματι καὶ 1ν) Χ' Ί ρι! 
Ξικ οι ἢ Ἐς ΕΝ, ΚΣ 
ἐν δικαιοσύνῃ. Τὰ χρίματά σου, φησὶν, ἄδυσσος 

" » ὍΝ, «ε , “ Ὁ ν» 

πολλή. Καὶ, Ἣ δικαιοσύνη σου ὡς ὄρη Θεοῦ. Οὗτε 
“ " ε ᾿ 

οὖν τὰ χρίματα χαταληπτὰ, οὔτε ἣ διχαιοσύνη 
55) τ Ὁ 7 κ᾿ Σ 

χατ᾽ ἀξίαν τοῦ ὕψους θεωρητή. Καὶ ταῦτα ποιήσει 
ε ὯΝ γ΄ ,ὔ ᾿ Ὁ ͵ ᾿ “ιν, ε -»-" ᾿" 3 
ὃ ζῆλος Κυρίου Σαδαώθ. ζηλώσας ἡμᾶς τοὺς ἀπολ- 

- ᾿ τα ͵ 
λυμένους τῇ ἀγνοίᾳ, δέξεται, ὑπὲρ τοῦ περιποιή- 

᾿ δ τι ἐφ 

ἕ 
Ἔ β ΑΕ ΘΑ ΚΡ 

σασθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ βασιλείαν, τὴν ἐν" ἀνθρώ - 
ῃ ἘΠ τος ᾿ Ἶ - 

ποις οἰκονομίαν. Ὃ οὖν ζῆλος Κυρίου Σαδαὼῦθ, τοῦ 
τὰν πα “- ΡΝ τ , , 

Θεοῦ τῶν στρατιῶν, ᾧ πᾶσα δύναμις ὑποτέταχται, 
- - ,ὔ 

οὗτος ταῦτα ποιήσει. 

᾿ Λόγον ἀπέστειλε Κύριος ἐπὶ ᾿Ιαχὼξ, χαὶ ἡλ- 
φοπὶξ ἱπ ]ογαοὶ. Ετ σορποσοθὶ οηιηῖς ροριεἴπι5 ς 5} ῃεν ἐπὶ Ἰσραὴλ. Καὶ γνώσονται πᾶς ὁ λαὸς τοῦ 

εἰ χιιῖ σοὐἰοπί ἐπ ϑαπιανῖα πὶ σοπιηϊ6- 

. ἴα, οἱ οἱαϊο οον δ ἀϊοεηΐος : 7,αἴο γος σοφοί ἀογιιῖ Ξ; ᾿ 

σοί υϑηϊο. μοϊϊαηιις ἰαρίίος., οἱ ὁποίαηιις 5).- 

δαπιῖπος., οἱ οδέγος, οἱ «Ρἀϊποθηιι5 πονὶς {ρτΐππ. 

ΒΟΥ ρΕατα ΠΟΠΊΪΠ6 18 60}ν Οἱ Τ5λαθ] ΠΟ]15. αττα νι 

γΟλτΠι Π16]ΠΠ ΘΠ 1 Δ} 511 ΟΡ ΟΡῸ νἸ 6 1}, ΟΥΠΠ Δ} 
ΤΠ} ΓΘΟΓΟΥ ΠῚ ἸΠ5{Π ΠῚ Π ΟΠ ΘῊῚ . ΘΧἐΡΘ Δ ΠῈ 50 1ι-- 

τἀ π|6 ν ΠΡ 15 ΠΟΥ ΘΟ ΠΟ πθηλ. ΔΙ τι5 Θηΐμ ἦτι0 

ΠΟΙΟῚ ΡαΙΡΙ ΡΟ 80. Πα Γι} Θ5Γ,. πππς ΠΟΙ 5 

. ΘῈ] 101 ϑοηβαμη. ν᾽ Οοατιι5. ΠΑ ΠΊ116. 651 9184 00} ἴῃ 
5110 οὔτι, αι [ρα [15 σα] σα ποι ἀρρΙΌΠ ΘΠ 646- 

ΥἼΓ τ Ροβὲ Πποίαηι νΘυῸ, ᾿γΘΘΙἢ ἰοθο ποηιοὴ Αἰ 
οἱ ται τᾶ ν]ΟΓΟΥῚ πη ροηΐτιν, Δοσι ομΐη ὑο- 
οανδχίι" πἰῖρα ποῖπθπι ἔπαιην ]αοοῦ : 5οὰ Ἰςγαοὶ 

δΡ ἢ πιοηλθτν {{ππ|||. ΔΙ Ιδδῖιηι Θ5. ἰρί τι Ὑ ΘΥ]ι1 

44 71.646 0}0,. Γ΄ νΘῺΪ ἴῃ ϑν86]. Ἰππιπηνοιὸ γον- 

λύη. 56. Ῥυ πλται ἀκ 1 ΠΡ ΠΠ]ΟΓῸ5. Ῥ5. 1 Ἰβουϊοον- 

ἀἴὰ δηλ} : ΡΟΥΘ ΟΔΟΙΟΙῸ5. γΟΙῸ.,. ΕΠ ΓΘ ΠῚ 

7115. Ρ ΠΟΒΟΘΠἴΟ5... ΘΙ .ΠῚ ᾿ρϑιιηι Λα ριτπ!ς ἃς θο- 

ΥἼ11}} ἃ 4105. ΠΔ 5511} ΟΡ . 5ΒΟΟΟΡ Ἰὰ Π} ἀπίθνοι- 

Γ]τὰ βὸχ ΝΜΙ835. ΕΔ1 1 νόγὸ ἀνυμινήσουσιν. 

6 ἘΜΠῚ πάντες γάρ. Πθοο5: γὰρ ἴῃ ποδί 5ὸχ Οοαϊ- 

εἰθιις. 

π΄ Αππ αὶ ἀπο ΠΡνῚὶ τὴν ἐν οὐρανοῖς οἰκονομίαν, Ἰατιὰ 

γοοῖο, Νϑο ἴτὰ πλα}0 μο5] {πὸ5. Νῖςς. οὗτος πάντα ποιή- 

σει. ΑἸ ἄπο οὐπὶ δ 115 ταῦτα ποιήσει. 

" Αρι ΤΙΧΧ Ἰορίίαν, πὸπ λόγον, νελϑειηι : κοι, θά- 

τος ΠΝ, , Δ ΞΞ ἘΝΑΣ ἸΣ 
᾿ ᾿Κφραΐμ., καὶ οἱ καθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ ὕόρει 

χαὶ ὑψηλῇ καρδίᾳ λέγοντες - πλίνθοι πεπτώχασιν, 

ἀλλὰ δεῦτε, λαξεύσωμεν λίθους, χαὶ κόψωμεν συ-- 

χαμίνους χαὶ χέδρους, χαὶ οἰχοδομιήσωμεν ἑαυτοῖς 
, 30 - ἢ , - ΡΣ ᾿ -“ 

πύργον. ᾿ἢν τῇ προσηγορίᾳ τοῦ ᾿Ιαχὼδ χαὶ τοῦ 
3 Ἁ δ , ΕΣ ε ,ὋἦΪ ’ ἵν - ς 

Ἰσραὴλ δύο πραγμάτων ἔννοιαν ὑποδάλλειν ἥμῖν ὃ 
3 δ - 

λόγος ἔοιχε᾽ τήν τε εἰσαγωγὴν τῶν ἀτελεστέρων, 

χαὶ τὴν ἐπὶ τὸ ἀχρότατον τῆς ἀρετῆς τελείωσιν. 
ε “ 

Τοῦτον δὲ δυῖν ὑπούάλλει τὸν νοῦν ὃ τρόπος τῆς ΠῚ τ ᾿ 

μετωνομασίας τοῦ πατριάρχου. ᾿Επὶ μὲν γὰρ τῇ 

γενέσει, διὰ τὸ ἐπειλῆφθαι τῆς πτέρνης τοῦ ἀδελ.- 

φοῦ, Ἰαχὼδ εἴρηται: μετὰ δὲ τὴν πάλην, ἀντὶ ἄθλου 

5 ἃ δίδοται αὐτῷ ἣ προσηγορία ὡς νενιχηχότι. Οὐ γὰρ 
’ Ν Ν Ν᾽ ,ὔ 3 δὴ δ Δ Αἱ 

χληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου ᾿Ιαχὼδ, ἀλλὰ Ἰσραὴλ 
ΕΣ ΟΣ Ὡ 3, 7 , , Α 

ἔσται τὸ ὄνομά σου. Ἀπεστάλη τοίνυν Λόγος πρὸς 

᾿ἸἸαχὼδ, χαὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ. Διὰ μὲν γὰρ 

ἐλεημοσύνην τοῖς ἀσθενεστέροις πρώτοις συγχατα- 

θαίνει ὃ Λόγος οἱ δὲ διορατιχώτεροι, αἰσθανό- 

μένοι τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ ὠφελείας, οἱονεὶ διαρπάζουσιν 
» -- Ἦν Δ ΣΤ Σ , , 

αὐτὸν, τὴν πρὸς οὃς ἀπεστάλη νωθρότητα " προ- 

γατον, πιογίθηι : {πιο ποπ ἃ] πη 6. ἀιιὰ πὶ ἐχ ΒΟΥ ΠΊΟλΪ5 

«πα σαϊζαϊο ὄν θηΐδδο ἁποῖου οδὲ ΗΙΟγΟΠΥ Πη15. 

ἃ Απεϊααὶ βὸχ ΠΡυὶ δίδοται. ἘΦΤῚ δέδοται, Μοὸχ οὐαὶ 

ὄνομά σου φησίν. ΑἸνεδὲ φησὶν ἃ ποϑίι5. 50Χχ Οὐσάϊοιῖ- 

"1ι5. 

"ΑΒ ποῦ ΟομΡοἤκ ὐοχ οἱ 4}1}} Φαλτιον προ- 

λαμβάνοντες, θόπο. ΑΙτοὸν Οὐ θοῆς οήεχ οἱ οὐπὶ 



ΘΟΟΜΜΈΕΈΝΤΥ. 

λαμόάνοντες. Λόγον οὖν ἀπέστειλε Κύριος ἐπὶ Ἴα- 

χῴδ. Οἴδας τὸν Λόγον τὸν ἐν ἀρχῇ ὄντα, τὸν πρὸς 

τὸν Θεὸν ὄντα; Ἡ οὔτον ἀπέστειλεν ὁ Πατὴρ ἐπὶ ἴα- 

χώδ. ᾿Εγνώρισε δὲ αὐτὸν ὃ ἀληθινὸς ᾿Ισραὴλ, αἱ 

ψυγαὶ αἱ διορατικώτεραι. Καὶ ἐπέγνω πᾶς ὃ λαὸς 

᾿Ἐφραΐμ., οἱ πρότερον καθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ 

ὕδρει χαὶ ὑψηλῇ χαρδίᾳ. Οὗτός ἐστιν ᾿Εφραΐμ., ἐξ 
οὗ βλαστήσας ὃ ἀποστάτης Ἱεροδοὰμ., τὰς δέχα 

φυλὰς ἑαυτῷ συναπέσχισε, καὶ χρυσᾶς δαμάλεις 

ἀναπλάσας, ἀναχωρῆσαι τὸν λαὸν ἔπεισε τῆς λα- 

τρείας τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύειν εἰδώλοις Αἰγυπτίων. 

Οἱ οὖν καθήμενοι ἐν Σαμαρείᾳ, ἐφ᾽ ὕόρει χαὶ ὕψη- 

λῇ χαρδίαᾳ, οὗτοι τῆς ἀληθείας ἐν “ συναισθήσει γε- 

νόμενοι, ἐδέξαντο τὸν λόγον, καθὼς καὶ αἱ Πρά- 

ξεις διηγοῦνται, ὅτι ἤκουσαν οἱ ἀπόστολοι, ὅτι ἢ 

Σαμάρεια δέδεχται τὸν λόγον. Εἶτα διαγράφει αὖ- 

τῶν ὃ προφήτης τὴν ὕόδριν χαὶ τὴν ὑπερηφανίαν 

ὅση ἦν. Καταφρονοῦντες γὰρ τῆς μερίδος τοῦ Δαδὶδ, 

ὡς εὐκαθαίρετον ἐχούσης τὴν βασιλείαν, ἔλεγον ἐπὶ 

χλεύει τὸ, Πλίνθο: πεπτώχασιν, ἀλλὰ δεῦτε, λαξεύ- 

σωμεν λίθους. Πλίνθους μὲν ὠνόμαζον τὴν οἰχοδο- 

μὴν τῆς βασιλείας τῶν υἱῶν Ἰεσσαί" λίθων δὲ στεῤ- 

ῥότητα συνηρμοσμένων ἀλλήλοις, τὴν ἑαυτῶν δύ-- 

ναμιν, «καὶ τὴν πρὸς τὰ τοῦ βίου πράγματα σύῳ.- 

πνοιαν προσηγόρευον. 

Καὶ κόψωμεν, φησὶ, συχαμίνους καὶ χέδρους, 

χαὶ οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πύργον, ἀντὶ τοῦ ναοῦ, 
ὃν χατεσχεύασε τῷ ᾿Ιούδᾳ ὃ Σολομῶν. Ὅμοια διε-- 
νοοῦντο τοῖς δι᾽ ὑψηλῆς πύργου χατασχευῆς ἐπιχει- 

ροῦσιν ἑαυτοῖς βάσιμον ποιῆσαι τὸν οὐρανόν. Καὶ 

γὰρ ἐκεῖνοι ἔλεγον - Δεῦτε, πλινθεύσωμεν ἑαυτοῖς 

πλίνθους, καὶ ὀπτήσωμεν αὐτὰς πυρί. Καὶ πάλιν" 

Δεῦτε » οἰχοδομιήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν καὶ πύργον, 

οὗ ἢ χεφαλὴ “ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ. Ἣ δὲ συχά- 

ἵινος δένδρον ἐστὶ πολυφορώτατον χαρπῶν οὐδεμίαν 

ποιότητα ἐχόντων, εἰ μή τις ἐξ ἐπιμελείας ἀμύξας, 

ὁπόν τινὰ αὐτοῖς “ ἐπισπάσαιτο, ἡδονὴν ἐμποιοῦντα 

τῇ γεύσει. “Ὅθεν ἡγούμεθα σύμθολον εἶναι τῆς ἐῦνι- 
χἧς συναγωγῆς, πληθυνούσης μὲν, οἱονεὶ δὲ μεμω- 
ραμμένης, διὰ τὴν ἐν τοῖς ἐθνιχοῖς ἐπιτηδεύμασι 

συνήθειαν, ἣν ἐὰν ἃ χαταμύξαι τις διὰ τοῦ λόγου 

ῥά : : Α 
προσλαμιθάνοντες, τὰ]. ἘΠιι5. Ἰοοὶ βοπίοπιϊαμπι, [δῖα 

Οοπιροββιο, ορἔϊπηθ Ἔχ ΡΓοββὶ!. ἨΠ]ατῖ 5 τὰ ΜΆΓ, οὰρ. 
9, Εὲθ γουρὶβ : Ομοώ 75 αεἰϊ ραν αναίι", ρμίευς σοη- 
{{απιὶ οσοιραν . 

ΟΤία ποβίυ! 5ὸχ Νἴο5. ἘΔ ῚῚ σνοτο ἐν αἰσθήσει. 

ἃ Τὐτονίαο (01. οὐ Ἀθρ. βθοιπάιιβ ἔσται εἰς τὸν οὖ- 

ρανὸν, εγὶτ ἐπι οεοίμπι. ΑἸϊάααη το Ροϑί. πθοθηεῖον οπι-- 

Ἰυεῆϑιι Οοάοχ ποιότητα ἔχον. 

« Οοχηθοίβίιιβ, αὖ 1115 Ἰοοῖς βῶρο, ἴτὰ Πἷὸ «ποις 

ῬΥΘΟΙΡΙΓ, αὐ δι Ἰρϑῖι8. ρουΐοιϊο Ἰορ πηι, πο πιξ ἴῃ 

ΙΝ ΠΒΛΑΙΔΝ ΡΕΚΟΡΗΕΤΑΝ. 

οι δι [ 
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ἀπτ, Ὑ δε ειπὶ ἰσίταιν" χη 510 Το πιι5. ἃ 1400)". 
Νοϑβιὶ γ υριιηι, οά δραΐ ἴῃ ρυϊποῖρίο,, αιιοά δγὰι 
ἀριιὰ Ῥριιμη ὃ Ποο τἰϑδὶυ Ραΐοι δα 1860}. ΑΡΏΟνΙΙ 
ἀπο. ἰρϑῖιπι ὙΘυτ5. [5.86]... ΠΙ ΠΕ ΤαΠπ ΔΉΪ 1:0 

ΡΟ ϑριοδοίονο ᾿πι6} Προ πίῖα ρυθάϊα. ΕῈ δοσπονῖ 

οπιτιὶς ρορτιι5 Ἐρ]ισαΐπι., φιῖὶ ρτῖμς σθοὕ απ ἐπ 

ϑαπιαγία, ἵσι σοτιιπιοῖϊα εἰ οἰαίο οοτδ. Ἠϊς οὶ 

Ἐρἰιναΐπὶ., ἃ {πὸ ρυΌΠε ἀοίδοιοι Τθγοοᾶπη , 48] 
γΌ5θ 5 ἃ πο 5416 5θοῖιπὴ ἀθοθπὶ {τ} 15, οἱ 
τι 615 Ππν 6 Ποῖ5 δ ΠοΕ15., ἁπιοῖου [ἘΠῚ ρΌρα]ο., τι ἃ 

Ῥεῖ οὐπι βθοθάθγοι, Ἰἀοίαψιιθ οοογοὶ ργρο- 

αἰιπι. Οἵ Ἰρίταν βθάθραπε πὶ ϑαπηαυῖα, ἴπς οΟΠῖιι- 

π]6]1ὰ οὐ οἰαίο οουθ, ὶ γουϊταιθ σοσηϊα Θχοθρο- 
ὑππΐ ψουθιιμ , «θη πη πιηι δὲ Αοίὰ παρνδηΐ 

αι  ν ͵556 ἀροβίο 5 {πο Βαμπηανία νϑυθιιη τθοο- 
Ρουῖς Ποῖ. ϑιιθῖ πο ἀθβουῖθῖῦ ρυορμθία αιδηΐα θο- 
ΕἼ1ΠῚ 6556 ΟΠ ΠΠΠ6]1ἃ ἀτή σα ρου θα. Νὰπι αν - 

5. ραγίθηη. ἀβρθυπδιὶ., [τη τι πὶ 67115. ΤΌΘ ΠαΙΠῚ 
δοϑοῖ [6116 θυθυιοπάϊιπι, ᾿ὑυ θη 65 ἀἸσθραπε: 7,.ὲ- 

(οτος οθοίἀογιιπέ, σϑὰ ὐδπῖϊ., μοϊϊαπιις ἰαρὶάος. 

Τιαίουο5. {αϊ θη πομϊπαθαπὲ ΘΟ ΓΟ] Πθὴ γ6- 

δηὶ ΠΙΙονιιηι {6556 : 511 Π| ὙΘΙῸ ΡΟΙΘΠ ΠῚ 5118 Π}-- 
416 δὰ ρογασθηάα νἱτα ποροιία σοποον Ἰὰπη ν {ἰ-- 
πϊταΐθιι ἀρ  ἀπιπὰ ᾿π δι" 56 ΘΟΠῚ 5501 11π| ΔΡΡ6|1ὰ- 

ῬΡαπι. 

4528. Εἰ οχοϊάαπιιίς, ᾿παι, 9γοαπιῖτιος οἱ 

ἐοεῖγος ; δὲ Ἰοσο ἴθ] 1, «ιοά Τυάα ϑα] πο ἢ 

δοπϑοίγιχι, ταϊβαθηιις ποῦῖὶς ἐπιγτῖσηι. ϑιγΉ ]Π1ὰ 

πη Πα πτιι" ἴα ἢ, 411 Θχ οἶδα ταΡῚῚ Θχϑιριοία 

Θρ παι ρΘΡν ᾿τη δὲ ἀοοοσϑιιΠῈ 510] νθάάθυθ οοπᾶ- 

Ῥαηταν. ὈΙσΘθαπὶ {Π1: 7 ἐπῖῖο, Καοίαπεις5 τιονῖς 

ἰαΐοι!6ς, οἱ σοητιαπιι5 605 ἰθτιῖ. ἘΠ γΌγϑιιϑ : ἢ ὁτιῖίο, 

αἰ οοηιτι5 ποΡὶσηιθιϊροὶς οἱ υἱαξειη δὲ ἔπιγ ῖηι., 

διιγιι5 νογίθα ΓΕ τιδηπθ αὐ οωζιπι. ΒΘ ΟΔΠΉΪΠ1Ι5 

δαΐοπι ἈΓΡΟΥ͂ δδὲ {υππούπιι πηι [ Δ Οἰ 551 Π1ἃ.,. {1115 

πα]|α ᾿ποϑὲ {πα} 15, Πἶδὶ {15 ΠΡ 6 ΠΕ βοαυ οα- 
ἔοπθ διισοῖπι Φπθηλλπι, 4] σιιδίδίαι α[ίοναι 
δααν [αἴθ πὶ, ΘΧ οἷϑ οἰ τοῖαι. Τ]π6 ἀν ΙΓ πλιι Πᾶπο 

ἈΡΡΟΓΟΠῚ 5Υ ΠΙΟΪ τα 6556. συ πᾶρορας ΘΘΠΠΠΙΙΠῚ . 
485 ογθβοῖς αυϊάθπι, 564 αιιαϑὶ Ἰῃ!ατια ταν 0} 
5[πα]ουῖιηι ΘΠ ΕΠ] τι ΠπῈ 5516  ἀἸ Π6 1} : 4118} 50 Πᾶ-- 

Τρεῖς Ἰορσίταν, 56, τὸ Ἰοροπά χη μυξαῖ, ΑἸῈ Ἰρίταν Ἰορὶ 

ὁρογίογο, ποὰ ἐπισπάσαιτο, δμδοιιε ἀροογϑαΐ, ἀϑοῖ- 

σοαϊ : 564, ἐπιπάσαιτο ; 14 4ποα 1ὰ ἴρ5ε ἱπιουρυθξαϊαν, 

δϑιειιῖο σοαν οι ἐς ἰαποίπαπ5 διιθοιιηε αἰϊψιοπι ἰδ 

ἐπορευϑαῖ. ΝΝο5 ἀὐΐοπη, αὶ δὲ ἴῃ Θ Ἰε5 οἱ 1π ποϑβίτ!5 

86χ Οοαποῖθιι5. βου ρίαπι ἱπυθηΐπηι ἐπισπάσαιτο, σο.-- 

{τα ἴοι ΠΡγόγατα ἀποιϊογιταΐοπὶ Οοταθοῇσῖο ορίομηρε- 

γᾶ ΠΟ ῬΟΓΙΤηι15. 

4 ΒΔΕ οἱ {τὸ5 Ν,985. ἐὰν χατανύξαι τις, δὲ ψιῖς δοπι- 

Ῥιπϑονε ρμοσοῖι, ΑΥ αἴοναιιο (01, οὲ Άορ. 5βθοιηάιι5 

ἡσαη. τι τ. 

3.Περ αι. 
26. 
3. ερ. 15: 
30. εἰ 28. 

Ἵει. 8. τή 

3.Πε5ς.6..:. 

564. 

ἐπ. τι 3. 

Τνίεηι.ν». 

ἠ. 



Τ «αἱ. κιὴ8 
ῶ- 

σαὶ. τοϑ. 
τὸ. 

2. Οον. το. 
τς 
Ῥεαὶ.53.5. 

ΓΡναὶ. 33. 
2: 

7οἡἰθνν ὖ. 

30. 

»νὝἬο.Ἄἷἱἱ 

ν ι2 

τοῦ 

ϑόβαπι 5] 45. γΘυ]0 Βα Ποα ΓΘ ΡΟΙΙΘΥΙ , ἔπη ΘΧ 
πᾶς πιταῖὶοπθ ἀπ] θά πθ πὶ παοίᾳ, Ροπᾶ δνδαϊι 

οὐ πΠ|15. 564 Ποπ Πα 18} Θ 8 πὶ σΘΡῚ ΔοοΙριπη- 

τὰν ἀἀ ΘΧΡΥΪΠΘ πὶ ΠΠ ΘΙ ΠΘ ΠῚ ἈΠΙΠΠΔΓΙΙΠ ΠΙἃ-- 
ΘΠΆΓΙΠῚ., ἀἴητι6 ἰδ ΠΟ Π6 ΠΟΠΙ ΘΠ Ἀ1}1 ρνθἸτὰ-- 
ταιπι . πϊροῖθ {τι85 ΘῈ ΟΠ 1Πηὶ ἃ πὶ Πη] 56 ηβιι δ ΓΘ ἃ Πτιι}", 
ἃς ἴπ Το: }15 πα θθαπὶ σοΠυ θυ ΠΟ ΠΘΠῚ 9 11 πῃ ῬβαΪ- 

γ 5 5 π|τ5 δάοοι!, Πανάθ πίον άππι δα ΤΠ) 6] ]αιι- 

«ἀδηὶ σθάγῸ5 ἀϑϑιιπηθπίθ ἃς ἀϊοοπίθ : δίσπα ἤτι- 
οἰΐξογα οἰ οπιτιος σϑγῖ; τυγϑιιβ ν ΘιῸ, ϑαξεγα τισιίτιτ' 

ἰΐσπα σαπιρὶ : ἐοανὶ Πἰϑαπῖ, χιιας ρίαπίανῖε. Ουη 

Οἱ ΠΙΟΓῸ5 ὩΘΡΟΙῸΒ ΘΓ ΠΗ ΧΊ 1165... {τι 56 ΟΠ] τιπΐ 
άνουϑιιβ Π οὶ βοϊθπ λπι. σθάγοβ. ΔρΡΡΟΙ]αΡῚ πονὶ- 

πλτι5. Οὐδ ΠΟ γ πα (ὐπίογιίὶ Ἰλοπιύιι5 σοάγος [,1- 

Ραπὶῖ. Τῖθτν 4αϊ οἰ ον πῖον ΟΡ []ὰπι δὲ δά] τον ]- 

ΠᾺΠῚ 50] ΘΠ ΔῈ, 51 ΡΊ 416 υἹάθπτιν. {51 [6] ἃ]- 
τἰβϑί πὶ πη γϑίθυϊα ΘΟΠΊΡΡ ΘΠ ΘΠ ἴ556, 1146 Π| γΟσΔ ἢ [αν 
οοάν!. 7 ἰἀϊ δπὶπὶ, ἐπιρίμπι σιρογοχαϊἑαϊιτι οἱ 

οἰοναῖτηι σοι σοτος {ιδαπὶ. Οτιονιιηι σου πλὰ 

δὲ σιμὰ: Τγαπϑεινὶ δαῖτ, δὲ δοσ πὸπ ἐγαΐ. Ἠὰ5 

1σῖταν σράτοβ δ Θχβιγιιθπδπη ταν} Δ ΠΡ θα ηΐ 

1]. 41 ἀπὲδ γ ουθὶ δἀνθπέιπι ΞΘ ἀΘΡρα πὲ ἴῃ ϑαπιανία 

π᾿ σΟΠΓΠΠΊ6] 1. ΦαΪΖτι6 σα] τπιπὶ Π)60 ἃ {πάὰ Θχἢϊ- 

Ῥῖταπὶ ΠῚ θη τ65.,. Ἰαΐθυθ5 οΟ Ια ρ5ὸ5. ἈρΡρΘΠ]Π Δα ης 

᾿ππηῖχα ἴῃ ΠΠΠΟγιιη ἀΟυΠ Εἰ5 ἐπ οῖὰ. 

229. Εἰ Ππαπροῖ ἤλοῖις θοὸς, ηιιῖ ἐπισιγσιειΐ αἰἰ- 

. ρογοις τποηίθπι δίοτι ἵπὶ ἔρϑίιπι., δὲ ἱπὶπιϊσος 67:5 

εἰςείρανιι; δυτίαπι α ςοἷϊα οτίιι, οἱ Ογροος α βοἱὶς 

οσσασι, ἀδνογαπῖος Πςταδίθπι ἰοῖο ογὸ. ῬΟΠ]ΠἸοθίτν 

Ἰθῖταν ΘῸ5 ΟΠ Π65., 411 ἀν θῦβιιβ πη 6 πὶ 5ἴοη ἰπ- 

δΒαγσιιηἴ, [ΓΔΟΓΕΡΊΙΏ 6556. 56. ἃ ΘΥΘΙΒΕΓΊΠΙ., ἃἴΠ 16 

Ἰπηρ ἢ} ΘΟΓΊΙΠῚ πὶ Υ ΟΡ ἰατθ πὶ ΘΟ Πποον ἴλη αἰ55ρα- 

{ἀπ ἸπΠ}. ΓΙ ΠΊΪΟΙ Δ ΓΘ ΠῚ. 5" διιηΐ οἱ τοὶ. ΠῚ 

Πα] δηὴ ἃ οὐ ἔπι ΠῈ 5015... ἢ νΘΙῸ δ 50}15 Οσοαϑιι 

᾿να ᾽ταη τ. Γάδο αὐιῖθπι αἰ55] ρα] απ", αι Ἰσγὰθ- 

Ἰ16ηι ἰοῖΐο οὐδ ἀδνογανῖηΐϊ. ΟΝ απ πος ἰοοο νοοαΐ 

ΠῚ ΒΘΓΙΠΟΠἾ5. ΟΡ ΓΙ ϑα ΠῚ, {πὰ ἃ ἸΠ 51 41ὰ5 115. «τὶ 

ἴῃ ΒΡ] 1οἰταῖο δὼ οὐθαϊάθγατιξ, ᾿πβι τ θπ]ὰ5.. 

ΟἸηΠηΐη0. ἃιιθαηίαν. 7κ οἡπηϊδιις [Πιῖς ποῖ οὶ 

ανογδιις {ιτοῦ: ςοὰ αὐδιις πιάπιις οχοοῖςα. Εἰ 

χαταυύξαι, δὲ σιιὶς σοαγίβοανδ ροσδὶζ, σθοῖλιβ. ἄτα 

Ἰιος Ῥᾷσίο γὸχ ἀυύξας νοοῖ χαταυύξαι τεβροπα θὶι. [{ὰ- 

41 41 σϑη τ] πὶ ἀπ᾽ παιιτη βαποῖο οἵ ΒΡ Γι τ4}} τηοο 

βαποίαϊ., 15. ΘΟΓ ΠῚ ΘΟΠστοσαϊ ποῖ βοαγιἤοατο ἀἰ- 
οἴτατ. 

»ΆπΕααΙ ἀπο ΠΡ τὶ εἰς εὐχαριστίαν, πα]. 
ς ἘδΠπὶ νυνὶ μέν. ΑἹ 5ὲχ Νῖξ5. νῦν 

ὁ ἘΔ1Ὶ εἴ φιδίπον Μ155. ξύλα τοῦ πεδίου, ἰζπα σαπι- 

Ρὶ. Ὄτεγψαο (010. ρμεγῖπάς αἴχψυς Υ οΕ ΝῚ εἀϊεῖο ξ ξύλα 

τοῦ Κυρίου, ἐπα ])οπεῖπὶ, εἴ ττὰ ΠΟΤΙΕΙ͂Σ δυ τητος 

εὐϊάτι, ΠΕΡ δα εἰ ἄϊιο Δῆς5. 

μέν. 

ἃς ὕσξν, μας 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 58, ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

δυνηθῇ, γλυχανθεῖσα τῇ μεταδολῇ, ἢ εἰς εὐχρη- 
, ων " ᾿ τίαν μεταξάλλεται. Καὶ αἱ χέδροι λαμδάνονται 

μέν ποτε χαὶ εἰς εἰκόνα ψυχῶν μεγάλων, χαὶ ἀξιό- 

λογον ἘχΟΣΩΝ, δίαρμα, ἐχ τοῦ διανεστηκέναι τῷ 

φρονήματι; χαὶ τὸ πολίτευμα ἔχειν ἐν θυ θανοῖοι χα- 
ΕΥ 

θὼς ἐδ διδάχθημεν ἐ ἐν Ψαλμοῖς, “ νῦν μὲν εἰς τὸν αἶνον 

τοῦ Θεοῦ παραλαμῥάνοντος αὐτὰς τοῦ Δαδὶδ, χαὶ 

λέγοντος“ Ξύλα χαρποφόρα, καὶ πᾶσαι χέδροι" 

πάλιν δὲ, Χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ ὅ πεδίου, αἵ 

κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσεν. Ἤδη δὲ καὶ τὰ 

σχληρὰ χαὶ δύσχκαμπτα ἤθη, τὰ ἐπαιρόμενα χατὰ 

τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, κέδρους ἔγνωμεν λεγόμενα. 
Διὰ τοῦτο ἘΣυυΣρῖθει Κύριος τὰς χέδρους τοῦ Διβά- 

νου. Καὶ οἵ ἐπαιρόμενοι ἐπὶ τῇ ψευδωνύμῳ γνώσει, 

χαὶ φαντασιούμενοι ὡς τὰ παρε ον: τοῦ ὑπεράνω 

Θεοῦ κατειληφότες, κέδροι λέγονται. Εἶδον γὰρ τὸν 
ΕΥΕΕῚ ΤΣ ἜΘΕΙ ΓΙ Ν ὦ , εὐπνσανς , 

Ξ πε ξ π ε τ ξ ασξθη ὑπ. ρυτφουμξνον χαι ἐπαιρόμενον ὡς τᾶς χε- 

δρους τοῦ Λιδάνου. Ὧν ἡἣ ἐξολόθρευσις ταχεῖα" 
ἘΞ ἣ ἜΞΣΕΝ εδν τὰ ὙΠῸ - Η͂ 

Παρῆλθον δρᾷ χαὶ ἰδοὺ οὐχ ἦν. Ταύτας οὖν τὰς 

“ χέδρους παρ εἰς τὴν τοῦ πύργου χατα-- ρ Ὡ 

ΕΝ δι ΠΝ 61: ου ὧν 

Ὡ ον 
᾿- 

τιο 
Ἁ 

σχευὴν οἵ πρὸ ἡμίας τοῦ Λόγου χαθήμενοι 

δὺ ἐν Σαμαρεία ὕῤρει, καὶ χλευάζοντες τὴν χατὰ 

τὸν Ἰούδαν θεοσέξειαν, χαὶ πλίνθους πεπτωχυίας λέ- 
}] γοντες τὰ ἐν δόγμασιν ἐχείνων οἰκοδομήματα. 

ἐπ᾿ ανισταμένους ἐπὶ ὄρος 

Σιὼν ἐπ᾽ αὐτὸν, ς ἐχθροὺς αὐτοῦ διασχε- 

δάσει" Συρίαν ἀφ᾽ ἣ τν ἀνατολῶν, χαὶ τοὺς “Ἔλ- 

ληνας ἀφ᾽ ἡλίου δυσμῶν, τοὺς χατεσθίοντας τὸν 
ΕΣ ᾿ τΝ “-- ᾿Ἂ » δ" 
Ισραὴλ ὅλῳ τῷ στόματι. “Βάξειν οὖν αὐτοὺς ἐπαγ- 

5 . μᾷ ν 
γέλλεται χαὶ χαταῤαλεῖν π τοὺς ἐπανιστα- 

» 
ου 

ἄντας 

7 ὦ ὦ ἀξ αὶ ᾿ ᾿ " ᾿ 
ξνοὺυς τῷ ορει “ων. χαι ασχεδάσειν αὐτῶν τὴν 

ς 
[- ἣπ 

- -᾿ ᾿, - κ: ᾿ αν αὶ 

χατὰ τῆς ἀληθείας ἀσεδῇ ἐν ἀκύςς Εἰσὶ δὲ 

Σύ ὶ “Ἑλληνες" 9 “ἴοι χαι 

- “ἡ « 
τολὰς τοῦ ἡλίου χατέχοντες» οἱ 

κ " 
εἰ μὲν τὰ 

ΓΑ Ύ ΡΚ 
εταπ 

ἐχθροὶ ΟΣ 

ἢ 
σμαῖς. Διὰ τοῦτο δὲ ,ἀιδαιεδάσβέρονξθια 

ἘΠ νῦν τὴν ̓ σαφιστικὴν τοῦ λόγου ΕΣ ΕΝ ἣ πά- 

σῃ κατεχέχρηντο εἰς τὴν ἐπιδουλὴν τῶν ἐν ἁπλό- 
, τῶν τ ἌΠῸἢ - ΄ 

τύτι πεπιστευχότῶν τῷ Θεῷ. Ἐπὶ πασι τουτοιῖς 

»ίαπίαν(ι. ΑἸὰϊ «ααΐαοῦ ἃς ἐφύτευσας, ψιας ρίαπία-- 

ΕἼΤΕ 

ε  οἴογες 4παίθου ΠΡτῚ ρυαῖοῦ τ μεσ πε Οὐοπι- 

Βοῆϑιὶ Οοάϊοεπι παρελάμθανον. ΑἸΤΕΣ (οπιθεῆκι Οο- 

εχ προσελάμθανον. ἘστῈ προσλάμξανον, Βα ἐππιδπ- 

ἄαῖε. ἈΠ4υσπῖο Ροξὲ ἀπ χυῖον (Ομ ῆσξι! (οάοκχ ἐν 

ὕξρει. δυρῖηάς φατε οἱ ποϑίτι 5ὸχ Νῖββ. ἐπ᾽ αὐτόν. ΑΙ 

ἰαταὸπ πος ἴοοο ΝΟ τς, υἱάεγιὶ Βαβι πὶ ᾿εαῖξϑε ἐπ᾿ 

αὐτὸ, οἰπειῖ. 

ΓΠτὰ Δῖξε. 

ἀτις Οοάεχ Οοπιθεῖ. θυμὸς αὐτοῦ. 

οπῖπος. ἘΠῚ νοτὸ εἰς τὸν Θεόν. ϑία!πι 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΓΝ ΕΒΑΙΑΜ 

οὐχ ἀπεστράφη ὃ θυμός ἀλλ᾽ ἔτι ἢ χεὶρ ὑψηλή. 

Καὶ ὃ λαὸς οὖχ ἀπεστράφη, ἕως ἐπλήγη᾽ χαὶ τὸν 

Κύριον τῶν δυνάμεων οὐχ ἐζήτησαν. ᾿Ἐπὶ τούτοις 

πᾶσι, διὰ τὸ μήπω χατανυγῆναι μαστιζομένους 

, Ξ ς 
πολυπραγμονείτω τὰς αἰτίας τῶν σχυθρωπο 
Ὁ τ ον ἐν , ᾿ διὰ τί αὐχμοὶ, διὰ τί ἐπομόρίαι, διὰ τί σχηπτοὶ, 

ποῦ εἰ 
διὰ τί χάλαζαι; Δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀμετανόητον ᾿ 

δι ἭΝ ἵ 

ἔπι 
ΕΣ ᾿ - ΄- ΓῚ - 

ἐὰν μὴ πληγῶμεν. Καὶ ἀφελεῖ Κύριος 
, Ν Βπν. Α ν χεφαλὴν χαὶ οὐρὰν, μέγαν χαὶ μιχρὸν, 

ΡΥ " ᾿ 

χαρδίαν ἔχοντας, χαὶ μὴ πρότερον 

ρα. Μετὰ τὸ φθάσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς τὸν Λόγον τὸν 
“- 

ρ- 

ς τε ἐν δυναστεία 

μέγα φυσῶντας. " χαὶ τοὺς ὑποδεδηκότας. Ἄτιμα- 

σθήσεται πρεσθυτέρων προεδρία, καὶ τῶν χατὰ 

προσωποληψίαν χρινόντων. Οἱ δὲ μηδεμίαν τάξιν 
ἔχοντες ἐν τῷ λαῷ, αὐτοχειροτόνητο!ι δὲ χαὶ προφη- 

πιχὸν ἑαυτοῖς ἐπυψευδόμενοι χάρισμα, ὃ μὴ ἔλχθον 

παρὰ τοῦ Πνεύματος, χαὶ διδάσχοντες τὰ ἄνομα" 

οἷος ἦν ἐπὶ “Ἱερεμίου ὃ ᾿Ανανίας, χαὶ ἐπὶ Μιχαίου 

οἵ ψευδοπροφῆται, ἐν οἷς ἐγέ ᾿ 

ὌΣΣΕ Ἂς ἥ : 
σταλμένον. πᾶσαν τὴν χαχὴν αὐτῶν διάταξιν 
Ε' οἦ ΑΝ Α 

γυθήσεσθαι λέγει, καὶ περιαιρεθήσεσθαι μὲν ἅ 
᾿ Α εἶ 

χοντας, χαὶ τοὺς ἑπομένους, τού ἐ 

ἣΣΣ ἜΦΗΝ, ! »" 

τὸ πνευμα 'ψευοες 

ὃ 2» .2 ᾿ ἌἊ } ᾽, ε Α τ τ 

ἐξηπάτα τὸν Ἄχαὰμ,, προτρεπόμενον ἐπὶ τὸν χα- 
δρώ μὰ , παυδλγα “.: , τε 

τρῖθον Ξύτο πόλεμον ἀφαιρεθήσονται χαὶ οὗτοι 
νεε τος πε ελοει 

οἵονεὶ τὴν οὐραγίαν τοῦ λχοῦ χατέγχοντες. 

᾿Αλλὰ χαὶ οἱ μακαρίζοντες τὸν λαὸν τοῦτον, χαὶ 

πλανῶντες αὐτὸν, χαὶ διὰ τῆς ἀπάτης ἐχχαρπού- 

μενοι. Διὰ τοῦτο οὔτε ἐπὶ τοῖς νεανίσχοις χαὶ 

ἀκμάζουσιν ἐν αὐτοῖς εὐφρανθήσεται ὁ Κύριος. Οὔ- 

τε εἴτις ὀρφανὸς ἐν τῷ τοιούτῳ λαῷ, οὔτε εἴ τις χή- 

ρα, ἐλεηθήσεται. Τὸ μὲν γὰρ ἀσθενὲς χαὶ ΠΟ 
θητον, " ἐλέους ἄξιον: τὸ δὲ δυνατὸν ἐν χαχία χαὶ 

πονηρία: τβεσεοοος ΩΣ μίσους. Εἶτα ἐπάγει, ὅτι 

“ἀφο ρΑρινορα αὐτου ΕἸΟΟ τ Φτκαι: ἄλλ᾽ ἔτι ἡ 

ἘΡλτα ὑψηλὴ ἘπΙχ τοι, διὰ τοὺς πλανῶντας 

ἐν τῷ τῷ 85: οὐ συ ιοῦς, παρ᾽ οἷς πάντες ἄνο- 

μοι χαὶ πονηροὶ, καὶ ἄδιχα λαλοῦντες. Ἔχει δέ τι- 

να ἣ ἀπειλὴ εὐεργεσίας ἔμφασιν, ὅτι Καυθάσεται 

5 ἘΔῚΠ ἕως οὗ ἐπλήγη. Ὑοσιία οὗ ἐπ ποβίτις Μ85. 
ἄξεεβι. 

3 ἘΔΕ χαὶ τοὺς ἐπιδεθηκότας, ταα]6. Αἰ Μ8ς. βοχ ὑπο- 

φεθηχότας, Βαπο. ΠΡΙ ἐπὶ οἰ ἀτιυασθήσεται δί, ΑΡοΞί 

το 

Ροριεῖτις τιοτι 65 ΘΟ πν ΤΣ. 5.7 ἄοπεο ρεγοιιδϑιι5 65 " α.. χα, 

οἱ Ποπιϊτιιπι δασογοϊίτιττ τιοτι ἡ ρϑίθτιπί. ΤῊ Π15 

ῬΒΟΡΗ͂ΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ ΙΧ. 

Ε οπμπῖριι5, “αοπίαπη ΠΘῚ ᾿πὶπη1οῖ Πο ΟΣ σαϑ σατ 

ποηάτιηι ΘΟΠΊριι ΠΟΙ 5απε, ΠΟΠά πὶ [ἌΤΟΥ ἀΥΘΥ5 115 

δεῖ : οοὰ αάξδιῖο τπᾶπιι5., 6δῖ [ΔοΌ]ὰ5 νἸΠάθχ β5ι"- 

τοῖα δὲ δάνθγϑιιβ Θ05.; {05 πη} 1186. 6 ΠΘΑΙΠ ΕΣ 

Ραϊγαΐο ποιά ιιὰπη ΡΟ Γθς. Οὐἶα Ἰσίταν ρορι- 

715 ἰσΐϑ ποὴ γϑυθὶβ., 564 ῥ᾽ ϑῖβ βα πδῖιη", ΒΟΡῚ ΡΠ 

οϑῖ: Εἰ οπιπιὶς ρορτεῖῖα τιοτι ο5ΐ ΘΟΤΘΘΥΓΣΙΙ δ, εἴοτιος 

ΡέΓΟιι 555. δ5ῖ. Οὐατη ΡΥ πὶ ὈΪ αΡ86. 51Π| [ἈΠ|ΡῚΙ5 

πϑοθϑϑανῖαθ. ΝΌΠΙΟ ἸσΊΓαν" ΟΊ Ο51115 Οατι58 5 Αἰ Πιοπο- 

παιτὶ ἱπαυΐγαῦ δΓ πη 65 ]ΔΤῚΙΠῚ 5 ΘῸΣ ἉΥΤἀΠὰ5... ΟἿ 

ξα]πεῖπα, οὐ σταπέῖο σοπῆποαι ἢ" Ηδθο δυϑηϊιπῖ 

558 Πρςῖγα σαϊιδὰ ΠΙΟΓΊΙΠῚ ΟΟΥ Ραπιῖθη πα παι τὰπ- 
᾿ 

σῖπαν, δὲ 4α] ΠῸΠ σΟΠνθΥΓΙη τ Πῖδὶ ὈΥΪτι5. ῬΘΡΟΙΙ- 

εἴαπιιν. ΕῈ ατιξετοὶ Τοπιῖτεις αν ].γταθὶ οαριΐ, 

εἰ οαπάαπι, πιασπιπὶ εἰ ραΤνΊΗ . ἐπ τὰ εἶϊο. 

Ῥοβίψαυαπι γον τιμὴ 4πο4 τηΐϑϑιιπι δβ. Δ 605 

Ρουνθηϊῖ, ΤΠΔΪ ΠῚ ΘΟΥΠΠῚ ΟΥ̓ ΠΟ ΠῚ ΟἸΏΠΘΠῚ αἷΐ 

ςοπ[απάοπάϊιπι 6556, δὲ ἀπίουο πυβ. ῬΓΙΠΟΙρ65 ἴῃ - 

[ουἱογοβῆιθ, 605. νἱ Δ] οθῖ 481 ἴπ Ροϊοϑίαιθ οοπ- 

ΘΕ ναϊᾶδ Ἰπυπιπιθβοιιηξ » οἵ 605 (οὶ ᾿ἰ54 6 πη 511}»- 

Ἰδοῖῖ βιιπξ. ΘΘΠΙΟΥΤΙΠῚ , ΘΓ ΘΟΥΙΙΠῚ 4 αἰ ῬΘΡΘΟΠΆΡΙΙΠῚ 

πα ἱτα τα οπο ἡπἀἸοαηῖ, [π|5 ἀηῖθ ἅ]105. 5θἀθπαϊ 

ἀοαοοονα ταν. (δοίουιιπι ἀπ] ἴῃ ΡΌρα]ο πα] πη 

οὐ άἀϊπθηι αὐ σγαάπιπι ΟὈ ΓΙ ΠΘηΐ, 566] 51:15 Ἰ))5ΟΥ ΠῚ 

50 {πὰ 5115. Δπιπηΐαχαΐ ἴδοι, Ῥγορ θεῖοι πη ἀοπιιπι 

«τοἀ ἃ ϑΡ1ν τι βᾶποῖο ΠῸΠ ΔΟΟΘΡΕΙΘ, 5101 [150 

ἀὐτοσαπῖ, ἃς ἀοοθπε Π σὰ; ΘΕ] 5041 οΡαΐ οοῖαῖθ 

Τονθηηΐα: Απδηϊὰβ., Π4π|Ά165 δ πὶ Θὰ πε [ΘΠ] ΠΟΥ υἱεγοη. 58. 

ΜΠΟΠαρα ρϑθι ἀορτορ ποία » ᾿π αυῖθτιβ [αἱῖ 5ΡῚΡΙΤ5 ΠΝ νι 

ππθπάαχ, 48 ἀδοθρὶς ΑσΠΔα ΠῚ, ΘΠ ΘἸΠ αὐ ["6]- 6. 

1πππὶ ϑυγῖ5 ἱπθυθπά πη ἱπηρ.}}}}: 1 φυοάαθ ἔαπη- 

«πᾶπι οαι΄απι ἀπ ΘΠ 65. ΔΙ ΓΘ ΘΠ ΕΙ. 

“50. (ϑεεἰ οἱ ιιῖ Ρ αίππι εἰϊοιιπι ροριῖπετι ἤπεπο, 

δί οι ἱπαπειιιὶ ἵτι ἐΓΓΟΤ πὶ, οἷ μετ᾽ [Γαιιίοπι {α-- 

διίιαίος οαΠαιισίμαι. Ομαρτορῖον τι ἐπὶ ἀκο- ο. 

Ἰοσοοπειεῖὶς πιδητιὁ ἐπὶ ̓εἰδ. ἡτεὶ ἐπιοτ ἴρ5ος ἰαῖο 
υἱ- 

σόηι [οι αὐζιτι ]λοπεῖμι5. Δέηιιο κἱ εὶς οτρῖιατις 

ἐπ ἰαἴὶ ροριιῖο, πθητι6 5ἱ αμ Πμεγὶϊ υἱάπια, ταϊτοτγῖς- 

ἐδοτάϊαπι σοποοηιοίμτ'. Οσοα ΘηΪπὶ 1π|ΠΡ 111} 65} δὲ 

ΔΌΧΠΙΟ ἀοσιϊταϊαπι, [ἃ σομη πη βου πθ αἰ ΡΠ 1ΠῚ 

ἐδὲ : {ιοὰ ψϑῖὸ ροίθῃϑβ εϑὲ ἴῃ πη} 11 δὲ ᾿πι 4α]-- 

ταῖθ,, τά ἀδιθϑί !οπθηη πθΡθ ἔμ" ΘΕ οἄϊαπηι. Πεϊπ 6 

πος βιἤαπσῖς, πο ποπάτιπι ἀν Θυ Δ ΕΠ 6715 ἔτι- 

{ν 

Ὁ ἴον, 564 δάλιις πηᾶητι5. 6}1|5. Ἔχ οοδα ἱπιροπάθας 

ΡῬΓΟΡΙΟΡ 605 αὶ 'π ρΟρι]ο βθάπιοιηῖ, δὲ ΡΡΌΡΙΟΙ 

δὲ ἃ ποϑβέγι5 γϑίογιθιι5 ΠΡγῖ5. 

» ἘΔ ἐλέου ἀξιον. ΑἹ Μ55. 5οχ ἐλέους. Νεο ἴα παι} - 

ἴο Ροβὶ Μ9ς, ἉΠχαοῖ ὅτι οὐδέποτε ὃ, 



Μοπιῖο ἢι 
δὰ σοῺ [65- 

βίο ῃΐδ. 

ν. 19. 

7":ε.12.ή0. 

“Ως. 

ϊ Ὁ 

βϑάποιοβ ; ἀρ {π|05 ΤΠ] π| 511Π| ΘΠ1Π 85 δὲ Παρὶ- 

τἰοβὶ. ἀπὸ ᾿π! {πὰ Ἰοαπππτπν". ΠΗ σθο. ἀπ 6 Π} ΘΟ η1- 

μι πα τιο ΠΟ ΠαΠ]Π] 8 πὴ ΡΡοοίουΕ ῬΘΠΘΙΟΙΪ ΒΡ ΘΟΙ ΘΙ : 
. Ζαῖρρο διμοσοπαθίμτ ἐπί φιίίας. οἴσι! ἰσηῖς. ἘΠπ- 
Θηΐη. ΠΟΙ  Πτιπ σγατα θΡΟν 1 οπίσηιι5 ΠΟΠ]-- 
Π 15... τ Ῥάγατα ΤΠ] 1815 Τα ΓΟ. ͵ὰ 6 πηθἴο ρθη ϊ-- 
{5 ΤΟ] ρθ τιν, ΕῈ σοι σταπιοιι τ ἄτιγηι, Ἰπ αι]: 

«ἀφουογανίάιτ αὖ ἰστιθ, δὲ ἀοοοηθίι ἐπ ἀθποίία-- 

εἰὐτις δαϊξις. Οτιαυηἴτι. ΟΡ ἶθ οἰ ρ᾽ ἀ τα Ρῖι5 
ἀιαδὶ [θυ Ρὰ ἀσσθϑία ΟΡΡΥΙ ΠΉ Ππιν ΔΠΪΠλτι5.,. {}} 1-- 
Ἰδητὶ 6115 πη Οἴτι5. ΘΧ ΘΓ 5. ΡΘΕ]  ΠΕὰ ΘΟ ΘΗ ἴ65, 
ΤᾺ ΠῚ 118] ΠΥ ΆΠΠΘΠ ΘΘΡΡΙΠῖ, ΟἸἹΠ} Δ}11 4]}0 {115 Πὰ-- 

Ῥϑαπε Οὐ πη]. 6. Δ}1Π| Οχ 8115 σΊσηδηΠι}. ΟἸιοιηδα- 
πηοά τι ΘηΪη [Π|61" που] 5. σΥ ΠΘ ἢ. δὲ [δου 415-- 
51ΠΏ11Π}.. ΠΘῸ 4 Π8 ΠῚ ἢ π6 ΠῚ) [ΔΟΪ᾿ αἰσηθηαϊ, 5οὰ 
ΠΠ5. ΟΥτι5 ῬΡΙΟΡῚ5. 56 ΠΊΡΘΙ ᾿Π Ππ|π} ΠΕ ΡΟ θυ ἸΟΥ 5 : 
Ο] Π5ΠΊΟΑ] 651 ΘΕ} ῬΘΟΟΔΓΟΡΊΓ. ΠΑΓΙΡᾺ ; ἰρ58 510] 
διιοοράϊε, ἘΠ Φα θη 5 [Πρ υ 11} 5ΓΠΡΡῸ σἸ σιν, οἱ 

τ ΘΠ 16 Π 61] σοπϑιιθίπιο τηαΐϑι [οἴ τιν πη ποῖ], 

δὲ Ζυϊβα 5. 5656 Θχθιροι δα {πγαπάτιηι, [Δ 6116 1ἃ 

ΠΑΘΊΗΙ ραῖναι. ΝΠ {πο ΡγΈΡ Θ 1: ῬΘοσδι πηι, 
ΡῬΘοοδηα 1 Ππ οοοαβῖο. Τλατ16 δἱ ροοσάτιμῃι ἀθίθχθ- 55η αὕτη δὲ χαίεται “ 
Ὑ]Πλιι5. ΡΘῚ ΟΠ ΘΒ ΟΠ ΠῚ, Θ ΓΘΟΙΠ115 ᾿ρϑαπὴ. οθι ἃ 

ΘΓΔΠΊΘΠ ΡΤ τι}. Οἱ ἀἸσπτιπ., σι ἃ} ἰσπθ μαν- 
ϑαπίο ἀθνογθίαν. ΤΠ] αἴ 5. ιι 6 50 6 Πα 1{π| 1Π 
αἰ ϑ ΓἈΈΠ]}0115. 581π|5. ΟΡΒουνὰ {τι ἀϊοῖα διιη ἴῃ 

ἐΡυπο. Ἀδσπουιπι ΠΠ0γῸ 66 54}πι|. ΡΟρι]ι5. θ6 110 
ὙΘΧΑΙΤΙ5. ᾿ΠΘ Ό55115 Θϑ[ Βυ νὰ}, ΠιΠ]ΟΊ 116. ραβίιι5 

οἶροὸ ἀοίδοϊι. 5ϑα δὲ Αδαμ ΟΡΡαρ Πα ἴῃ 58]- 

πη} ᾿πίροῖν τ. ΡΥΟΪΠ 6. Πἶδὶ ῬΘΟσΔΙ1} ΠΟΒΕΊΙΠῚ 

[ἰὰὲ δος ρα ΠΊΘ ΠῚ ΡΙἦπιπὶ.. πῸπ ἀδνογαθιτιν" ἃ} 
Ἰθπ6.. ΠΟΙ δι σοθ πάθει". 541 {π|5 ἀιι 6  ἀΘ Πϑι Γαῖθ5 
γοοδί 605. {||0 115 5] 4015 ἈΠ] Πη115 ϑϑί δὲ (θοῖτϑ ἱ 
4 ἴῃ ἀὐοᾶπο σΟΥ 5. 5111 γϑοθβϑι πα Ϊὰ ΡΣ ῚΠηἃ 
ἀδηπροηι. 

231. Ῥοϑβίθα βι] ησὴ : ῬΓΟρίδΥ ΠΌΤ τη ἱτῚδ 
7Τ)οπιϊτιὶ σοπηιτισῖα ἐπὶ ἰοία ἰογγα. ΤλΘΟΙΆ ΛΑ Γ ν]ο6 
Ῥδηθῆοἱὶ ἴῃ Ἀπ᾿ Δ ΠῚ ΘΟΠ ΘΛ Πα]. Του ο πὰ ἰσπὶ νἱη- 
416] τραϊ,. ἀαθιηδπηοάτιπι δὲ ΤΟ ΠΪ ἢτι5 πάσας, 

ἀϊοσρηϑ : ᾿ϑπθηι Ὁϑχιὶ πιϊ{{6 16 ἴπι ἐοΥΤ πὶ : οἵ ν ]α] 

ς ἙαΙῸ ἄλλοις γενόμενα. Αἴ 5εὲχ Μί55, ἄλλοις γεννώ- 

μενα. 

ἃ Τία Νῖβ5, οπῖποβ, ἘΔΠΠ σοῖο ἀφορμὴ τοῦ ἁμαρτά- 

νειν. ΠΙᾺ, ἐὰν οὖν γυμνώσωμεν οἴς., δὲ ἐπ έλμν" ἀοἰεαενῖς 

πῖιδ ρῈ οοπἤδοοίοηθπι οἴο,, ποία αἰ σηϊδβίηνα 161-- 

σάπια. Ν δος δαῖτα τ] πὰ τοίοσι. πἴσιιπὶ πἰς (ὐοπ- 

πιοπΐασίις ΒΆΒ1Π11 51, ἅππο ; οὐπὶ ἀ ΡΤ θα ἢ τη 

ΘΟ οβϑι 5 ἀϑιι 56 {15 51ζ, 51. 06 Οριι5 ἀπ {1 {π|1551-- 

ΤΠ Ππὶ 6556 οομπβίοϊ. ϑα115 ἀπο πὶ ἸηΐΟΡ ΘΥ1 1551 πη 05 

{ποβάιιο Ποιλῖπὸ5 σοηνθηῖγο τἱοο, {Ππώ||Φ 5] ποη ἃ Βα- 

5110, αἱ ΒΑΚ1Π1 ἴάπηθη τα σοπηροβὶ τπιπὶ ἔπῖπβο. Το σ 6 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ ς ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΆΑΟΝΙ. 

ΕἸ , ε τ ΄“᾿" Δ - [Δ 

ἀνομία ὡς. πῦρ. ἣν γὰρ παρασχευασθεῖσαν ὕλην 
ἘΘΈΡΩ δ σπυθῃς τον Ρ Ἐς "ῃ 
ἐχ τῆς ἀνομίας ἀφανισμῷ παραδοθῆναι ἐπ᾽ εὐερ- 

ἐ-στι ᾽ ᾿ Ἅ. -Ὁ- 9 Ὁ , 

τῶν ἀνθρώπων παρὰ τοῦ ἀγαθοῦ Δεσπότου γεσία 
: 
ἢ 
κοὐ σντ Ὁ ι ᾿ ᾽ 3 ΕΑ ΟΣ π- σεται ὑπὸ πυρὸς, χαὶ χαυθήσεται ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ 

δρυμοῦ. Ἕως μὲν ἐγχέ) τοῖς γηΐνοις πάθε ρυμοῦ. Ἕως μὲν ἐγχέχωσται τοῖς γηΐνοις πάθεσιν 
ΠΕΣ Ἢ 5 τ ΕΣ ἐν 5: 
ἣ ψυχὴ, ὡς ἄγρωστις τὰ πάθη αὐτῆς, ἐχ τοῦ φρο- 

, τ: 
νήματος τῆς σαρχὸς ἐχφυόμενα, διέρπει, δι᾽ ἀλλή- 

ΑΕ σα τ τες λων τὴν γένεσιν ἔχοντα, χαὶ ἄλλα ἐπ᾽ “ ἄλλοις γεν- 
΄ « ῃ " Η νώμενα. Ὡς γὰρ ἣ ἄγρωστις πολυγονώτατόν ἐστιν 

Ξ ; ᾿ τε τ 
Ε ἐν βοτάναις, καὶ οὐδαμοῦ χαταλήγει αὐτῆς ἣ γέν- 

᾿ ἐὐ δα τς τ τὴς τς εν ᾿: Ξ 
νησις, ἀλλ᾽ ἀεὶ τὸ πέρας τῆς πρώτης γενέσεως ἀρ- 

᾿ - χ-" , -“ 

χὴ τοῦ ἐφεξῆς γίνεται τοιαύτη καὶ ἣ τῶν ἅμαρ- 
ἡ. ὐγ.- ΕΑΝ ΣΤΥ ΝΣ ᾿Ξ ὧν τιν τήμαάτων ἐστὶ φύσις" αὐτὴ ἑαυτὴν διαδέχεται. Καὶ 

- Α - , γεννᾷ μὲν ἣ πορνεία πορνείαν - ἣ δὲ ἐν τῷ Ψεύδει 
τ ἡτῆῖν ἢ ᾿ ὝΕΣ Ἶ 

συνήθεια ψεύδους γίνεται μήτηρ, καὶ ὃ ἐν χλοπαῖς 
΄, οὡὖ -Ὁ- « 

μελετήσας, χατατολμᾷ ῥαδίως τοῦ ἀδικήματος. Ἢ 
ἦ ἐα ΝΣ 

γὰρ προλαδοῦσα ἁμαρτία ἀφορμὴ “ ἁμαρτίας γί- 
3}. Δ Ψ Ὁ 

νεται. ᾿Εὰν οὖν γυμνώσωμεν τὴν ἁμαρτίαν διὰ τῆς 
ΘΥν “ἢ ’ὔ ὔ 

ἐξομολογήσεως, ἐποιήσαμεν αὐτὴν ξηρὰν ἄγρωστιν» 
Ξῇ ἀν ον κυρ, εἶρε κε τὰ Σ 
ἄξιαν τοῦ ὑπὸ τοῦ χαθαρτιχοῦ πυρὸς χαταδρωθῆναι" 

τ - ΝΟ, ωΝ “- ᾽ὔ΄ 

ἐν τοῖς δάσεσι τοῦ δρυμοῦ. Τή- 
ἢ τ δ τς 

ρήσον ὅσα περὶ δρυμῶν εἴρηται ἐν τῇ πρώτη τῶν 

Βασιλειῶν. Πολεμούμενος ὃ λαὸς εἰσῆλθεν εἷς τὸν 
᾿ Ν 

δρυμὸν, χαὶ ἐχλείπει μὴ ἐσθίων. " ᾿Αλλὰ χαὶ Ἀῤεσ- 
-ὐΑῚ ,, ἊΨ ἐδ 

σαλὼμ. πολεμούμενος εἰς δρυμὸν εἰσέρχεται. ᾿Εὸν 
ὩΥ λ ΄ μχὸ οὖν μὴ γένηται ὡς ἄγρωστις ξηρὰ ἣ ἁμαρτία ἡμῶν, 

; 
οὐ βρωθήσεται ὑπὸ πυρὸς, οὔτε καταχαυθήσεται. 
ΔΑ Ν δ, -»ῳ᾿ - Ἂν" « , , Ἄ 

Καὶ τὰ δάση τοῦ δρυμοῦ τοὺς ὑπούλους λέγε: καὶ 
- ΝῚ - - - 

συνεσχιασμένους τῇ διανοίᾳ, τοὺς ἐν τῷ χρυπτῷ 

τῆς χαρδίας ἑαυτῶν πολλὰ τῶν χαχῶν συντη- 
ροῦντας. 

Εἴτα ἐπάγει, ὅτι Διὰ θυμὸν ὀργῆς Κυρίου συγ- 

Β χέχαυται ἣ γῆ ὅλη. Δείχνυσιν ὅτι τὰ γήϊνα τῷ πυ- 

ὶ τῷ χολαστιχῷ παραδίδοται, ἐπὶ εὐεργεσία τῆς ρος ᾽ βγξατη ἐν ἐν Ξ δ: 
ψυχῆς, καθὰ χαὶ ὁ Κύριος ὑποφαίνει, λέγων, Πῦρ 

ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ "ἢ ἤθελον ἰδεῖν εἴ 

Ῥυφία ΠΟ ΠῸ ΠῚ. 

. ἄδοβι. 

11 ἀλλὰ χαὶ ὁ. ΔῈ μῖς ἁτουζι5. ἃ ποβί τὶς. 5ὸχ 

Μ535. αθεβί. 

ΡΉϊΪς ᾿πίοι 56. “ἰββι ἀθπι ΘΠ οἱ Νῖ55. οἱ βᾶσοῦ ἴοχ- 

τὰ5. ἘΜΠΕ χαὶ τί ἤθελον εἰ ἤδη, ἐχάη ; Τοχίις βάσει χαὶ τί 

θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; Εγαβπλιι5, δὶ ψαϊα νοῖο οἱ 7απι αο- 

οδπϑιις 653 Ἄδα. Ῥυΐπηιι χαὶ ἤθελον εἰ ἤδη διεχάν, 01)». 

βδοιητ5 οπὶ Ἀορ. ᾿{Π4δπι βεσιπο χαὶ ἤθελον εἰ ἤδη; 

ἀνήφθη. [π 411|5 ἀπο λιι5. Δῖ55, ἀθοϑξ τί {φασί : 56 ᾿γὸ 

ἀνήφθη, παροης ἐκάη, Τλομῖί πιο (01}}ν. Ῥυΐπιις. ορεπις: 



ΓΘΟΜΜΕΝΤΟ ΙΝ ἘΒΔΙΔΝ 

ὯΝ ΑΥ͂Ξᾳ " . ἢ ἢ Δὰ ν᾿ -" Ἀ « ε . Ν 

ἤδη͵ ἀνήφθη. Ἰλαὶ ἔσται ὃ λχὴς ὡς ὑπὸ πυρὸς χατα- 

χεχαυμένος ἄνθρωπος. Οὐχ ἀφανισμὸν ἀπειλεῖ, 
ἜΤΑΥ ΒΒ. , Ξ , ὍΣ κὰν ᾿ Ρ ἀλλὰ τὴν κάθαρσιν ὑποφαίνει, χατὰ τὸ παρὰ τῷ 
. Ἂἂ πὶ 7 [ ΕΣ ΔΟΟΝ, ἀποστόλῳ εἰρημένον, ὅτι Εἴ τινος τὸ ἐργον χατα- 

, - χαήσεται, ζημιωθήσεται: αὐτὸς δὲ σωθήσεται; 

“ οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Εἶτα τὴν χαχίαν τὴν ἐν 

τῷ λαῷ, καὶ τὴν στάσιν τὴν ἐν αὐτοῖς ἀχατάπαυ- 
Μ - ΕῚ 

στὸν ἤδη, καὶ παντελῶς εἷς τὸ ἀνίατον προχωρή- 

σασαν διαγράφει. Ἄνθρωπος γὰρ τὸν ἀδελφὸν ἕαυ- 
ΓΟ ᾿, οἱ ᾿ 

τοῦ, φησὶν, οὐχ ἐλεήσει “ ἕκαστος “᾿Αλλὰ προσιόντα 
ἀχῈ ὍὉ Ων , .» “ ,ὔ 57, - ΕἸ Ν 

ἐπὶ τὸ τινὸς τυχεῖν ἀντιλήψεως, ᾿ὐχχλινεῖ εἰς τὰ 
" , 7 

δεξιὰ, τουτέστιν, “ ἀδέξιος γίνεται, Ὅτι πεινάσει 
ταν δ Η ἐοὐθαν ἜΑ 

καὶ φάγεται ἐχ τῶν ἀριστερῶν αὐτοῦ. Ὃ γὰρ μὴ 
τὶ γ, ἔύφετον ΟΕ: ΠΡΟ ὙΡΙ δι γα Φ 3 ἐργαζόμενος ᾿ δεξιὰ χαὶ ἀποδοχῆς ἄξια, οὗτος ἐμ.- 

2 Ὑ 

πλησθήσεται ἐκ τῶν σχαιοτέρων χαὶ ἀπηγορευ- 

μένων. Τί οὖν ἐστι τὸ, Φάγεται ἐχ τῶν ἀριστερῶν 

αὐτοῦ, ἑρμηνεύει. Καὶ οὐ υἱἡ ἐμπλησθῇ, φησὶν, 

ἄνθρωπος ἐσθίων τὰς σάρκας τοῦ βραχίονος αὐτοῦ. 

Θηριώδη τινὰ χατάστασιν τῆς ψυχῆς ὑποφαίνει, 

ἀλληλοφαγίαν τῶν ἀδελφῶν διηγούμενος, ὠμῶς 

8 ἐπιβαινόντων ἀλλήλοις. Φάγεται γὰρ Μανασσῆς 

τοῦ ᾿Ἰπφραΐμ" καὶ ᾿Εφραΐμ τοῦ Μανασσῆ. ᾿Ἐξα- 

γριοῖ γὰρ αὐτοὺς ἣ καχίχ, χαὶ θηρίοις ὠμοδόροις 

ποιεῖ παρεικάζεσθαι, οὐκ ἐμπιπλαμένους τοῦ ἐσθίειν 

ἀπὸ τῶν σαρχῶν τοῦ βραχίονος τοῦ ἑτέρου, ὧν τὸ 

τέλος ἐστὶ " παντελὴς ἀπώλεια, χατὰ τὸ εἰρημένον 

ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου, ὅτι 101 ἀλλήλους δάχνετε χαὶ 

χατεσθίετε, βλέπετε, μὴ ὕπ᾽ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. 

Οὕτω δὲ πρὸς ἀλλήλους ἐχθρῶς διαχείμενοι, ὅμως 

ἐν τῇ κατὰ τοῦ ' πλησίον ἐπιόουλῇ συμφωνήσουσιν. 

Ἅμα γὰρ πολιορχήσουσι τὸν ᾿Ιούδαν, φησὶ, του- 

τέστι, τοὺς ἐξουμολογουμένους τῷ Θεῷ, καὶ παρα- 

μένοντας αὐτοῦ τῇ λατρείᾳ. Ἰούδας γὰρ ἢ Ὲ ἐξομο- 

λόγησις ἑρμηνεύεται. Πλὴν ἣ χακία πρὸς 
ἀσύμφωνος οὖσα, τῇ πρὸς τὴν ἀρετὴν μάχη ἐπιδεί- 

χνυταί τιύα συμφωνίαν. Οἷον θρασύτης χαὶ δειλία 

{τ εἶ 
ἑαυτὴν 

ῬΕΟΡΗΒΤΑΛΙ. 

0 

ΘΑΡΌΤΙΣ. το 

νον δἱ ἤὰμι ἀσοοηβιι5 ο5ι. ΕἾ οὐδ ροριίιις οἱοιι 
λουῖο αὖ θη Θαιδίτι5. ΝῸΝ οχἑταιιν ΘΟ] Πα τι, 

56 ᾿ππα ΘΧΡ Ρσ ΠΟΤῚ Πιχτα ΑΡΟΒΙΟΪ] ἀϊοίαμι : 

δὲ Ομ)5. Ορτι5 αΥϑοΥ, αοἰνϊηιοτίταη ρα θέμ τα. ὅο». 3. 

ἴρ56 απτθηὶ δαΐνιις ΟΥ,. 5. ἰαηιθη ηιιακὶ ΩΝ 

ἰσπθηι. Ὕιιι ἀθηλιιη} }00}»}}}} νη} ΕἸ π}.,. Θ᾽ θα 116 
βο πόποι ἀδρί παῖε, {π|80 πα] τ άπ Ππθὴ [νὰ- 
"νεῖ, θοάιιο ργονθοῖα 65Γ 5 τ ΠαΠ] τ} ΟΠ μΪΠῸ γ8- 

τπθά τιν δ μηἰτται. ἤομθιο ΘῊΪμ., ἰπατ1, γ) αἰγ 5. 50. 

σε ποτὶ πες ΓΟ ζε" τυπυιβυἰβάτιθ. : 5 εἶ θαι... ἀπ] 
αὐ ϑυιθϑἰ αἴτιαι Ἰ αιιοα οἰ εἰ ποτιπι ἀοσ 1, εἰθοίϊί- 

παὐύϊε αὐ ἀδαίοναπι., ἴος οι, {{π ἱπιι] απτι8 : 
Ομΐα ὀδιερῖοι οἰ αοιπθεϊθί α οἰ νϊδίγὶς δεῖς. 15. ΘΕ ηι 

οὐιι5. Γἀοία πο 5η: ἀοχίθνα , πο π6 ἰασο 0 
σοπ πο π ατοηθ ἀἶβμα,, ΛΟ] 115. 51 Π|5[}15 οἵ 1 

ὀχϑδ τ ] ἴτυν", Οὐ] ἰρίτα" 5101 γ 6] ΠΠι4, οομιοεοὶ 

« οἰπίκιγὶς σεῖς, ᾿α θυ ρυθίδτιι ρΡορΠ οί. 2 Ὲ πο 

σαιμσανίζιι, ἐπι, ἄόηνο σοηιθάθπς σαγ65 ὕγα- 

οὶ οιεἷ. Ἐδυϊπιιην θη δπι ΔΗ} δα ται} ΟΒΓΘ - 

ἀἰεν στὴν πᾶργὰΐ [6 ὉΠ ΠΡ 65. 56. λα τπ0 ν ΟΡ ΘΗ, 

" 

ἴα ἴῃ 56 Ἰπν θθὴι οὐ 6] 110" ᾿πνδάσηι. (οηϊδάοιυ. 

δηΐηι ͵απας5565 Ἐρίιραΐηι τ οἱ Ἐρἠναΐνι δαπας- 

σθηι. Ἐιαἰ πη  ΘΥῸ ΤΠ Δ] 1 11ὰ ΘῸ5 ΠΠΠ]Δ Π65 ΤΟ 1 οἱ ἰη- 

Ἰνυι Δ Π0 5.» ἀΓ{1|6 Ἰρ505. [δι δ οὐιι ἃ σαυη 6. νΟβ06Π- 
Εἰ} ιι5. οἰ Ποῖα ἀβϑὶ 1165... οὐτπὰ ᾿Π5α } ΠῚ ΠΟ} Θ ΡΠ 5 

Ῥυδο ϊ αἰτουῖτι5 οοπιθάαπε : «πουιι ΠΠΠ|15.7) ᾿πτορ νὰ 

Ῥουά εἶο οδὲ οἱ ἀρβο αία ; Ταχτα ΑΙΡΟΒΓΟΙΪΙ ἀϊοίτηι : 

Ομοὰ οἱ ἐπινίοσοηι πιοτἰθίϊς θὲ οοπιθε εἰς, νἰάοίο, Οαἰ.5.. 

πὸ αἷν ἱπνίσθηιν σοπϑιιηιαηιτιῖ. Ἐλιπη οι ἃ πιὸ- 

ἄπιαι ἰδεῖ οὐρα 86. ΠΟΘ] ον ἁἰοαιυίη, [ΓΘ , τὰ- 

᾿πθη αὐ ᾿ἰπϑίνιιθπὰ5. ἴπ ῬΥΟΧΊΠλτι ᾿Π51 185. [ΠΟ 

56. σοπδρίγαθιιπς, ΑἸΣ οπΐμν : δέει οὐ οι ἀοὐϊεπι 

«Ζιιάαπι, Ἰὰ δ5ῖ., σοπἤϊθητοϑ 60, οἱ 605, 4ἰ ἴῃ 

60 σοϊοπάο ρϑυβθυθραπε. {15 ΘΠΙΠῚ ν 51 ᾿πτουρΡο- 

του ἷ5.» ϑ0παΐ ΟΠ [Ὁβϑιοπθηι. Α [ἀπ ΘΠ. ν ΕἪ 11} οἰϊαπ- 

οἱ ϑϑοῖπ παι οοπϑϑηιαι, πἰ ]]Οταΐπτι5 ἰπ νἱγττῖο 
Μ' δδδ Ω Ἴ 

ἀλλήλαις ἀντίχεινται - ἢ μὲν ὑπερδολὴ τυγχάνουσα, “χ, ὁρΡρυβηδηα, ΘΟΠΒΘϑιι) ΔΙ 6 η]., ΔἸ] τ τ16 
᾿ Ὁ 

ἢ δὲ ἔλλειψις - ἀλλὰ τῇ ἀνδρεία ἐν μέσῳ χειμένη 

ποίῳ οάοχ καὶ ἤθελον ἰδεῖν εἰ ἤδη ἀνήφθη, Π: σοἱιιὶ υἱ- 
«ἴ6ν)6 ὧπὶ δἷὲ λάμι ἀοοδηδιις, Ν α]σαῖο, 71 ψιιϊα νοῖο πϊοὶ 

τι ἀοοοπεαίι" ἢ 

ὁ Τὰ ποβινὶ 5ὸχ ΜΙ55. Αθοοϑβί δὲ ἃ} δχοιιβὶβ, 

ἃ Απμάῖ ἔγο5 ΠΡΥῚ οαπὶ Θ 115 ἐλεήσει ἕκαστος. Ν᾽ οχ 

αὐ εἴ ππνὰ ἴπις 115. τυ θιι5. Νῖ55. πὰ Ἰορίτιν, πιοίμιο. ἀριά 

ΤΙΧΧ, Πριάοπι Μ35. πομμ}}}} ἐπὶ τό, ΑἸΠ «υϊάαπι ἐπὶ 

τῷ. Ἀτσι5 ποο ἴρ50 1ῃ Ιοοὸ 6611 οἱ φιυΐπαιιο ΝΊ55. ἐχ- 

χλίνει, εἰεοἰϊπαι. Αὐ Ἀδα, τονειι5 ἐχχλινεῖ, εἰδοίμπα 

οἹ τὰ ἀαοάιιο οὐτειιπι ἀρια ΤΙ ΧΧ Ἰπνθηϊηλιι5. 

ὁ ἘΜΠῚ οὐ τοσοπίῖον (οι) οί: Οοἤοχ τουτέστιν 

ἄξιος γίνεται, Ῥοδδίπιο. Υ᾽ οἴ πβεῖου ο]υϑάοιι οοχ οἱ 

4111 φααίιον τουτέστιν ἀδέξιος γίνεται, ορ!ῖπιο, 

ΤΟΝ, 1᾿ 

ΟΠ Ι γα Οπθ μὴ. Οβίθη 1, Τύχ ΘΙ θ}} οδιιδὰ » αἰιἰα-- 

ΓΈ τὰ δεξιά. Τλοο5. ἴῃ ποϑίν!5 86χ 55. αὐτο]. 

διαῖίπι ο1|1 τῶν ἀπηγορευυένων, ΑΙΒοΒὲ τῶν ἃ} 1ἰδ πὶ 

Μ95. 

8 [τὰ Μί85. ποϑιυὶ οσημοβ, ΕΖ ἐπεμιδαινόντων. 

᾿π ἘΔ ἡ παντελής. Ποοϑὲ ἡ ἴῃ ποβίσῖβ δὸχ Οοάϊοὶ- 

Ῥλιι5. 

ἱ ἘΔΕΙ οἱ ἄϊιο Μί55. κατὰ τὸν πλησίον. Ἀδρ. του 5 

χατὰ τοῦ. ΑἸῚ {το5. Μ95. χατὰ τῶν. 

Κη ἐξομολόγησις αὐτοῦ. Τηοοδὶ αὐτοῦ ἴπ ποϑι 5 

80χ Νί35, Νοίαπδιχη. ρυθίογοα, ἴθ Πορ. δοοιηο Ρ᾽Ὸ 

ἑρμηνεύεται. ΒΟΥ ρἔαπη. γΟρουὶΡῚ λέγεται. αι Ἰοπρο 

οὗ ἐν τῇ πρός. Ποοδί ἐν 1ῃ Μ35. οπληθιι5. 

Ἧ 
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εἷα οἵ εἰμὴ ἀτὰ5. δὶ ᾿πνίοθην ἃἀνθυβαηταν, τπὰ 

αυϊάδιι. ὀχοθάθηιθ, ἃἰτθΡα ὙΘΙῸ ἀεποϊθηῖο : 5664 

ταπιθη [ον αἀπὶ ἴπ τηθἴο 5ἴαπιὶ ἐπα τον τὸ- 
Ῥυσπαᾶπε, “ιαϑὶ ᾿ρϑᾶμη τυ! Πα 116 ΟΡ ἀθηῖθβ. Ουὰ- 
ΠΟ 6 πῈ ΕΗ γΪΠ δὲ ΔΙΆ Πα 5565 ἃ] ἴθι Αἰ θυ 5. σαν 
π65. σομιθθιθ Ζυϊἀθπὶ ἀἸοιιπίιν : 564. ΟΡ 5:6} 
ΨυἋἀπ ΠΑΡ ἈΠΕ", ΡοΟβίθα πὰ π| ΔΙ ΓΘ ἈΠΓΟΥῚ 58 δα - 

ΤπηΧθ, 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚῸΜ 85. ΒΑΒΙΠΠΙ ΜΔΑΛΟΝΙ. 

διοίως μάχονται, οἷονεὶ πολιορχοῦσαι αὐτὴν ἕχα-- 

τέρωθεν. Διὰ τοῦτο ᾿Εφραΐω καὶ Μανασσῆς ἐσθίειν 

μὲν ἀλλήλων τὰς σάρχας λέγονται, πολιορχεῖν δὲ 

διοῦ γενόμενοι τὸν Ἰούδαν. 

ὍΑΡΌΤ Χ. 5 ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ (, 

͵ 

35. 718 ςογι βοπίϊνιις τπαἰίιίαπι: παπὶ βογὶ- 

». «. ϑοπίος, πιαζιίίαπι σοτίθιπι: ἀδοϊϊπιατος 7μαϊ- 

ὙῸ, οἷς γράφουσι πονηρίαν " γράφοντες γὰρ, 
᾿ ᾽ Εν; ὦ 

νηρίαν γράφουσιν: ἐχχλίνοντες χρίσιν πτωχῶν, 

οὐμπι ραμρογιει, ταρϊοτιίες γα οίτιην ἱποριίηι χρίμα πενήτων τοῦ λαοῦ μου" ὥστε 

Ροριιῖὶ παιδὶ: ἰΐα πὶ οἱὰ ἐἰϊὶς οἱάϊπα ἐπ ταρίπαπι, ἥραν εἰς ἁρπαγὴν, χαὶ ὀρφανὸν εἷς 
; 

τι α΄. 3. δὲ ογρ]ιατιις ἐπ αἰτοριϊοτεθηι. 171 φμϊά ξαοίοπι ἱπ 

ἄϊο υἱεϊαιϊοπὶς " Λίαπι ἰγὶϑιιίαϊο σεσίτα ὁ ἴοτι- 

δίπιψιιο νεπῖοι. ΕῚτ αὐ οἱ 5 ργιαςι μια. οοπῇιε- 

ν. ἡ. δἱοιὶς " Εἰ τιϑὶ τοϊπητιοιῖς σἰογίαπι Ὁ δςίτατη, τὲ 

ποη ἱποϊἀαιὶς ἐπὶ αὐ αιιοιίοποηι" ΕἸ σι ἐπι ον [οιῖς 

ἐαάοπί τ διρ. } οπιτιῖδτι5 ἰμὶς τιῦτι ἀν ΘΓ Θ5ὲ ἵἱγα; 

, ᾿Ξ 
ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ἐπι- 

ἐποι Ἐπτς : ς 
ις διμῶν πόῤῥωθεν "ἥξει. Καὶ 

εύξεσθε τ ὃ βοηθηθῆναι; Καὶ ποῖ 
Ὁ Ν ς ὦ -“ 5 3 
οοξαν ὑμῶν, τοῦ μὴ ἐμπέσειν εἰς 

ζαὶ ὑποχάτω ἀνηρημένων πεσοῦνται. 

Επὶ πᾶσι τούτοις οὐχ ἀπεστράφη ἣ ὀργὴ, ἀλλ᾽ ἔτι 

Ξοὰ α«αϊια πιάπιις Θαοοῖσα. ϑαθὶ ποπηι}}}, αὶ ἣ χεὶρ ὑψηλή. Εἰσί τινες, οἱ κατακολουθεῖν τοῖς πα- 

Οἴιπι Ῥα Ὁ 5. 5105 δὲ γα {11 ἃ} οἷβ ἀοσυιαῖα 5 ι 

[ἀϑιϊάϊαπι, ᾿ρϑὶ μοουθϑῖι πὶ. οἰ ρ πη 1 Διο ΟΥ Ὲ5. 6556. Ὁ 

Οἴαγο πονὶαίοϑ. πιαϑάάατη σΟΠΉΠΪ Πἰβοιη τ" δ - 
ψΘυβ115. ΓΘΟΓΙΙΠῚ ΒΘ. ΠΟΠΘΠῚ 5, ΠΑ] τὰ η 1Ππηρ] Θἴα!Θη- 

4{πὸ ΒΟ ρτ5 ργοάθπίθϑ:: ἃ ἀτιο5 ρον θη σω», δά 

4 [πῃ - » κ , - 

ἀπαξιοῦντες, αὐτοὶ χατάρχειν αἱρέσεων ἐπιθυμοῦσι. 
᾿ , δεν δον τὴν πδι 

Διὸ χαινοτομίας τινὰς παρεπινοοῦσι τῷ ὀρθῷ λόγῳ, 
ἌΡΗΣ , ν.5, 2 τῷ Εἶτ ΞυΣ δ 

γράφοντες πονηρίαν χαὶ ἀσέδειαν - εἰς οὺς φθάνει τὸ 
Ξα  Ἃ[ πὶ Α τω 

οὐαὶ, εἰς τοὺς πατέρας τῆς Ψευδωνύμου γνώσεως, 

Ρᾶϊνο5 νἹἀθ!]οθὲ ἔΆ]588. δὲ δ] του ῖ πὸ βοϊθηϊ8, ἐὶ, χαὶ συγγραφέας τῶν ἀθέων δογμάτων. Οἱ γὰρ τοιοῦ- 
ἀἃ ἀοστηδίιηι ἐπ ρΊΟΥ τι 50 ρίΟ ο5. ΤᾺ]65. ΘΗΪ ΠῚ 

605 41] [46] ἱπορίὰ Ιαθοναηῖ, ἀἰνρῖαπε., αἴθ π΄ χαταδυναστεύουσι ψυχὰς χηρευούσας τοῦ ἀληθινοῦ 

ΔΠΙΠηΔ5 ὙΘΙῸ 110 5ρόηδβο 1)60 γ θυ) νἱάιτιὰβ ἔγγὰπ- νυμφίου τοῦ Θεοῦ Λόγου. ᾿Αλλὰ χἄν τινα ἴδωσιν 
πἰάθῃ) ὀχθροθηΐ. 56( δἴ δὶ αιιθῃιρίαπι Π6ὺ οὐ}α-ὀ ἀπορφανισθέντα Θεοῦ διὰ τὴν ἁμαρτίαν, καὶ τοῦτον 
ἴὰπ ο}} μϑοσαίιπι νυ] θυϊπε, δὲ ᾿τιπὸ 510] τι ὥσπερ λάφυρον ἑαυτῶν 
Ῥυφάδηι νἱπάϊοαμε: 4] ρΡ 06. Οἰ5 ῬΓΟμ ἐπ} 5θοιν- 
τὰ [6 ΠῚ ΟΠ ΠΘΙ 5 Οἵ ψΟΙ πα ρ Αγ πὶ ν τὰ} ΡΡΟΡΟΠιηΐ, 

Ἀποπιαος 5] ΠΙΟ0 605 ἀὈβιηδ 115 αν ἸηἸταθ η} Ορρυσ πη} 15 
ἐπ περ δος ̓πιο! ΠΠσα μι ἀββθη τι. Οὐ }Π15. πη ρα] α]αντ Απὸ- 

ΠΟΥ ΠΘΘΡΘ515., {π| 50ου του τι5.. ἀπ] τ υὶς., 

ΔΒ ΟΠ] να πὶ ΘΟ ΠΟΙ ὈΙ ΓΟγ θῖι5., Ὀ] Θ]αΡ 5, ρΘυ τὶς 
ἃς πιοηἀλοῖοτι5 νθηϊα μὴ ΡΘοσατονιμ ΡΟΠ ΠΟ μ τι", 

ἣν , - ; 

τοι τοὺς πτωχεύοντας “τῇ πίστει συναρπάζουσι, χαὲ 

ΙΕ ; 
ποιοῦνται, χατεπαγγελλό- 

αν: τὰς Εν 
αὐτοῖς πᾶσαν ἀδειαν, χαὶ τὸν ἐν ἡδονῇ; 

, ᾿ ΠΑΝ τὰ 
Ρ᾽ προτείνοντες βίον, εἰ μόνον λάδοιεν αὐτοὺς συντε- 

; ΄ ἀλλ λα τρξλυθ ἘΤΟΕ τΣ ͵ Ξξ 
θειμένους τοῖς δόγμασι τῆς ἀθεότητος: ὁποία ἣ νῦν 

᾿ , 
χαι πορ- παραδλαστήσασα τῶν Ἀνομοίων αἵρεσις " 

νοις, καὶ μοιχοῖς, καὶ ἀρσενοχοίταις, καὶ ἀνδοαπο- 

δισταῖς, καὶ ἐπιόρχοις, χαὶ Ψψεύσταις συγχώρησιν 

ἁμαρτημάτων “ὑπισχνούμενοι, ἐὰν μόνον αὐτοὺς 

"ὦ ἘΔ χαὶ ἁρπάζοντες. Ν᾽ οου]α καὶ ἴῃ ποι γῖβ 5ὸχ τς, »ἘΔΠΙ ἥκει. ΔῈ Μ 55. βὲχ ἥξει. ος ἴρξο ἴπ Ἰοκὸ δᾶϊ- 
ἱ θε, ἐδίεϊς. ΑΒΌΖΙΙ σοτὸ ΠΡτὶ ποι Ἰοσίταν, ΠΡ] ἀθπὶ ἵγὸβ Δ͵ῖΞ5. χαὶ χρίματα, ἠμαϊοῖα. 

Αρυά Ῥτορορίπιπι, Ρας. 103, ῥγὸ χρίμιατα Ἰεσῖτον χρή- 

ματα, γαρίεπίες μεοιπῖας ραιρένμπι, Ἀδοΐς ἀπ παϊ- 

πὰι5, ΠῚ φαϊάοια Πα ἀ]οα ιατι τ: ραιτο Ταπλθπ ποὴ “οι 
παγωγήν. ΑΠῚ φιαίιιον Δῖ55, εἰς ἐπαγωγήν. 

ἜΔΕΙ ἐν τῇ πί . Αἴ νόσαΐα ἐν τπ Δἴ5ς. πὸπ ἴηνο- 
τατος ΦΪ ΒαΒΡΙ ΟΠ ΓΕ 5ΟΓΙ Γιά πὶ ΠΟΤῚ Θ550 ΟἿ ἰδ τὰ πὶ 

Ἰπτογρυε ῖς, 504 χηεππιπη ΠΡΓΆΥΙΟΤΊιπι, {1 ὃς χρίματα 

ἐἤδοοτγῖπι χρήματα, δοαα βαβρίοϊο πια)οῦ ἤδι, «ποῖ 

τὰ ἰὸς ἸΑ]ῖ ἐλ. ΠΠ πατιπὰ 511. 

τσ. ϑέαεπι ἴτα Ἰοχιιξιν ἱπίθριοβ ἦς Πατοσὶ ἀπο- 

ΤΠ ΟΒΟΤΊΙη, τ (αἰ ΓαγῚ τὺχ Ροββὶῖ «πῖπ εἷς (οπιπιοητα- 

γῖτι5. {παγῖο βέροῦ]ο βου ρίτ5 510. 

τὰ ποβίσὶ βὲχ Μῖες, ἘΜ σετὸ ὑπισχνουμένη. 



ΟΟΥΜΈΕΝΤ. 

ΣΝ -: δὶ Γ 
λάθωσι τῇ χατὰ τοῦ Μονογενοῦς βλασφημία συνερ- 

᾿ β τ σε ͵ὕ 

γομένους. Πρὸς οὖς φησιν ὃ λόγος" “Τί ποιήσουσιν 
ἐν ϑ ἰῷ ᾿ὔ τ - -ῳ -Ὁ Ἢ ΄ ) , ἘΣ Δ δ 

ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ἐπισχοπῆς:" Ἣ μέραν λέγει τὴν ἐπι- 
ψ' ξ Ὡὦ'ο ͵ ε -Ὁ -ἴ -- Τ - 5 ἘΝ 

φάνειαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐξ οὐρα- 
“- - ΄ 

νῶν, ἐν ἣ ἐπιδημήσει! τῷ χόσμῳ, ἀποδιδοὺς ἑκάστῳ 

χατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ " χαθ᾽ ἣν ἀπολήψονται τὴν θλί- 

Ψιν πόῤῥωθεν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐρχομένην, ὡς ἰγράφοντες 

πονηρίαν. Πρὸς τίνα δὲ καταφεύξεσθε τοῦ βοηθη- 

θῆναι; Κατὰ γὰρ Θεοῦ ἐγράψατε, τοῦ κρίνοντος ζῶν- 

τὰς χαὶ νεχρούς. Κατηγορία ὑμῶν ἔσται τὰ ὑμέτερα 

γράμνματα. 

Εἶτά φησι" Ποῦ χαταλείψετε τὴν δόξαν ὑμῶν : 

Οἱ φανητιῶντες, καὶ τῆς ἀνθρωπίνης τιμῆς ἀντεχό- 

μενοι, χαὶ αἱρεσιαρχεῖν ἐπιθυμήσαντες, ἵνα ὀνόματος 
τύχητε, χαὶ διὰ τοῦτο λαλήσαντες ἀδικίαν εἰς τὸ 

ὕψος - ποῦ τύτε ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως καταλεί- 

ψετε τὴν δύξαν ὑμῶν ; Ὑποκάτω δὲ, φησὶν, οἵ τοιοῦ- 

ποι τῶν ἀνῃρημένων πεσοῦνται. Νῦν ἀβρυο θα εἶ 

τῶν ἐξηπατημένων, καὶ θαυμάζῃ παρ' αὐτῶν, ὄνο- 

μα διδασκάλου καὶ χαθηγητοῦ περιφέρων, σεμνυνό- 

μένος παρ᾽ αὐτῶν χαὶ μακαριζόμενος " τότε δὲ τού-- 

τῶν αὐτῶν ἀτιμϑτερὸς ἔσῃ, τῶν ὑπὸ σοῦ πεφονευ- 

μένων. «Ῥόνος τ ἐστι ψυχῆς; Ψψευδοδοξίας παρᾶς. 
δοχή. ὙὙ ποκάτω οὖν τούτων ἔσῃ πεπτωχὼς, χαὶ τὸ 
τῶν ἀνηρημένων ὑπὸ σοῦ βάρος ἐπιχείσεταί σοι. 
᾿Επειδὴ δὲ ἕκαστος ἡμῶν διὰ τοῦ βίου οἱονεὶ χειρό- 
ἡ ἡνιῶν γράφομεν, τῷ μνημονικῷ ἡμῶν τοὺς 
τύπους τῶν πραγματων ἘπαΕη Ὁ ραγ ςυμενοῖν τάχα 
χαὶ τοὺς πιοιούτοῦς τταλαγιξεν ὃ ὃ λόγος, ὡς γράφοντας 
πονηρίαν. Ἢ μὲν γὰρ καρδία τῶν δικαίων καταγέ- 
Ἴρᾶπται, οὐ μέλανι, ἀλλὰ Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος" 
ἢ δὲ τῶν ἀδίχων χαρδία οὐ Πνεύματι Θεοῦ ζῶντος, 
ἀλλὰ μέλανι τῷ Β γε τοῦ σχότους χαὶ ἐχθρῷ 
τοῦ φωτός. τς τὐρσιῦς ἢ ὑπὲρ ἑαυτοῦ συγγράφει, 
τὰ ἀγαθὰ πράσσων, ἢ χαθ᾽ ἑαυτοῦ ποιῶν χειρόγρα- 
φα, χχτατίθεται πονηρά. στιν οὖν τι χειρό ρᾶφον 
χαθ᾽ ἡμῶν Προ προύμενον ὑπὸ τῶν ἡμετέρων 
χειρῶν, ὅταν πράξωμεν τὰ χε ἴρονα χαὶ ἔστι τι 
ὑπὲρ ἡυῶν χειρόγραφον, ὅταν πράσσωμεν τὰ βεὰ- 
τίονα. Ἤδη δέ τινες, χαὶ τὰ ἐν συμρολαίοις ἃ γράμ- 
ματα ῥα διουργοῦντες, χαὶ παραποιοῦντες χαραχτῆ- 

ΙΝ ἘΒΑΙΑΜ ΡῬΒΟΡΗΕΤΑΜΝ. 

Ὲ 

8 

ἀπε γραμμάτων ἐν χτήσεσιν ἀγρῶν, χαὶ διαθήχαις, Ἃ 

χαὶ ὑποθήχαις, χαὶ συναλλάγμασι ποικίλοις. ὅσα διὰ 
τὴς τῶν Ὑραμμμάτων ἀποδείξεως τὴν σύστασιν ἔχει; 
γράφοντες" χαὶ οἵ τοιοῦτοι πον ἡρίαν γράφουσι, Ῥδια-- 

ε ὸχ ἐπισχοπῆς ἴῃ οαΠΠ5 ΤΟΡΟΘΕ τη" ἀἢ 6 γοσοτη ἐρμξ- 
βόν : 8564] δὰπη ἱπᾶο 5015 }}} Πλ118, ΠΟΘ ΓΟΧΊΠ 850 Χ (δι θπε. 
οππὶ ἤήοπε σθαι. 

ΓἼτα Μ95. οἴηπος. ἘΦΙῚ εἰ 
3. ΑπΤΕ τὸς ΠΡ τὶ συμθολαί 

ΘΑΡΌΤ Χ. 801 

51 50}11Π| 5118 δίνθγϑιιβ {ΠΠ| π᾿  τπππὶ ΒΓ ΑΒΡ ΠΟ Πλ185 

50ΟΙ05 1105. πα] πιθυῖητ. Οτιο5 ΔΙ] πν ΘΟνΙρ αν : 

Οιμά γαοῖθπε ἐμ εἶθ υἱδίαἰἱοηὶς ἢ Ῥϊδι νἰβι [δ 10- 
Πἰβ νοσαΐ δἀνοπίιηι ΠΟ Π  Πὶ ΠΟΘΙ {651 ΟΠ ἰδεῖ ὁ 

68015,. 4πὲ αἴθ γϑηΐϊθε 1π πηππάπιη., ΓΘ ἀΠπ|1115 

51Π5}}15 56οι "Πα τι πὶ ΟρΘΡἃ Οὐ] Π561π|6: 40 ἴπ δ[- 
γοϑηῖι, πος τη} 8} ΒΟΥ 1] αη1, {ὙἸ Πα ΠΟ πὴ ἂὦ 

56. 6 ἸΟπρΊΠτιο νϑηἸθπίθιη Θχο ρθη. ΑΓ νοτῸ Ζ7ώ 

ομ7τπι5 ργιροίάζιηι Θοτ [πρὶοιῖς ἢ ἘΛΘηΙτη ἃν θυϑιιϑ 

δι. 50} ρ515115. ᾽ν νη ἀ0 ΠΟΥ ΠΟΥ 1} 7π||1- 

ΘΕ. Ὑ 5115 ᾿ΡΒΟΓΕΠῚ 50} 0615 ΠΑΡ ΟΠ ΘΠ ΪΠΪ. 
535. Βα δ᾽ ηεἰδ αἱ: δὲ τοἰπιφτιοιῖς οἰογίαπι υδ- 

σίγαπι ἢ Οὐ ἸΠΔΠὶ Οδιθη τ τ0 6.6 ἀπ οἸ πη] πὶ, (1 ἃτι- 

Οὐ ΡΆΤΏΪΠΙ Πυι πὰ ΠῸ5. ΠΟΠΟΙῸΒ 5. 4π| δ ΠΟΠΊΘΠ ἃ5- 

56 ΘΠ ππὶ ΠΟΥ ΘΘῸ5. Οὐ 50]. πὶ 81 ΓΟ Ὲ5. 6556 
ΘΧορ 5115. ΟΡ ἰ44π|6 1 υϊτα θη ἸΟΖυι 1 6115 1π Ρεαὶ 70... 

αἰ Ππιάϊποπι, πὶ τπης 1π Πὰο Ππ610}} 416 ΘΠ] παιιο- 

εἰ5 β] ον πι νΘϑί γα) ἢ ΑΓ ἀπῖθιη : ΤᾺ ]65 δε ἐγείογ- 

“εις οαάοπί. Νάιπο ΘΟΥΤ ΠῚ, {|| ἀδοορεὶ 5πηξς 

Ρ δ δοξτι5. 65, δἰδάτιθ 65. ἈΠ Ἰ ΓΑ ΠΟΠΪ ,. πηὰα Ἰσί τὶ 

ΠΟΠΊΘη δὲ ἀτιοῖθ ΟἹ ΓΟ [Ὁ ΓΘΠ5.. ἀἰπ|6. ἃ}} οἰβοπη 

ΠΟΠΟΓΆΥ 5.» ῬΥΘ Ἰοα 5416 Πυϑαΐτι5 : ἔπ ἀιιθι ἰἰ5 

᾿ρ515 705 τι ἸΠΙΘΡ ΓΘΟΘυ 5... [ἘΠῚ ΡῚῚ5. 65 Π] Θοιίον, 

ΟὐοἸ Ἤἴττιν ΘΗ1ΠῚ Δ] Πλ1ἃ {πη}... ΟΠ} [Ἀ]5ἃ δ θα 

ΟΡ πο ἴῃ θὰ γϑοιρῖταν, Τί τ16 511} 115. σαίθϑ ; οἱ 

Ῥοπά τι5. ΘΟΥ 1}, {τ ἃ [6 [πΘΥῚΏ1 ἸΠΤΘΡΘ ΡΠ, Εἰ} ] 

ἱποῖιπὴ θὲ. 564 ΦΠΟΠΙΔ ΠῚ τι Πι15 5616 ΠΟΘΓΓῚΜΠ] 

ῬΘΡ τΟΙΔ ΠΩ ψ ΓΔ ({πᾶ5] ΟΠ] ΡΟ ΤΆ Πἃ Ποβίγα 50} }}0]-- 

ΠΠ115.» ΤΟΙ ΊΠ σ ΘΒ ΑΥ1 ΘΟ ΒΒ Πα 15 ᾿ΠΠ Δ ] ὨἾ 115 ἴῃ 

ποϑίγα τηθιηουΐα ; [Ον 6 δεϊαμη [}65 ΒΟ Ρ Επιγεὶ ρΓα- 

ἀἴοαι πη] 561Ὸ5., [ἀΠΙΖΠ ΔΤ (1 ΒΟ η  ΠηΑΠ Δ τη. 

(ον χυϊάθηη Ἰαβίονιιπι ΘΟ ΒΟν  ἴ11Π} δδὲ ΠῸΠ αἰνα- 2: ον. 3.3 

πιθηῖο, 564 βριγῖτα Τ)6Ὶ νΊν 1 : ΟΟΥ νΘΓῸ ΤΠ] ΦΠΟΓΊΠῚ 

ποι ϑθῖγῖπι [6 ψἸν ΘΠ Γ15. 564] αἰναπηθπίο [θη γα- 

στπτὴ ἀεὶ, Πα οἰδάτιθ ἱπίηιῖοο. {Ππιι5α τ] 5116 ᾿ρῖταν 

απ ἄπιπὶ θοπᾶ ἀρ], ΡΓῸ 56 δΟΠ ΒΟΥ : ἀπ ἀτιΠὶ 

Δ νουϑιιη) 56 ΟΠ ΓΟ ΤΡ Πἃ ΘΟΠΙ ΟΕ, Θχαγαϊ πηλ]α, 

Ἐδι ἰρίταν Δαν ΘυΒι 1] ΠῸ5 ΟΠ ΓΟΘΡΔΡΠιιπῚ «πο “ἀλη (5.11. 

ποσίν 5 ΠῚ 115 50 ΡΠ Ρ 111, Οἴμ ἢ 1051 {π|25 ἀοἰθυίονα 

51 Π17 ῬΑ ΓΡΑΥΘΡΙΠΉ5 : 658 ΘἹ ΙΓ ατιο ΘΠ ΟΡ ΡΠ 
Ῥ͵ΓῸ ΠΟΡΪ5 ον Πρ τι, ΟἸ 1 ῬΘΡ ΘΟ  Πτ15 {πιὸ 510 

ὙΠ] ογα. Φάι γΘΙῸ 5010 ΘΕΆ ΠῚ ΠΟΠΠΗ]]1.,. (τι ἴῃ 

ΘΟΠνΘΠΤ5. ΠΕ ΓΘ ἃ5. ΘΟΥΤἹΠ τη 7, 4116 ἴηι ἈΡῚῚ5 

σΟΙΠΙ Αγ ΔΉ ]5., [π [ΘΒ ΔΙΊ ΘῊ ΕΒ. 2 1Π ΘΙ ΒΕ ΠΟΥ 115 ΟἹ ἴπ 

γᾶν 115 ΠΟ ΡΔΟΓ 115 50 ΠΡ γᾶ ΟΠἸα οἴ 65 δε Πτ6- 

»Π]|Ια, διαστρέφοντες τὸ δίκαιον εἴο,, ἀΠδγιμη ἔμ" [ἢ 

Ἠδχαρ 5 Τα πη {πὰ πη 51 οἱ] πδρίαπι ἱπτου ΤΟ 5 γοῦθα [0- 

τοπί, ΜΊΗΙ ἴαμποῖι τπιθϑοῖο 4ποπηοο ψεγ ϑ᾽ πα] ] 15 ἢ , 

γοΡΡῈ ποὸπ 6586. δα βιᾶται ἱΠΊοΓΡ ΓΟ 5, ποίας Ααι- 

1, πεάίπε ΒΥ παιπασμῖ, ποάις ῬΠοο οὐοπῖβ, ποήιε 

ὅ0, 



ΒΟΧΣ 

δνν 

Ζμιο. 1.7 

ν΄. 

ω. 

ν. 

.21. 

φ. 

ο. Ἠαπάακίιαπ ος, παῖε, 

0 ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΝ 

ἀτιαι ομγαἶα «δου {16 ΠιΓορανῖιηι ΒΡ 66 ῖ- 

οὐ 
ΠΕΣ 

τ πΠ6 Πυτη [1 ἃ ΘΟμβίαΠΙ, σΟΠΒΟΡ θα ηϊ: 

ΒΟΥ 1 Ὁ Δ] ηὶ , οἴη} αὐ ΟΡΡυ θη 05. μαι ρ- 
"Ὸ5 ῬΘυ γΘυ πε 7ιβίτιπη ΠιΠἸοἰτιην, ἂς [οι] ταῖοβ ἰπο- 

Ῥαν ΡΟΡΪ εἰν μία: ττὰ αἰ νἰάπια 511 1Π|5 1π 
Οϑοα ἢ}, ΘΕ ΟΡ Πα Πιι5 ἴῃ “τιοοβειιην. Οὐ] ἀρῖα πη 671|5- 
Β0 1 ἴῃ ΠΟΙ ]Ολα πὴ ὙᾺΡῚΠἾ5. ΘΟΠΓΙΠ ΙΓ ὙἹΟΤΟΥ 115.» 

«ττὸ5 σοΙ ΠΟ πϑίδοϊε ϑουρίανα : Ομ ἐαοίοπι ἐπι 

εἰἰς ν ἰδ αἰἱογεὶς 1 ΤλλΘιν ιν 1} οἱ σθαι ]Ο ἢ 5. {τι 
ῬΓῸ Ἰηθν]Ὁ. ᾿Θοσατογιη ἃ}0 ΟΠ ΠΟ τ16. ΘΟΙ ΜΠ} 15-- 

δου ηὶ ἢἰδῖ.. αἴδὴν ἀρ ΡΟ] αν νἸβι τὰ ΠΟ ἢ]5.; “ιλ ηὶ 

ἰβιϊ5 σοι ϊ πα τι" πος πιοίο: Ζγιφιϊαξο υοςίτα ὁ 
ἰοπϑίτιψιιο νηοί. ΤῊ θ᾽ οἰατητι5 ἀτι 6 } σα ΘΟ ΘΙ 

ὁ ἰοησῖηηιιο 516 πϑιιτροῖ. ϑΆ]τπ|5 ποβίγα ΠῚ ἰοησθ, 
53. 5864 ἀἄοδὲ ποθ ΡΙῸρο : 1)δις ὁπῖπι, ἴθ, 

ΦΡΡΤορὶ πηιιατις Θ5Ὸ 5ιίτη; οἵ, ἈΡΡΡΟΡΙπ παθὸ 115 

τη ]5. 4ιια μὴ [πο α ΘΟΥρΟΥῚς ᾿Ἰρβου ΠῚ ς Οἵ ΕἸ 5.151 

ιιοά πιάτο «ἰδὲ λιο- 

εἶδ, ποτὶ Θδί ἔπη πι Οτι 11). τιθ τι ἰοτπι56 δεὶ αὖὺς ἴδ. 

Δοπ ἐπ εἰθῖο ςρσιιπι δος, ἀΐσοπς : Ομίς ἀδοοπάοι 

ἐπ σιίμιπι, εἰ αοσοίριοι ἐἰπιὰ πονὶς ἢ Νοσιιθ ἱγαπς 
πλαγ 6 αἰϊσθπς.: Οἰὶς ἱγατιοίγοίανιε ποὺϊς ἐγατς 

πιαΓ δ, δὲ Θαοῖίριοι ἐπι πιοῦὶς, εἰ αἰἰαϊοτιίος {{{ὦ 
7αοϊδμις ὃ ῬΤΌΡΟ [6 δϑδὲ ὑϑγϑιιπι ἱτὶ ΟἿ πο. εἴ 

ἀπ σοί (το. Οὐ οἱ Πθομλΐπτι5. ποβίθι αἷς : [6- 
δπῖιηι 1)εὶ ἱπιίσα ὐος5 θεῖ. Οὐ ᾿ἴΐααιιθ θοπα διιηΐ 

ἃ ΘΟΠΟΙΠ ἈΠΕ 58] 61}. ΡΙΌΡΘ δὲ ἱπιγὰ ΠῸ5 51Π|: 

4185 νΘΙῸ ἀν υβ ΠΕ", ῬΙΌΘΙΪ ἃ ΠΟΡῚ5 γοπιπιηΐ, 
Οἴτη δ᾽ πὶ Θχ τὰ ΠῸ5 ροβιτα. ῬΘΟσΔ ΓΙ ΘΗΪΠῚ ἰη5]-- 

{πη} ΠΟ δὲ ΠΟβίλρ ΠαῖαοΟ., 564 ροβῖθα ᾿ηΐουνο- 
πϊτ. Οτιαμὴ Ὁ} σατιβαμ ΕἸ]. ]Π ΔῈ] ΠΟ ἢ ΘΕ ΠῚ, αιι85 

δὰ ἀο]ϊοία μ]δοτθηα ᾿π[δυτιν, 6 Ἰοπσίπ πο γϑη- 

{πα 6556 ᾿πΊου Πα τα ΡΙΟΡ]Ιοία. 
55η. 7 “15ςγυῖς. Κῖσθα Πιγογὶς πιθὶ, δὲ ἴντα 

εθοΐ ἐπὶ ηνατεϊιις Θογίαν. τάπι πιθαάην ἦτ σθηΐθιπ 

ἐπί ψιίαπα τπϊτίαπι,, οἰ ρορμῖωυ ταθὸ ργοίρίαμι,, κι 

Πκοῖαι ςροῖϊα., οἱ ἀεροριιίαιίοτιοηι, οἰ σοιιοιεϊςοὶ 

οἱνίαῖο5., οἱ ροπαὶ δαϑ ἴπ ριείνογοπι. [956 ατιΐθηι 

σιοτὶ οἷο οοβίίανιξ, οἱ π᾿ ἀπῖίηιο ποτὶ δὶο τοριία- 

νἱΐ: Ξοαὰ αὐδοθάεϊ τπϑιὶς 6715 δἰΐαπι, εὐ αϊςρογ αὶ 
. ϑοπίδς ποτὶ ρατίιοας. ΕἸ οἱ αἰχοῦῖτι οἱ, Τιι σοίμις 

Ὁ οσοσαπι, οὶ ΞΟ] οι «υοάάαπι οπβο, απὶ Ῥοῖῖι5 

«οο]αγαττόποπι νυ θοσιιμ Βογιρεινα, πονηρίαν γράφου- 

σι, δον ἰδισε πεαϊίαπε. δονῖρίον. ρίζαν, ορίπου, πος 

Ἰοσὸ πὸπ οἰ σα πὶ πὶ ΡΟ ἷς γουθθα Ῥγοίονε τ πιο, 

πϊϑὶ γα] 16 ΤΆ]Π]|Ὸν, ἴρ5ὸ ἸπτουΡγοΐοπι ἀσὶς; 4ιιαβὶ ἀἴοε- 

τοὶ : Μίοα φυϊάεπι Ξοπίοπεϊα σοχίδισε πεαϊιτίατιι ἴατι, 

οαπῃ ἃ ΟρΡΥΙ πιο π 105 θαι) 5. ῬΟΓΥ ΟΥ Ταααι!. τι5 τι }ι- 

ἀτοῖαπυ, σαπυάας Γχου τὰ ἔο5 Ἰποριιπὶ αἰἰγιριπηι. 
“Νόμοι Πιισαιιβ, 56. πιο Ἰοσιιπὶ αἴ αιιακὶ νἶδϑο, 

πὲ ἴαπηθῃ ἴῃ δουῖρίαγα ἱπυοηῖδθο. Ἀδοῖο ἂς ΡῬυπάςη- 

: 

Κ ΒΆΒΙΠΗ ΜΛΑΟΝΙ. 

» 
οι ες 

, ᾿ ͵ οι 
πΕ ον ἐς τὸ οἰχάιον χριμαὰ ἐπι 

Ω2 1} 

ἐΝ , π᾿ 
χρατοῦσι προσγίνεται, οὺς ὃπ' ππ τξιβε. ὃ ΝΣ 

: Ἷ ᾿ς , 
Τί ποιήσουσιν ἐν τῇ ἡμέρα τῆς ἐπισχοπῆς : 

: ἘΞ ; ἌΠΟ ΤΌΣΑ ἈΞ ἢ 
Τὴν τῆς χρίσεως ἥμέραν χαὶ τῆς χατ᾽ ἀξίαν τῶν 

ἑχάστῳ πεπλημμελημένων ἃ ἀνταποδόσεως, ἐπισχο-- 

πῆς εἶπεν ὙΕΩΣΝ τούτοις ἀπειλεῖ, ὅτ ι Ἢ θλίψις 

δμῶν πόῤῥωθεν ἥξει. Νοήσωμεν δὲ τί λέγει, Πόῤῥω- 
Ρ Σ 3 αι ἘΡΎΤΗ ΞΠΥΜΕΣ 

θεν, οὕτως. Ἣ σωτηρία ἡμῶν οὐ πόῤῥωθεν, ἀλλ᾽ ἐγ- 
ἸέΣο, γενρ 9 ᾿ Η ᾿ 5», νυ 9. ἘΞ 

γὺς ἡμῶν ἐστι - Θεὸς γὰρ, φησὶν, ἐγγίζων ἐγώ εἰμι" 
9 - - τοις ἊἌ ᾿ - ν 

χαὶ, “ ἐγγιῶ αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ὃ χιτὼν τοῦ χρωτὸς 
τς ὙΈΕΥ  ΟΥΡΥΡΑ τὶ τ ἈΝΕ ἐν ἐς 

αὐτῶν χαὶ πάλιν, Ἢ ἐντολὴ αὕτη, φησὶν, ἣν ἐντέλ- 
ῃ ἘΣ τὰ 3 ΟΕ δας Ἐπ Τα να ἜΌΝ ἐπ δ 

λομαί σοι σήμερον, οὐχ ὑπέρογχός ἐστιν, οὐδὲ μα 
» ΕΣ "- ἣν -“ --- - - κῃψ Ἁ 

χρᾶν ἐστιν ἀπὸ σοῦ. Οὐχ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐστὶ, 
δας ὅτις ἧς σα ρε πξις ΤΟΝ ὑ λζι 

λέγων " τίς ἀναδήσεται εἰς τὸν οὐρανὸν, χαὶ λήψεται 
-ἈΧ 

αὐτὴν ἡμῖν; Οὐδὲ πέραν τῆς θαλάσσης .-λέγων" τίς 
ἀδ ᾿ 
διαπεράσει ἡμῖν εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, καὶ λάξη 

αὐτὴν ἡυἷν, χαὶ ἀχούσαντες αὐτὴν ποιήσομεν ; ̓Εγγύς 

σοῦ ἐστι τὸ ῥῆμα, ἐν τῷ στόματί σου, καὶ ἐν τῇ καρδία 

σου. Καὶ ὃ Κύριος δὲ ἡμῶν, Ἢ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 

τ 
᾿ ΠἸ ΞΑὰ φι τον 3 { Χ ΕΣ γε - ᾿ 

φήσιν ,ἕντος ὑμῶν εστι. Τὰ ὑὲν ουὐν α ΥΩ τονα, χαι ᾿ ὃ 
νι  ἈΧ 

αοε 
ΓΝ γντς ᾽ ΦΟΈΡ ΙΝ, φῶ ὦ . ΄ 
δι’ ὧν ἣ σωτηρία, ἐγγὺς ἡμῶν ἐστι χαὶ ἐντός" τ' 
5 ΤΟΝ τὰ 
ἐναντία, Ἱππῶνα ποὸρ 

χάνοντα. Οὐ γὰρ τὴ χατασχευῇ ἡμῶν ἔνυ 

ἁμαρτία, ἀλλ᾽ ὕστερον ἐπιγεγένηται. Διὰ τοῦτο χαὶ 
Α Ἂ Ξ Ὲ 

ἡ θλίψις, ἣ ἐπὶ τοῖς πλημμελήμασιν ἐ ἐπαγομιενι» ᾿ 

πόῤῥωθεν ἥξειν ἀπειλεῖται παρὰ τοῦ προφήτου. 

τς ἐὸ ι 
Οὐαὶ ᾿Ασσυρίοις. Ἢ ῥάδδος τοῦ θυμοῦ μου, ὅ καὶ 

ὀργή 
ἔθνος ἄνομον ἀποστελῶ, καὶ τῷ ἐμ. 

ἐστ 
-Ὁ- ͵ -Ἄ 

ιν ἐν ταῖς χε ον αὐτῶν. Τὴν ὀργήν! μου εἰς 

αὖ λαῷ συντάξω ποιῆ- 
Ξ 

, δ᾿ 

σαι σχῦλα, χαὶ προνομὴν, καὶ χαταπατ. τ εἶν τὰς πόλεις, 
, ᾿ - 5. . 5» δ εΣ 

χαὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς χονιορτόν. Αὐτὸς δὲ οὐχ οὕτως 
᾿ 

ἐνεθυμήθη, χαὶ τῇ ψυχῇ οὐχ οὕτω λελόγισται" ἀλλ᾽ 

ἀπαλλάξει ὃ νοῦς αὐτοῦ χαὶ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ξθνη 
Η “ 

ει αρ- 
ε Ξ χνν ἀλδς τὰν 

οὐχ ὀλίγα. Καὶ ξὰν εἴπωσιν Ὁ αὐτῷ, σὺ μόνος 

ἴον βιαῖοι τἰν ἀοοιιξβίπες, αὐ ν᾿ ἀφαπιις ῬΓΟυ ΟΥΒ τι πῚ, 

ΖΤιμῖοα ρεορίον. Ῥαϊο ἐπὶπι σαϊσαγα Ργονουθίαπι,, 

ποι δου! ριαγαπι 5βαογαπι ᾿ς Ἰοοὸ οἰϊαχ. 

ἁ Βοσ. «υᾶγίας τίς διαπεοάσῃ. ΔΙοχ οὐ εἴ φαϊπχις 

αὐτὴν ποιήσωμεν, Αἴ ἴῃ σα. τογιϊο εἴ ἀρὰ ΧΧ 

ν ποιήσομεν. 

ὁ ἘΔ εὐ φααΐαον 155. ἡμῶν. ΑἸΜΠῚ ἄτιο ἡμῖν. 

4 ἘΔ4πῚ χαὶ ἡ ὀργή. Ποβὲ του τ5 ἴῃ ποϑ ΓΞ. 56 Χ 

Ἐδιὶ τογὸ » οἴογος. φαΐϊπαιο ΠῚ] εἴπωσιν αὐτῷ. 



“) 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ. ΕΒΆΑΙΑΝ 

χων, ἐρεῖ, οὐκ 

λῶνος, χαὶ τὴν Χαλάνην, οὗ ὅ πύργος ᾧχοδομήθη. 

Καὶ ἔλαθον τὴν ᾿Αραδίαν, καὶ Δαμασχὸν, χαὶ Σα- 
μάρειαν. Ὃν τρόπον ταύτας ἔλαθον, καὶ πάσας τὰς 

ἀρχὰς λήψομαι. Διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀνομιῶν τοῦ 
λαοῦ, ᾿Ασσύριοι αὐτοῖς ἐπάγονται οὐ διὰ τὴν ἕαυ- 

τῶν δικαιοσύνην, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑπερδάλλουσαν τοῦ 
λαοῦ ἀδιεχίαν. Ἀλλ᾽ ὅμως χαὶ οὗτοι, μὴ νοοῦντες 

ὅτι ἀντὶ μάστιγος παιδευτιχῇῆς χατὰ τοῦ τὰ θεῖα 

νόμιμα παρχθαίνοντος λαοῦ “δέδονται, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ 

ἑχυτοῖς, ὡς δή τινα δύναιλιν χκεχτημένοις, μεγαλυ- 

νόμενοι, ταλανίζονται παρὰ τοῦ λόγου. Οὐαὶ ὑμῖν, 

᾿Ασσύριοι, οἵτινες ῥάδδος ἐστὲ τοῦ θυμοῦ μου, ὄργα- 

νον χολαστιχόν ἐστε, οὐχ οἰκεία δυνάμει ποιεῖτε, 

ἀλλὰ τῇ τοῦ χινοῦντος ἐνεργεία τοῖς ἀξίοις τοῦ συν- 

τριδῆναι ἐπάγεσθε. Καὶ ὀργὴ, φησὶν, ἐστὶν ἐν ταῖς 

χερσὶν αὐτῶν. Γὴν παίδευσιν ἐνταῦθα φανερῶς ὀρ-- 

γὴν ὀνομάζει, ὡς χαὶ ὃ ψαλμῳδός- ΝΙηδὲ τῇ ὀργὴ 

σου, παιδεύσῃς με. “ Παίδευσις οὖν τοῦ Ἰσραὴλ ἐν 

ταῖς χερσίν ἐστι τῶν ᾿Ασσυρίων. Τὴν ὀργήν μου εἰς 

ξθῦνος ἄνομον ἀποστελῶ. 'Γὴν χύλασιν τῷ μὴ κατὰ 

τὸν νόμον τὸν διατεταγμένον αὐτῷ βιοῦν ἀνεχομένῳ 

λαῷ ἐπάξω. Καὶ τῷ ἐμῷ λαῷ συντάξω ποιῆσαι 

σχῦλα. Διὰ τὴν φιλανθρωπίαν ἔτι ἴδιον ὀνομάζει 

λαὸν τὸν ἀνομήσαντα ὃ ἀγαθὸς Θεός. Ὅτι μὲν γὰρ 

ἠνόμησε, τὴν ὀργὴν “ἀποστέλλει. ᾿Επεὶ δὲ αὐτὸν 

ἅπαξ εἵλετο διὰ τὴν ἐκλογὴν τῶν πατέρων, οὐχ ἀπαρ- 

νεῖται αὐτοῦ τὴν οἰχείωσιν. Συντάσσω οὖν, φησὶ, 

ποιῆσαι σχῦλα χαὶ προνομὴν, καὶ καταπατεῖν τὰς 

πόλεις, καὶ θεῖναι αὐτὰς εἰς χονιορτόν - ἵνα εἰδῶμεν, 

ὅτι πάντα ὅσα πάσχομεν σχυθρωπὰ, ἐχ τῆς θείας 

διαταγῆς ὑπομένομεν. Οὐχ ἐᾷ γὰρ ἡμᾶς ἐκδότους 

ταῖς πονηραῖς χαὶ χολαστιχαῖς δυνάμεσιν, ἀλλ᾽ αὖ- 

τὸς τὰ μέτρα Γδρίζει τῶν χολάσεων, στοχαζόμενος 

τῆς δυνάμεως τῶν θεραπευομένων. Σχῦλα μὲν οὖν 

ἐστι τὰ τοῖς νεχροῖς τοῖς πεσοῦσιν ἐν πολέμῳ περι- 

χείμενα᾽ εἴτε ὅπλα, εἴτε ἐσθὴς, εἴτε τις ἕτερος χό- 

σμος" προνομὴ δὲ, ἣ διανομὴ τῶν λαφύρων χατὰ τὴν 

ἀξίαν τῶν χεχρατηχότων διανεμομένη. ᾿Εχελεύσθη- 

σαν οὖν οἱ ᾿Ασσύριοι σχυλεῦσαι τὸν ᾿Ισραὴλ, χαὶ 

προνομεῦσαι χαὶ χαταπατῆσαι αὐτοῦ τὰς πόλεις, 
χαὶ θεῖναι εἰς χονιορτόν. 

ον Βοα, ἰογιῖο εἴπωσιν αὐτός. διδεῖ ἀρηπ ΓΧΧ Ἰς- 

δῖτιν καὶ Χαλάνης, ες σερὶ γοϑίοποπι “ει ὁδὶ διρ γα 

()ιαίαπεπ. 

Ὁ Τα οὐ Πἰ5 ορόγανααπι ᾿πσπνα ργὸ δέδονται Τορίταν 
π9 
δξονται ΑἸ πάη το ροβὶ {τὸς Ν55 δύναυον χεχτυμ. : ᾧ 

4 Ἐ4ΠῚΙ οἱ Ἀςρ. Ῥυΐπεις εὖν φησι, δ οχ Ῥοβίοντον ἴῃ 

ΡΝΟΡΠΕΤΑΛΙ. 

ν 

Ἑ' 

ΕΒ ῦπΙ Χ- 809 

ἔλαξον τὴν χώραν τὴν ἐπάνω Βαόυ- Βὶ ὃς ρείποεμε, τοοροπάενι: Δίου δορὶ γεβίονιθηι δ 
ψμώ εσὶ δργα βανθγίοποια., εἰ Οἰιαίαπεπ, τιὐὶ 
{μγτ 5 (εἰϊοαία ἐς. δε εορὶ τανίαπι, εἰ ἢ) α- 

πιαδοιπ., οἱ δατπαγίατη. δέει ἰμας σορὶ., οἷ ομι-- 

γι65 ργὶποϊραίτι5. οαρίαηι. Ῥυορίθ. πλα  Εἰ ππ  ἸΠ 6] 

πα απ ΡΟΡ ΜΠ  , ἸΠ] 3} ΓΓΠΠῈ ἔπ} ̓ Π 605 Α55Υ}11. 

ΠῸῚ ΟΡ 511} ᾿ΡΒΟΡ ΠῚ {π|51ΠΠ᾿Δ η},. 5661 Ὁ] ΠΙΠΉ]Δ 1 

ῬΟΡΠ Ἰπἰαυϊταΐθην. ΑἸΓα πη δὲ μϊ οἰιηὶ πῸη ἴπ- 

10 ΠΟΘ ΠΕ ἀβοῖ[Ο05 56 6558 δνθυϑιιβ ρΟρα]ιπ α1- 

νἱπδ [Θρῖβ υἹο ατουοὴι Ιθ00 Π85:.6}}} «ἃ σαπεϊσαπάξτιηι 

(ἰοϑεϊ παι : [Η10 οὐ!πὶ ΘΟ ΓΟ ΓΘ ΠῚ 50... [ἈΠ τ8 Π| Π|ὰ-- 

Χἰπἶ5. ῬΟΙ]ΘΡ ΠῚ νΗἼι15., Ἰάθο ἃ Βουίριανα ἐἰϊοιιη-- 

{π|τ βου]. γὼ ν θῖβ., Αϑϑυ,, 411 νἰῦθα, 6515 
[ὩἸΡΟΥ 5. ΠΟΙ : 41 65{15 1Π5ΓΡ ΕΠ ΘῊ [Π1Π} 5 4110 Ρ6ῈΠ δ 
1 Π] σα πα πισ: ΠΟῚ Ἀ51 15 νοϑίγα. ὙἹγιτ[6 : 566 νἱ οἱ 
ΟΡΘΓὰ 6715. 41} νῸ5 πιον δῖ, ἐπα ο 1} 1 Δ ΘΙ ΒΈΠῚῚ 
605, 4] εἰ ππὶ 5ιπὶ 48] σοπίθγαπητι". ΚΕ ἔλα, τπ- 
ἀπε, δϑὲ ἐπὶ τα ατινιι5 δολεπι. ΠῸς ἸοσῸ σαβισαο- 
ΠΟΠῚ ΡΘΥΒΡίοιι ΠΟΙ ΠΣ ΓΔ ΠῚ: (θη πηοάξι 

Α1Ὲ δὲ Ῥβα]τοβ: ἤίεψιθ ἐπ ἱσα ἔμπα οοΥΤίρίας πὶ. 

Πάαιι 158 6}15 σου ΡΘΟΙΙΟ 5ἴαι 1π ΒΔ} 5115 Αϑσυῖο- 

υἴιτ. ἤσαπι ταθαάπι ἵπὶ σϑπίθηι {τιϊιίατη ταϊε (τη. 

Απιπηανουίαμπν ἴῃ ΡΟρυ]τπὶ.,. 41] νἱταπι ἃ( ἸΘρ 15 

51] σΟΠΘ Τα {τ6 ΠΟΙ ΠΙΔ ΠῚ ᾿Π5{Π{π|ΟΡῸ ΠΟΙΌΪ. ΕἸ ρο- 

Ρεῖο πῖθὸ ργιροῖϊρίαπι, πὶ ἐαοίαϊ ςροίϊα. ΟἸδπιθη- 
Εἰβϑί πητι5. Ποῖα. ὈΥῸδ 5118 ΠΟ ΠΙ ΡΠ] Γ6 ΡΟΡρα] τι), ΠΟΘῚ 

ἰπίαιιθ ἀσθηῖοπ., ὉΠ διιπιπὶ ἀρ 06 111. Οιιος 

ἜΠΪηῚ ἰπἴ 16 Θσουῖτ, πη Π1 {ΠῚ 1 Δ} : 566] “τὰ Τρ 5ιιηι 

5616} δἰθοῖ! Ὁ δ᾽ δοῖτ πη ΡΥ ΘΟ ΠΙΓΌΡ ΕΠ]... Πππιπὸ 

5101 ῬΘΟΙ ΑΓ ΠῚ 6556 δ ΡΡΌΡΥ ΠῚ ΠῸῚ ΠΟΡ . {πι- 

ῬῈῈὸ ἰσίψαν, παι], τὰς ἔλοαι 5ΡΟ] α οἱ ἀδρορι!α- 

τἰοποπὶ., οἱ σοποιοθῖ ον Ἰταἴ65.. οἵ γα σας οὰ5 Ἰἢ 

ῬΌΪν ΘΙ ΠῚ : ὉΠ Βα Πητ|5. 4106] ΘΑ] ΔΙ 65 ΟἸΏΠΟΒ., 

45 ρΟΡΡΘΕ πηι", ὁΧχ ἀἸνίμο ρυϑϑουῖρίο ρου ίουα- 
τλ115. ΝῸΠ ΘΗΪΠῚ δἰ Πἰξ ΠῸ5. ΠΠΔ ΠΣ Π15. ΘῈ ΠΕΡΊ ΟΊ] ῖι5 

ῬΟΓΘϑΙ ΕΠ 115 πΠ ΠΟΙ ΡΟΝ 6556 80 6 1105: 566} 1086, 

δοσιιπι. {πὶ δπιρα Πα δι} ΘΟΠΒΙ ἀουα 5. νυ θῖι5.. 

το άτι) ρα Πἰ5. ΟΕ Οσιτ οἰ ΔΕ] 115 ΤΠ] ΡΟ ΠΕ. Οτιδθοιιη- 

ἀπὸ φυϊάθιι σα αν ον θει5 πὶ θ 6110 ΡΡΟΒ γα 15. οἷν"- 
ΘΕΠΙ ΟΠ ΠΕ". ΒΡΟΠΙᾺ 511Π17) δῖ ν Θ᾽ ΔΡΠ]ὰ, 5ῖν νο- 

εἶπ, 5ῖνθ ἀΠππι5. αν 15 Οὐ Παται5 : ΡΥ ἃ νΘΙῸ 5ρ00}10- 
Χαππ 651 αἸϑι ]ατο., ΡΡῸ Οὐ |5 6116 νἸΟ ΓΟ 5. ΠΟ 

ἀἰνῖϑα. 1π|551 διιπΐ Ἰτατι6 ΑΘΘΥ ΤΙ ΒΡΟΠ] ΓΟ ᾿5ν Δ Ι 
οἱ ἀδρυφάδνϊὶ, δὲ εἰν τατος 6115 ρΡοο σα] γο., οἱ οὰ5 

ἴῃ ΡαΪν  σθι γϑ ρον. 

«Ἰπ|5 φιήπαιο ΝΜ55. ἄθοϑε, 

« ὕτονααο (01}. οἱ Ἀὸρ, βεοιιηιις ὀργὴν ἀποστελεῖ, 

ἔσαπι πιΐιίοι. ΤὈϊάοπι οαππ| ἐπειδὴ δέ. ΑἹ 50ὸχ Μϑες, 

ἐπεὶ δὲ, 

ΓΑΙ ουάτο 1}. οὐ δξ. βεσιπάιι ὁρίζει τῶν δυνά-- 

μεωῶν, μαπα γοοῖο, 

ν.0. 

Ῥεαϊ. 6. “. 
ἡ. Περ. 17. 
6. 



ἃ. Πέρ'. τϑ: 
ἢ. 
ΠΣ 

ὴ- δῷ: 
εἰς. 

ΤαΡ- 

ιι. 

νι. τὰν ἡ 

έν. ιν ὁ. 

ωλ ὃ0 

ας 1056 απέθηι τιοτὶ οἷο οορίίανὶξ,, εἴ ἀτΐηι0 

πον οἷο τοριιανῖξ : 564 σιρνα τποάτιηι. οἰδίτιϑ 

τ θη ὁ5ῖ, {π|5] ρΟρ]τ5 οἱ τΡὰ Π{π|5 ΠΟῺ Θ5561 Ὁ 

5πὲ ρϑοσαῖα τ ἴ10. οαῖιιβ ΔΠΪΠ1Ο., ἀἴάτιο ῬΔΓΟΠΘΠῚ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 8. ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΑΟΘΝΙῚ- 

ΓΞ » ΕἸ ε Ε) 7ὕ Ὁ Ὁ 

Δὐτὸς δὲ οὐχ, οὕτως ἐνεθυμήθη, καὶ τῇ ψυχῇ οὐχ 
“" - Π 555 ἘΒῸκν- τὴ ΄ 

οὕτω λελόγισται: ἀλλ᾽ ὑπερήρθη τῇ διανοία., οὐχ 
Ὸ᾽ΙΑ δ [τ δ “- - ᾳ ᾿ 

ὡς διὰ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ λαοῦ παραδοθέντος αὖ- 
πὴ τῆς ΠΝ Ν ᾿ : 

τῷ, ἀλλ᾽ ἐπαρθεὶς τῇ διανοία, καὶ δ ἀπαλλάξας ἀπὸ 

ὙΘΡΆΠῚ ἃ 5118 ΤΠ ΒΡ ΠΠΟν 65, θυ 56 ΠῸῊ ρᾶτι- 568 τῆς ἑαυτοῦ ἐννοίας τὸν ἀλ᾿η0 λόγον, οἴεται δυνατὸς 

οὰ5 βΘΠΓῸ5. ΘΧ ΤΟΥ ΠΉΪ ΠΡΟ. ῬΌ556. ΕἸ φιοη αι 51}"- " 
ἀππ| δ] απ ϊθηῖοϑ οἱ δὲ ἀυ]αηῖοϑ ἀϊοιιπ! : 71 5οΓιι5 

ἐς Ῥγίπιοθρα ; ἡπιαϑὶ ἸνΌΠΐο6 1ρ515 Γοϑροπίοι: νοι 

ὁορὶ τοσίοπθηιν “τ ὁδὲ δίρνα αν, .)γ͵ϊιοπθηι,, τι 

ΟΠιαίαποπ. Νοιάτιμι,, πα}, Οτπ αι] ΟΊ τ ηὶ 

ἀπποποηι : ἀδο! πα: Ἰηθιι πὶ ΤΌΘ ΠΙΠ Θὰ ΓΘΡΊΟ., τι 
Θ51 διρνα Βα] ΟΠ ΘΙ. οἱ Ομαίαπθ, δ νὶ ααἀϊθοαία 

δεῖ {ιγγὶς. ϑάθθ ἀηΠ]παπὶ {Π|ὰ πὶ Γαυυ πὶ ΠΟ], 

4{ᾶπ| ΘΧΤΡΧΘΡΔΠΕ [πὶ σά 100 ΞΟΠ Π ΔΑ" 7 (ΠἸΟΘηΙ65: 

ον, (αἰ οθηιιις. πιο ς πιο ἱρ5ῖς εἰν αίθηι οἱ 

{γτ τι, ρΓὶιιςητίαπι αἰντάκηιι αὖν ἱπινἰοθηι, οἰ 5 

φορίοα οὶ! τιςητ6 αὐ οὐὐἴπιηι. ΝΟΠΘ ἢ ἁπΐθηι ΟἸνὰ- 

Ἰᾷπθ5. ΠῸΠ οδὲ τιϑιτατιιτι οὐ {ὐἸτπὰ ἴῃ ΒονΊρίανα. 

Ἑδπὶ ἰαπιθη ΘΟΠ] ΘοΓ Δ Πλτι5. 51 [8] 6556. 1 “ΟΡ Δ ΠῚ 
Ιοοο Βα ν]οηὶ Πηϊ πιο, οὐ. ῬΑ ΡΎ] ἢ. ΠΟΠΊΘῚ 

δύ {για 1 ἃ ΠΠπστια απ ΘΟὨ[ΠβΙΟΠΘ, Πτ|ιὰ5 Θ0Π- 

(τ Τλοιηΐπτι5.. σοπδρι γ΄ πθπι ἃ πιά ιηι ρὰ- 

ἐραπάϊπη οομΠαΐαπι Ἰ5ϑραιανιδ. ἘπΙ μην Θ᾽Ὸ πὸ- 

"6. Ππι7τι5. Ἰοοὶ νοσδτιπι [1556 ΟΠ ΙΒ ΟΠ ἢ, 

ΠΟΡναῖςο νονο, Βά)61, ἄόοοι δουρίανα. δ σορὶ, 

παῖε, “σανίαμι, ο' 1) απεαδοιηη οἱ ϑαηιαγίατι. 

δέοι Πὰς οορὶ, 5ἷσ Θπιθ5 ρΓΓποίραίι5 ἐαρίαηι. 

Οἰιοπΐδπι σία" 510] ἴπ τπθητομι γΘηΪ 1, 56. 1Π 5118} 

ΡΟ οδίαιθιη οἷν "αο5. ΟΠ Π65. ΓΘ ἰβΟ)Ὸ ρΌ556 5. ΠΟῸ 
ταπθ ἢ πι6 } 6 Χ 1} 56 ἃ] ποι Ἰ πῖ ῖ15 νἹοτου απ ΓΘρου- 

[556 ΠΟῊ 51:15 ἰρϑίπι5 ὙἱνΊι15... 561 Π)61 ᾿ΘοοδτΟ 65 

Ρ]ὀοιθη 5 ἀἰβρθηβαῖοπο, Ὁ 1 ΠΠΠππὶ ΘΧ ΒΘ ργὸ- 

ΡΠ Θείοιιδ σουιπο οθιι Π6ιπ| ἀἸσηιιμ. 

αὔθ. {Π{ι|αἴὸ σοι ρεϊα τὶ Τογιισαΐθηι,, οἱ ἔπι 
.ὐϑαηιαγία. Οἰιοηιαςπιοάιιπηι ὀηΐηι {οὶ ϑαπιαγί., 

οἱ πιαν[αοἰῖς 675, δος ἤαοίαπι «] γι αἴθηι, οἴ 
ἑἀοῖὶς ὁ. Οὐνο Ῥάοῖο, αἰ] ] τι πγ. δου] 11... ΟΧ 
Π͵π πὸ, Ἰὰρί 46, ἀπ ἅ11ὰ τιν 5 τα τονῖα ΘΟ ηβιαη1ὰ ἢ 

οαὰμὴ ἃ} ἃν τὸ [Οὐ ΠΔ ΠῚ) ἃ ΒΡ ΘΟΙΘηῚ γΘΟΙ θ᾽ Π1, ΠΟ 1}1-- 

ππιπὶ ἀπΐ Ὀντιτου τι πὶ Δ Ὡ  ] Δ] τ]. «αν ροάπηη., ὃ 

ἀτ1 νο] που τι. 9 ἀπ ΓΘΡΕ Πα ΠῚ 5. Οὐ 5061 δύῃ 
ϑἰαίιο οἱ δἰ μια! αονὰ Πρ νυ ριον ἢ τ] ατιι5 ΘΠ τὶ 

νοχ δδι Ππριθνῖ5.. 4αϊ 50πὸ “ιοάδηι παι ἀριοιι- 

Ιαῖο οάϊτο ἀοίουθηιν σον 5 ̓πἴοαϊ. ποιοί 1ρὶ- 

ε Μιγασὶ εἴς βάθη (πιο ϑιτπι, {πὶ Γἀπἴο της 

ταη 1 ἁσιόγο {Πασταϊ, Ὁ Ὁ 1Ὸ ἀπαλλάξας Ἰερομάιπι μιι- 

(οι ἀπελάσας. ϑάπο ποθὴ ΠΗ  ΟΓΕ Ὑἱν ἈΠΟ Ι] 

(ὐνωδαγιπι. ΠΓογάσιιαν θΟΥῚΙ551 115, γΟθθαι, ΓΑ Π (10 

ἐαήοπι θ]απο βοι!οη ἴα ΠΝ ΓΑΤῸ {5.0 .}}. 

ἃ ΠΙὸς οαππὶ χαὶ Χαλάνης. Αἴ Μβ8. 5εχ χαὶ Χαλάνηυ. 

νυ Βάτ οὐ Ἀοδ, Ῥγίπαιιβ Ἑθραϊστὶ δὲ Βαθέλ. ΑἸ ἀγὸς 

Ἀγ 15 “Ψ “ Ψι [κ ΕῚ 3 γ΄ 3 
εἶναι τοῦ ἔθνη ἐξολοθρεύειν οὐχ ὀλίγα. Καὶ ἐπειδὴ 

χολαχεύοντες αὐτὸν χαὶ θωπεύοντες οἱ ὑποχείριοι 
ἌΣ ν , “Ὑ, « Ξ " 
λέγουσι" Σὺ μόνος εἰ ἄρχων: ὥσπερ εἰρωνευόμενος 

ι ΤΡῚ ᾿ Ὁ ΤΣ ᾿ ΄ ᾿ 
πρὸς αὐτοὺς λέγει: Οὐκ ἔλαδον τὴν χώραν τὴν 
Ἄ; , - γ᾿ 

ἐπάνω Βαξυλῶνος, καὶ " Χαλάνην. Οὔπω, φησὶ, γέ- 
Ἐ ἣ 

ὃ 

2 
γονα πάντων χύριος" ἐκφεύγει μου τὴν βασιλείαν 

ἥ ἐδ - τ 
χώρα ἣ ἐπάνω Βαῤδυλῶνος, χαὶ ἡ Χαλάνη Οὗ 

πύργος ᾧχοδομήθη. Πύργον μὲν οὖν ἐκεῖνον λέγει 

τὸν ἀρχαῖον, ὃν ἐν τῷ πεδίῳ τῷ Σεναὰρ ᾧχοδόμη- 
Ἔν “Ξ Κρ ἢ 

σαν, εἰπόντες" Δεῦτε, οἰκοδομήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν 
᾿ ΄ Ἂ ΙΝ Ν - ς ο ΕΣ ΦΡ 19 “ 

χαὶ πύργον, πρὸ τοῦ διαχωρισθῆναι ἡμᾶς ἀπ᾽ ἀλλή- 
᾿ ἡ π - Ε - - - λων, οὗ ἢ κεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ δὲ τῆς 
Ἀν ἜΝΙ ἐξ τς 
Χαλάνης ὄνομα οὐχ ἐντέτριπται τῇ χρήσει τῆς Γρα- 

. - ͵ Α 

φῇς. Εἰχάζομεν δὲ ! περὶ τὴν Βαδυλωνίαν που χεῖ-- 
δας Ἵπειδὲ ὙΣΒΟδυχΟΣ ἃ ΕΣ Ξῇ ᾿ 

σθαι, ἐπειδὴ ἢ Βαῤυλῶν ἐστιν ἐπώνυμος τῇ συγχυ- 

σει τῶν γλωσσῶν, ἃς συνέχεεν ὃ Κύριος, τὴν πρὸς 
ΕΝ - - Ἃ᾽ 7ὔ Ν» τω Χ Ὧν Α 

τὸ χχχὸν συμφωνίαν διασπῶν. Φησὶ γὰρ ἡ Γραφὴ, 

ὅτι ἐχλήθη τὸ 
ε ᾿ 

».Εῤραϊστὶ δὲ 

ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου σύγχυσις, 

Βαδέλ. "ἔλαβον δὲ, φησὶν, Ἀραθίαν 

χαὶ Δαμασχὸν χαὶ Σαμάρειαν. Ὃν τρόπον ταύτας 

ἔλαθον, καὶ πάσας τὰς ἀρχὰς λήψομαι. ᾿Ππεὶ οὖν 

ἑαυτῷ ἔλαδε τὸ πάσας δύνασθαι ὑποχειρίους ποιεῖν 

τὰς πόλεις, χαὶ οὗ συνῆχεν ὅτι ἀνθρώπων ἐχράτη- 

σεν οὗ δι᾽ οἰχείαν δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὴν οἰκονομίαν 

τοῦ παιδεύοντος τοὺς ἡμαρτηχότας Θεοῦ περιεγέ- 

νετο, τούτου ἕνεκεν θρήνου αὐτὸν ἄξιον ὃ προφητι- 

χὸς τίθεται λόγος. 

᾿Ολολύξατε τὰ γλυπτὰ ἐν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐν 

Σαμαρείᾳ. Ὃν τρόπον γὰρ ἐποίησα Σαμαρείᾳ, καὶ 
τοῖς χειροποιήτοις αὐτῆς, οὕτω “ποιήσω τῇ Ἵερου- 

χαὶ τοῖς εἰδώλοις αὐτῆς. Πῶς ὀλολύξει 

γλυπτὰ, ἃ ἐκ ξύλου χαὶ λίθου ἤ τινος ἄλλης ὕλης 

σαλὴμ.. 

ὐΝει εἶ; ΕΝ ἢ 
ἐστὶ, μορφούσὴς αὐτὰ τῆς τέχνης εἰς ἀνθρώπων εἶ- 
ἘΝ Ἄ , 5. ἢ ΧΡ ΠῚ Ἄ - 
χόνας, ἢ ζώων ἀλόγων τετραπόδων, ἢ πτηνῶν, ἢ 

Ἂς (6 - Γ - 9 5 
καὶ ἑρπετῶν, οἷα τὰ τῶν Αἰγυπτίων ἐστὶν ἀφιδρύ-- 

᾿ 
ματα; Ὀλολυγμὸς δέ ἐστι φωνὴ λυπηρὰ, ὀδύνην 

ΡΥ » “- - μὰ 
χαρδίας ἀσήμῳ τινὶ φθόγγῳ παριστῶσα. Πῶς οὖν 
ἘΣ ΞΧΚΡΙ ἤέμα Η Ὁ ΛΟ ΒΑΣ τσ αςς 
ὀλαλύξει γλυπτά; “Ὅτι τοῖς ὑπὸ χειρῶν “ ἀνθρωπί-- 

Μ55. Ἀδρτ οαπὶ πϊτοάτις (01. Ἑόραϊστὶ δὲ ἀμαάδ : αδὶ 

τασθα {Π| ὁκὲ ποίαν ται, αι ἴῃ ππαυρῖπο Βορῖ 

4πανιὶ Ἰοσαταν Βαθέλ, 

ς ἘΖΗ ποιήσω χαὶ Ἱερουσαλήμ. ΑΥ ποβιχὶ βὸχ Νξ5, 

ποιήσω τῇ ἵερουσ. 

ἃ Αμεϊάι 5οχ ΠΡρυῚ ἀνθρωπίνων. ἘΜ ἀνθρώπων. 

Ἅ]ῸΧ αἰϊψιοι Μ55, χαὶ ἐλέφαντι. 



ΟΟΝΜΕΝΤ. 

νων μεμορφωμένοις ξύλοις ἢ λίθοις, ἤπου χαὶ χρυσῷ 
καὶ ἀργύρῳ ἢ 
μωτέρας ὕλης 

χυνούμενα,, ' τούτοις ἐχ τοῦ ἀφανοῦς δαίμονές τι- 

ἐλέφαντι, ἢ ὅσα ἄλλα τιμίας ἢ ἀτι- 
πὶ ἢ - ΜΙ ὟΝ 

ἐστὶ παρὰ τοῖς ἔθνεσιν εἴδωλα προασ- 

νες "προσπτάντες παραχαθέζονται, τῆς ἀπὸ τῶν 
, ᾿Ν “Ὁ 5» ’ τη οἷ μιασμάτων ἡἥδονῆῃς ἀπολαύοντες. Ὥσπερ γὰρ τὰ 

λί ΄ὉΝ 3 ᾿ ΜΝ Ὁ » ᾿ - Σ 

ἴχνα χυνίδια ὁ περὶ τοὺς τῶν μαχέλλων τόπους, ἐν ἢ 

οἷς αἷμα χαὶ ἰ,ῶρες, διατρίφουσιν" οὕτω χαὶ τὰ λίχνα 
, - - 

δαιμόνια, θηρώμενα τὴν ἀπὸ τῶν αἱμάτων χαὶ τῆς 
,ὔ -Ὁ- ἴων, 

ἐχνίσσης τῶν θυσιῶν ἀπόλαυσιν, περὶ τοὺς βωμοὺς 

εἰλεῖται, χαὶ τὰ ἀγάλματα ὅτὰ αὐτοῖς ἀναχείμενα, 
ἔτ , 
Τάχα γάρ που χαὶ τρέφεται τὰ δἀέρια σώματα αὖ- 
τι Ψ Ἅ. Ὡ- 

τῶν, ἤτοι καὶ πύρινα, ἢ χαὶ ἐξ ἀμιροτέρων τῶν στοι- 
΄ , ΄ - 

χξίων μιχτά. Δείχνυσι δὲ καὶ ἢ ἱστορία τῶν Βασι- 
ἘΠΙ Ξ 

λειῶν, ὅτι προσεδρεύει ἣ δαιμονιχὴ δύναμις τοῖς ἐπιφη- 

μισθεῖσιν αὐτοῖς ἀγάλμασιν. ΓἜλαδον γὰρ, φησὶν, οἱ 
ἐν ΓΝ -Ὁ 

ἀλλόφυλοι τὴν χιδωτὸν τοῦ Θεοῦ, χαὶ εἰσήγαγον 
ι΄ Ν᾿ , 

αὐτὴν “ ἐχόμενα Δαγὼν, καὶ ὥρθρωσαν οἱ ᾿Αζώτιοι 
Ὡ 5 ,ὕ Δ 5νιι " " 3 ν Ψ τῇ ἐπαύριον, χαὶ ἰδοὺ Δαγὼν πεπτωχὼς εἰς τὰ ἔω- 
προσῦεν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν. Οὐχοῦν Δαγὼν μὲν ἦν 

509 τὸ δρώμενον ἄγαλμα" ὃ δὲ πίπτων ἐπὶ πρόσωπον 
͵ 3 Α 

ὃ δαίμων ὃ νικώμενος ὑπὸ τῆς περὶ τὴν κιδωτὸν τοῦ 
Θεοῦ δόξης" καὶ πίπτων μὲν αὐτὸς ἃ ἐπὶ πρόσω-- 

πον, συγχαταδάλλων δὲ ἑαυτῷ τὸ χειροποίητον. 
Διὰ τοῦτο οἱ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίοντες, χοινωνοὶ 

τραπέζης λέγονται δαιμόνων. ᾿Επειδὴ τὸ σφάγιον, 

τὸ προσαγόμενον τῷ εἰδώλῳ, προσεμερίσθη τι χαὶ εἷς 
τὸν παρεδρεύοντα δαίμονα, ἔκ " 
νου αἵματος, χαὶ ἐχ τῆς ἀναθυμιωμένης πιμελῆς, 

- 25 ΄ 
τε του εφαξρουμε- 

Ν - - - 

χαὶ τῶν λοιπῶν τῶν δλοχαυτωμιάτων, λαμῥάνοντός 
7 ᾿ Ζ Ὁ 

τινα μερίδα τοῦ δαιμονίου. Καὶ ὃ ἀπὸ τοῦ ποτηρίου 
᾿ Ξ' 

πίνων, ἀφ᾽ οὗ ἣ σπονδὴ, ποτήριον πίνει δαιμονίων. Β 

τ [Πὐᾶαν!ε Ἰλιπο Ἰοοιπὶ Δ νοσοπὶ πϑάπο μιχτὰ 

ΜΙ ῬΞΕΙ]α5, Τὴς ορογαϊίοπο ἀαπιοπιιπι,, ". 11 εἰ 12 

ἐ, Βοϊδοοπαάο, (γυνῖπι αὐί οι ἀπιοίου 1116, 401 5έροι]οὸ 
τἀπφοῖπιο, Τπηρογαΐουῖς. ΜΠΊΟΔο]15 Πασα Ῥαγαρί πδοῖῖ 

Ῥυφοορίον, Ἰασάο ἱποουυαιρίο Πα οἱ οἱ ἀοοίγιποο ὁπηπῖ- 

ϑόπερ. Ποναΐ , Ἰοοιιπὶ πιοδίσιιν δ ργορθαπάατα. 4πδη- 
«ἀπὶ ἄς ἀε:πιοπῖθιιβ ἀοοιυηαπι αἰογαΐ οῖπο γοθείας {πᾶ- 
Ἰϊσαπιάιιο βαβριοϊοηθ, δαπὰ αὐθεντίας μι} 115. Οὐπηπιθη- 

ΤΑΣ ρυαν Ἰββίτηιιπι ἰοϑίθ πη. ἃ}115. γείθυ θα. ἈΠ] ΠροΓο 

ΟΡΘΓδὸ ΡυθΕλι ὁ556 γἰ οιαν, 7 

ἅ ΓΡΡΒΕΙΠ5 προσπτάντες. (λιιο σύαπι αἰ 146 ὀχ Πα οαΐ 

Οοᾶοχ 191, τοροϑιΐ νουιΐψιιο αὐνοίαπίες. ἘΔεΡαῖαν 

προστάντες, ργαςίαϊες. ΝΊα]ς, Τροστάντες ΘΠΪπῈ 51 ῬΤΌΡα5, 

γονίαβ αὐσίαπίες, εἴ γοίοσοπ ται οὐὶΐ δα προσιστάναι, 

ποῦ ἃ προῖστάναι. τὰ ἄς Ξονίριίοπο τἱ4ο ἀτι85 πιο- 

πὶ Αὐοίαν, ὦ Τοπρ. Ῥαβί ». 113, οἱ αα ατορ. Νὰ. 
ἰπ (ἰαδαν. ν. 48. ἔχ τοῦ ἀφανοῦς ἐχ πιοηίο ΄αϊάοπι 
ῬΞΟΙῚ τοϊογοπάιπι ε556 υἱοί πὸὰ 4 παραχαθέζον- 

ται, 564 δε] προσπτάντες. 1 

Ἐ ΓΡΘΟΙ]ὰ5 περὶ τοὺς τόπους τῶν μον. παρακαθέζονται, 

ΙΝ ΕΒΔΙΑΜ ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. δὃ00 

{ν Πα] ] τι} οι] ΡῈ} ἢ Οὐια ΠΠ 5. 4}} μαι η)8 15 
ΠΙΔ ΠῚ] 115. ΓΟ Ἰη Δ ΠῚ 0 Π σαι απ Πα 6 ΠΕ 115... ἀπ} 1ὰ- 

ΡῬ᾽  ]λεῖ5.,. ἀτὰε ΘΕ ΠῚ ἃι}Ὸ δὲ ἈΡΘΘηΪΟ.,. ἅπ| ΘΡοΥΪ , 
ἀπ ΡΟ 1115 140]15... “τι ου 116 [1 51 Π1 6χ μι 6- 
τἰοϑὰ γ6] ψ}} πηαῖορῖα [ἀοΐα., οἱ ἡτι ἃ ΘΟ ΠΕ] τι5 

δἀονδητα", ἰα ΘΠ 6." ἀϑϑι θην ἀν απ ο5. {441 
ΠΟ Π65 5, ΘΧ ἱπ|Ρ 1115 580}15 ψο]ρτατθιη σα ρίθη-- 

το5. ΟἸοιη δ πηοάτιμη ΘΠ ΠῚ [ἢ ἰοΟἷ5. ΠΟΘΙ ]Ογτμ 

αὶ οὐαΟν ΘΓ ΘΔ ΠσΊ5 78 Π| ΘΟΥΓΙΡἔιι5. ΤΠ ΘΗ ΓΕ) 
Θᾶπ65 οἰ 6 115. ἀθά 1 σομηπηοΡα Πίιμ : [τὰ δὲ ἀω- 
ΠΠΟΠ65 στα» ΒΟΥ ΊΘΠΙ65., νΟ]ρίαἰΘπΊ1|6 ΘΧ 88 η- 
σαϊπο ἀο πἰάονθ 580} Ποουιη. σΑρΙ Δ Π[65.,. οἰνοὰ 
ἃΥἃ5 5 τ ϑ {16 510] ΘΟ Πβθο γα 5 ν οἰ [α πῆι, ΕΟΥΓΘ 
ΘΏΪΠῚ Πα ΡΊ 1 [11 ΘΕᾺ ΠῚ ΘΟ) ΘΟ ῬΟΡ ἃ, {1185 ΔΘΙΙᾺ 

δαηΐ ἀαΐ Ἰσηϊα. , ἅπ| Χχ πἀἰροάιο Θἰθθηΐο ΘΟ Π1-- 

Ροβίτα. Ομ οἱ Ἀθρηονιη Πἰδίουϊα ροϊοβία θὰ 
ἀπ πηοπἰ σαι ϑίαἔτι 5 510] ἀθα!οα 5. ἀβϑιθν ἀθοϊα- 
γὰϊ. Οδρμογιιεῖ, ΘαΪπ ἸΠ6 111, αἰϊοηίσοπιρ ἀρ αηι 
7 εῖ, εἰ ἱπιτε]οτιισιὶ δαπὶ ἡιαία 1)άβοπι : οἰ σιιΓΓ6-- 

χογιεηί τηαπιθ «1 τοιἱὶ μοϑί61Ὸ εἶθ, οἱ δε 6 7)αβον 
ἐπι Καοίοηι σιίαπι ΘΟΥΤΟΓαΐ δι ρ6τ) ΘγΓαπι. ϑ μηλιι-- 
Ἰδουιιπι ἀπ (πο ΘΟ Π5ρΡ οἸΘ] ατιιν", Θρας ΠάσΟη : 
4{| ν61Ὸ σδοϊ θυ ἴῃ (ΔΟἸΘ ΠῚ 118 5, ἀφο Π]0 ἢ ρα, 

ἃ σ᾽ονῖα ἀγοο Ποῖ ΟἹ ΟΊ Ἢ [ἰι5ὰ Ρ ΡΟ ΡΑ 5: {|| 1056 
ΘΟΥΡΪ «αἰ θ πὶ 1π [ΔΘ] ΘΠ, 5ΘΟΙΙΠῚ ὙΘΙῸ ΓΘΠῚ ΠΙᾶ- 
πααοίαπι ἀ 676 οἷ ἂς δνογε. πο 41 ψϑβοιιηία" 
ΤΟΙ ΠΥ εἰ5, ραν το 065 ἀἸοιιη τα" ΠΊΘΠ585 ἀφιηθηϊο- 
χαην. Ομ Θηΐπι νἱοιίηγα οἰ δυίι" Ἰάο] 0, ρου Πο 

πο Π ΠΠ 

ἀαπηοπίτιη δὲ ὃχ βδησιίπαθ {πὶ ψϑ᾽ατ [π ΔΘΙῸΠῚ 
γΘ ϑιι5 δϑῖ , δὲ Θχ Δ41ρ6 5 [ππη]σα πο, οἱ Θχ γῈ]1-- 

415. πο] σαιιϑεῖ5. ραν ΓΘ (τα η18}} 51}0] ἀϑϑιιμηαί. 

ΟΛΡΌΤ Χ. 

΄ 
. ἐν οἷς αἷμα χαὶ ἰχῶρες εἰσίν. {0ὲ Ἰοοιο ποδέγα, Ζιιὰπι 

εἰἴαπι (σα, 191. Ἔχ] εξ, σᾶπα Πεγοῖ, ἀἸἰσειηχὶ ροβὲ ἰχῶ- 

ρξςν Πὶ Βαρρίοῖο εἰσὶ, διατρίδουσιν πιιπο ρομ ΟΡ Ὶ: ἃ 

ὥστε. 

4 ΓΡΞΌ]]ὰ5. εἰ Οοα, 491 χνίσης. [ηἴγα ῬΒΟΠῚ Οοάοχ 
εἴληται, ποβίου εἰλεῖται. 1 

5 ΓΑνεοαϊαπι τὰ τπα]ὸ ὁμλλε{1 5615, 
δ ΓΡΚΕΙ]Π5 τὰ ἀέρινα, α. σώμ.., εἴτε χ, π᾿ (πὶ οατίο 

ἴαοι! (ο(]. ποίου 494.1 

οὟοχ ἐχόμενα ᾿ιος Ἰοοο ἰπ πιοήιιπι ἀν υὈ 1 ροϑῖτα 
{αῖϑοο νἸάοίαν, ΓΠΧΧ Παροπὶ χαὶ εἰσήνεγκαν αὐτὴν εἰς 
οἶκον Δ., χαὶ παρέστησαν αὐτὴν παρὰ Δ.] 

ἃ ἘΠῚ εἰς πρόσωπον. Αἴ Μί85. ποβίυϊ ἐπὶ πρόσω- 

πον. 

» ΤΏ ΟΓΡΓΟ5. οὐτὴ ᾿π 6115 Ἰοαἶδθοί τοῦ ἐξαιρουμιένου, 
ἴτὰ νου : Ζα σαπϑιϊπὶ φυίάεπι ἐαϑιίεηίο, διὰ τὸ- 
βιπὸπάτι5 Ἰοοι5 οϑὲ ἐχ ποϑίγῖβ 5ὸχ (Ποῖ), πὶ 4υ1- 

Ἰὺ5 πὸπ ἐξαιρουμένον, 564 ἐξαερουμιένου Ἰορίξιν ; ἐα 

δαηδσιῖπθ, {εῖ, πιὸ τα εἰΐοαπι, ὧι ἀο θην σοπυ δ ϑιις 

οἷι. 

τ Οον. το. 

21. 



ν᾿. ον. τὸ 
20. 

Ἐσα. 10. τ. 

εμέ, 

15: 
-» ΩΣ 

4. περ 18. 

᾽ῶ. ἐἐ σόψ. 

δῦ 

ει ἁὐιῖθπι δχ οα 166 ΠΠΡἁμ πὶ 5} 5 νυν θητο ὈΠ01:, 
ἰ5. σα Π]σθ πὰ Ὁ] 11 ἀο ΟπΙ ον τι ἢ}. Οὐ ΠΟΘΙ αἰτι- 

Ἰα]υι πὶ ΟΡ .Ὲ1ὰ. πος δϑὶ, ἀἰθοῃηοη]ὰ ({π|86 ᾿({6Π} 
ΠΟΠΊΘΠ ἀ[(116 50] ρῈ 1 ΟΕ πθης. ΑΥτι6 οὐμὶ ἐ- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΜ 

οἶταν [Ὁ 6... τἰὸ π΄ σγρίιηι ΤΟΙ πιι5. γϑηΐαι., 

ΖἘβυ ρα σου μπηον ΘΔ τι τπδ πα! αοΐα., Οἵ ΘΟΥΊΠῚ 
ὁον ἀδἤοιαξ, πππτιπὴ Θυ ΟΠ [116 56 Π511 6556. αἰτι- 

Οἰμητι5. ΠΟ Π]ἃ ΘΗΪΠῚ 5 {π|85 ἴῃ ἰΙοσο τοῦτ ἤπὶ- 

{ὐπὸ ΕἸ Θυβ ἢ Γι}... [τρρατα ΘΟΠ ΘΙ ΘΠ τα: ΑΓ 6 

Ἰδοιηΐπο Δ νοηϊθηῖθ, ἴῃ ΠΡ 551 ΙΘΟΊΠ 5101 ρΓῸ- 

ἘΡυ αν ἀΡΙΘραθιιητι". Οὐαρο πιαἰθεἑοιτις χιεὶσητεῖς 
{αοῖθι ξοιιρε16, εἰ [μεδῖϊθ, οριι5 τα απαιιίηι αΡ ἢ οἷς, 

εἰ ροποὶ {ἰπι τὶ α΄ ϑοονείίιο, ἀυϊὰ ρον ΒΟ] Ρ 66 
ΘΟΠρΑΓΑΥΓ 5101 σηδ τι ἐπ ΘΓ. 1}... (ΠΟ ΠΟ ὴὶ 

5016 6. παι Ἀ55᾽ ἀΘη Θ πὶ, Θὲ ρ6ν ἀφ ΠΘ πᾶ ]6- 

ἀἸοτοη θην ἀοπιθϑιϊοαμι ἀΓτι6 ΘΟ Πα] Ο Πά ]Θὴ ἀο- 
ΘΘΡΒΙΥ. 

297. Εἰ ογῖδ, οιιηι σοτιδιιπιπανογὶι ΤΠ) οηιίγις 

οηλτιῖα Γαοῖθη5 ἐπ τη οπῖο δίονν, οἱ ἰπ Τογιιδαϊοηι; 
ἐπάϊμοθί σι ρ6Γ ἡτονίοπι πταβτιάπι ργϊποίροηι .15- 
57 ΤΈΘΤΙαη, δΓ δι ροτ' αἰεπιίσεοιι οἰ ον οσιεοτγιιι 

ὁ1π|5. Ῥοβί( τα πι ΒΟ] ρ. 1... πιὸ Θρα ἢ πὶ {6υτι5ὰ-- 

Ιθηλ ΘῈ ἴπ ϑαμηαυϊα . α] τ] 7558 διιπὲ., δίβτιο 

ἐπ θη [α ἴα» 51 Π| ΠΗ] 85 5. {1851 8 ΠῚ 6556: ΘΧριυνσατα 

ΦΟΡΆ] 6}... ἸΦΟ]ΟΥ 116 ΒΡ. ΓΟΙ ΕΠ5. ΠΠΡΘγατα., οἱ 
ΘΡ 11 ἃ0 οαϑτ τα τὰ θα] ΠΡ 6 65. θ᾽ ασας., “πᾶσ π- 

ΡοίΘ Αϑϑυ 5. ΤΡΔ 1 τὰ ΡΟΡΓΪ , τη (ἰοπλτι ΠῚ οῸΠῚ- 

Δ] Π Τα" ΒΟΥΙΡ αν ΘΙ Ασα πη ΤΡ Πβ] τι [1 ἢ Ασϑυ- 
ΔἸΟΥ ὈΥΪποίροιη. ΟἸΟΠἸαΠ ΘΗ Ἶ} 5.0} ΠΟ {πὶ 

6]αἴτιθ. ΔΙ Π10 δϑῖ, πθῸ ΔΠΙΠΠ Δ ν νυ τ ρϑοσδίιμι 1}- 
ἸΟΥ ΠΗ ΘΟ τΙ58 ΠῚ [1Π|556. ΘΓ ΟΥ̓ ΘΊΠΘηη [ΟΣ ΘΕ Τα ΠΟΥ ΠῚ 

ΜΠ] ΟΥἽ1Π} : ΠΠ0 {πΠ|8 51 0 [6 5016} ἃ ἃς νίνπτο 16- 

ΤΌΒΟΪΥ ΠἸΔ}}. 5100 σ͵556. Ἀν Τα Γπ5. δῖ, 0} Πὰπὸ 

ΔΡΡΟΘΔ ΠΙΆ ΠῚ, 510] τη τι6. σοἰϑι εἴπ θη δἰ ατο πὸ 

ἈΠΙΠ] ἱπηΙΧ ἢ}, Ζηατιοοῖ, ᾿μ 11, στιρ6ι πτοπ θη 

τιαϑτιαηι, ΣΉ ΡΘΓ ρΥϊπιοίρθηι “1 55} »ἱοτιιηι, δἰ σιμὸν 
αἰεἰιπιϊπεπι σἸοτίς οοιεϊου ιν, 671ι5. ΑἸλϊυ5 φαϊ θηὶ 

ΤΠ σΠ115 δ᾽ βια 016 πὰ γα 7 6} νΟΙῸ ΘΝ 5 ΕἸ ππα τ πὸ 
«παάαῃι, οἵ ρ δοβία Πα ἃ0 Π]ΔΠΠ ἴπ6 σϑυῦτιαι αὶ 

56. 111] ἁΠΠ πΘ τππν. ΔΘ ἢ 5. ἀπ ἔθ ἢ. γ 6 ΡῈ τηᾶσηὰ δὰ 

651, 4118 τηᾶσπα ΘΟΠ ΘΠ] 1), {1180 ἃ σαιιδὰ5 

ΔΟΡῚ ΠΟΙ ἸΓγ 11} ΔΟΙΘ ΠῚ ̓π Θπδυο ροίθϑί, ὃχ 

οἰβάιιο ρα]Πον πάη θη ΟΡ Ποἷ5 τπηϊν Θυ βου τι 1Π16]-- 

ΤἸσονο. ΔΙασΠτιθ Θϑῖ 5. {Π| γϑυππτὴ ἃ Π 60 [ἈΟΙΑΥΊΙ ΠῚ 

ἉΦΉ] Πἰ5ΓΡΠἸΟΠΘΗῚ, 6] 5616 ῬγῸν ϑητία πηι δα τηϊ- 

ὨΠΠγἃ 5716 ΡΘΕ ΠΘ ΘΠ ΘΠ ΠΠΘη [6 ἄΒΘΘΠΠΠ ρμοίοϑε, 

Ὁ ΒΔῚῚ ἢ χωνευτόν. Αἴ 5ὲχ Μ55. χαὶ χωνευτόν. 

ἃ Ῥιυωροβίτο ἐπὶ ἴῃ 6 115 6 ἀρια ΠΧ ΧΟ Τορῖται ἀητὸ 
νόρο5 τὸν ἄρχοντα : 50(1 σἴτπὶ ἴῃ ΠΟΒΓ 15 56χ δΊ55. ἄθοβι, 

σα πὶ ΧΡ πχίηλ5. [ Παῖνὸ. Τα πον απ ἐπίγα Π), Ππ.} 

“ἘΠῚ οἱ Πορ. ΤΟΥ τι5 ἡ τὴς, ΑἸΗ ἀπππης ες, 

5. ΒΑΒΙΠΙ 

α 

ΔΙΛΟΝΙ. 

ἊΒΕᾺ ᾿ ΣΝ 
Διὰ τοῦτο ὀλολύξει τὰ γλυπτὰ, τουτέστι, τὰ διλώ- 

ἣ Ξ ᾿ Ν Ξ 
νυμα τοῖς γλυπτοῖς δαιμόνια. Καὶ ὅταν λέγηται, 

ἣν Ὦ 
ὅτι Ἥξει εἰς Αἴγυπτον Κύριος, καὶ σεισθήσεται τὰ 

; Ἄμ, ὴ ΧΕΙ ὙΦ ΟΝ, 
χειροποίητα Αἰγύπτου, χαὶ ἣ καρδία αὐτῶν ἥττη- 

Ψ ᾿ 3. Δ᾽ ἡδι Ἂν, 4 , ἌΔω,λ 
θήσεται, τὴν αὐτὴν διάνοιαν ἐξηγούμεθα. Γὰ γὰρ 

: ἐπ ἜΜ 
δαιμόνια, τὰ προσδιατρίδοντα τῷ περιγείῳ τόπῳ, [ » ΡΟ ιν τρεῖς ΟΣ 
σεισθήσεται φυγαδευόμενα, καὶ εἰς τὸν οἰκεῖον τῆς 
-,.» . , , 2 πω, ΞᾺΕ ἢ Ξὰ 
ἀδύσσου ἀπελαθήσεται τόπον, ἐν τῇ ἐπιδημία τοῦ 

΄ - , - ἢ ΄ 
Κυρίου. Διὰ τοῦτο ἐπικατάρατος πᾶς ὅστις ποιή- 

ΟαΘν ᾿ μά 7 
σει γλυπτὸν, “ χαὶ χωνευτὸν, ἔργον χειρῶν τεχνί-- 

τὴ ΝΥ , “ ἈΝ 'Ὃι 

του, χαὶ θήσει αὐτὸ ἐν ἀποχρύφῳ,, ὅτι χαχὸν ἑαυ- 
Ἂς ; ΤΕ ΣΟΣ ΣΟ  ς. 

τῷ θησαύρισμα διὰ τοῦ γλυπτοῦ τὸν ἐπαχολουθοῦντα 
“- , , Ὶ 

αὐτῷ δαίμονα ἐπηγάγετο, καὶ χατάραν σύνοιχον διὰ 
ιἶ ν 

τοῦ δαίμονος ἐπεσπάσαπο. 

ἀκα Ὺς ν Ἂν ; - 
Καὶ ἔσται, ὅταν συντελέση Κύριος πάντα ποιῶν 

ν : ᾿ - πιλ ᾿ ἐν ἘΞ λ) ὍΣ ρος ΞΔ 
εν τῷ ρει “ἰὼν, χαὶ ἐν Ἱερουσαλημ., ἐπάξει ἐπιἴ 

Α ἜΡΙΣ ας ΡῈ τὰ τξοι ᾿ 
τὸν νοῦν τὸν μέγαν ἃ τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων, 
ὐπὸ δ ες εν δεν ὦ τον ΘΒ Στ 

χαὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δοζης τῶν οφθαλιμῶν αὕτου. 

Μετὰ τὸ προστάξαι τοῖς γλυπτοῖς τοῖς ἐν Ἵερουσα-- 
ε ἈΔΑ Ἶ ΡΣ τ 

λὴυ. καὶ τοῖς ἐν Σαμαρεία ὀλολυγμὸν, χαὶ τῇ ἐπ᾿ 
᾿ ῃ ᾿ "Ὰν “ 

- » »-. [ ν - ε 
αὐτοῖς ἀπειλῇ οἷον χαθαρισθείσης λοιπὸν τῆς ᾿Ιερου- 

ποτε ᾿ ᾿ “ΡΟΝ ΄ τος ἐλ 
σαλὴμ. .» χαι τοῦ ἀπὸ τῶν εἰθώλον σιαάσματος εἐλεὺ- 

, ι ΑΦΕΡΝ Ὁ “ Ἔ 
θερωθείσης, χαὶ παιδευθείσης ταῖς πληγαῖς ταῖς 

τὰ οα, ἐξ Ὧν ἐκΣ 
χολαστιχαῖς, ἃς διὰ τοῦ παραδοθῆναι τοῖς Ἄσσυ- 

λον : ΠΕ το τ π 
ρίοις “ ὑπέμενεν, τότε λοιπὸν ἀπειλεῖ ὃ λόγος ἐπὶ 

4 - , νι δ ,΄ 

τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων τὴν πληγὴν μεταθή- 
Ἢ ΔΛ ΤΩΣ ΄ ἘΞ ἈΝΑ: , ἘΨΕῚ 

σειν. ᾿Ἐπειδὴ γὰρ ὑπερήρθη τῷ φρονήματι, χαὶ 
3 ς ῃ ς ͵ ͵ ΄ 

οὐχ ἐνόγσεν, ὅτι ἣ ἐχείνων ἁμαρτία αἰτία γέγονε 
- , “Ὁ πὸ Ε 9. 5 ΕΣ 5 ͵ , 

τῶν τοσούτων χαχῶν, ἀλλ᾽ ᾧφήθη ἰδία ἐπινοία χαὶ 
τῷ τὴ εξοληδοΣ πα τ αν 

δυνάμει δεδυνῆσθαι χατὰ τῆς “ἱερουσαλήμ." διὰ 
-3 , δ έτος “ ᾿Ξ 

ταύτην τὴν ἀλαζονείαν καὶ τὸ ἄλογον ὕψος τῆς χα- 
δέρειν ἀν προ ΠΕ τας ρα τς 

τὰ τὸν νοῦν ἐπάρσεως, ᾿Επάξει, φησὶν, ἐπὶ τὸν 

ἐπὶ 
"δι εετῆι ι ἘΞ ᾿ 

νοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἄρχοντα τῶν ᾿Ασσυρίων, 

καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 
᾽᾿ ,ὔ ’ ΞῚ ΑἿ . « -“ ᾽ὔ « 

Μέγας ὃ μέν τίς ἐστι χατὰ τὴν ἑαυτοῦ φυσιν ; ὃ 
ὈΑΣαΕ ο 

χατὰ τὴν οἴησιν, χαὶ τὴν ᾿ ὑπερδολὴν τῶν οὐ 
ΨἘ , Νοῦς δὲ μέ ΠΕ τον ἸΝΣῚΣ 

αὐτῷ προσηκόντων. Νοῦς δὲ μέγας, ὡς ἀληθῶς, 

τὰ μεγάλα θεωρῶν, ὃ δυνάμενος τοῖς λόγοις τοῖς 
- τἰκοξονῆας πες αν αν 

δημιουργιχοῖς ἐπιθάλλειν, χαὶ ἀπ᾿ αὐτῶν τὸ κάλλος 
ς τὸ " Ε Ἢ 

τῆς σοφίας τοῦ τεχνίτου τῶν ὅλων κατανοεῖν. Μέ- 
ς -Ὁ ᾿ - δὶ ω ΄ 

γᾶς ὃ τῇ οἰκονομία τῶν παρὰ Θεοῦ 8 γινομένων, 
Ξ Αἱ , δἰ τευθαν 

χαὶ τῇ μέχρι τῶν λεπτοτάτων διηχούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ 
, Ἁ -Ὡ Ξὰ -» 

προνοία ἐπιόάλλειν δυνάμενος, χαὶ ἐντεῦθεν αὐτοῦ 

Γππης Ἰοοι οχ ποβίνῖβ 5ὸχ Νῖ55. γοϑιππλπλῖι5. [πὸ 

ΟΥπ5. Οὐ 115. ρυὸ ὑπεοσοχὴν σουγαρῖς Ἰορῖτ" ὑποῦε- 

λὴν. 

ε ΘΗ γενομένων, ΑἹ Μϑ85. 5οχ γινομένων. 



ΟΟΥΜΕΝΤΟ ΙΝ ΕΒΑΙ͂ΔΝ 

πὰ δί 
τῶν ἀγγέλων, χαὶ τῶν δυνάμεων, χαὶ πάσης τὴ 

περὶ τὰ ὑπερχόσμια δόξης, τὸν βασιλέα τῆς δόξης 

χαια χρίματα θεωρεῖν. Μέγας ὃ νοῦς, ὃ διὰ 

χαὶ Κύριον τῶν δυνάμεων ἐννοῶν. 
Δ 

τὸν ἘΟΞρΙΟΣ χαὶ ὑπεραίρων ἩΣῚ θ᾽ ησἰσοφύττις χαὶ 

ματαιόφρων μᾶλλον δικαίως ἢ μέγας χατὰ νοῦν 

ὀνομάζοιτο. Πλὴν ἀλλ᾽, ἐπειδὴ σύνηθες τῇ Γραφῇ 

τῇ τῶν πολλῶν οἰήσει πρὸς τὰς ὀνομασίας ἀχολου- 

θεῖν, μέγαν εἴρηχε νοῦν, οὐ τὸ τῇ φύσει μεγαλεῖον 

προσυιαρτυρῶν, ἀλλὰ τὸ ἐκ τῆς οἰήσεως ἐπιφημι- 

σῃὲν αὐτῷ ὀνομάζων. Διὰ τοῦτο χολάζων ὑπερηφα- 
νίαν ὃ Κύ ἢ Ξ - τι ΟἿ ΠΝ ε Ὡλ - ὭΣ ύριος, χαὶ ταπεινῶν αὐτοῦ τὴν ὑψηλοφρο 

σύνην, ἐπάγειν λέγεται ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν τῶν 

᾿Ασσυρίων. "ἣν δὲ ἀσθενὴ ὑπόληψιν ἐξελεγχων; ἐπὶ 
ν αἵ ἥν. ΩΣ ἸΡ πὰ ἡ [5 

τὸ ὕψος φησὶ τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ " ἐπά- Ρ 
, ΚΛ ἀ- ἸΑ , 

ξειν τὴν χόλασιν. Καὶ γὰρ τὴν δόξαν, πολύσημον 

οὖσαν φωνὴν, “ χατὰ ἕν τῶν σημαινομένων ὡρί- 

σαντό τινες, ἀσθενὴ ὑπόληψιν. 

Δύναται δὲ ὃ νοῦς ὃ μέγας καὶ ὃ οββονιμος , ὁ ἀν- 

τὶ τοῦ πανούργου λαμιανόμενος. “Ἕ Ὡς, Ὁ ὅ τις τς 

νιμώτερος τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς χαὶ ὃ οἶχο- 

νόμος τῆς ἀδιχίας φρονίμως ἐποίησε. ΚΚαὶ, Οἱ υἱοὶ 

τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ 

φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν αὐτῶν. Ἣ ρμήνευσε δὲ ἡυῖν 
ὁ ἀπόστολος τοῦ φρονίμου τὴν ἔννοιαν, ἐν τῇ πρὸς 

Κορινθίους εἰπών " ὁ Φοδοῦμαι δὲ, μήπως ὡς ὃ ὄφις ἃ 

ἐξηπάτησεν [ὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ. ἔδειξε 
γὰρ; ὅτι ἣ ἱστορία “ τὴν ψεχτὴν φρονιμότητα τῷ 

ὄφει προσμαρτυρεῖ, ἐχ τοῦ αὐτὸν εἰς πανουργίαν 

μεταδάλλειν τὸ φρόνιμον. Οὕτως οὖν χαὶ νοῦς μέ- 

γᾶς, οὗ χατά τινος ἐπαινετοῦ, ὡς οἵ τὰ παρ᾽ “1 )λ- 

λησι σημαινόμενα ἀχριδοῦντες ἔταξαν, λέγοντες τὸν 

γοῦν εἶναι φρόνησιν συνεστραμμένην " ἀλλὰ ψευδω- 

νύμως. Ἢ αὐτὸς ἑαυτὸν ἐχθαυμάζων,, ἢ παρὰ τῶν 

χολάχων οὕτω προσαγορευόμενος, ὠνόμασται νῦν 
ὃ νοὺς ὃ μέγας, ἐπει- ἢ 

τοῦ γε ἀληθινῶς σοφοῦ, 

παρὰ τῆς Γραφῆς. Οὗτος δὲ 

δὴ οἶδεν ὅτι Ἴ οὔ σοφοῦ, 

οἱ ὀφθαλμοὶ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς αὐτοῦ, δοξάζει τοὺς 

ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, ὡς οὐ χάτω βλέπων, οὐδὲ τὰ 
γήϊνα, ἀλλὰ τὰ μετέωρα πολυπραγμονῶν, καὶ τὴν 
ἄνω διατριβὴν ποιούμενος. 

“Ἑλλησι σοφοί" 
ὋὉποϊοί εἰσιν οἱ παρὰ 

τοῖς τὸν μὲν βίον ἔχοντες τοῖς αἰ- 

ἃ Λα ζαῖον Οὐμλ Π511: ὐοχ ας ΠῚ «πατιιον ἀππὰ 

γοσο οἰησίσοφος τις. ΕΜΠΊΕῚ ἀιια]τι5 γοοῖθιι5 οἰήσει σοφὸς 

ΑἸτον (ον 5} (οοχ στύς. διατὶ {ΠῚ 

νἄλλον ἄν. Ν᾽ Θοι]α ἂν ἴῃ Μ55. ποφπαάπαπι ᾿ομίταν, 

Αἰ οαπ|ὶ ἐ 

ἔν, Ν οἴοχοβ 5δὸχ ΠΠ|0ν1 κατὰ ἕν. 

οἴησισοφισ 

" 51. ποϑινῖ 5ὸχ Νῖ55. 

ς ΒΦ καθ᾿ 

αξει τήν". 

ΡΆΟΡΠΕΤΑΝ ΘΑΡΌΤ Χ. δ01 

οὐ ἱπέο {δία ἰρδῖτι5. ἡπα τοῖα. ὁοπδιἀθυανο. ΔΙῸ 5 

πᾶσ Πἃ Θὰ 65} , (1188 ΠῈΡ ΔΉΘ6]05 ροΓ[οϑίαιοβαιο οἵ 

οἰποίανη οςἸθϑίπι πη σ] Οὐ ἸΔῈ 5 5] ΟΥΙα5 γοσθὴι ΘΓ ν]}- 

Ὁ μέντοι ἕαυ- δ00 {πππ|ὴ} ΤΟ λ παι ΡΘΥΟΙ ΙΕ. ἱοο νϑῦϑὰ 5 {56 10- 

51} 1δοἴαι ᾿υθαιτι πηι... ΘΓ ᾿ΠΠ τι, 15 Παχῖα σε] τα 

501 1ρ051π|5 ΘΧἸΒ ΕΠ Π]Δ ΠΙΟἾ ΘΠ] 58 016 Π5. 6556 Δ 0 1ΠᾺ ΠῚΛΠῚ 

ΘΧΟΟΡΊΓατΟΥ 7π|5Ε{π|5. ἀἸσα ται 7. ἀπ πὶ πᾶσ πὰ ΤΠ 6Π[6 
ΡΥ ΤΠ π|5. ΔΙΓΆΠΊΘΠ. ΟΠ} 105 511 ΘΟΡΙρ αν... τιῦ 
γα] ΟῚ φὐϑε πα ΟΠ ΘΙῊ 1π ΛΘΥτΤπὶ ΠΟΙ ΠΙΠ 115. 56 π|ι-- 

{||}, ΠΙ Δ ΠΔ ΠῚ ἀρ ΡΠ αν 1 ΘΠ 6 πη; ΠῸῚ (πιο ἀι16- 
«ππᾶῖ «πιο παίιρα Πα σ Πα 511, ἀθοαγοι, 56 

ἀποα σὰ ορίπἰοπὸ 4 δπι ἃς Ἀπλὰ οἱ {]} τι! ἃ 

ἱπά ἴσθι. Ἐὰμ Ὁ» οα τσ ΠῚ 5ῈΠ}0 0. τὴ ΘΕ 5 )0- 

1  Π15.. Οἵ Θ᾽ απ 6 ἢ ἀπϊμηΐ 6715 ἀθρυ θη 5, ν]π- 

ἀἸοίαμη ἱπάπποτινιιβ (ΤΟΥ Γππ| 5.06} πη ηδ πη ΑϑϑΥ- 
ΤἸουιιη πο πίθμ. 561 οπῖαπ ΟΡΙ ΠΙΟΠΘῊΙ ἱπ|1"- 
ΠΑ ΠῚ ΘΟΆΤ ΛΊΠ. 1} 86 δίιρον ΔΙ ΠΠιἀϊπθιι ο]ουΐα 
ΘΟΙΟΥτμ ΠῚ 6115 {ΠΕ αΠ ΠῚ 5} 0] οι. Ττο πὶ μι 516- 

ΥἾΔΠῚ 5. ΟΠ} ΥῸΧ 511 νανῖδ 5 σ πὶ! ΠοΔ ΟΠ Ϊἶ5., Πιχτα 
τπαϊ ποιίοποηι «6 πϊθυιιπὲ πΟΠΠ.}}1, ΟΧΊΒΕΠλὰ-- 

το πη ἀ6 1] 6 6556. 

“8. ῬοΙοβι αὐι τε ἢ} ΔΟΟΙ}Ϊ Π]ΘΠ5 Παρὰ οἱ θλῖι- 

ἀδη5 ρΓῸ ψϑυβιιο δὲ νΘυΒ 1 06}}} ἱπσϑπῖο. Ππιπο ἀὰ 
Π]Ο ΑΕ τ1} 56 ΡΘΠ5 [06 5115... {{π|88. 5110 61) [ΟΡ ΓΆ ΠῚ σΡὰ- 

ἀπαθεῖ", Ἰοσῖταν θυ ἀθπίον; δἴάτθ ΤΠ] ααΠΓ{15 

ἀἰβρθηβαίου ρει οητον ὁρῖε. Οὐ ποιδηι Ψἐϊ μι- 

Μι5 σοὶ μεμα πεονε5 {{{115 Ππιοὺς ἵτι Θοπθγαἰτοτιθ 

σα σιεπί. Οὐ ἀπίθην νὸχ μγμίθης 5: 5 ηΠο οι. 

Ῥαιτι5. ΠΟ ἷ5 ἴῃ διὰ δὶ ΟΟνΊΠ Π105 δρίβίο!α ὀχρο- 

510. ἀτι 1 : 7 πιθὸ ατιίοπι,, πὸ δἰοιεί 56ΓΡ615 

σοαμπαῖ Ενώπι ἀπἰτια 91. Τγοοι: οπῖτη νἱ{06-- 7" 

γα Πα θυ ἀθπτῖα πὶ Π᾿5ΓΟΥ 88 ΓΘϑΕ ΠΟ Π]Ὸ 56. ΘΗ 

ἐὐ Πυατα τη [|556... ΟΠ} 1056 νοοθηι μγεἰθη ται, ἴνι 
ἀϑίαα πλ ΓΡΑΠ5Ιητ[6Γ. 510 Ἰσῖταν ΘΓ ΘΠ 5. Πα Πὰ 

νοσδῖαν, ΠΟἢ Ὁ} “υϊἀαιαμι. ἰατι 4}}}16. ( ἀτιθηι- 
Δαπηοίτιπι 5ίατιθυθ {π ἀρ Ονοοβ ἀρ ο πίον 
νἴηι νου ονίι ἃ {π|6 5.5} ΠΠΟα ΠΟ ΠῚ ΡΦΖ πη, 

αἴθο τι ἀἸοα πῇ πη ἢ Θ ΠῚ 6556 θΡ  ΘΠ Δ ΘΟ ΠπίΟν"- 

τα }., 56} [150 δὲ δἰ πηι !αθ. Ατὰε [ἃ ππιπο Ἀ}0}06}- 

Ιαΐὰ εἰ ἃ ϑουίρτανα,, {ιιοα ̓ρ58 510] ὁ556ὲ Δ πη] ἃ- 
τἰοηΐ, ἃ “πο Πος. πιο ο ἃ}0 ἈΒ5ΘΠΙΔΙΌΡΙ)115 
νοσαγοῖ", Ἠδθο ἀι6Π| ΠΠΘΠ5 ΠΑ ΘΠᾶ 5. ΟἿ} } 56η10} 

ΠΟΥΪΕ 5 ρ᾽ ΘΠ Ε15., 6115. 5010 θὲ 4] νοῦΘ ΒΔ ΡΙΘΙ5 
δϑῖ, Οου]05 6556 ἴπ Ομ ἴ6 615... 5.105 ἰδιιἀ 1 ὁαιι-- 

Ιο5.. υῖρρδ ἡτι8 Θὰ 4186. Πππι πη} ϑιιηΐ οἵ ΤΟΥ ΓΘ πὰ, 

ἃ 81 Μί85. Αἵ πὶ φοθοῦμαι δὲ μήποτε. 

Ἐπ τὴ ὁ (οαϊοο5 ἔνο5 ορσῖ τὴν ψεχτήν. ν Ψψεχτιχὴν, 

πια]ο, Νος ἴα πατ]το ροϑ. τι Μ455, ἐπιθα) εἰν τὸ φρό- 

νήμια.. 

ΓΠτα Μ95, πορίυὶ. ΤΆ γοῦὸ τοῦ τε. 

Μά. 

ἄξει. 3. 

16. 8. 

ι. Οὐν.ιι 

δεοίο 

τή. 



19. 

δ0ὃ 8 

ποὴ γοϑρίοἷαι, 564 βου θῖν" ΠΣ  ΠΕτ15 5. ] 1, 

αἴθ π΄ ΘΙ ΘΒ ΕΠ 115. ΠΟ Γ ἔτ, ἘΠ Π5Π 0 1 διυιηΐ 
«{| ἀρὰ Ονάθοοβ. μα ΘΠ τ 5 ρ᾽ ΘΠ 65. : “ΙΙΟΥ ΠῚ 
αὐ 46πὴ ν ΐα 1Π| {|}0 1551}}15. ΘΓ 5. Ὑ 1115. ἃς οὐ} ]-- 
αἰτατθτι5. νο αΐατι"., 564 τὰ πθ πὶ οἴτὴ 6 παῖπτα 

ΘΟ], 56 ]]υ 11}... ΤΟΥ ΠῚ ΦοΊΠΘ θα ἢ αἰ {π|6 α[ο-- 

ΟἸΟ παι 1Π ΔΘΓῸ σΟΠ ΓΙ Πσθη τη αἰβρυταπῖ, Θοι]05 

51105 δά απη σ]ΟΥἹὰ ΟἸ οι Πν ΘΘ[Π1Π0. 
530. Πίαϊε οπῖπι, [πὸ [οτεϊἀϊπὸ βαοίαμπι, εἰ 

δαριοπίία ργυμάθπίϊθ ατίογάμι 1δΥ υΐγι0 5. 52η-- 

«αν αἰπηι,. οἱ Πονγιἐτπιθπν θαγιίηι ἀορτιδάανον. Εἰ 
οοποιίίαηι οἱνίία! 65 πανίαἰας5, δὲ ππαϊ νοῦ ϑιισι οΥ- 

δθιπ σομιρΓδ]ιοπάίαην ἡταάμῖς., φιακὶ πίάϊαη., 

ψιιασὶ ονὰ «ἰογοίϊοία (οἰΐαπι. 171 ποτὶ οί φιὶ 
εἐἰιῖαϊς πιὸ, αἰ οοπινααάϊσαι πε ιῖ. Ναιπο. Ρ] πὸ 
δὲ Πισα]θ που ΘΥΡΟΏΪ  οἴλν ΡΥ ΠΟΙρθὴ. γοσαγνΙ 

᾿ηΘ η΄ ΠῚ ΠΙΔσΠΔΠῚ., Θὲ ΟΠ" ΠΟΥ ΠΟΘΙ 56. Α1{1- 

ΤΠ] οῖα, ἸΡ ΟΡ ΓΕ} Ὶ1ΠῚ 5. ΠῚ ΠΉ 1 τι πΔ Ὁ] γ θυ ον ται 78-- 
Οἰαπ ΠῚ. 5. ΤᾺ 115. τιδῖι5. Θ5ὲ Δάνθυβιιη (6 }01}65 οἱ 
1Π ΠΡ ΠΟ 5. : 514] 46. Οἴμ πὶ ΟΠΊΠΪ ἀπ] Ρ 1 Π 6 οἷ 
᾿π θυ] Πα] τα" ΟἸΠ6. ΘΧΟΙΗ ΘΘηι5... ΥἹΡΌΒΉ 116 
81185 [Πα ]ναῖ ᾿ην οῖα5. 6556. οἱ ἱποχριισηα}}}1 65. 
Ετθηϊη. ᾿ἴὰ σ]ονἸ] σάτα", “πα 5] δὰ ατι85 ν 6Π16Γ, ἴπ 
δι1ἃ δϑϑϑηΐ Ῥοίθϑιαίθ, δἵ {π|ᾶ51] {1180 ἈΠΙΠ1Ὸ (ἰ6511-- 

ΠαρΡαϊ, οβδθῖ ΘΠ ΠἾΠῸ ΡΟΡ δοίανιι5. Ομ  πἰαπη. ΠΠ] 

Βα] τὰ πϑϑι δ τ αττ|5. ἀ0 ΡΟ ατιι5.. ΠπΠΘῸ. 4 1|5- 

4πδπὶ ῬΘρΘγ τα ἀπ γοϑιβίαϊ, σα πη {π|6 Ἰπδοοθββα ἰὴ 

ΔΘ] λι5. ΤΠ ΠΓ} 1} 115. Βα θ᾽ τὰ. ἃ {πι6 ἸΠΟΟ ΡΙ ΘΠ Θη- 

510116. ΘΟΠΒΙΠΠιπλ μλ]Πϊ σαρροίαι.,, Ἰάθο,, ἱπάαῖὶ, 

«{1ιι {ἐγ ατι ἐολ πεῖνος σογίζηι,, οἱ ἠογεἰμάϊτιθηι ἐα- 

τῖιπ ἰοργιο αν οτ. αν τι] σ θη 5 ΟῚ Π65 ΘΟΘΘΘΙῸ 
ἀπ ρ 0 ΠἸΘῸ 56. 51} 106} 65. ἀὰπαιπ ΟΠ Πΐτι ἐδ υ ηΪ-- 

ἢτπ} Θ ΠΟΙ ΠῚ 5. ΑἸ ΠΟΘ τὰ ἃς ΡΥΙ ΠΟΙ τι ΠῚ} ΠΊΘΙΠΠ}. 

Ναιπο. δηΐμὶ ππαπιςριιθ. σ6η5 ρΙΌρΥ 5. ΠΡ ΠΡ ιι5 

ἀἰνιβα θὲ οἱ ἐϊδιϊποῖα. ἃ] αἰτονα. ΘῈ] 15. Ἰσίταιν 
ΘΘηΕπιΠι [θυ ΠῚ] 5.5 Θὰ5 ΟἸΠΠ65 Υἱ Δα Ισαπ., τὶ 510 

ἀπ Ὲ1}}} ΤΘΘῺΪ πιδὶ βοθρίιπη γθάϊσαπῖαν. ΕῈ γογιὶ- 

ιαἰνοπι δαάριοπ ἀοργι αν οι. Ἐὰ' ΒΡ] ονιιαὶ πο- 
5{Π|0τ15. Δἀθηρίονιιη αἰν 510... “τι. ἃ ψ]ΟΙΟΥΊτι5 
{πεν ρυαθάα. ἀϊοῖτιιν,. οὐ! ᾿ρϑὰ ν]οίουο5. ἸΠ[6}" 56 

ῬΑΡΕΠιιπττα", 5ῖν ΓπΘυηἴ σου ΡΟ ἃ σαρεῖνα, βῖνο ρ6- 

οονὰ αἰ] τὰ, 5ῖν 6 αιϑορίαπι ἃΠ1ὰ ἃ υἰΐληὶ ΠΘΟΘ5- 

8. 81. Νῖββ οἵἴῆπεβ. ἘΔ χαὶ οὐκ ἔσται, εἰ ποι 

δ». 

ἃ ἘΔ εἰ Μ55. ἐπαγαγεῖν, τόν τ ὉΡῚ ὁχ βι ρου ον θ ι5 

σἰάοίαν. 5 ρρ] ἐπ ἃ Ῥυαροβιο διὰ ἀπίο ατιϊουϊαπι 

τόν. 

» (οάοχ Ἐν. 

Ρημαθπεῖα πε ὶ οΡίϊυϊοπὶ ονποαῖα. ΑἸῖον 

, 
1. σαπὶ Α1115 {1 }ὀὰι5 σύνεσις ἀνεπίληστος, 

(ολ Ρ  Πξιι 

(οὔοχ εἰ Βερ. βεοιπῆιβ οὐὐπὶ Ἐ1{15 σύνεσις ἄνε 

οἱ 

ΑΡΡΕΝΌΪΙΝΧ ΟΡΕΒΆΌΜΝΜ 5. ΒΑΘ ΜΑΟΝΙ. 

σχίστοις τῆς σαρχὸς πάθεσιν ἐγκαλινδούμενον, τὰ 
δὲ 

" 
χαι 

περὶ οὐρανοῦ χαὶ ἀστέρων, καὶ τῶν αἰθερίων, 

τῶν περὶ τὸν ἀέρα συμπτωμάτων φυσιολογοῦν- 

τες; δόξαν τινὰ ἑαυτῶν τοῖς ὀφθαλμοῖς περιτ τιθέασιν. 

ἘΞ Εἶπε γὰρ; ἐν τῇ ἰσχύϊ ἱ ποιήσω, χαὶ τῇ σον 

τῆς συνέσεως ἀνελῶ ὃ Ὀρῖο; ἐθνῶν, καὶ τὴν ἰσχὺν αὖ- 

τῶν προνομεύσω. Καὶ σείσω πόλεις χατοιχκουμένας, 
᾿ 3 ΄ φο ἊΝ τσ τῇ δ Ἔ 

χαὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην καταλήψομαι τῇ χειρὶ ὡς 
Η Ἄ ε ᾿ , ον 2.» ΡΕΊΥ, Γ 

νοσσιὰν, ἢ ὡς καταλελειμμένα ὠὰ ἀρῶ. Καὶ οὐχ 
Ε » Δ Ν ΨΥ ΄ “ἂ τ πὰ Ξ Νὺ ε 

ἔστιν ὃς διαφεύξεταί με, ἢ ἀντείπῃ μοι. Νῦν ἑρ-- 
, ᾿ τονε ἐν ΞΟ 

ἐεἰατεα σαφῶς διὰ τί μέγαν νοῦν εἴρηκεν αὐτὸν , 
Ξ ἘΡΑΤΣ 

χαὶ διὰ τί ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐὖ- 
, 

501 τοῦ ἀπειλεῖ τὰς χολάσεις τ ὍΣΣ " τὸν χύμπον 

τὐιἀϊπὶ φ]ουίαο. Θου!ονιηι οἿπ5. ρασπαβ. αἴσαο 5ρ- ὦ οὐτοῦ τῶν ῥημάτων, ᾧ κέχρηται κατὰ τῶν ὑποδεε- 

στέρων, μετὰ πάσης πιχρίας αὐτοῖς ἀπειλῶν πᾶν 

εἶδος ἀφανισμοῦ, Ομ ΟΝ ἑαυτοῦ χαὶ ἀνα ταο 

Ὥς γὰρ Κύριος 

τυγχάνων ὧν βούλεται, χαὶ πάντως ἐπιτελέσων τὰ 

γιστον λέγον εἶναι τὴν δύναμιν. 

χατὰ πρόθεσιν, οὕτως ἐχόμπαζεν. ᾿Επειδὴ πολλή 
"3 ΄ ᾿ Αὐς δὸ κὰν Ἄν κοδτι 

μοί ἐστιν ἱππιχὴ, χαὶ πεζικὴ δύναμις, καὶ οὐδεὶς 

ὃ ἀνταίρων, χαὶ ἐπειδὴ ἀπρόσιτος ἣ ἐν τοῖς στρα- 
Ὰ , Υ Σ 

τηγικοῖς σοφία μοι πάρεστι, χαὶ ἣ "ἢ σύνεσις ἄνε- 

πίληπτος διὰ 
3 δ ἰσχὺν 

ἔθνη τῇ ἐμαυτοῦ ὑποχύπτειν βασιλείᾳ συναναγ- 

᾿Ξ ἘΞΑ, ΓΕ ἘΞ τ: 
τοῦτο, φησὶν, ᾿φελῶ ὅρια ἐθνῶν. 

᾿ Α “ὦ ΄ Ψ' Ν Ἂ Β χαὶ τὴν αὐτῶν προνομεύσω. Πάντα γὰρ τὰ 

“ -Ὁ τ εἶ Δ 

χάσας, ἕνα τῶν πάντων ποιοῦμαι ὅρον, τὴν ἐμὴν 

ἐπικράτειαν. Νῦν γὰρ ἕχαστον ἰδίοις δροθεσίοις ἀπὸ 
ἜΝ ΤῊ πἶννΣ Η ΕΝ, ΤΣ ἐδ Σιν πσος τ, 

τοῦ ἑτέρου διώρισται. ᾿Αφελὼν οὖν αὐτῶν τὰ ὅρια, 
ον ψ ς ἜΡΙΣ " , ᾿ 
ὑπὸ ἕν σχΐπτρον τῆς ἐμῆς βασιλείας γενέσθαι τὰ 

πάντα “ ὀυγαιογ κε σο α Καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῶν προ- 

νομεξύσω. Προνομὴ ) λέγεται ἣ ἐν τοῖς πολεμίοις τῶν 
μΥ̓ 

ἑαλωχότων εἷς τοὺς ΠΕΣ διανομὴ, ὅταν ἢ 
«ω Ἄ 

αἰχμάλωτα σώματα, ἦ τινα τῶν βοσχημάτων, ἢ 
Ξ ; τῷ 

ς ἄλλα τινὰ τῶν κατὰ τὸν βίον, οἱ κρατοῦντες ἐν ἀλ- 
[Ὰ Ν ᾿ 

λήλοις" διαλαγχάνουσι" καὶ ἕχαστος χατὰ τὴν προσ- 
“- ἃ Εἰ φῶ, ΄ Ἂ ΑῚ ποτα 9 τ - ’ τ νξ 

οὖσαν αὐτῷ ὑπεροχὴν τῆς ἐχ τῶν λαφύρων προ 

νομῆς ἀξιούμενος, οὕτω μετέχει τῶν ἐχ τοῦ πολέ-- 

Καὶ τὰς νῦν, φησὶ θιδρυμέ αγίως μου. Καὶ τὰς νῦν, φησὶ, χαθιδρυμένας παγίως 

πτος, σον διε ἰπισοτιρ" ]ιεησίϊο, Ἦοσο ἃπ {ΠῸὺ τποάὸ 

Ἰεσαβ, βάσαση ΤΌ Ιου. ἸΝοιανί πηι Ιοσὶ φυϊήοπι ἴῃ Ἀδρ,. 

βϑοιπάᾶο ἀνεπίληπτος : 584 ἴῃ οτὰ ΠΟΣῚ βουιρϑις Πρνὰ- 

γἱαβ ἐν ἄλλοις ἀνεπίληστος. 

“ ΑΒΕ αΪ ἴτὸ5 1ργιὶ τὰ πάντων συναναγχάσω. 

ἃ (οάϊοοβ ὑπὸ διαλαγχάνωσιν. Ράσ]οὸ Ρμοκὲ δα. ααγ- 

ἀι5 οὕτω μετέχῃ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

τὸ ἐᾷ ᾿ 
ς πόλεις σείσω,, χαὶ κλονήσω τῇ ἐμαυτοῦ δυνάμει, 

“- Α 

χαὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην χαταλήψομαι ἦ τῇ χειρὶ 
3 Ξ ἘΞ ΕΟ ΝΥΝ 

ὡς νοσσιάν. Ποῖος γὰρ πόνος, νεοσσοὺς ἀπτῆνας ἐπὶ 

τῆς χαλιᾶς θαλπομένους παρὰ τῶν ἐχτρεφόντων αὖ- 
νον Ἢ ἜΝ 

τοὺς ὀρνίθων καταλαδεῖν τῇ χειρὶ, μήτε πτερῷ χρῆ- 
,ὔ ᾿ ΠῚ τ ᾿ , ΨἜΕ ΝΕ 32 ΙΆ 

σθαι, μιήτε ποσὶ πρὸς φυγὴν δυναμένων; Εἶτα ἐπι 
: : 

τείνων χαὶ τὴν χαταφρόνησιν τὴν εἰς τοὺς ἀνθρώ- 
αἱ ᾿. ὦ Ὁ ͵ »Ἤὄψ.Ἅἢ 551 

ποὺς», καὶ τὴν 5 ἑαυτοῦ ὑπεραίρων δύναμιν͵, οὐδὲ 
ε Α Ἃ οὶ 
ὡς νοσσιὰν, φησὶ, τὴν οἰχουμένην, ἀλλ᾽ ὡς ὠὰ, 

ΠΕ : ὅς χγε 
πσὶν, ἐγχαταλελειμμένα,, οὕτω λήψομαι, Καὶ οὐκ 

ξστιν 
-ὦ ΓΙ .» αὔ ΞῈΞ ΄ - ἢ κ5 Ξ ἤ 

ὃς διαφεύξεται με, ἢ ἀντείπη μοι. 

Ὡς μὲν οὖν πρὸς τὴν λέξιν, ὁ τῶν ᾿Αστυρίων 
- "Ὁ 5 - ἢ ᾿ δ Ὁ - «".» Α 

ἄρχων ταῦτα ἐρεῖ διὰ τὴν χατὰ τῆς Ιουδαίας χαὶ 
: , : 

Σαμαρείας εὐημερίαν ὑπερφυσηθεὶς τὴν διάνοιαν, 
Α ΄ν , Ὡ ν Ὁ - [4 ΄ὔ ἘΦ ὧν 

καὶ ἡγούμενος πάντα ἐξ ἐπιδρομῆς αἱρήσειν τὰ ἔθνη, 
.«᾽ εἰ ᾿ - ὃν, , 55 Ὰ: ΄ 

χαὶ μηδένα ἕξειν τὸν χεῖρας ἀνταίροντα, ἀλλὰ παάν- 
τῷ πε αοΝ ΗΝ 

τα μὲν ὅρια ἐθνῶν τῇ δυνάμει αὐτοῦ συγχυθήσεσθαι, 
᾿ - ΡΥ - Α , ,ὔ - , “ 

δονεῖσθαι δὲ πᾶσαν τὴν οἰχουμένην τῷ φόῤδῳ τῆς 

ἐπιδηυίας αὐτοῦ, τὸν δὲ εἰς χεῖρας ἐρχόμενον εὐα- 

)ωτότερον εἰναι ἢ γεοττῶν ὄρνιθος, ῥᾷον δὲ ἀρηή- 

σεσθαι τῇ δυνάμει αὐτοῦ ἐφοδευούση τὴν ὕφ᾽ 
-"Ἤ ᾿ ΄ Ἄ ε “ “74 ἘΠῚ 

πᾶσαν οἰχουμένην, ἢ ὡς ἂν τις λάῤοι ὧχ, 
“ ΄ 5 Ὗ 5 , - 

μα τῆς θαλπούσης αὐτὰ χαὶ ζωογονούσης ὄρνιθος. 
3} Ὶ Α ’ ϊ 

ἐπειδὴ δὲ ἡ ὑπερηφανία ' ὥσπερ μείζων ἐστὶν ἢ 
“ ΄ ᾿ ἊΡ ΔΑ ᾿ ΄ 

χατὰ ἄνθρωπον, πρέπειν τινὲς ἐνόμισαν τὰ δήμκατα 
ττὸ ᾿κι 3... τι φ ΦΞΎ ἢ “ ΡΝ - 53 ταῦτα τῷ ἀληθῶς ὑπερηφάνῳ, τῷ τραχηλιάσαντι 

δ, 
στατΊ 

ὮΝ κα τς -" ΓΝ 7 
ἢ., χαὶ εἷς τὴν ἑαυτοῦ χαχίαν ἃ συναποστή-- 

σαντι αὐτῷ τὰ συνεπαχολουθήσαντα αὐτῷ πονηρὰ 
᾿ ες Ν 

πνεύματα. ᾿Εχεῖνος γὰρ ἑαυτὸν καὶ νοῦν οἴεται μέ- 
ΤΡ ς “γ τὰ δύπλὰ - ι 

γᾶν, χαὶ φανταςεται τα Ὁ ὴλ περισχοόπειν. χαι 

- - ᾿ 
ἀπειλεῖ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην 

᾽ ᾿ 
ὑφ᾽ ἑαυτὸν " ποιή- 

[} Ἂ “«“ ΄, ψ 

σασῦαι" ὅς γε οὐδὲ τῷ Κυρίῳ ἐρωτήσαντι, πόθεν 
“, , “ - 

πάρεστι, παρητήσατο εἰπεῖν, ὅτι Περιελθὼν τὴν 
΄ΞᾺ . “'" ΔῈ ἊΨ ἣν σι θα μτν κ᾿ ὑπὸ τὸν ἥλιον, χαὶ ἐμπεριπατήσας τὴν ὕπ᾽ οὐρανὸν, 

᾿ γ8 τὶ ξ χ, ἡ - 
πάρειμι. Οὗτος ἐτόλμησε καὶ τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς 

6 51. αἴονζαο (οιη ἢ 5:} Οὐάἄοχ εἰ 11. Ἅὸχ πόλεις 
ἴῃ απέο οὐ εἰς ἀοϑι ἀεγαθαίαγ. 

ΓΈΛΙΙ τῇ ἐμαυτοῦ χειρί. ὕπιι5 (οὔοχ τῇ χειρί μου. 
ΑἸῈ Μϑς. 5 παρ] οἴ ον τῇ χειρὶ ὡς. 

5 Νεἴογος. ψφυΐπηιιο ΠΡΥῚ αὐτοῦ. ἘΔῚΠ νεγο εἴ Βες. 

βοοιπάιις ἑαυτοῦ. ΑἸΙ απο μοί θα 1 χαὶ οὐχ ἔσται. 
ΑἹ Μβ5. οπιπεβ καὶ οὐχ ἔστιν. ΠΡΊ οπὶ Ἀδρ;. ῥυῖπητι5 ἄν- 

τείποι: 

" δὶς 5, Αἴ σα νεῦττ τίων ὄρνιθος. 

ἘΒΑΙΑΜ ΡΆΟΡΒΗΕΤΑΜ. 

Ἐξ -- ᾿ 562 
χατὰ τοῦ παντοχράτορος, τῷ ἀνυποτάχτῳ χαὶ ἀπο- Α 

809 

ϑανα, ΑἸ 116 ΠΕΠΙΒ4 Ϊ54116 ΡΓῸ 51ιἃ ἀἰσηϊίαῖθ αἴθ 
ῬΓοβία μια ΑΓ ΠΠΟΠΘΠῚ ΒΡΟ]ἸΟγιιη ΘΟ ὨΒΘΟ ΜΙ ΠΙ5 

Ἰιος Ῥαοίο γθυλπ} ἴπ ΒΕ]]Ὸ σαρίαγιιπη ρΑΓΈσΘΡ5 {{. 
Εὼλπ πιιπο, ἱπατῖ, πγθ65. ΠυΠΉ ΓΘΥ 58 1115 σοποι- 

(ἰδ 5, ΤηΘΆΠ 116 τπηἶτι5 γἱγεατθ Θχ ταῦθα 0, ἃς ΟΥ̓ΡῈ ΠῚ 

τ] νΘΥΒΊ "ΠῚ {π|ᾶ51 ΠΊΕ τι ΠΔ ΠΠΔ ΠῚ ΘΟΙΠΡΓΘΠΘπδηι. 
Ετϑηΐμι δαί τ5. ἰάθον {πϑυῖς ρα ]1Ὸ5 Ἰπυ πο γο5 ἃῸ 

Ἰπηρ] Π105., 1Π Π115 ἃ} ἀν θι15 (1186 605 ΘΠ ΡΠιμΐ, 

οα!οίαοϊοβ, πιά πὶ ΔΡΡΓΘΠΘ ΠΡ, οὐπὶ ΠΕ π|6 ρθη- 
πἶ5, ποι ρϑά θιι5 πΗ δα [πτὰ πὶ ροβϑίπιῦ Ποϊη 8 

σοπ θηλειι πη δἔϊαπὶ {π|0 ΠΟ ΠλΪ Π65. ΡΓΌΒΘΖΆΙΓΙ, πηὰ-- 
δἰ5. ΘΧΔ ΘΟ Π5.. 5ΒΔΠΊΠΠ6. ΡΟΙΘΠΓΙΔ ΠῚ τ {τὰ τη0- 
ἄπιπὶ ΘΧ ΤΟ  ]Θη5., ἘΠΊ  ΘΓΘΙΙΠῚ ΟΥΡΘΠῚ 5 ἱΠΠ 11. Π6 τι 

πίάτιπι αυϊάθηι, 5θ 4, πηπῖξ, “ταδὶ ονὰ ἀθγεϊϊοία 

βὶς σαρίαμη, ἴδ 6εΐ ψιῖὶ οἤπιβίας τπθ., απ οοπ- 

ἐγασϊοαὶ πιιβιῖ. 

ΟΔΡΌΤ Χ. 

φή0. ϑᾶποὸ αιοά δὰ παιίνιιπι δὲς ΡΓΟΡΡΙΙΠῚ 
γΘΥΟΥ ΠΣ 56 Π511Π) ἀἰΠΠθῖ, ΑΘΞΥΓΙΟΓΕΠῚ ὈΓΊΠΟΘΡ5 
Ἰάδθο πδθο ναὶ ἐϊοξιηιιθ., {πο ππαχῖπιθ Ὁ ΓῈ5 

οοηΐνα “παραὶ εἰ ϑαυηδγῖδπι [6] 1ΟἸτο τ σεβίαβ οἵε- 

γθη τι ἀπίῃ] θϑϑϑῖ, ρυςγοί 116. ΘΨΕΓΘΕΓΊΙΠ 56 
ΡΥΪπιο ἱπηρθίιι θη θ5. ΟΠΊΠ65, δἱ {πἸ ἘΠ ΓΈ 6558. πΠ6- 

ΠΪ ΠΟ. 4 Δνθυϑιι πη. 56. [ΓΟ ΠΘΓΘΕ ΠΙΆ ΠτΙ5., 564 

ΟΠΠ65 ΘΒ ΘΠ ΤΠ) ἰΘΥΠΉΪΠῸΒ5. 51ὰ Ὑἱγ [6 - ΠΟῊ [Ἰ151}1Π} 
117 σΟΠ ΠΟΥ ΘΠ π|π| 146 Π} 6556. [οἴ ΠῚ ΘΓ ΑΤΊΙΠῚ 

ΟΥ̓ πὰ τηδῖτι ἀν ΘΠ τι5 ᾿ρ51τπ|5.., δὲ διὰ πὶ {11 1π πηᾶ-- 

Πτ15 6] 5. νη Πγ15 Θϑϑθὲ., [ΟΠ 1π|5. {πιὰ πΔ ΘᾺ }Π1Πὸ5 
ῬΌΠΟ5 ἃ 56 6558 ἃρργεϊιθοπέδθηδιιι, ἀἴάτιθ. ἐθέτι πὶ 
4 5ι} 5016. δϑὲ οὐυβθειη ἃ 5110 ΘΧ θυ οῖτιι ΠῚ ΡΘΕ ΠῚ 
ἔδοϊθπίθ πϑϑοῖϊο ΠΗ ΠΟΥ 5. θαι Πὶ ἱγὶ,. “ΙΔ ΠῚ 5] 
{π|5 ονὰ , 4185 αΥὶ δαήδθηιν [Ὀνοπίθ ἂς [δουπάαπίθ 

«ἰδϑε θυ πτπι., σάρογθε. 56 ἀτ8 6} 50 611 511- 
ΡΘΥΡία πιὰ ]ον 65. 4υᾶπ [ογὰϊ Ππιπηᾶ πα σοπ [πο : 
Ῥαϊζαπε ποημ.}}1} γουθθα ἰπδος οἱ ἡ11 γ ΘΓ ΘῈ ΡΟΓΡιι5 

δϑὲ, σοπύ θη : 4π| συν θΘ πη Δ νοῦβιια ΟΠ ΠΙρο- 

τοηἴθ πὶ ουθχὶξ, ἀθιγθοίδιοηηδ πη ροῦῖο ἀδίθοϊε, οἱ 

Δ ΠΕ ΠΟ 5 5ΡΙΓΠ 15 411] 56 5θααπιεϊ Ππργα πε, 1Π 5118 ΠῚ 
ποαιταπι ἀἴαπθ ἀδίθοοποπι ἱπηρι}1:. ἘΧΊΞΕ μας 

Θπῖηι 116 56 δὲ τη ηἴ6 ΠῚ ΠΙΔΘΉ 8 ΠῚ 6556.7, ΠΟ Π5Θ 16 
ΒΡΘΟΙΪΑΓῚ 56 Πηᾶσ Πα, δἰ 56. {|| } 6 511Π| ΟΥ̓ΌΘΙῚ 511} 

581. (ΠΟ Π 6 ΠῚ 51: ΘΟ Πα Γι ΠΔΏ ΘΟΠΊΠΩΪ ΠΑ ΠΙ : {|| 

ὉΠ Π6. πθ Πομπηΐπο “αϊάθηι ᾿πίθυτοσα ΠΕ, πης6 

τ [Οοά. 491 ὥσπερ ἴπ πιαυσίπα ἰαπίμμι μαρεξ αα- 
βουρέτπη. 

ι είενεβ Ζυδέπου. ΠΡΓῚ συναποστατήσαντ' 

ΑἸΗ ἄτιο οὐτὴ δ 115 συναποστήσαντι. Τ᾽ ἄοπ Ξὲχ Δῖ55. 

συνεπαχολουθήσαντα. ἘΠῚ συναποχολουθήσαντα. ΓΑΒ τα- 

ΤΊτ5 ΑΙ Π4015 ἴπ ππαυσῖπε ἈΟΡῚ ΦυαγΕ ἴα ΞογΊθοη5, περὶ 

τοῦ ἀντιχρίστου, πος Ιοοο 4ε Απιϊολιτῖσίο Ξουπιοπειει 
δ556 ἁπποπιῖΐ, 

Ῥϑις ῆἴος. ἘΠῚ τ ετο πειήσεσθαι. 

ἦ. Ππὲρ.ν8. 

{:}- 
1νϊεηνν 9. 
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ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚῸΝ 810 

το ον αν ἀϊοονο : δοσίσψιαμι οἷν- 

δεινὰ δάμη {τι σι σοἷο ἐδ, οἱ οὐαηιιιϊανὶ πεῖς 

νογδάηπι “π σειν οἰοἶο ἐχςίαϊ, αὐϑιηι. Ἡϊς εὐ θο- 

[ΟΥπ5. ΟΥΘΑΓ ΡῈ. ΔΠΙ5115. Θ5Γ [ΟΡ ΓΟΡΠὰ 
οϑίοημθυο, ἂς ἀϊσονο : φο ΟΠΙΠἰὰ ΠιΘὰ 5ΠῈ : 

παιπο ᾿σί ται" δὲ ρυοο  ἀθὴ5 ΔΦΟΡΆΥΟΥ]5. Π10 7, πόθο {ΠῚ 

ΠΪΠῸ 

4ἀ}»Ὸ. Εονίο ᾿σίτιμ" ΡΟ. ΑΘΘΥΡΙΟΥ ἢ. ΓΌΘΘΙῚ 1πα1- 

ον Θου ρίανα βθθοῦ] Παι]}τι5. ΡΥ ΠΟΙ ρ μη. οι Πτι5 

ΠΑ ΠΝ 16 ῬΥΙ ΠΟΙ ΘΠ. 5856 1} ΠΟηλΪ Πα ν, ἀϊσθηβ : 

Δῆαιο ργίπιοορα Ππιγιι5. τατισιϊ οϊοϊθίιι {0 ας. 
1ὰϊ ράϊο ροόβὲ : ὕΨώην πο πεῖ ἰοψιίατ υοὐνῖ- 

δοίην τ ΤΠ ὁπὶϊ ὀπῖπι ργίσιοθρα πιιπαϊϊ [αι γι5., εἴ 

ἐπι ἢιθ ποτὶ παῦεὶ ηιϊσιαηι. θυθοῖουθα ΡΥΪποὶ- 

ΡῸ5. πο μάτι, δὲ. πη μ1}}}} φοηετιπι }) 8 οι 
ΘΟΠΒΓ ΓΕ ϑιιπ1ν τ 5᾽ ΠσῚ 115 σΘΠ [65 51] 58] οἴ α5 

Οὐδιο ἴαπι ἀο {ποαπῖτι", οι πο α αι) 11 ΔΊΟΥ - 

505 ἴπ (λητῖοο : Ομαπείο εἰϊνίάοναι .1{{ὲξ5ῖηιιις 

ϑοηίος, ἡπαπίο εἰϊοοηιϊπανὶι {105 «1«0ἀπ|., οοτι- 

ϑδἔζε ΓοΡηῖτιος. σοπίζιηι σδοιιτιείιιχι. τυϊε ΘΓ {Πηι 

απϑοίοτγιιι ])εἰ. Ἐλ’ υυνϑιιβ ΑΡΟβίο τ αἷῇ : δ86- 

Ρἱ ται αἰίθιν ἰοψιιίπιιι", ποῖ διδοιϊ ἱπιγιι5., 

ποι μγϊποίρτην δοροιεἰϊ ἐειι7ιι5 : 

Τ οὶ Ξαριοπιίαηι., φαηι πθηῖὸ ρΓϊποίριιηι μπι}1ι5 

σδοι σοσπονῖι. Τὲν Ἰτθυτιηι ἀρ Ἰλαηϊοίοια. 6 

Ῥυϊποῖρο. ααοάδμν. ῬΘΥΒΆ ΡΠ, ΟἹ 46. ΟΥοον 

ΡΥΪποῖρο τ ππθηπο. Ναμι ἰτὰ Π ΔΒ] ΟΙ ΘΠ] Αι] - 

τ ΔΉΡΟΪι5 : ΕῈ ὁ50ὺ νοπὶ τὶ οΥ ὶς {ιὶ5. Ει 

ΓΖ ΩΣ τοδπὶ Ρεγξαχγίιν δἰθιῖς οοπίτα τη6. Εἰ 

Θ006 ΜΙΝ ΘΙ τιπτι5 εἰ ρτὶποῖρίνιι5 ργπηῖς ὑδ- 

τὶς αὐ «παϊϊᾳπάτμν πιεῖ οὐ ἴρδιη τοϊἱψιί ἐνὶ 

σοὶ ἰἸοφιιίηνιτ" 

οτεηι ργϊπορο τοσπὶ Ῥόγσανεπι. τὰν αἰϊχυιαπτο μοϑὶ 

ἃ : Εξ6ρῸ ΣΕ α ΔΙ δια: δἰ ργίποορς (Οτιδοογιηι 

φοπίοναι. Ἐονίαβθο ἰσίταιν 51 ἰεθο ἀἰοία πὶ ὁχ 
ἀἸά ΡΟ] γρουθοπα., 5Ὲ ΡΟ} ῖα. {ΠΠπ5 πὸη ἴῃ πο- 
1} Π65., 566] 1ῃ 501} 114} 65 αι} ΘΧ᾿Πηϊὰ5. ΝΠ τ [605. ἴπ- 

ν ΘΠ ται. 

φήτ. Λιηιψιὶα οἱονία χει" ςΘοιιτὶς δίπθ ο- 

εἰμί ἱπ ἰρδα 9" απ Θααἰζανίίι" 5ΟΥΓα δἰσπιθ ἰγαὰ- 
μοπίς ἡἰαπι ἢ πὶ οἱ ψιῖς (οἰ ἰαὶ υἱλράηι., ἀμ {ἰ- 
ϑπιηι. Π ̓ ς νοῦθα ΟΡ] σΔ ΠῚ Θὲ. ΘΑ Ρα μα ΠΓ ἃΡΡῸ- 
Θαπ απ ΡΥ ΠΟΙ ρῚ5. ΑΒΒΥ ΡΟ 1}. (απ πὰ ΠΠΠ 6. ὁ 
ἴὸ 50 Π115., Ζπἀϑὶ {τι 515 4] ορα5 σθηῖοβ., Οἵ α- 

Ἰηΐτυννι ρο θη ἅ{π|5 θη] ] 1 }15  Ν μι ΔΙ ΙΟΓ1] ΒΘ οι 5 
δια μι γα ΟΠ ρᾶΓῚ ΡΟΒ51: Θ]ΟΥΙΑΥῚ 5, [ΔΙ 118} 5] 
ἰπ ΟΠ 65 Θὲ ΘΧΟΘΙβὰ5. ΔΙ] Ο 65. 1π ΤΟΥ ΤᾺ ΠῚ (6) σοΡοῖ., 

5ουγὰ ΠΠ 46. πια51 σου ραοία σοπτ πιὰ Πἰσ πὰ ΕΠ- 

πε ονοι. ΑἸ ΑΘ 560 15. ΠΟ τ 118} ΟΔΡ 1 51ΠῸ 

Δαιίψυ ἀγὸ5 ΠΡ δεῖξαι πάσας τὰς βασι) 

ἵν. (ἰσοχ τὐὰῖι5 δεῖξαι τ ἃς βασιλείοις πάσης τῆς γῆς. 

ἃ ΜΝ οτογος απο! ΠΡΥῚ εἰρημένα, 

ξ΄. ΒΆΞΒΙΠΙΙ ΜΛΟΝΙ. 

εἴξαι τὰς βασιλείας τῆς γῆς, χαὶ εἰπεῖν, 

ταῦτα πάντα ἐμά ἐστι" νῦν οὖν ἐὰν πεσὼν τ προσ- 

χκυνήσης μοι, σοὶ δώσω. Τάχα οὖν τὸν βασιλέα τῶν 

ὃ λό- 

γος αἰνίττεται. Καὶ γὰρ ὃ Κύριος ἄρχοντα ὀνομάζει 

τοῦ αἰῶνος τούτου, λέγων " Νῦν ὃ ἄρχων τοῦ χύσμου 

Β ἢ ἈΝΕ τὴ ἘΠ χορ α , 
Ἀσσυρίων, τὸν ἄρχοντα τοῦ αἴῶνος τούτου. 

»Ὲ ΚΞΝ 

ἔξω. Καὶ μετ 

ἔρχεται γὰρ ὃ τοῦ 
ἐπ ᾿ ΞΡ; ΔΝ 7 ᾽ 

χαι ἕν ἐμοῖ οὐχ ἔχει ουοξν. Ι 

τούτου βληθήσεται ὀλίγα: Οὐχέτ' 

πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν" 

μου ἄρχων, 
3 πολλοὶ ἄρχοντες, οἵ ἐθνάρχαι τινὲς, διατεταγ- 

νιν 
νοι πρὸς ουλαχὴν χαι διατήρης σιν τοῦ ὅτ᾽ ἕχυτ ὧν 

- στ Ξῃ ο δἣδ ὧν ἕχάστου ἔθνους, καθά φησιν ὃ Ἰωῦσῆς ἐν τῇ δῆ" 

τε διεπιερίξεν ὃ Ὕψιστος ἔθνη, ὡς διέσπειρεν 

υἱοὺς ᾿ΑΣ δὰμ, ἔστησεν ὅρια ἐθνῶν χατὰ ἀριθμὸν ἀγ- 

Σοφίαν γέλων Θεοῦ. Καὶ πάλιν ὃ ἀπόστολός φησιν 

δὲ λαλοῦμεν, οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου, οὐδὲ 

ἀλλὰ λαλοῦμεν Θεοῦ 

τῶν ἀρ- 

γόντων τοῦ αἰῶνος τούτου" 

σοφίαν, ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου 

ἔγνωχε. Καὶ πάλιν ἐν τῷ Δανιὴλ ἄρχων τις Περ- 
- ᾿ ὯΝ κη5 5"» 7 ΓῚ , ΄, ᾿ 

σῶν, καὶ ἄρχων ᾿Ἰδλλήνων ἀναγέγραπται. Λέγει γὰρ 

“πρὸς αὐτὸν ὃ ἄγγελος" Καὶ ἐγὼ ἦλθον ἐν τοῖς λόγοις 

σου. Καὶ ὃ ἄρχων τῆς βασιλείας Περσῶν εἱστήχει 

ἐξεναντίας μου. Καὶ ἰδοὺ Μιχαὴλ, εἷς τῶν ἄρχον 

τῶν τῶν πρώτων, ἦλθε βοηθῆσαί μοι΄ χαὶ αὐτὸν 

χατέλιπον ἐχεῖ μετὰ τοῦ ἄρχοντος βασιλείας Περ- 

ἐξεπορευόμην, φη- σῶν. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα, Καὶ ἐγὼ 

σὶ, χαὶ ὃ ἄρχων τῶν ᾿Βλλήνων ἤρχετο. Μήποτε οὖν 
λ “- ἊΝ , δι δοὴ ΠῚ 
ἂν ἡ ταυτὰ εχ προσώπου ὀιχθολου λεγόμενα, ἣ 

δ ἘΣ ἘΣ τὰ ΕΝ 5) ἢ 
φανία αὐτοῦ οὐ χατὰ ἀνθρώπων, ἀλλὰ χατὰ 

᾿ 
ὧν ἤ τινῶν δυνάμεων γινομένη. ' ἱ 

δ 

τ τῷ 

ΣΧ) δι ΡΨ» ΄ , Ὕ 

Ἵ σξ' ιν ἂν οὔ οντος ἕν Μὴ δοξασθήσεται ἀξίνη ἄνευ τοῦ χόπτοντος ἐ 
ῃ ἜΣ Εσ ἘΠ Ἣν Ἢ 9) 5 αὐτῇ; ἢ ὑψωθήσεται πρίων ἄνευ τοῦ ἕλχοντος αὖ- 

τόν ; ὡσαύτως ἄν τις ἄρη ῥαάδδον ἢ ξύλον. Ἰξλεγ- 

χτιχὸς τῆς ὑπερηφανίας τοῦ ἄρχοντος τῶν Ἄσσυ- 

ρίων ὃ λόγος. Τί φρονεῖ ἐπὶ σεαυτῷ, ὡς χόπτοντι 
ΝΜ, Νὴ -Ὁ- Ἁ ᾿ 

ἔθνη, χαὶ χαθαιροῦντι τὰς δυναστ ξίας τῶν πόλεων : 

Ἢ οὕτω ἢ γὰρ καὶ ἡ ἀξίνη μέγα φρονοίη, ὡς τὰ 

ὑπέρογχα τῶν δένδρων εἰς γῆν χαταδάλλουσα, 
τα τ  ν 

καὶ ὃ πρίων ὡς τὰ συνεστῶτα χαὶ ἡνωμένα τῶν ξύ- 
τῷ - τὶ Ξ: 

λων διαιρῶν. Ἀλλ᾽ οὔτε ἣ ἀξίνη ἄνευ τῶν χειρῶν 
, “Μ --ὦὉ[᾿ ΦΈΟΝ Ὶ 

ὃ πρίων ἄνευ τοῦ ἕλκοντος αὐτὸν, χαὶ , ὩΣ ἢ 
χόπτει, οὐτε 

(οή. ἀθ4.} 

τρίων, Ποογαῖ ἴὰ να] σατὶς ἀὐπ- 
ἴ 

ἢ [γοῦν ριὸ γὰρ 
ὁ Λπεϊψα 5ὸχ ΠΡ ὁ 

σαι. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. 

, νι π Ξ Ἀἰ αν, 
εἰς χρείαν τινὰ τεχνικῶς χαθαιροῦντος τὰ ξύλα δύ- 

εἴπερ ἄρα ὁ τῇ ἀξίνῃ 
7 . " " : 

χεχρημένος, καὶ ὃ τὸν πρίονα ἕλχων ἐπιστημόνως. 

ναται πρίζειν. ᾿Ιπαινετὸς δὲ 

Οὕτως οὐδὲ τὸ ξύλον, ὃ εἰς σχῆπτρον μετεσχημα- 

τίσθυ,, τὴν τοῦ κρατεῖν ἀξίαν ὀφείλει χαρποῦσθαι, 

ἀλλ᾽ ὃ ταῦτα μεταχειριζόμενος, εἰς σύμδολον τῆς 

ὑπαρχούσης αὐτῷ δυναστείας. Οὕτως οὖν χἀγώ σε 

παρέλαθον εἰς τὴν τοῦ λαοῦ τοῦ ἡμαρτηχότος χό- 

λασιν εἰς ἀξίνην καὶ πρίονα τῇ ὠμότητί σου συγ- 

χρώμενος, εἰς τὴν δικαίαν τοῦ λαοῦ καὶ ἐπ᾽ ὦφε- 

λείᾳ αὐτοῦ ἐνεργουμένην παίδευσιν. (Ὡς οὖν ἐπὶ τῶν 

δικαστηρίων οἵ δήμιοι ἐπὶ ἅ τῷ χολάζειν τεταγ- 

μένοι οὐχὶ χύριοι τιμωρίας εἰσὶν. οὐδὲ τῇ ἑαυτῶν 
ἰσχύϊ ἢ ἐξουσίᾳ τι ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ ἅπερ ἂν αὐτοῖς 

παρὰ τῶν νόμων ἐπιτραπῇ " οὕτω καὶ ᾿Ασσύριοι, 
οὐκ ἰσχυρὸν ἔθνος, οὐδὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἐνεργεῖν τι δυ- 

γάμενον, ἀλλὰ χατὰ τὸ " ἐνδεδομένον αὐτῷ μέτρον 

παρὰ τοῦ θεραπευτοῦ τῶν ἡμαρτηχότων, ταῖς ἐπὶ 
τὸ χαχοῦν χέχρηται ἐνεργείαις. 

Καὶ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀποστελεῖ Κύριος Σαδαὼθ 

εἰς τὴν σὴν τιμὴν ἀτιμίαν, χαὶ εἰς τὴν σὴν δόξαν 

πῦρ χαιόμενον χαυθήσεται. Καὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ 

Ἰσραὴλ εἰς πῦρ, καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιο- 

μένῳ, καὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην. Αὕτη ἣ 

ἀντιμισθία τῆς ἀλόγου ὑπερηφανίας. ᾿Κ'πειδὴ νοῦν 

μέγαν ἑαυτὸν ἀποσεμνύνων ἔλεγες, χαὶ τῷ ὕψει 

τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν ἐπηγάλλου, “ Ἀποστελεῖ 

Κύριος ἀτιμίαν εἰς τὴν σὴν τιμὴν, πῦρ δὲ εἰς τὴν 

δόξαν σου. ᾿Εἰπειδὴ γὰρ ἀφαιρεῖσθαι ἠπείλεις ὅρια 

ἐθνῶν, χαὶ “ σείειν πόλεις χατοιχουμένας, χαὶ κα- 

ταλήψεσθαι τὴν ὅλην οἰχουμένην ὡς νοσσιὰν, χαὶ 

ὡς ὠὰ ἐγκαταλελειμμένα αἴρειν, μηδενὸς διαφεύ-- 
γοντος, μηδὲ τοῦ ἀντιλέγοντος ὄντος - διὰ τοῦτο 

Πῦρ χαιόμενον καυθήσεται, χαὶ ἔσται τὸ φῶς τοῦ 

Ἰσραὴλ εἰς πῦρ. Περιστραφήσεται, φησὶ, τῶν 

πραγμάτων ἣ χατάστασις, καὶ ἐν λαμπρότητι, φη- 

σὶν, ἔσται ὃ ᾿Ισραὴλ ὃ νῦν τεταπεινωμένος, χαὶ σοὶ 

παραδεδομένος διὰ τὴν ἁμαρτίαν εἰς χόλασιν. Ἢ 

οὖν ἐχείνου “ περιφάνεια εἷς ἀφανισμόν σοι γενήσε-. 

ται. "ἔσται γὰρ, φησὶ, τὸ φῶς τοῦ Ἰσραὴλ εἰς πῦρ. 

ΓΉΪΟ νοοοπὶ σχῆπτραι 51 απ Ἰοπ ]ἀπὶ ἀυ τον, ταῦτα 

(τὸ) σκῆπτρα. ϑιαιίπι 611 εἰς τὴν χατὰ τοῦ. ΑΙ αδεϑί 
κατὰ ἃ Νῖ55. Νδο ἀπθἴτιπι, αιΐη αἴνοθδο ορονίοαι. 56}- 

ἴπς Θ1ὶ πρίονα τινα. Ν᾽ οχ τινὰ ἴῃ ΝΙ55. ἄδεϑί. 

-Ὁ Ἐ61Π ἐπὶ τό. Αἱ εχ Μ55. ἐπὶ τῷ. Νες 1 πααϊίο 

ἰηΐγα οὐ 1| ἀπὸ τῶν. ΓΑΡΥῚ γοΐονοβ παρὰ τῶν. 

»Ῥιο ἐνδεδομιένον ἴῃ τΥἸΡιι5 ΟΟ ἸοΙθιι5 βουιρίατη τὸ- 

Ῥονίταν διδόμενον, [αὐτῷ ργὸ να]ς. αὐτοῦ ἀο!νείιιν Οο- 
τοὶ 194.1 

ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ 

1; 

81) 

τ) Δ Π ] 115. : ΠΟΙ 116 5ΘΟανῸ 50} ΡΟΙΘ5Γ., ΠΙΒῚ ({||5 

ΡΒΕΟΡΗΒΤΑΝΜ. ΟΑΡΌΤ Χ. 

ἀγα] 1 ̓ρϑά μι, δὲ Πσπα Δ ΙΓ ΌΙΘ ΠῚ τιδῖι πη 50] ΟΡ ΤΟΙ 

οοπβοϊπ αι, (δοίονιιαι ᾿τι δ τα! τι6 αἴβττι5. 65}. ΟἹ 
ΘΟΠΙΠΙΘΠ απο η6., τη} 411 ΘΟ ΟῚ ἀπεΠτπ|ν 5. τ} «1 

ΟΡ ΠῚ πα π51 016 {τὰ Π11. 516 Πσπιμηῖ, Πα 5οθρινὶ 

[Ὁ μλὰ ΠἹ ΔΟΟΘΡΙ  , ροιθβία!5 αἴχιιθ ον πὶ} εἰραϊ- 
δ τα ποι αιιαπι ἰδ]. γι, 566 15 411 1π| Πιδηιὶ 

5ΟΘΡΓΡὰ 50ΠΗ10, [Π 51 σα} 6115. ἀπιθὴν μα 6 1 ρυὶπ- 
εἴρατῖι5. Πάάτι6 δὲ ΘθῸ. [6 β᾽π}]ΠΠῈν ἃ ρογρι]ιηι 
Ῥϑορατούοπι Ρ]θοίθπά ται Δ ΠΙΡι ; δὲ Ἰηϑίαν 566 ι- 
εἶθ ἃ6 56 γᾶ τιϑῖ15. 511 [πὰ ΟΡ ΘΠ τα , 116 ἃς 
πΙΘυ Ἶ Ὁ ρορα]απι δὶ ἰγδἴτιθ. αΠΠΠΓᾺ 6 Δ. Ῥι ΠῚ Εππ15. 
Οἰιθἀπηοάιη ἐσῖται" ΘΑ  ἩΠΠ 665 πὶ [Ὁ νῸ δή μα- 

Πὰ5. ΧΙ πο Πὰ5. ᾿Π5 ΕΠ], ΠῸΠ ΡΓῸ ἈΡΌΙ ἐν ρα πὰβ 
ἱργοσαγο ροβϑιηΐ., π6ὸ Τα τιὰλη ἀρσιιπὶ ΡΟ θβίαιο 
518 ἅτ ἀποιουιαῖθ, 564 δὰ {1185 510] ρϑυμλ τ} 

Ιορὲ5, θχβθαιπιηξαν", ᾿τὰ ΘΕ ΑΘΘΥΥΙΪ ΠΟΙ 58Πηΐ 56 η5 
[Ὁγτἰ5 ἂς να] Ἂα., {τι86 φα!ἀατιαην ΘΧ 56 ᾿ρ8ὰἃ ρ61"- 

ἤσονο {θαι 5θα ατδ Πιχῆα τηοάπι 510] ἃ Ρθο- 
σατουιιη τη ἴοο Ρ ὈΘΒΟΓΙΡ ΠῚ, ἃ μαπὰβ 1π|Π|-- 

Θοη 5 ΟρογΔΠι διατὶ ΘΟ ]1. 

Θήηῶ. Εἰ ποι 5ῖο, σϑ πυϊίοῖ ΤΠ οπιΐπιις ϑαναοι]ι 

ἐπι ποπογοπι {πεπι ἱστιοηεϊτιίάηι,, οἱ ἐπ σἱογίαπι δ 
{ιαπὶ ἱσπὶς σοπιϑιιγοπ5 ἀοοοποίπι". [  ογὶ {πιπιϑτι 

Τογαοῖ ἴπ ἰβπθπι, οἱ βαποιὶΠοαῦιι ἀἰτπιην ἔτι στο 

τιοπίθ: οἱ ἀδνογανίς ψιιαϑὶ ζϑπιίηι οἰΐναπι. ΠῸ 

68. δια. δ! ρ ν᾽ α5 πο ιοο5. Οὐΐα [6 Ἰρδιιηι 510- 

υἰα τι πτι5 ππθπἴθπ ἐπ σ Πᾶ ΠῚ ΡΥ ἸοΆ])ὰ5,, οἵ ος- 

[Ὁγϑ]νασῖς ἴα αἰ πιάπθ σ] ον θα ΘΟ] ον, {δὲ 

Τροοπιῖνιιις ἱσποπιίτιίαπε ἔτι Ἰιοτ τ θην {πηι 7. ἸΞΠΙΘῺ] 

γ6ΓῸ ἴπ σ]ουίαπι ἔπᾶτη. ΟΠ] ἈΠ} ΘΗΪΠῚ ᾿ΠΓΘΡΏΪηὰ - 

[τι5 65 ἀ]ατασ τιμὴ [6 6556 ἤπ65 ΤΠ πη}, πὰ Ια 85 

οἰν!τα85. ΘΟΠ {1558 [Π|} ῚΠΠῚ 5 ΤΟἴπι τη. ΤΘΥ ΡΥ. ΟἹ᾽- 
Ῥγθια {1851 πἰάτιμι ἈΡΡ ΓΟ ΘΠΒΕΙ ΕΠ 7, ΘΕ ΘΙΠΠῚ (85 
νὰ ἀογοϊοία 51] απ γαιπι., ΠΘΙΔΪΠ6. ΟΠ ΠΪΠΟ οἰ ι-- 

σἰθηῖθ ἀπ σΟΠΙν Δ ἸσΘη[6 7 Ἰάεῖνοο 7ϑηπῖς Θοτιθτι- 

γόης αοοοπάείι,, οἱ οὐ ἐμπιθτὶ Το αοἰ δα ἐπ ἱσπιοηι. 

Τηαπνατα Ὀἰ Τὰν, ἸΠΖΌΠΕ 5 ΤΘΡΊΠῚῚ δίδ[τ5 : δὲ 1 50 ]6}- 

ἄούθ, ᾿πᾳαϊε, ΘΡΙΕ 15.861, 41 ππιπὸ ἀθρυ πη τα". 

οὐ «αὶ ΠῚ ο]» Ῥϑοοαῖιπι ἐν Δ Ίτι15. 6δὲ ΡΠ] ΘΠ τιβ, 

ΒΡ] πον ᾿τάτιο {ΠΠ|π|5 ἘΠ0ϊ τπὶ ΡΘΥΠΙΟΙ 6 δὲ ΘΧ {π||}} 
ἐσσι. σι ἐπίηι, Ἰαα1:, ἐίππθτι [5 γαῖ ἐπ ἰσηθηι. 

ς (οάδχ τπιι5 ἀποστέλλει Κύριος. 

ἃ ἘΠῚ πόλεις σείσειν. Αἴ εχ Μί55. σείειν. Ηαιά Ἰοη- 

86 οαπ| διὰ τοῦτο τό, Ἰ)δοδῖ τὸ ἴῃ ποϑβίτῖβ 5δὲχ (ὐοή!οῖ- 

Ρυβ. 

6 ἘΔΠῚ οἱ Ποςα. βοοππά 5 περιφάνεια, θόπο. ΑἸΣ ἔγὸ5 

Μ 95. Ῥυξῖου αϊσαπηάιιθ. (ὑπ 5] απ πὶ ὑπερηφανία, 

ἁτι ὑπερηφάνεισι, πια]ο. ϑΘτατῖπι 611 χαὶ γάρ. Ν οοι]α 
γὰρ ἴῃ ποβιυὶβ 5ὸχ Ν55. ἀθοϑί. 



εμ!. “πῆς 
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Αἰητιο οιπ ᾿Π51ΠῚ ᾿σηὶ [ἀου]τατο5. ἀτιῶρ.,. ἀὰπὰ {ΠΠπ|-- Καὶ δύο ἐνεργειῶν οὐτῶν περὶ τὸ πῦρ, τῆς τε φω- 

διγα θα], ΑἸ το ΘΟΠ] ΘΠ; διαν 5 σα 6 πὶ 15 Π18. τιστιχῆς καὶ τῆς καυστιχῆς᾽ τὸ μὲν γλυχὺ χαὶ χα- 

αἴητιο ἡποιη 185 ρΟΡ Δ ΠΘΕ ἀρι Ἰ5Ρ ΔΘ] θη 7 πη46 ρίεν τοῦ πυρὸς τῷ Ἰσραὴλ παραμενεῖ, φωτίζον 
ΠΠῸσέγαταιν δὲ οἰ Ρουη [σοι : απο ν ΤῸ ἴπ 60 ἃςον- αὐτὸν χαὶ περιλάυπον" τὸ δὲ πιχρὸν χαὶ χατώ»- 
Ριυιηι δϑὲ, δὲ σιοὰ δχονιοῖαξ, 14 Ρᾶγ5. ΘΡῚΣ 1Πππ|6. δυνον ἐπὶ τὸν ὑπερήφανον χαταμερισθήσεται, χαῖον 

ΒΠΡΟΓΡΙ , Θά αὖ Θχαναΐ, αἴαιιθ θυ ἁγίου ἃ[ἢ- αὐτὸν, χαὶ ὁπαραμυθήτῳ πόνῳ διὰ τῆς καύσεως 

οἷαι ἀο]οῦ 6 ἱποοη 501} }}1, “τ βαποιοαα ῖι ἐἠ πεν παραδιδοῦν. Καὶ ἁγιάσει αὐτὸν ἐν πυρὶ καιομένῳ, 

ἐπι ϊσηθτιγθηΐθ, οἱ ἐδνογαῦ ψιιασὶ ἤδη οἰἤναιπ. χαὶ φάγεται ὡσεὶ χόρτον τὴν ὕλην. Δείχνυσι τὴν 
ΤῬοοοῖ ᾿σῃ]5. ΠΑ ΓΠΡΆΠῚ 6556 ΡῸΡΘ ΠΙΘη]. ΒΑ ΠΟΙ οα- ούσιν τοῦ πυρὸς, ὅτι χαθαρτική. Ἁγιάσει γὰρ αὐ- 

Νὴ οαΐπι {ΠΠπ|πὶ {πιᾶϑὶ ἴῃ ᾿σπθ ἀρ θηΐθ. Οτοπιοῦο κε τὸν ὡς ἐν πυρὶ καιομένῳ. Πῶς δὲ ἁγιάζει τὸ πῦρ: 

ἁπῖθηι ᾿σπὶ5. Ρυ Ποαΐ ἢ Ῥοβεψαδμη Ομ θυ: 51}-- Ἐπειδὰν φάγη τὴν ὕλην ὡς χόρτον. Ἐπεὶ οὖν ὦ 

"ἊΠῚ Τα ΠΙᾺ ΠῚ [ὍΡΠιῖπη. ΤΆ τι6. οὐ 1)ῴη5 πο 5 6 Θεὸς ἡμῶν πῦρ χαταναλίσχον ἐστὶ, χαταναλώσει, 
ἱβπὶς σοπϑιιπιθπ5 δἰ[, ῬυΌσι] αἰ} 010 5] ν πὶ οἴ θὰ δηλονότι, τὴν ὕλην, καὶ τὰ “ ἀπὸ ὕλης ἐλθόντα 

1185 ἃ 511νἃ ΟΥ̓ τ τιπ ὙἾ{1ὰ ΘΟΠΒΙΙΠΠΘΕ ; ΔΠΪΠ]ὰ ΠῸΠ πάθη, τῇ μὲν ἐν πνεύματι ἀλλ᾽ ἐν σαρχὶ διατρι- 

ἴπ ρ᾿ τα... 56 1ῃ σαν πῸ ἹΠΠΠΠΟΡΠίΘ. βοΙΘ ἢ πιΠῚ βούσῃ ψυχῇ. Ἰστέον δὲ, ὅτι οἱ ἀχριθολογούμενοι 
διιΐθιη οϑὲ, ϑ]ουίαιη ἃ ἴαμα αἸΒΟ ΘΠ] ἃ} 115 48] νο-- περὶ τὰ σημαινόμενα τὴν δόξαν ἀπὸ τοῦ χλέους 
σαπη 5᾽ σ αἰ Ποατιιπι ἀσοινατο ἀΠ]Π Θ πΊθυτι6 ΡΘγτ1- διώρισαν χαὶ φασὶ τὴν μὲν δόξαν πἰψαιν τὸν “πὸ 

γτιηξ. Ετ ἀϊσιιπὶ β]ονίαπι Ἰδιιάθιη 6556 ἡτ85 ἃ νι]ς- τῶν πολλῶν ἔπαινον" τὸ δὲ χλέος, τὸν ἀπὸ τῶν 

50. τυ] ει τ} : [ἀμ Πὶ ΥΘΙῸ 6556 Ἰδιι θη, {πῶ ἃ ἀγαθῶν ἔπαινον. Ὁμοίως καὶ τὴν τιμὴν διαιροῦσι, 

θη ἶ5. ἱπηρ ον τι. Εππηάθιη ἃ τποάτι) ἀἰν ἀσθππε. οάσχοντες τὴν μὲν ἀστείαν τινὰ εἶναι, καὶ ἐπὶ τὸν 

δὲ ποπούθμι. ΑἸματὴ. αϊ θα ἰΠνιπὰ μη ΠΟΙ ΘΠ ΠῚ ς 
6556; δα {16 ἴῃ ψἱλαιη ὙἹΡ 1115. 5{π||Ό5ῖ1}} οα 4676, σὴ 
σα}. ΔΙΩ ΡΠ Γὰ0. 511 γΘηλ ΠΘΡ ΤΟΣ γΘΙ ΠΟ ΡἈΤ0- Α 

ΠΟΙ ἁπιθ ] δίατππιπ| «ΠΟ {λΠ| 6556. ὙΊΡ Γι 1|5. θγ:ο- 
ΜΔ ΤΠ} : ΔΙ} ὙΘΙῸ 6556. {π| 0}} (αοία ποη ΟΠΙΠΪ-- 

πὸ ΡΙΌΡαῖὰ ἃ θ}6]06 ἀδίθγιν. 

Ν,,.5 , “" ΕΣ . ον ΄ 
πουόαιον πίπτειν, γέρως οὐσᾶν ἀζιωσιν" τὸ ὁἐ γε- 

ΕΝ 3 - [ῃ " Χ . δ 
ρας αῇλον ἀρετῆς τίθενται τὴν ὃξ τίν τιμὴν πα- 

ΌΣΓΟΣ , - ᾿ ᾿» - 
ρα των τυχόντων, “ τοῖς οὗ πάνυ πούξχτως γξγξνηξ 

, ἃ νέες 
μένοις ἀντιόοσιν. 

ᾧ “ἡ3.. 1216 {11πώ δα ἰη σιιοτιι1 τποτιίος, οἱ οοἶϊος Τὴ ἡμέρα ἐχείνη ἀποσδεσθήσεται τὰ ὄρη, καὶ οἵ 

εἰ πόπιοτα. πὶ ἀθνονανὶς αὖν ἀπῖηια τπισήπιθ αἰ βουνοὶ, χαὶ οἱ δρυμοὶ, χαὶ καταφάγεται ἀπὸ ψυ- 

δαγπθς. Ῥοϑιηιιδηι γΪ5 1. ΤΟ μλἸητι5. ΒΡ  Ύ] ἴῃ Πο- γῆς ἕως σαρχῶν. Μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι Κύριον Σα- 
ΠΟΙῸΠῚ ῬΥΪΠΟΙ 5. ΑΘΒΥΎΊΟΥ πὰ Ἰσ ΠΟΙ ἰδ ΠῚ}... δ᾽ ἢ ῥαὼθ εἰς τὴν τιμὴν τοῦ ἄρχοντος τῶν ᾿Ασσυρίων 
6]ι5. Β]ουαπι. ἰσηθην ΘΟΠΙ] ΙΓ ΘΠ, [πχήϊο ἀτιμίαν, χαὶ εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ πῦρ καιόμενον, 

5.8 6}15 ν νὰ 651 ἴῃ θη 6 η} Αϑϑυνῖο, ὃ [πιοῖ5 5ρ16η- χαὶ μετὰ τὸ γενέσθαι τὸ φῶς τοῦ Ἰσραὴλ εἰς πῦϑ 

ἄουθ πϑι τα μ. 58 ΠΟ ΕΠ ΘΔ ΓΠ5... ΓΘ Αγ Θτα ἰσ πα τῷ ̓ Ασσυρίῳ, ἵνα ὃ μμὴ ἁγιασθεὶς ἐν τῇ λαμπρότητι 

τιϑ!]0η 6, Πιι85 ΘΠ ΘΟ Θ᾽ ρα σΔΠΟΠ ΘΠ, 5, ἃς ΘαΙη τι τοῦ φωτὸς, χαθαρηῇ διὰ τῆς χαύσεως τοῦ πυρὸς, 

ΔΟΡῚ ῬΘΟΟΔΓΟΥ ΠῚ ΠΊΔ ΘΙ Δ] ἃ0 5] ν πὶ ν ]τ} [Ὁ:- κα, τῆς ἐνεργουμένης ἐπὶ καθάρσει, καὶ κατεσθιούσης 

παι ἀδραβοθιδῖ . ἴπῈ αἰδηλτ πη). πηδίουϊα {Π|ὰ εἰ. ὡς χόρτον τὴν ἐνυπάρχουσαν ὕλην τῶν ἅμαρτη- 

51νὰ 9. τι ΠΑ ΠῚ ΠῚ} Ὁ] 1 Θ ἢ ἀοοθηήοναῖ,, σ0- μάτων" τότε λοιπὸν, ἀναλωθείσης τῆς ὕλης τῆς 

δι πηρῖα δὲ ΘΧ Πδιιδία ; 811 ΓΤ ΌΤΙ ΠῚ 6586 7. τὶ Ἰη0η- ἐξαπτούσης τὴν χολαστιχὴν φλόγα, παυθήσεται, 

165, ΘΟΠ]οβάτιθ δὲ ποηιονὰ (ἰθϑί πα πὲ ΘΟ μ] ει γ , ἢ. φησὶ, τὰ ὄρη καιόμενα, χαὶ οἵ βουνοὶ, καὶ οἱ δρυ-- Ὁ ! 
116 ᾿ποθη αι ᾿ἰση15 41] Θχθάθθαι δὲ ἀθραβοθθαιι μοὶ, καὶ λήξει τὸ πῦρ τοῦ ἐμπρησμοῦ κατεσθίον τὰ 
Ομ ηἶὰ.,. Πηθην ΔοοΙ ρας Σ πὰ] ΘΧΟΡΪΟ ἃ} ἃπῖηὰ πάντα, χαὶ ἐπιδοσχόμενον" τὴν μὲν ἀρχὴν ἀπὸ Ψο- 
ἄποιο,, δ σάγημθ5. τπβάπιθ. ρου ρου. ΝΟηλΐπθ) ηῆς ποιούμενον, φθάνον δὲ ἕως τῶν σαρχῶν. Οὐ- 
ΔαϊΘΠῚ ἰαῖθΕ. ΟἸΙΠῚ 6556. ΒΟΡΙρ 88. ἸΠΟΡΘΩ . τ δενὶ δὲ "ἢ ἄγνωστον ἣ συνήθεια τῆς Γεαφῆς, ὅτι 

ΓΕΘ ἀπὸ τῆς ὕλης. ΑΥ Ξοὸχ Μ,85. ἀπὸ ὕλης. ἸΒΙΔ δὴ ἄγνωστον ὁ ἴπ5ο βαβρίοου : ἀἸοὶ ἴαπηθπ πα πη 1 

Ῥιὸς βθοιπῆι5 πάθη οὐ : Ρόϑ5θ, πόθο ράσ] απ τηοο Πππαῃΐοῦ ποράθι, Νος 

ἃ ἘΔ τυχόντων, ὧν .  οὸχ ὧν, 4παπι παρέλκειν ΟὐὙτδοοϑ 50105, 5664] δὲ Τ ατπὸ5. 4ποάτο ποαΐγο σοηο, 

ΠΡΠΊΟ ποὺὴ νἱ δῖ, ἃ ποδί υῖβ 5ὸχ δῖσβ. αθοβί. οαπὶ ΑἸ τπ ἐκ ΒΡ ΤΆ πη πμ ἃ ΠἸΟΟΓΙΙ ΠῚ ΤῸ] 5 ΡΟΣ (6 υΠ1556:, 

»ΑΠΗ(ΟΙ 5ὸχ ΠΡΥῚ ἄγνωστον ἡ. ἘΦ νοτὸ ἄγνωστος τι505 σοπϑοίαί, αἱ εχ {Π10 Ὑ Ἰρση απο ποίππι οί, 7} 5ὲε 

ἡ. Οὐο «απ ἃ ΓΥρΡΟΡΤΆρΡ 5. Γποέιιπι 516, πο γαϊ 6 ἔρις σἐανες. ἈΠ παπῖο Ροσὲ ΘΠ 

ἀπιοά πη ἀπ το. Νά, ορίπον, ὙΘερ απ αν πὸ ᾿ς. ΠΡτὶ 

λέξον τι, δ᾽ εἴοτες 

δῖ5 Ὑ1ΠῚ ΔΠΠ α16 ΘῈ 550 ; ΟΡ Ἰἤηιιο σὸς ἄγνωστος Ρ1Ὸ 



ΘΟΟΜΜΕΝΥ. 

τοὺς ἐν προτερήμασί τισι γενομένους, χαὶ ὅσον ἐπὶ 

τῇ χατασχευῇ πλεῖόν τι τῶν πολλῶν ἔχοντας, ὄρη 
᾿ ν Ἂ , Γ Η »ν 5» , 

εἴωθε προσαγορεύειν χαὶ βουνούς. Τοὺς δὲ ἀχάρ- 

π ὶ εἰχῇ ἀλλήλοις “ συμπεφυρμέ οἷονεὶ τους χαὶ εἰχἢ λήλοις “ συμπεφυρμένους; 
ΓῚ ,ὔ Γ ᾿ - Ὁ Α “ 5... 

αὐτόματόν τινα καὶ ἀτελὴ τὴν ζωὴν ἔχοντας, ἀλλ 

οὐχὶ ἐκ τῆς φυτείας τοῦ ἀληθινοῦ γεωργοῦ πεφυ- 

τευμένους, δρυμοὺς ὀνομάζει. Πάντων μέντοι τὸ 
- Ψ 2 Ἐ Ἄ - κι τὼ - Ἐν Ὁ Ὁ 5 ὶ 

πῦρ ἅπτεται, ἀρξάμενον ἀπὸ ψυχῆς; λῆγον δὲ ἐπ 

τὰς σάρχας. Τὰ μὲν γὰρ 

τα ἁμαρτήματα, ὕποϊόν 

ἘΡΝΣ ἐ ΠΟΝ σεον δεῖν: μέχρι ἐνθυμιήσεων στάν 

ἐστι τὸ μοιχεῦσαι ἐν τῇ 

χαρδία ἑαυτοῦ, ἐν ψυχῇ ἐστιν ὕλη ἀξία τοῦ ὑπὸ 
᾽ ΘρωθΣ ἔα ον ἢ ἡ, τὰς 

πυρὸς καταδρωθῆναι. Τὰ δὲ χαὶ μέχρι τῶν ἔργων 

φθάσαντα; νεμιηθέντων τῶν ἁμαρτημάτων ἐπὶ τὰς 

διὰ σαρχὸς χαὶ πράξεως ἐνεργείας, ταῦτα ὕπολαμ- 

θάνω ἁμαρτήματα εἶναι. ἁ ᾿Αρξάμενοι μὲν γὰρ ἀπὸ 
Ὁ ,ὔ Ν 5 -Ὁ- μυϑ ΕΒ , - 

Ψυχῆς, λήγοντες δὲ ἐν τῇ χαρδία, οὐδὲ μέχρις αὖ-- 
Ὁ - , ᾿ ᾿Ν » ἢ - 3 

τῆς περιορίζονται οἱ πονηροὶ διαλογισμοί " ἀλλ 

ἐξέρχονται, καὶ “ἱονεὶ διαχύπτουσι, περῶντες τὴν 

σάρχα, χαὶ ἐχφαινόμενοι πρὸς τὰ ἔξω. 1] γὰρ φό- 
νον ἐνεθυμήθη μέν τις ποιῆσαι, οὖχ ἔπραξε δὲ, οὐχ 
ἜΣ ; τ Ἔρ ϑαέον Ὁ: 
ἐξῆλθεν ὃ φόνος ἀπὸ τῆς χαρδίας. Καὶ ὁ ἐμόλέψας 

γυναιχὶ πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι, μὴ φθείρας δὲ τὸν ναὸν 

τοῦ Θεοῦ, μηδὲ ποιήσας τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ πόρ- 

νῆς μέλη, οἱονεὶ ὅριον τὴς ἁμαρτίας ἑχυτοῦ τὴν 
Ὁ 2 ’ « 5 ΕΣ ἔφ πξ- - 

καρδίαν ἐποίησεν " ὥστε οὐχ ἐξῆλθεν ἀπὸ τῆς χαρ- 
κ᾿ “ ᾿ 3 Ρ' “" ᾿ 
δίας τοῦ τοιούτου ὃ πονηρὸς διχλογισμός. Οὕτω χαὶ 

περὶ χλοπῆς ἐστιν εἰπεῖν, καὶ περὶ εἰδωλολατρείας 
, Δ, τῇ δὰ Ε ᾿ 

χαὶ φαρμαχείας, καὶ ὅσα ἄλλα εἴδη ἁμαρτημάτων, 
: ἐ ᾿ ; 

ὅταν μιὴ στέγηται ὑπὸ τοῦ σώματος, ἀλλ᾽ “ ὥσπερ 
ἵν 5 ᾿ - ΕΙ ὑπὸ ἀγγείου ἀραιοῦ ῥέοντα, φέρηται πρὸς τὰ ἔξω, 

Καὶ ἔσται ὃ φεύγων, ὡς ὅ φεύγων ἀπὸ φλογὸς 
χαιοιένης. Καὶ οἵ χαταλειφθέντες ἀπ᾽ αὐτῶν, ἔσον- 

ται ἀριθμὸς, χαὶ παιδίον γράψει αὐτούς. ̓  Μετὰ 

τὸν ἐμπρησμὸν τὸν ἀπὸ τοῦ πυρὸς, τοῖς ὄρεσι χαὶ 

τοῖς βουνοῖς καὶ τοῖς δρυμοῖς ἐγγινόμενον, τὸ εὖα- 

ρίθμητον λέγει τῶν διασωζομένων. Καὶ οὕτω δὲ, 

φησὶν, εἰς ἀριθμὸν εὐσημείωτον περιστήσεται αὐτῶν 

τὸ πλῆθος, ὥστε χαὶ ὑπὸ παιδίου, μὴ πάνυ τι μη- 

δὲ πρὸς τὸ ἀριθμεῖν, ἃ μηδὲ γράφειν ἐμπείρως ἔχον- 

τος, δύνασθαι αὐτοὺς ἀπογραφῆναι. Τάχα δὲ ὃ φεύ- 
Πρ Ὰ “" Ὁ Ὁ 

γῶν ἄπο του ἐμπρησμοῦ, τὴ μετανοία φεύγει τὸν 

« ἘΔ εἰ απο Μ55. ἀλλήλοις συμιπεφερημιένους. Αἴ ΤΆΘΗΙ 
Ῥοκ. βοοιπάτι5. συμπεφυρμένους. ΤιδοΙΠοπ θαι ταἰρατη τι 

τοοῖρὶ ρόϑθο ποὴ ΑἸΠΙ τον αι οπα : χμ1}}} [τη η ποϑοῖο 

«ποιῆοίο πηὰρὶβ Ὀ] σοῦ Βουρί γα ῬΟΒίΘυΙΟΥ, 
ἘΞ Ὁ πον τος ΑΡΟ, 

ἃ {Ππ|5 Τριιοίοῖ οὗοχ ἀρξάμενα μὲν ἀπὸ ψυχῆς, λή- 
δὲ Ω - δὶ . ὑδὲ ᾿ ὌΞ 5 

γοντα, δὲ ἐν τῇ χαρδίᾳ, καὶ οὐδὲ μέχρις. ἘΔΙΕ αὐ ἴπι σοὴ 

τοχία, πἰδὶ ἀπο γοοα!απι χαὶ ἀπίθ ραν σα] απ οὐδὲ 

ΙΝ ΕΒΛΙΑΝ 

ετ Φ» δι 

δ19 

τη μτἴπι πὶ ΠΟΙΊΘἢ δἱ φοΠ τιν 15. {θυ ,. ΦαΪ ἡτπιὰ- 

ΡΒΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΛΡῸΤ Χ. 

ἄδπι σαιάθηι ρεθυοσαῖνα ἂς ἀἰσηϊαῖο, ααΐηιο,, 
ἀπο αἀ 5:ρ6]]6 οι ]θην εἰ [δου ταῖο5 ἁἰτποῖ., Ὁ] 6 ὶ 
ΡιὩϑίαπῦ. ΑἹ νΟΡῸ Ποπιονὰ ΔΡ ΡΠ] αὶ 605.) 4π| πι}}-- 

σ 

105 ἤριιοῖιιβ θάθηῖθβ, δὲ [Ογ 0 1Π 161 56 ῬΘν τη ]511. 

ν αἰ Τοππ ΟΡ πὶ “απ ἀπ ἃς ἐπ ρου δοίατη νἷ- 

[Δ ΠῚ ἀΡτΠ , Οἵα ΠΟΤ 51π| ἃ Ὑ6Ι᾽Ὸ ἀβυΊοο]α θ] απ Ια- 
τἰ , πθὸ σοη5111. 564 ᾿σηῖθ ρουν 1 ομηηΐὰ : δι - 

ἄδην ἱποῖρὶς ἃ ἁπΐμηα., δὲ ἴῃ ΟαΥΠ65. ἀθβίηϊῃ. 

Ἐπ ν ὁΓῸ Ῥϑοσαῖα 486 ΟΟΘῚ Δ Εἴ0Π6 ΓΘ Πτ15. ΘΟΠΒ] - 
του 5 πὶ σομ Πα οὐμπ 5. πο Πάτα" ἴῃς ΘΟ 46 

51105γ π΄ ἈΠΙΠΊὰ 5ι1π| τηδῖο να Ἰσ ἢ 15 ἀδραβιοπο (1- 

ὅπα. Το Ἰοἴα ν ΓῸ,, {π|ᾶ5 ἃ ΟΡΠ5 τι56116 ρου  ΘηΠΙΗ 
(ψἰρρο Πιὸθο ἀ! οῖα Θαγ πο δὲ ΔΘ 0 Π6 Δα ΜΙ ΠΓΠΓ1)ν 
Ῥδοοαΐα ρΙΌΡΡΙα, 6556. ἈΡΡΙΓΡῸν. ΝᾺ ΠῚ ̓γάνοθ. 18 

σορίτατοπθ5 ἡτι86 ἃ]0 ἀπίπιὰ απποιιηῦ ΠΠ Εἰ}... ΟἹ. 1 

ρ50 θοῦ οοπαιϊθβοιηΐῦ, π᾿ ἰῃ 60 «υϊάθηι Θοη-- 

εἰποητα : 56 Θαγθαπιητι", Θὲ ν 6] {1 σα ρΙ6 Θχθν-- 

" Ξ 

τὸ ἀϑρίοἰπιηϊ, Τα η 16 ΘΓ ΏΘ ΠῚ ΡΟ ΠΟ Δ ΠΓ65..) [Ὁ 5 
Ῥγοάφαμ!. 51. {{|5 ΘΠ] οορ θη} Ρ Δ Γ18}} οορίίανο- 

εἶτ, πθο ΤΠ] Θ ἢ. ΠΟΙΠΠΪ ΒΟΥ, ο 65. 6 οου 6 θ6ῖ- 

τἰᾳιιαπα οχῖϊτ. ἘΠῚ ἀπ} ἀΒΡΟΧΘΙῚΣ πη] υθ. ἃ οοη-- 

οὐ Ἰδοθη ἀτιηλ. ΘᾺ ΠῚ... ΠΘῸ [ἈΙΏΠΘη ΘΟΡΡ 01: 1)0] 

τΟΠῚ Ρ]τιπι., ΠΘάιιΘ. (Θσθυ τ π]Θμ}} ΟΠ Ἶ5 11 πη61}-- 

Ῥὺ7͵κὰ πηθυθ υ οἶβ., 15. 51Π|ΠῚ ΟΥ̓ ὉΠ 8111 ΘΘΟΟΔΙῚ 11- 

ΠΝ ΓΘ ἢ] ἃς ΤΘυ αἱ πτιη ΓΘ ΟΙ., 56 τ. σορίτα! ὁ ρνὰ- ΓΞ 

νὰ 6 σου ποὸῃ ΘχϑιΠ ον ε. Τάσϑε ἁιίθιη {ἃ ΙΟΈ 

ἄδ (πνο, ἐδ ᾿Φο]ο]αινα., ἀθ νοποῆίοϊο,, ἄθάτιο 

ΑἸ 15. 14 σθητιθ απ ιιθν]5. ρθοοδ 5 ς ἀλη ὁ ἃ οο}- 
ῬονῈ ποπ ΟΟΟΙΓΠ αι", 504. ΤΠ] τ} 6 νάβοι]ο 

Ἰαχο οὐ ἔπησοθο οἰΠιιθητία., [Ὁ ἃ5 

Ῥαηΐ. 

“ἠή. Ετ γε ἡιὶ {υβῖεῖ, ψιιαξὶ {ιβίθης ἃ 
Παριηια τισθπίθ. ΕἸ φιιὶ τοἰϊηιιιθτιίι" θὰ ἱροῖς, 

ΘΓ πὶ τὴ} ΤῚΣ. οἱ ῬΆΘΙ ϑδογίυοι δος. Ῥοϑῖ τποη- 

165, ΘΟ ]Ποϑ 6116 δὲ δα] ττι5. ἃ}0 1516 ᾿ΠΟΘΠ505 ; 605 (| 

ϑα]νὶ οἱ ᾿ποο ἰπ165 Θν ἀβθυηΐ . [Δ 0116 6556 ΠΙΠΠΊΘΓΆΠ-- 

ἄο5. ἀϊοῖε. Αἰχιιθ δάθο,, ᾿παι δ πιιπηθυι 4] 
(0116 ἀϑϑίβσ πανὶ Ῥοβϑιῖ., θά θέμα" ΘΟΥ ΤΠ. {Π|Π|6-- 

ΡΓΟΓ1-- 

Υ115 : Τὰ ὉΠ ΡιΙΘ να τι5. ΖΕ] ΡΓΌΥΒ115. ΠἾΠῚ] ἀπ! Δ ΠῚ 
ΠιιΠΊ ΘΛ ΠΕ Ϊ ΡΟΥῚΓτ15 519. 1 50. ΘΠ, 05 6Πι-- 
ἸΠΘΡΑῸ Ροδϑίῖ, ΕΟγίΘ ἁπίθιη {| ΠΠΡῚΓ ἃ} ἱποθη- 

ἄϊο, νἱζαμη. ργαναπι. ον] αΐ Ρ6Ρ ΡΟ ΓΘ ΙΔ. 

δια π16. ΟΠ ΘΙΒΙΟΠ6 ΘΔΡΠΘΠ), ΡΟ Πὰ5 δὲ οὐτιοϊα 15 

«ο]ενίμηιι5, πάθοι ΠοανἸοϊα πὶ Οο Ἰοἷβ ΞΟ α1]. 

ὁ (ὐοχ τπἰητι5. ἀλλ᾽ ὅσον ὑπὸ. ϑιαίίπι αυάζιον Δῆ85, 

πρὸς τὸ ἔξω. 

ἙΔ1Π μετὰ γὰρ τόν. Ν' οοτ]ὰ γὰρ ἃ ποβιγὶβ 5ὸχ δος, 

ἀἰγοβὲ, δεαξίπι 111 καὶ δέ. (οἤϊοο5. φαΐπάιο χαὶ οὕ- 

τῷ δέ, 

Α Ὑ οἴενοβ ΔΠΧπο Ὁ ΠῚ μηδὲ πρὸς τὸ γράφειν. 

Δα, ὅς 

28. 

Ι. δον. 8. 
ιῦ. 



Νιμ..Υ. 2. 
5 3: 

Ττδ πὶ Δί. 

26; 2ὲ 

Νω.3.ἦο. 

Νω.}.κὅ. 

Νπηι. ἡ..3. 

Ῥογβρίσαα 

«φοϊαταίαν 
ἀπὰς οοπ- 
[ϑϑβίοη 5. 

Ζιις.το.20 

διΊ1 

510] 50 Ἰβο 6 1, ΓΟ 611. ΟἰΠ 5 1115. ΘηἾη Ροβίθα- 

«πᾶτ ἰΘρΓ ΟΠ Πβι5. Θδὲ 1πὶ ᾿ΘΟΟΔΕ5.. ΘΟΠΒΟΙΠΙ5 δῖ 

αἰρπτι 86 6556 5 {|| 0,6} Ὑἱγσδη δὲ νουθθρα οοη-- 
ψΘΥΓΑΓΕΙ ἡ [81] ΠΘΟΟΔ ΠῚ Τὰ Π1Ἰὰ ΠῚ ΘῈ ΡΊ1ΟΙ πηὰ-- 
του απ εἰθο πα Π5.. ἔπσῚΓ “ταδὶ ἃ Πδηημηα πρθηΐθ. 

Ἐπτταπο {πὶ {πουῖηΐ θυ ἢ... ΘΠ ΐ ΠΙΙΠΊΘΓΙΙΒ., 

ΠΘΠ 50 τ} (πο, τ] ΘΧΡΟΒαΙΠλ115, [Δ 0116 {πεαπὶ 
ὨΛΠΠΘΙΡῚ , 566] δἔϊλην 0] 6 οξοῖθο 5ἰπὶ ἀἴσηϊ, 

41 1Π ΠΙΙΠΘΙ ΠῚ ΓΘ ΘΠ ἐπι". 510 πὶ ΝΕΙΠΘΙ ΟΥ̓ ΠῚ 

ἩθγῸ ῬιθΡῸΒ.. ΠΗ] ΟΡ 5.. 56 Π65... “ποιοῦ, ΡῸΡ 

δοῖα 6} Δ [0611 οἹνδιιπ4α ουαπῖ Πα 11|65.. δὲ Ρ᾽Ὸ- 

τη Ἰδουιιι πηι ν αἰ τ15., [ΠῚ τὰ ΠῚ) ἃ ΡΟΡΠ]Ὸ ᾿5Ρ Δ! Πἶσὸ 

]ΠΘΠ111, ἸΠ ΘΗ] Πλ115 ΠΟΙ ΙΕ ΙΔ 1 π᾿ ΠΙΙΠΊΘΙ ΜΠ} Ρ0-- 

Ὠἰ : 56] ΠιΙΠΙΘΓΑΣ] ΘῸ5.. 41] 1π θ6110 ον "ο5 Θυαἢἢ 

δὲ ϑιγθπε , ἃ ὙἸ ΘΒΙ ΠΠῸ ΔΠΠῸ δὲ βρΓα. ΠΠ5ΠΡΕΙ 
ΟΠΊΠ65 ᾿5γᾺ 615 ΡΥ ΠΟΘ ΘΠἾΕ ἃ ΠΠΘΠ56 δὲ βιρνὰ ἃπ- 

ΠΙΠΠΘΡ ΠΡ. ῬΑΡΊΓΟΡ ΘΠ Δ ΠῚ Του 85. ἃ ΠΊΘΠ56 οἱ 
ΒΡ Κα, ΘΕ {{π| Π}Ϊ ΠΙΒ γα θα ΠΣ βασου οθα πβίπιο ἂὦ 

«αϊη ιασιηΐα. ἅΠΠῸ5. ΓΘΟΘΠΒΘΠΠ). (ο θυ] ἢ {||5 
Ριιθι, ΠΟῚ Ὑ], ΠΘΙῸΘ 56Π6Χ,, 605 71] 51πῈ 6]1|5-- 

ὨΔΟΑῚ ΠΟΥ 6. 2 ΤΠ Ἰοαν] ΘῸ5 {1 Ἐπ ΟΙ δῖος 'ῬῬυθῆῇ- 
οἰππτιι"., ΠΡ ν ΘΙ  ΠΘΠΊΟ., 60 4πο4 νἱΐαπῃ ἀθσαηΐ 
πη ἱπποοθηῖῖα δὲ Ἰπιθουϊαϊθ, δὲ χαρὰ ρϑοσδία 
ΘΟΟα] τα «που πὰ ΠαΠ]1π15 Θὲ ἴθ βῈ]5. ΠΙΒῚ 15. {1 ἃ} 

(ΑἸτο5. οἰ) 5.116 ὑΘΟθβϑιιβ ΒΟ ΓΕ}, 510] ἃ ρθοοα- 

ΤΟΥ Ρι5 ΘΟ που ἀδητ. ἨΠ]ὸ ἴα 165 δ ᾿Π5ΟΥ ΡΓΠΡῚΙΒ.. 

411 [θεῖ π  ν ]α 1] ροὺ Ρϑοσαίτιπι ΟὈ] το υα ΠῚ ἂς ἀ6- 
Ἰδε]., 605 1ἴθυῖιπι βου ῖθοῖ. ΟἿ [πσοῦὶπε ἸποθπΠπππη, 

ῬΘοΘρου πιο ΘΕΡΌΡΕΣ ἃΠΟΠΘῺΣ Ραπιῖθπα ῬΑΡΙΔ) 

Πιιαβὶ 5 ΠῚ. [ἃ] 65. 15. 41] 1Π ΠΟΘ Π ΘΠ ΠΟΥ ΠῚ 
Δ] Δ Θ ΙΔ ΑΒ 11. ΘΟΠ5ΟΥ 11. ΑἸ ΓΟγ ασ5ο αιυΐα 

50} Π τ} 1π ΠΡΟ νἱϊδθ. δὲ τπὰ ΟἸΠΠῚ {π|5 {15 1Π- 

50. τ π παν 11. (|| ἴση] σιιπὲ. {πὶ αἰ εἰβϑί τὶ ἐἰδχ- 

ἴδια ΠΙΠΏΘΓΘΠ ΓΙ. ΟΡΟΙῈΡ. ὈΡΘΙ ΠῚ [ΠΟΥ ΠΟ556 
ἰπαπιο 5ΆΓν ἃ Π]ΟΥΊΙΠῚ ΒΟΥ] απ, 4] {π|5115 [Ὁ ΡῈ ΟΡΘΠῚ, 
ἃ ΠΟΙΏΪΠἃ ΘΟΡΊΠ 41 ἃ ὈΥΑΥ 5. ΟρΡΘΙθιι5. γοϑιρὶσ 

50 η1, 1Π ΟΡ ΙΟΥΠ ἰΠ 0 γῸ ᾿πβουῖ τ. (απ θίθ ΘΠ], 

»ΈἜΔΙ εἴ ποβιτγὶ ξὸχ Δῖσα. τὴν χολάζουσαν σάρχα, δαν- 

πὲπιὶ οαςιϊϑαπίοπι. ϑεὰ πὸχ χολάζουσαν ὕπιτὸ Ξιροοία 

νἱ ἄδειαν (οταθοΐκιο - ρσὸ {πὰ ποῖ αν τις Ἰοσοτοῖ χολα- 

χεύουσαν, οαγπεπι Ὀίαπαϊίεπίοπι. Ἔσο ἀπΐομ ἀ] πα πὶ 

πο Πάθεο «πῃ [ιἶῖο Ἰοσις ὁχ Ῥτυοοορῖίο τ ϑ ϊποπ5 

511, ἀρι Ζαοιῃ, μας. 110, ἴξα Ἰοσίταν, φεύγει τὴν χολά- 

ζουσαν φλύγα, πι5ὴε τιϊινίσοπι ἤαπιπιαπε. Ν᾿ οσῖσιιπι ᾿οο 

Ταάτοῖαπι. παϊγιῆος. σομ σθαι {0 ποῦ ἴΐα πα] 

Ῥοϑβὲ Ἰεβαπίαν, φεύγε! ὡς ἀπὸ φλογὸς καιομένης, {51 

φιασὶ α γαπιπια πε δπίε, ἸΝατα ροβ[ουἸουΊθῖι5 ἢῖ5 γοΓΡῚΣ 

«ἡ Ῥυϊογὰ 111α, χαὶ τῇ ἐπιστροοῇ τὴν χολάζουσαν εἴο., 

5Βου ρου πὶ. ποβίσιιπν. ΔΙ] α Ποτὲ ΟΡπουσατ ποὴ οϑὶ, Εχ 

410 6ΠΠποὶ ντἤθεαν, ἀξ ρτὸ σάρχα Ἰοσὶ ὁρογίθαι φλόγα; 

ἁΠΤοαυῖἢ δπῖπὶ αἸτοι Ἰοοιιβ ἃ] ἀἸ Το ιιπὶ ΓΟ ΓΟ ΥΥἹ πο Ρο5- 

561. Γαοιϊοποπι γυἱσαΐαπι ον γοϊογιπι ΕΠ οτόσιμτι αι- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΙΠΙΠ ΜΔΟΝῚΙ 

: ὩΣ 41} ἢν 
Ξπιστοοθη τὴν χολαζουσᾶν 

- δ τρνς ἀλο τὸς 
ἂς γὰρ ὁ μετὰ το΄ χατα- 

ληφθῆναι ἐν ἁμαρτήυασι, 

πονηρὸν βίον, χαὶ τῇ 
, » ΟΦ 

σάρχα ἀποδιδράσχει. Π 

ἀστχν Ως ἑαυτοῦ 

στροφῆς, 
φεύγων τὴν ἁμαρτίαν; ὡς ὕλην χολάσεως, φεύγε ! 
Ἔ 
ὡς ἀπὸ φλογὸς χαιομένης. Καὶ τότε οἱ χαταλειοθέν- 

“», ν ΝΠ τῶν ᾿ , 
αξίου οντος τῆς ἔν ἀτέθτῖν χαὶι μάστιγι ἐπ᾿ 

ὙΨ' 9. λν Ε ΄ Ἂν Α ον ὋΣ ’ 

ς ἔσονται ἀριθμὸς, οὐ μόνον διὰ τὸ εὐ σρ Ομ Ύ Εν, - 
. κε 

[ 

τοδεδώχαμεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ λοιπὸν ἄξιοι εἰ- 

ναι εἰς ἀριθμὸν ἀναλαμόανεσθαι. Ὥς ἐν τῇ βίόλῳ 

τῶν ᾿Δριθμῶν εὑρήκαμεν, παιδία χαὶ γυναῖχας χαὶ 
Π Α ν“ " 

γέροντας, ὅσοι τὴν ἄχρηστον ν ἐν πολέμοις ἔχουσιν 
. 

ἡλικίαν, χαὶ τὸν ἐπίμιχτον ὡς ἀλλότριον τοῦ ᾿1σ- 

αὴλ ἔξω ἈΦ ΡΣΩΝ τοῦ ἁ ΠΈΣ ΟΣ ἀριθμου- ρ ᾿ ἐν τ ῦ ω ὕ 
τῆς 

ἕνους δὲ τοὺς ἀπὸ εἰχοσαξτοῦς χαὶ ἐπάνω δυνα- 
ἢ 5» ΦὙ2 Ἃ ς« , -- ΑΝ 

τοὺς ἐν πολέμῳ. Καὶ οἵ πρωτότοχοι τοῦ Ἰσραὴλ 
: ει ἢ ; 

πάντες ἀριθμοῦνται, ἀπὸ μηνιαίου, καὶ ἐπάνω. 
ε , Δ ς - πιὰ ΄ ἌΣ εἶν 
Ὁμοίως χαὶ οἵ Λευῖται, ἀπὸ μνίστουΣ χαὶ ἐπάνω" 

α χαὶ οἱ λειτουργοῦντες ἱερεῖς ἕως πεντήχοντα ἐτῶν 
- “Ὡ - ἊΑ “ ἣν 

ἀροιθμοῦνται. Ποῖον δὲ παιδίον γράψει τοὺς τοιού- 
- ς Ὄπ 

τους, οὖχ ὃ ἀνὴρ, οὐδὲ ὃ ἃ πρεσδύτης; Οὐδεὶς ἄν- 
Ε ὃ , - 

ἐρεῖ" τοὺς προεστῶτα Εχχλησία, διὰ τὸ ἐν ὉΞ ν ᾽ τ 
- , ᾿ ἈΝ ΚΑΊ Ν 
αχαχια διάγειν, χαὶ ὁιὰ τὸ ΄ πίιστευ: “εσ σθαι παρὰ 

, --Ν 
ὧν ἡμαρτηκότων τὰ ἀπόῤῥητα, ὧν οὐδεὶς μάρτυς, 

ἡ ὃ τὰ κρυπτὰ ἕχάστου διερευνώμενος. Οὗτος 
Ἔ ΤῊΝ 

ρ ὑτς οὺς τοιούτους, οἱονεὶ ἐξαλειφθέντας διὰ τῆς 
» . , Ν Ν 5» 'ς 

" πάλιν ἐγγράψει τοὺς τὸν ἐμπρησμὸν φυ- 
δὴ Ὁ , 

γόντας, χαὶ τὴν διὰ τῆς μετανοίας κάθαρσιν, οἱονεὶ 

Ὁ πῦρ ἀναλωτιχὸν τῆς ἐνυπαρχούσης ὕλης τῶν χαχῶν, ἴ 
, ΓΙ ὦ ’, Ν , Ἅ , ᾽ ΝΝ 

δεξαμένους" γράφει τοὺς τοιούτους. Ἡ τάχα ἐπειδὴ 

ἕν ν ' βίδλῳ ζωῆς γράφονται, χαὶ τοῖς διχαίοις συν- 
, 5 εν» ΘΑ πὸ ἀξμβειςς 

εγγράφονται οὗ ἀξιοι τοῦ ἀριθμεῖσθαι παρὰ τῆς ὃδε- 

ξιᾶς τοῦ ὙΨίστου, ἀξιόν ἐστι ὅ νοῆσαι γραφέα τῶν 

σωζομένων, συνανχλαμόάνοντα τοῖς διχαίοις, χαὶ 
τος ἐξ 

ἐγκατατάσσοντα τὰ ὀνόματα τῶν ἐπιστρεφόντων 

ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἔ ἙῸΝ ἐν τῇ βίόδλῳ τῶν οὐρανῶν. 
Ἔα κοτε τὰ ΕΗ ἘΣ ΠΑ ΡΣ ΤΣ πη ΤΑνο Ξε τοῖς 
Χαίρετε γὰρ, φησὶν, ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγγέ 

οἵου αἴομ ΤΟ ΠΟΥ ΡόΌβθθ ἀΥΒΙ ΓΑΙ 5ΌΠΊ5 ; 51 ῬΥΊΙ5, 

4ιοτηοῦο Ἰοσι5 σους ἀεθοαΐ, πηο ΘΓ Ὅ πηι. 

«δὶς Οοαῖοος ἔτοβ, ΑἸ το οπὶ χαταλειοθῆναι, εἶδ - 

γεοϊοίτις ἐσὲ. Ἑιὶὶ προκαταληφθῆναι. 

ἃ ΑΒΖ ἔχοβ ΠΠ}1 οὐδὲ ὁ πρέσθυς. 

- ΕΣ Ἐ6ΠΠ εἰ ἴγὲ5 Δῖξβ. πιστεύεσθαι. Α11 ἴτο5 ἐμπιστ' 

σθαι. ΤοΞῖ απ Γϑ ΕἸ πηομΐαπη 1πὶ εἰς γος ΘΟ ΠΕ ΠΟΤῚ ἀτὈ]-- 

{ταπν : 4πὸ; 51. ἃ Ῥυω) αι Ἰοαΐα ομηπὶ ορίπίοπο ΠΠ]νον 
510 ΔΌΪΠλιι5, ΘΟῚ ἔΞΒ] ΟΠ15 ἀπ ΓΙ Ο]α τς ἈΠΕ] ]ἴα5 ἀρονίο 

ῬΙΟΡΑΤῚ ροσϑῖῖ, 
Γ 510 Ποϑισὶ Δἴσ5. οπιποβ. ἘΜΕῚ ἐν βίδλῳ ζώντων. Πο- 

ἄοπι δα. ἰογέϊι5 ἐγγράφονται. 
Ξ Ἑαϊα νοῆσα: ἡμᾶς. 5.4 π΄ πα}]0 Οοάϊος τορουῖνο 

δὲ νόσοπι ἡμᾶς. Ηος ἴρϑο ἴπ Ἰοοὸ Ἀδβ. ζθυεῖτις συγ- 

γραφέα. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

γρᾶπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ποῖον οὖν παιδίον ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς γράφειν τὰ ὀνόματα δύναται τῶν εὐδοχί- 

μων, ἢ περὶ οὗ ἐλέχθη, ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη 

ἡμῖν, υἱὸς χαὶ ἐδόθη ἡμῖν, ᾿Εχϑῖνο τὸ παιδίον, ὃ 

οἵ Μάγοι προσεχύνησαν. ᾿Εχεῖνο, ὃ χατῆλθεν εἰς 

Αἴγυπτον, καὶ ἐπανῆλθε πάλιν εἰς τὴν γῆν Ἰσραήλ. 

Πολλῶν οὖν ἐπινοιῶν οὐσῶν τοῦ " Κυρίου ἡμῶν χαὶ 

Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἕν ἐστι τῶν χατ᾽ αὐτὸν 

νοουμένων καὶ τὸ παιδίον ὃ γράψει τοὺς προσερχο- 

μένους διὰ τῆς μετανοίας τῇ τοῦ Θεοῦ ἐπιγνώσει. 

Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, οὐκέτι προστε- 
θήσεται τὸ καταλειφθὲν τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ οἱ σωθέν- 

τες τοῦ Ἰαχὼδ οὐχέτι μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοὺς 

ἀδικήσαντας αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ 

τὸν Θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ τῇ ἀληθεία. Καὶ 

ἔσται τὺ καταλειφθὲν τοῦ Ἰαχὼδ ἐπὶ Θεὸν ἰσχύον- 

τὰ. Σαφῶς ταῦτα ἐπὶ τοὺς ἀφισταμένους τῆς πο- 

νηρᾶς ἐργασίας, χαὶ μετατιθέντας ἐπὶ Θεὸν ζῶντα 

τὴν ἑαυτῶν ἐλπίδα, τὴν ἀναφορὰν ἔχει. ἃ Προστι- 

θέμεθα δὲ οἵ ἁμαρτάνοντες τοῖς πολεμίοις, χαὶ πε- 

ποίθαμεν ἐπὶ τοῖς ἀδικοῦσιν ἡμᾶς. Πονηρός τις πε- 

ριέρχεται δαιμόνων στρατὸς, διὰ τῶν τῆς ἡδονῆς 

δελεασμάτων τὰς ψυχὰς ἡμῶν χαταστρεφόμενος. 

Τούτοις προστιθέντες, ὥσπερ παῖδες ἀνόητοι τοῖς 

ἀνδραποδισταῖς, οἱ πολλάχις παίγν'ά τινα παιδιχὰ 

προδείξαντες ἐξηπάτησαν τοὺς παῖδας, καὶ πόῤ- 

ὅω ποιήσαντες τῶν ὀφθαλμῶν τῶν πατριχῶν,, διὰ 

τῆς ἐν ὀλίγῳ τέρψεως πιχρὰν αὐτοῖς χατεσχεύχσαν 

δουλείαν. ἢ Προστιθέντες οὖν χἀχεῖνοι τοῖς ἀδιχοῦσι, 

χαὶ ἡμεῖς τῷ δελεάσματι τῆς ἡδονῆς προσέχοντες, 

μαχρύνομεν ἑαυτοὺς ἀπὸ Θεοῦ, χαὶ τῇ βαρεία τυ- 

ραννίδι τοῦ ἀπαραιτήτου δαίμονος ἑαυτοὺς ὑποθάλ- 

λομεν " ὃς ἐπειδὴ χατάχριτός ἐστι τῷ αἰωνίῳ πυρὶ, 

πολλοὺς φιλονειχεῖ ἔχειν τοὺς συγχαταδικαζομένους 

αὐτῷ. Περὶ οὖν τῶν μετανοούντων φησὶν, ὅτι οὐχέ- 

τι προστεθήσονται οἵἱ χαταλειφθέντες χαὶ οἵ σωθέν-- 

τες, οὐδὲ “ μὴ ἐπελπίσωσιν ἐπὶ τοὺς ἀδικήσαντας, 

ἀλλ᾽ ἔσονται πεποιθότες ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ 
Ἰσραὴλ τῇ ἀληθεία. Μαχάριος, ὃ πάσης ἐλπίδος 

τῶν χατὰ τὸν κόσμον τοῦτον ἑαυτὸν ἀποστήσας, χαὶ 

μόνην ἔχων ἑαυτοῦ ἐλπίδα ἅ τὸν Θεόν. 

᾿Επιχατάρατος ἄνθρωπος, ὃς τὴν ἐλπίδα ἔχει ἐπ᾽ 
ἄνθρωπον" οὕτως εὐλογημένος ὃ ἐπιστηριζόμιενος 

Ὡς γὰρ 

ἢ Οοάοχ τιπτ|5 τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ σω- 
τῆρος Θεοῦ. Νέες 114 τηυ]το ροϑὲ ἴγεβ Νῖ55, γράψει αὐτοὺς 

προσερχομένους. ΑΙ ἵτεβ γράψει τοὺς προσερχομέ- 
νους. 

5. 5ῖς Με5. ποβιγὶ. ἘΦΊΗ γοτὸ προστιθέμεθα γάρ. 
» Απεῖψαϊ βεχ ΠἰΡΥῚ προστιθέντες. ΔΙῚ προστίθεν- 

ΤΟΝ. 1. 

ἘΒΑΙΛΜ ΡΆΟΡΗΕΤΑΜΝ. 

566 

Α 

δ᾽]Ὁ 

παι, φερε ποπιῖπα υεσίγα δογίρξα σπὲ ἐπ οα- 

ἰἰς. Οὐ ϑπαπι ἰσίει. ῬΌΘΙ ΡΓΟΒΟΓΙΠ ΠΟΙ Πα ἴπ 
Ο86 115 5ου! θ ΓΘ ροΐοϑεῦ ΝΌππο ἢΠ|6, 46 {πο ἀϊοίιμ 

ΘΟΑΡΌΤ Χ. 

658 : βαγνιιῖτις τιαῖτ5 δϑί τιονὶς., Πἰϊιι5 οἱ ἀαίπι5 Ε:α. 9. ὃ. 
Ε 65ὲ ποδῖδ. Ῥαδν 16 δϑῖ, 416 πὶ Δἀογάνθυο ΜαρΊ. γα. 5. 

Π|6, αὶ ἀθϑοθηαῖε ἴῃ Πρ υρέιπι, δ γϑ 1 ἸΓθριιη 11: εἰ σε. 

ἴῃ [ΘΥΓᾺ ΠῚ 15γ86]. Τίαπ16 ΠΟΙ] η65 (6 ΠΟηλἶπο πο- 

ϑίγο δὲ ϑϑυναίουθ 1651 ΟΠ γἸβίο τητ][26 οἴμπη δἰπί, 

ἘΠᾶ ΘΑΡΙ ΠῚ οἱ 1Π|4 δὲ : ῬΌΘΥ οϑὲ., ΖΕ] ᾿πβου! θ᾽ 605 

411 ρὲ ρΡαπιθπῆδηι δ Παὶ σοσηϊοπθπ ἃσοο- 
ἄπηξ. 

ϑ4δ. Εἰ εγὶὲ τπ αἴ {{1πώ4. ποτὶ εἴτα ααἰγιοϊ ἔτ" 

τεσ μειπὶ Τογαθῖ, οἱ χιιὶ ςαἰνὶ ζμογῖπε ἐς “αοοῦ 

ποτὲ πἰίγα Πἀποίαπι ἰκαοϑιιτιξ ἔτι {{1ἰς, σι ἴρδος 
ἐπγιγία αἰ[εοεγιιπε ; σε Παἀμοίαπι ἰιανεντινιί ἵτὶ 
760 Ξξαποίο Τςγαθί ἔπι νογιίαῖθ. Εἰ ογὶξ τϑοί ἀπιτίτι 

“]αοοῦ ἐπ Πεμπι ἐογίθπι. δος ᾿ἸφαϊἊο γο[θγιι πεῖν 
8 605 4] 58 ἃ ΟρθῖῈ ργᾶνο δ 9πιονθηΐ δἰ 5ρ6 1} 
5180 ἐΡα Πδίθυιι πὶ [πὶ ΤΠ Θῖιἢ} γ᾽ ν  πίθπι. ἘΠΊ Πηγ ΘΙῸ 

ΘΠ ΡΘΟΟΔΠΊΙ5., ΠΟΒΕΡι15 Δ Ππ ΠΡ  Πτ15 ΠΟΘ ἰρ505., 
δἱ ἴῃ 115. 411 πο β 1π]τϊᾶπηὶ ἱπίθυα πε, ἢΠαιπιοίδμι 

ῬΘΡΟΠΙΠΊ15. ΟἸΡΟΌΠ ΠρΡΓΌΡτΙ5 συ ἀ πὶ ἀφ ΠΟ ΠιΙῚ 
ΘΧΘΙΟΙ 5. 5 711 οἱ ρίαε5. 1ΠΘ ΘΟ Ὀγ15 ἃ ΠῚ πΊὰ5. ποὸ- 

Β 585 Θγθυῖαι. Ηϊ5. Δ Πα πρΊ πηι, ΡΘυΙΠ16 τι ραθυὶ 

γι 65. ἃ ἱπΊρΡ ΡΠ Δ ππριιπί 56 ρ]α ρίαν 5, ἀιὶ 

ΟΡΘΡΙ ΠΕ 115 4Ε] ιι5 48 ηι Οϑίθηϑῖ5. Ρ] ΘΓ 116 ριι6- 
ΤῸ5 ἄδοθρθῦθ, δὲ ργοσι! ἃ ΡγΘΠ τιμὴ ΟΟ}15. 0} - 
ἀποῖοβ, ΡῈΡ Ὀγθνθπ ΟὈ]Θο αἰ ΟΠ ΘΠ 1π ΔΠΊΔΓΔΠΙ 

ΡΘυΓαχθυθ βθρυ!τπΐθιη. Αἀ]απριιπέιν ἰσίταν δὲ 

111 586. 1π]ιρῖα ἀἰΠοἰθπττι5; πὸ5 Ζαοάιθ δά νο- 
Ἰυιρίδε!5. 1ΠΠΟἸτι πη τη Θ ΠῚ ἈΡΡΘΙΘπίθϑ., ποβπιοί- 

᾿ρ805 41ι8π| ἸΟη 55: Π|6 δι} ἀπποϊπηι5. ἃ Π6Ὸ., ἃς 

ΠΟΘ ΔΟΘΙθ65 ᾿ΠΘΧΟΓΡΆΒῚ}Π15 (ἰςοΙΠ0 Π15 ἔγγπηΪ 1 58}- 
ς }Ἰεἴπηιδ : ἀπ οἴπη 518 ἸΡῊΪ δέου ῃο ἃ ἀϊοίιι5., ρ]πι- 

ΓΘ 5. 5 ΡΡΙΙΟΙΙ 5111 50ΟΙ05 ΠΡ 6 σοπδίι". ΤΠ τι ἐδ 
115 41ὸ5 ρΡαπιῖθε τηα]θ δοίονιιπ), αἴθε, παρά 1 
4] γϑ ο] δὲ βα]νὶ ἔπθυ ΠΕ, ΠΟ. 78Π| Δι ρ]1π|5 δὐ- 
Ἰαπραπίαν, π6Ὸ 1Π 115 411 1Π| 58 1Π]1|0 18 Π| ΠΟ νηΐ, 

5ΡΘΠῚ 5118π| ΟΟἸ]ΟοΘπΐ , 564 60 βᾶποίο [5186] ἴῃ 

ψουϊταῖο οοπμ βάλης. Βθαξιβ 116 θϑὲ, {τι ΟΠ πὶ 506 

ΓΘΙῚΙΠῚ Π1 ΠΕΪΔ ΠΑΡΊΙΠῚ ἃ 56 511} ΠΊΟ ἃ 5, ΠΠ ΘᾺ ΠῚ 5ΡΘΠῚ 

5118 ΠῚ ἴῃ Πει οοπίορε. ΟἸιθιηδπηοά πη ΘΠΐ ΠῚ 

Μαϊοάήϊοίιις5 65: μόπιο, σι Ἔρθπι παῦ οί ἵτὶ ποπεῖσιο: 

τὰ θοπϑα οίτι5 θϑῖ, 411 ᾿ππ Π π ΠΟΙΪπο. ΓΤ ΠῚ 

ται. 

ς (οάϊοοβ. ομποβ οὐδὲ 
σωσιν. ΕΔ1Ε οὐδὲ μὴ ἔτι ἐλπίσουσιν. 

ἃ {Ἴπιι5 Οοάεχ ἐπὶ τὸν Θεόν. Πρ ἀεπὶ 61 ἐπιχατάρα- 

τος ἀνὴρ... ἔχων. Αἱ Μϑ5. βὲχ πὶ ἴῃ σοπέοχέξιι, 

υ»ἢ ἐφελπίσωσιν, ατιξ ἐπελπί-- 

ὁ1 

ν. 20. 

ν, 21. 

εν, τ7- τε 



Πορῖ.αι ὃ. 

Φ. 22. 

Ὡς ΔΕ 

Κοηι.0. 27. 

28. 

ἍΤαι)ν», χ,2. 
3η.-ήο. 

δι0 

πὸ ΡοΡ ποίου ῖθ {ΓᾺ Π5}}1ὰ5. “πο. 5} πη σ ΤΠ} 

νορα. διαιιοίαπι δαὶμι, ἱπαᾷαϊῖ, μαϑοϑιιγεὶ ἐπὶ 

7δο ξαποῖο ]ςγαοῖ πὶ υεγὶ[αῖθ. 5065 Θηΐηι ἰη Π 60 ἢ 

ΡΟϑ᾽τὰ ἅ]Π ΤΟ Πᾶ5 Ὑ]665 ΠῸΠ ἀμ {{|., ποο ΠΟΙ Πτ5 

δι {Ππο1 ᾿ΠΙΘΡΤΆΠῚ 518 }}} ΟΡΘΠῚ Οἱ [ὉΡΡΘ, 41] ΠΌΤΟΣ 

ἀαϊ οι ἴπ ρθοιμ 15... 6. ἵπὶ Θ]ουα πιιπιὰ πὰ δα τι 

ἴῃ τππιΠ 61 ροίοϑίαϊθ 5Ρ6 1} 518}}} σοηϑίϊίαι! , πο ο 

γϑιὸ Ποῖιπὶ Γὰ ΠῚ Δ} 5ΡΘ ΠῚ. 510] ῬΡΙΌΡΟΗΙ : 564 

ΟΡονῖθι., πὶ νον ἰπ Ποῖ Δαχ ]ο σοπαΐθβοδι. ΕῈ 
ἐγὶ αν, ἰπυῖ!, τϑσίάμιιην "αοοὐ ἐπ 1) διε [οτίθηι. 

τς ρϑυϑρίοιιο ἃ δὰβ γ ]]! υ1ὰ5 4185. ΑΡΟΒΊΟΪ 5 
γ Π {ἴὰ5 δθοιιητιηι ΘΙ ΘΟ ΠΟ ἢ 611 σ γα το νοσαξ,, γὸ- 

(Θυτι πα", αὶ νου βθαιθπεῖα ἀθοϊαναηῈ. 

“ἠδ. ΕἸ ἱ {ογῖὶξ ροριεις ΤΙογαθῖ χιιαδὶ ἀστόπα 

γιαὶς., τοϊ χει θονιιπι δαἰϊνανιιιτ. ἢ ἐσ ϑιιηὶ 

ὁπῖηι σοπσιηνηιαπδ, οἱ αὐ οτθνίατις ἐπι ἡπιδ εἴα : 

ψιῖα ὐογϑτην αὐὑτονταίιηι {αοἰοὶ ]Π)οηιῖτιις ἴπ 

ἐοίο 1ογταχιπι οὐ. Ῥαιοῖ5 ἀἸσ ΠΟ ΙΠτ15. ᾿πηπηπῖα-- 

ε|5, Αροϑβίοϊ!ιιϑ ἴῃ στὰ δα Πομμλπο5. ἘΡΊ βίο ἃ τισιιβ 
651 πὰς ϑϑηϊοπίία. Οἷα 51 Πα βρία πη. Οατιβ 

αιιδοναῦ, οὐ" Π1ἃ Τα θη Ρ ΘΟ ΘΙ. Π]5Θ 1, ἃ]1ὰ γοιῸ 
πη πη} ΑΡΟΒΙΟΙ 5 : 1Ππ4 που θεῖε. Θιι}, ΟΠ ΠῚ 

ἩΘΡγαιι5. δϑϑοῖ, 56. 115 ΘΠ ΠΟΠΊ} 115. ᾺΠ] 115. ΠῸ5 

αὐ πηι}, 5ΟΡΎ ΠΟ ΠΟ Δ ΑἸΧΊ556 : 5661. οἵη 56Π- 

τοπίϊατη ΔΙ {πὰ π ΠῚ ΡΘΙΑΥ ΘΙ", τι 511 νηὶ} πὶ 
πιδηΐθηι, ἴἴὰ το] 1556. ἘΠῚ αυάοιη. ν]θπῖτιν 

διϊδμι ἈΠ ρουτ5. Δα βΕ ρυ}} ἃρΟΒΓΟ σα ἱπίθυρΓο- 

ταϊϊοπὶ. ΤΟΙ απιῖθιη Πα1}115 15 56 Π8115 δῖ. ὨΙΟ 1 ΠῚ 

δὲ ΒΡ ΡΆ 5 [ὈΓΠΓΙΠῚ 6556. τ ΡῈ. ΘΟ 5. ἸΠΒΟΥ] ΑΓ, τ07 

4 βαϊνὶ οἱ ᾿ποο  αΠ165. ἴαστὶ [ἀϑυϊπ ἃ Ρδοσαῖο. ἃ 

Νεοῖθο, ἱπάαιῖ, ᾿ς ΤΠ ΡΘΕ", 51. ἃ ράᾶποοβ γοα]- 

δαταν ΤΠ 115. 5 ΔΘ Π10] ΡΟΡᾺΠῚ ππιμλθνιιβ. ΓΙ] τ:- 

ἀἴπὶ πὸ αἰτοηαβ Θουτιη.. {{| 61 σα] τοῦ 5. νοσδη- 

τὰ : φιαπ4οσιυϊάθμι ΟΠ ΡΊ51 ΠΟ ΪΠ6 ἸΠ5] 5 Πἰ τι ττι 

τηα]τ|, 5641 ἴῃ ρδλιοὶδ (ἃ σοσ ΠΟ ΠΏ  Π15. ΘΟΠ 5 ΙΠ τιν 
ΟΡΘυτιηι. [Οϑ ΠΟ πἶο. δὲ βμθγῖε ροριιῖις Π]σγαοὶ 
γπαξὶ ἀγόπα πιαγὶς, οἰ εἴω δογιίηι σαν αὐτί". 

Ῥϊοτυ φαΐ θην ὁδὶ (6 Ῥυϊονθ ρορι]ο., «(πιοἀ 511 
ΠΟῊ 51 88 π|8 ἵπ τλτ  Πππ ἀπὸ, σοὶ ἴῃς ΜΟΙ 115, 
418 5ϑοιιπάξιπι δ] ΘΟ ΟΠ ΘῈ ΒΥ ΔΤ185 ΘΠ 6} ΘΟ η50-- 
«ἀππτῖαν. ΕΟ ατ15 ἃ ἴ6 ΠῚ Θϑὲ 58} 115 ΟΠ ΠΟ Πα πη0 - 

ἀϊι59 δὲ φογϑιιτι 5 ἸΏ ΙΕ, ΟΠ τ Πληιθ5 δὲ αὐὺγο- 

υἷος ἐπὶ γιδεϊεἴα. Τὶ Θπῖμὴ. το δ ΠῚ δου ρ ρα η [6-- 

θΆ]Θπὶ 86. ΡΓΟΡ ΘΙ ΓΙ) ΘΔ ΠΟΠΟΏ65. ΘΟΠΊρΘ Πα ἴῸ 

Θνδη 6} 11 οἰ ΡΟ ΠΊΘΟΥΣ] Ὁ, ἃ6 ἀοιΠηθητα. ΡΟΡΠΟἸς 

510] ἃ Τοιπΐπο {γα 114, ἢ. βα]ντιβ ουἹ τ. Ζ)ι]ῖσος 

ὁ Οοἄοχ «φυϊάαπι ἐλπίδα ἑαυτῷ, 

{δὶς Μϑ5. ποβίτι οὔηποβ. ΜΠ μεταθεὶς τούτου 

δητοῦ. 

4. Απεϊαυὶ 5ὸχ ΠΡτὶ περὶ τοῦ, ἘΠῚ ἐπ᾿ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 5. ΒΆΒΙΠΓΙ ΜΛΟΝΙ. 

Ἐν ἐ πῇ ; Ἐν Ε 
τῷ Κυρίῳ. Μὴ μέντοι ἀργῶς παραδράμης 

ἦ τ Ν Ξ5- 
προσθήχην. ἼἜσονται γὰρ, φησὶ, πεποιθότες ἐπὶ 

ν αὐϑ δι Ἐς ἘΡΡῸΝ 
τὸν Θεὸν τὸν ἅγιον τοῦ Ἰσραὴλ τῇ ἀληθεία. Οὐ γὰρ 
αν 3 δ ς, Ἐ9 ν᾿ ΛΜΝ ΕΝ 
ἐπιδέχεται ἐπαμφοτερισμὸν ἣ εἷς Θεὸν ἐλπὶς, οὐδὲ 

Παρ ἜΑΣΣΣ "ἐς ᾿ 3 τ 
χαταδέχεται ὃ Κύριος δλόχλτηρον τὴν παρ᾽ ἑαυτοῦ 

" , Ἂς 
παρέχειν βοήθειαν τῷ ποτὲ μὲν ἐπὶ χρήμασιν ἠλ- 

, Ἐν ΟΟΣ Ε 
πιχότι, χαὶ δόξῃ ἀνθρωπίνῃ καὶ δυνάμει τῇ χατὰ 

χόσμον, ποτὲ δὲ αὐτὸν ὡς “ ἐλπίδα ἑαυτοῦ προύαλ- 
ἀδος Ια Ύ το ΚΕ τον τ ας ᾿ τὶ 

λομένῳ ἀλλὰ δεῖ ἀληθινῶς ἐπαναπαύεσθαι τῇ πα- 
λ ΩΝ “Ὁ “ ᾿ 

ρὰ τοῦ Θεοῦ βοηθείᾳ. Καὶ ἔσται, φησὶ, τὸ χατα- 

λειφθὲν τοῦ Ἰαχὼδ ἐπὶ Θεὸν ἰσχύοντα. Σαφῶς ταῦ- 

Ε τοῦ ἀποστόλου ὠνομασμένον λεῖῳ.-- 
ΝΣ ΔΊΣ ΣΕς Δ ἸΣΈ ΚΕ ὦ Ψ Ξ 
γὴν χάριτος τὴν αἀναφοραν ξεχει; ως 

; ΕΒ ͵ 
θαλάσσης, τὸ χατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται. Λό- 

“ὦ ,ὕ 

Ὑον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνη. 
ΡΝ Ε τ: 
ὅτι λόγον συντετμτημένον ποιήσει Κύριος ἐν τῇ οἴχου- 

[2 ΣΕ ΤΑΣ ὙΔΟΣ ΓΥΝ , τὰ 
μένη ὅλη. Ολίγας λέξεις 1 μετατιθεὶς, τούτῳ τῷ 

ΆΘΚΕῚ Ἤρι ἢ ξ ὭΣ , 
ῥητῷ ἐν τῇ πρὸς Ῥωμαίους ᾿Επιστολῇ ὃ ἀπόστολος 

Σ ΄ 3. Ἀ2 5 ΠΣ τας ἘΞ Ἢ 3. ἡ ΝΡ 
ξ στο. “) οε τι ξ7 ΤΊ “ 9 συνεχρήσατο 15 ἂν ὁἐε τις ἐπι ἢ Η τὴν αιτιᾶν. οἱ 

Η Δ ᾿ “ ἀν ΠΝ 5: ΧΑ, δ, φν  ἼΣ ἢ ΝΥ 
Ἣν τὰ μὲν παρῆχε; τὰ ὁ: ἐνήλλαξεν ὁ ἀποστολος" 
ΣΝ ᾿ ἐν εις τὰν Ἔρος 
ἐχεῖνο γινωσχέτω, ὅτι ᾿Πραῖος ὧν οὐχ ἐδούλευσε ἣ 

τε ἐχδόσεσιν, αἷς ἡμεῖς συγχεχρήμεθα, ἀλλ᾽ ἕρ- ς ἐχδόσεσιν, αἷς ἣμε γχεχρήμεθα, ἕς 
᾿ ἡνεύσας τὸ ῥητὸν, ὡς αὐτῷ παρέστη; οὕτως ἐχδέ-- 

ΓΥΣ Ἁ ’ ΕῚ " “Ὁ 

παιδίον γράψει τοὺς διασωζουένους ἀπὸ τῆς ἅμαρ- 
κ ΩΝ ον κὲλ Ἴν, ἀν; : ἊΣ 

τίας. ᾿Ενταῦθα μηδεὶς θαυμαζέτω; φησὶν, εἰ εἰς 

ὀλίγους περιστήσεται ὃ τοσοῦτος ἀριθμὸς τοῦ Ἴ1σ-:Ξ 
ς ἢ ἘΜῊ ἀπο: : 

ραήλ. Μὴ ε τῷ πλήθει τῶν ὀνομαζομένων 
Ὁ 

Τ 
: Ξ εν πέραν. ἔὴ 

θεοσεδῶν ἐπεὶ πολλοῖς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, 
ΕΝ ΑΔ κι πο Σ᾽ ἘΡεκοσ .ν Εν, ἢ 
ολιγοῖς ὁξ ἢ τῶν ἐργὼν μαρτυρια φεοαιοι τὴν προσ- 

, ᾿ ΓΡὶ Ψ γι ΝᾺ Ἂν ΔᾺ « Ε » 

ηγορίαν. ᾿Εὰν γένηται ὃ λαὸς Ἰσραὴλ ὡς ἢ ἄμμος 

τῆς θαλάσσης, τὸ χατάλειμμα αὐτῶν σωθήσεται. 
Ξ: πε ψει 

Εἴρηται μὲν " περὶ τοῦ προτέρου λαοῦ, ὅτι οὐχ ἐν 
τῷ ᾿ : τς μα γα ἢ τξττς 
τῷ πλήθει ἐστὶν ἢ σωτηρία, ἀλλ᾽ ἐν τῷ λείμματι 

τῷ χατ᾽ ἐχλογὴν χάριτος σωζομένῳ. Τίς δὲ ὃ τρό- 
- ΄ κι σ , δὴ - 

πος τῆς σωτηρίας; “Ὅτι Λόγον, φησὶ, συντελῶν 

χαὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνη. Ὃ γὰρ ὅλον τὸ " χά- 
᾿ 

ραγμα τὸ νομιχὸν χαὶ τὴν προφητικὴν διάταξιν ἐν 
Ὁ , - ΟΥΑΙ 

τῇ βραχυλογίᾳ τοῦ εὐαγγελίου περιλαξὼν,, χαὶ ἐρ- 
4 , , , Ὁ Κ ΄, Φ} ἀσω, τς ΄. ᾿Ὶ 

γαζόμενος τὸ παρὰ τοῦ Κυρίου αὐτῷ ὑποδειχθὲν, 
τὸ , ᾽ , . “ ᾿ ἘῸΝ 
οὗτος σωθήσεται. ᾿Αγαπήσεις γὰρ Κύριον τὸν Θεόν 

σου, χαὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 

τεοῖε. 

"ἘΔ χάρισμα καὶ τὸ γομικόν. ΔῈ ΕΤο5 Μ55. βἰπιρὶῖ- 

οἶϊεν χάρισμα τὸ νομικῦν. ΑΙΙ {τεβ τὸ χάραγμα τὸ νο- 

μαχον. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΛΝ 

᾿Ιἣν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὃ “ νόμος χρέ- 

ψαται, χαὶ οἱ προφῆται. Ὃ οὖν συντελῶν τὸν λόγον, 
ὃ εἰς ἔργον ἄγων, χαὶ συντέμνων αὐτὸν, χαὶ οἵονεὶ 

συγχεφαλαιούμενος αὐτοῦ τὸ πλάτος ἐν ταῖς βραχυ- 
τάταις ἐντολαῖς" οὗτός ἐστι τὸ χατάλειμμα τὸ σω- 

ζόμενον. Πάντα, φησὶν, ὅσα ἂν θέλητε ἵνα ποιῶ-- 

σιν ὑμῖν οἵ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ χαὶ ὑμεῖς ποι- ὁ 
εἴτε αὐτοῖς. Οὗτος γάρ ἐστιν ὃ νόμος χαὶ οἱ προ- 

φῆται. Ὁρᾷς ἐν τῇ φυσιχῇ ἐννοίᾳ 
συντελούμενον χαὶ συντεμνόμενον 

ὅλον τὸν λόγον 

ἐν δικαιοσύνη" 
“0 ει λό ἘΝ τὸ τυ δ Ἢ Κύ - Ἔ ἃ ,3 

τι λόγον συντετμημένον ποιήσει Κύριος τῇ “ οἷ- 
΄ Ὁ. ἘΡ " 

χουμένη ὅλῃ. Ὃ μέντοι ἀπόστολος εἶπε, Ποιήσει 
͵ " “ τ ὌῚ - 

Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. Συμφώνως δὲ αὐτῷ Σύμμαχος 
. ᾿ : , , - - “πὶ τ 

χαὶ Θεοδοτίων - ᾽ν μέσῳ πάσης τῆς γῆς. Τὸ γὰρ 
δ ἜΡΡΙ͂Β σῦς δ “ ἌΝ , δυσπαρατήρητον τοῦ νόμου μὴ ἅψη, μηδὲ γεύσῃ, 

ΤΗΝ δῇ 
μηδὲ θίγης αἵ περὶ “ ἑορτῶν διατάξεις " αἱ περὶ 

ἡμερῶν " αἱ περὶ ὁλοκαυτωμάτων" αἱ περὶ χαθάρ- 
σεως αἵ περὶ ἱλασμοῦ πάντα συνετμήθη εἰς ἕν 

, Ν 

χεφάλαιον βραχὺ χαὶ εὐπαρατήρητον, ὡς μηδεμίαν 
,ὔ - 

πρόφασιν ὑπολείπεσθαι τοῖς μὴ πολιτευομένοις χα- 
τὰ τὸ εὐαγγέλιον. 

“ ἈΒΕΦαϊ {γὸ5. ΠΥ νόμος χαὶ οἱ προφῆται χρέμαν-- 

ται. 

ὦ ΒΑΙ τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ. 5.44. Ποὺ θοῦ νὸχ ὅλῃ ἴῃ 
Μ85. ποβίγῖβ ποὴ ἱπν θη", 

ῬΕΟΡΗΕΤΑΜ. δΊ11 

Θηΐπ 7)οπιΐπαίηι 71) διισι {{ε{η|ι..,. Οἱ εἰ ίσος ῥγοιὶ- 

τηυτέηγι, ἔπειτ οἱ οτεί 16 ἔρϑίηι. [πὶ μὶς ἀπιοῦτι5 πτανι-- 

ἀἰαιὶς τιπίνέγοα ἰθα ρμοπάθί, ἐὲ ργορ]οίῳ. Οαϊ 

Ἰρῖσαν ρου ῇοῖ! γθυ]λιιμ., οἱ «αἱ δοίιμ γθάϊρις, 16- 

41 θγονῖαι., ἃς ᾿ρ51π|5. ἸΔῈ ππ ἀΠ 6 πὴ ᾿π Ρϑιιοἱ5 ργῶ- 
ΘΘΡ 5 γα ἴῃς δι ἢϊα ΘΟΠΙ ΡΠ η αἴ, 16 ᾿ρ86 
δῖ γθϑι ἀτππ1}} 56 ν απιηι. Οπυτία, ἸΠ 111, φμδοιηι-- 

φιι6 εὶς τι [αοῖαπιὶ υοὐϊς Ποηυῖη5., ιαῖα πώς 

δἰ ὑὸς {αοἰϊὸ ἐς. ΠΟ δι θπΐμι ἴθι οἰ ργορ]ιεοίω. 

Ὑ]Δ65. ἴθ πὰὺ παΐιινα}]} ποιΐοπΘ ἰοίτη} νΘΥι1ΠῚ 
ΘΟΠϑαμημη ἃ τη} δὲ Ἀν νἸαιιηι 1 {πιβε1| : Ομία 
φογϑιπι αὐϑτονίαίτηι {αοῖοί 1)οηιίγιιις ἐπι ἐοίο ἐθγ-- 

ΘΟΑΡΌΤ Χ. 

γαάγιίπι οτνθ. Τῖχὶς ααϊάθημ. ΑΡροβίοί|ιιβ : Ζαοῖοί ἔοι. 58. 
7)οπιῖτιιι5. 5106} ἰθυτ απ, : Πποοι σΟΠΒΘΠΓ πη ΐ 

ΒΥ ΠΏ Δ ΟΠ τ5 οἱ Τ]Πθοάοιϊο : 77. πιθαϊο (οι 5 ΤΟΥΤ. 

Οιὐϊοαι!α οηΐηι ἴῃ ἰθρο οϑὲ ορβούναίι αἰ ΠΠο1]6. οἱ 

ἀν τι}, Π6 ἐΘ ΟΡ 5.5 ΠΟΙ σιυβίανθυ!ς , ΠΟΘ 
ΠΟ ΘΟ ΘΙ 5 : {π|80. ΘΟΠΒΕ [τὰ δα πὶ (6 [Ὁ 5115... 

ἀδ ἀἴοθιι5., ἦ6 Πιο]οοδιιϑιῖϊβ., 6 ρυγραϊίοπο ἃς 
ῬΓΟΡΙ ΓΔ ΕΟΠΘ ; ΟΠγ Πα ΘΟ]! οἵα 5111} 1Π ἘΠ ΔΏῚ 511Π- 

πλᾶτῃ ὍΡΟ νη] [ΔΟΠ] ΘΙ 4116 Ὁ 5ον [5 τὰ {1 115.. 
41 δχ Ῥυδβουρίο Θν ΠΡΟ] ΠπῸπ νἰνιιηῖ 5, Θχοιι- 
ΒΔ [10 5 Προ βιί. 

ὁ ἘΔΠῚ τῶν ἑορτῶν.... τῶν ὁλοχαυτωμάτων. δε νο- 

οοπὶ τῶν, {π06] ἴῃ ΠΟΒ 8 56χ Ν55. ποῖ ΤΟρΟ ΓΙ ΓΘ αν, ἴῃ 

αἰτόσιιο ἰοσο «ο] ον Ἵπηιι5. 

ἘΝΑΒΒΑΤΙΟῚΝ ΑἸΠΙΟΌΟΤ ΤΟΘΛΑ ΧΙ ΕΤ ΧΙ ΟΑΛΡΙΤΙῚΘ ἘΘΑ12. 

αν. ἡμέρα ἐχείνη ἣ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ, Ὁ 
Α - , Μ᾿ 2 -ὕ ΄“λ 3 7 

χαὶ ὃ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν. Τὸν ἐχ σπέρματος 

Δαβὶδ Χριστὸν εὐαγγελίζεται ἡμῖν ὃ λόγος. ᾽ν γὰρ 

Καὶ ἔσται ἐν τῇ 

-“ , δι , ἌΝ αὶ χ τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, τουτέστιν, ἐπὶ ' τῶν πάλαι προω- 
; Ε Ὁ ΞΡΩΝΕ ΕΝ ἐὐδθα 

ρισμένων καιρῶν, χαὶ ἐν τῷ προδιατεταγμένῳ χρό- 

νῳ ἔσται ἣ ῥίζα τοῦ Ἴεσσαί. ᾿Αλλαχοῦ μὲν ῥάδδον 

λέγει ἐκ τῆς ῥίζης ἀνατελεῖν, καὶ ἄνθος ἐχ τῆς ῥί- 
--»᾽ Ἂ τὰ ,ὕ ν᾿ ,ὔ Ν ΞΕ - 

ζης τοῦ ᾿Ιεσσαὶ ἀναδήσεσθαι, τὴν ῥάδδον ἐπὶ τῆς 
τργῶς λαμξά ὃ δὲ ἄνθ ἘΣ ῸΝ ἘΠΕῚ ἘΣ ὅττι 
ἀρχῆς λαμθάνων, τὸ δὲ ἄνθος, ἐπὶ τῆς ἐπεράστου 

χαὶ πᾶσι χεχαρισμένης ἐπιδημίας " καὶ ὅτι ἐν βρα- αὶ 

χεῖ τὴν χάριν παρασχόμενος τῆς ἐνανθρῳπήσεως, 

ταχεῖαν, χαὶ οἱονεὶ παροδιχὴν ποιεῖται τὴν ἐπιδη- 

μίαν: ἐνταῦθα δὲ ῥίζαν λέγει τοῦ Ἰεσσαὶ ἔσεσθαι. 

Πρόσχες τῷ, ἔσται. Οὐχί Β φησι, δόξει" οὐδὲ, δό- 

ΓΒῖο γοΐοτοβ Ζυϊηαο ΠΡυὶ, ἘΜ ΠΠ νογο ἐπὶ τῷ πάλαι 

προωρισμιένῳ καιρῷ, Μοχ ο41ι| ἀλλαχοῦ μὲν οὖν. Ν᾽ οοι]α 

οὖν ἴῃ Μθ5. ποῦ ἱπνυθηῖ, Θα θ᾽ π 6 ἀαϊηάιιο Μ95, 

δίζης ἀνατέλλειν. ἘΔ1ε ἀνατελεῖν, 

247. ΕἸ ογὶζ ἐπὶ εἴθ ἐἐϊα τιαεϊα 96556, οἱ γι εα- 
δι δι, μὲ ἱπιρογοὶ σομί νι. ὙΘυθα πὸ ποθ 5 
ΟἸγιβίαι πηι ἀπ Πτι Πτἶὰπΐ Οχ Τραν 15. βθηλΐηθ οὐπη-- 
ἄτι. ἸΠΙ ΠΙν ΘΡῸ ἴῃ 416 111ὰ, πος 6ϑὲ,, ἴῃ [ΘΠ] ΡΥ Ὁ 
ἤδπη ρυϊάθιη. ρυθϑειιτο ἀὸ ργθ ἢ πιο δεῖ γδαϊχ 
{65586.. ΑἥἸ1ΡῚ αυϊάθπι ἀἰοῖς νἱρσα πὶ οχ γϑ ἴθ 6 6586 
ΟΥ̓ ΕΓ ΠῚ, Θ᾽ ΠΟΡΘΠῚ ΘΧ ΓΔ 106 {6556 ἀΘΟΟ ΠΒΕΙΓ ΠῚ, 
516 τι Δοοί ρίαν νυ θα πη ΡΓῸ ᾿πηρθυῖο,, δὲ Πουθμη γ1Ὸ 
Ἰρ51πι5. ἀν θητιι ρϑυ τι ΠῈ πη Ὀ1}} οἱ πη 115 σι νὰ- 
{ἰ55110 ; δὲ αι ΡΙῸΡΘ ἀϊθμὰ ογαΐ φο]]αίαγιι5. ἴη-- 
σαν ΠΑΙΟΠ5 θΘπϑίϊοἴπιπι., Θχ μι ροὲ αἀνρηίιπι ς616-- 
ΓΘΠῚ 7 Θὲ 4ιιαϑὶ [Δ ΠΕ π|Π ΠΟ Ὁ} 56 πίθηι : ̓ἶσ ν τὼ 
11 Τα απ 6556 ὙΠ ΠΟΘΙ 16556. Αἰτοπα 5. νο πὶ 
Ἰνῖο νοοῖ, Πρ. Νοῖ αἷτ : ΨΙΔοΡίταν ; ΠΟάι . 

5 Τὰ Μϑ8. οπῖποβ, ἘΠῚ οὐχὶ, φασὶ, δόξα, οὐδὲ δόξῃ 
εἶναι, παπά οπιοπάαίο. διαιῖπν ἴθ ρ. ρυΐπιιιβ οἱ θα 
αὐτῇ ἀληθείᾳ. Α11] φαΐϊπαιο Μ55. αὐτήν. 

αι}. 

12. 

Ουΐος. 

21. 

ν. το. 

ΟΣ 

τ 7: 

2. 
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533: ἢ: 

ι. Οὐ. 1 

21 

Ι. Μερ. 3 

30. 

τ, ον. 15 
ΠΕ 

“οαπ.νά,.2. 

ν᾿ ἴ1. 

. ἀἸσ παῖσαι, 

δ᾽ 

γΙΔοθίειι" οσ56, 50 νογὸ, σις. ΝΟΠ ΘΠ] 56 οι η- 

ἀππὶ σρθοίθηι τι ΘΧἰ ΕΠ] ΠΟ ΠΘΏῚ; 566 ΓΘ ᾿ρ5ᾶ οὰν- 

ΠΘΠῚ ἀϑϑ1η511. σις Ἰσίταν σαάϊα 7556; πος 6ϑι. 

ΠΟΠΒρΟΙΘΙΟ ΟΑΥΠἶ5. ΘΧ [6556 ἀδδβιιηΐα,, ΟΡ γ6 6. 

ἀἴάπι6 ϑυθϑἰδίθε. ἘΠ Ζαὶ δχϑανρῖς, ἴρ56 δὲ γα ῖχ 
ΘΧτσΘη5. δῖ. δε Ζαϊάθιη γαάῖχν {6556.. {αρΡ6 
«πο4 ΘΧ τόρ ϑμ ΟΘοϑῖ ΟΠ 6. σα 1Ὸ (ΟἸ [Ὁ ἀββιιη τα 
510: ΘΧΒΈΓΡΕῚΓ νΘΡῸ, τ ΠΉΡΘΡΘΙ σϑηῖθιι5. Ἐδπὶ Ὁ} 
σα 58 ΠῚ ἴπ 050 5ΡΘΠῚ 5118} ΓΘΡΟΒΙΙΘΙ σθηΐθβ,, αὶ 
ὁχ ΟΠ γι Ἐροϊοϑία πιο υ σΘηἴθ5. 51} ρα οι. 

Ῥοβιαιιλ}) ΘΠΪΠῚ ἃ ΠΊΟΓ 5. ΓΟΘΕΙΡΓΟΧΊΙ, 

Ροριΐο ἐθγο]οίο, 

Ἰιομ οἸ ἃ 

᾿πηρϑυῖτιηι ΟΕ πα}: 1η Θϑη 65. 
115. φαϊάθηι γι} που θη, πΘΠ 115 γΘΡῸ ἰὰν- 

Θ΄ π|5 65} ΓΟΘΟ ΘΟ ΟΠ Θ ἢ: 5 4] 6πὶ 1Π1 ΟΙ μη Δ η1: 

- Ογμοϊ αι τ ἴθι, ϑαπσιῖς 6715 δι ρ 67 Τι05 5, Θἔ 
5ΙΡΘΙ {ἰὸς τιοσίγος : Πὶ νθῦῸ ΟΓΠΟΙ Π χαιπ 5ιι506- 
ΡΘΡΘ, ἴσιο ᾿ρϑίτιθ. ϑαπριπθ ἃ Ῥϑοοδῖο ΠΡ τὶ 
διηῖϊ. ΕῚ ογὶτς παι, στϑιῖθς ἐ}πις ἰόποῦ. Ἡδο 

ΟΠ νῖβεὶ γοαιΐθθ ΠΌΠΟΙ οϑῖ, ἃ]0 115. ἀο]αῖιιβ, «αὶ 

Ἰρϑῖιμ πο πού ηξ [ἈΠ] τι  η 1) οὶ Ὑ Θυ]τιπὴ., Το τι6 
- ΘᾺ ΡΙΘΠ ΓΔ ΠῚ. οἵ νἹν απ. ΟἿ] γ ίΌ Π]αὺ ΟΠ ΓΙ βπι ΠῚ, 
ΘΠ 6556 ῬδΕῚ ΠΌΠΟΙ οἱ πηα]θϑία!θ ρα Ρ6 ΠῚ, ἀἸπηὶ- 

τα τθιη 116 ἘΓΡῚΠΙ5 716 ΟΟΠῚ ΠΊΠΠΘΠ] 6556. οἱ πΠὰἃ- 

{Δ ΠῚ 0] πἸ5] 116 ἃ}0 ΦΙΘΡ ΠΟ 5105] 5ίθγθ οοη[- 
τθῖαν. ἘΞ ἀϊνουθο {πὶ Ρ]15 Ὁ τι0 50}Π10 1}... ἉΙΙ τὰ 
νὰ Θχοοσιταν πὶ ἃ ἸσποΙηΪ ἴα] ἱΠῈ ΘΠ Δ. 

46} δὰ ας δα ΟΠ νΊ5] γα α]θηὶ ϑρθοίδηϊ, ΠῸΠ 
Ἰοχιυπιητι". ἈΘητ65 ἀπ ἔθηι ροϊοϑί ἀσοῖρὶ πο πιο ο 

ῬΓῸ δὰ γϑίθῖϊθ, ἥπὰ ἰρ56. Τοιηΐπιι5 γϑίουθιι ἃ} 
115. 41] ᾿ρϑίιπὶ σ]ονῖα αἰ Ποῖτιπτ,, γθυιιμὴ δ Δ ἢ} ΡΓῸ 

Θὰ, “τὰ ΕΠ ΘΠ [65 56 ϑϑὶ ΓΘΟΓ ΘΔ 115... 5101 5ου]- 
. Ῥίσηι δδὲ : Οποπίδῃι Θρὸ ἢ] Πσθητο5. πὴ ϑ]ουϊῆοο. 
ΒΘαιῖο5 Βα] θη τὰ ΓΟ Όν ΘΌΪ. ΤΟ ΠλΪπιιβ., ΠΌΠΟΙ 
651. 4πἰ }ιχία Παβεπην Τ)6ὶ Ππ ἀἸοῖτιπ ῬΓῸ ΔΟΙΟΥ ΠῚ 
ΠΠΘΙΊΓΟ ᾿πηρ θεν. ΑἸΙῸ5. ΘΠῚΠῚ ΠΠ]Ο ΠΟΠΟΙῸ 

]Π105. γΘΡῸ τηϊηυγὶ : ΠΌΪΡΡ6 516}1ἃ ἃ 
5161 αἰ ον τη σἹουῖα. Ἐπ τα πλλ]τ85 5π| ἀρια 
ῬδΙγΡΘ ΠῚ ΤΠ Π5ΙΟΠ 65, ἃ]105 1η δίαϊιι Ρεϑ ἃ ΠΈΟΓ δὲ 
ΔΙ] ΠΟΘ, ἅ]Π1ὸ5 πὶ ᾿π θείου πο Πθ 11. 56 [πιο π- 

[1 ΟΠ ΠῸ5 ΓΘ 116 1π ΠΌΠΟΙ. 

“η8. Εἰ ογὶς ἐπ αἴθ {{|ππ, αα]ιοῖθι Π) οπιΐτιις 

οδίθηείο 6 τὴ ατι1{1)} 5ιιατη. ΔΙΆ Πτι5 ΠΟ ΠΏ] Π] 56 51 Πα} 15 
ξο ΠΡ 115 ἵν θυ ὁϑίθ πε ρ 6 Θο5, 4] τη ΡΠ ]Π τι 
ΠΟΘ πουιιπι νμὴ δὲ [οι] θη σα ροῦο ροῖπο- 
τιιηῖ. Ῥυϊμητιπὶ αι θη δ [1 ργοἸ5]ὰ ἴῃ Ἐν ρῖο, 
ἀθιπάθ 1π Θγθιηο., ἔπη ἐοίαιθ 16ϑιῖ ΠῚ Νανο, ἐ6- 

4 ἘΔῈΠῚ ὁ αὐτός. Θεα ἴῃ ποβίσῖβ βὸχ Νῖβς. ἀδοςε ατιὶ- 

οὐ]ας. σπο Ἰοσιπι πιο ΡΠ  πλῖῖς 1ζα, ΠῚ πὶ Νῖ55. ἴῃ- 

τουραποίαπι ᾿ηνοππλιιβ, ΑἸ ὄραΐ 1 αὐ Π1|15 τπτογριπ- 

οἰὸς 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΙΆΌΝ 8. ΒΑΒΠῚΙ ΜΑΔΟΝΙ, 

᾿ “. 55 "ΠΣ ἢ λ ξει εἰναι ἀλλὰ χατὰ ἀλήθειαν, ἔσται. Οὐ γὰρ 

ἐς φαντασία, οὐδὲ οἴήσει τὴν σάρχα, ἀλλ᾽ αὖτ Ἶ ἀληπ 

Ω 

Δ ϑείᾳ ἀνέλαδεν. ἼἝσται οὖν ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαί" του- 

τέστι, τὸ φύραμα τῆς σαρχὸς τὸ ἀπὸ Ἰεσσαὶ, ἔσται 

χατὰ ἀλήθειαν, χαὶ ὑποστήσεται. Καὶ ὃ ἀνιστά- 

μένος, ἅ αὐτὸς χαὶ ῥίζα χαὶ ἀνιστάμενος. ἹΡίζα τοῦ 

Ἰεσσαί ὅτι ἐχ βασιλικῆς διαδοχῆς ἣ θεοφόρος σὰρξ 

προσελήφθη: ὋὉ δὲ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν. Διὰ 

τοῦτο τὰ ἔθνη ἐπ᾽ αὐτὸν ἤλπισεν, ὡς δῆλον ἀπὸ τῆς 

ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ Χριστοῦ Ἐχχλησίας. ᾿Αναστὰς 

γὰρ ἐχ νεχρῶν, ἦρξε τῶν ἐθνῶν, καταλιπὼν τὸν 

φονέα λαόν. ᾿Εχείνοις μὲν γὰρ τὸν θάνατον περια- 

φῆχε,, τοῖς δὲ ἔθνεσι τὴν ἀνάστασιν ἐχαρίσατο. Διό- 
δῪ ΄ Ἂ Ν Τὶ κα 5 

τι οἵ μὲν ἔχραζον - Σταυρωθήτω " χαι, 10 αἷμα αὖ- 

«υ Ο7 ὥς Ι! τοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ τέχνα ἡμῶν οἱ δὲ 

ἔαντο τὸν ἐσταυρωμένον, χαὶ τῷ αἵματι αὐτοῦ 

τρώθησαν ἀπὸ τοῦ θανάτου. Καὶ ἔσται, φησὶν; ἣ 

ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή. Αὕτη "ἢ ἣ Σρῖος οὗ ἀνάπαυ- 

σις, ἣ τιμὴ τῶν τιμώντων αὐτὸν ὡς Λόγον Θεοῦ, 

χαὶ σοφίαν Θεοῦ, καὶ δύναμιν. Ὃ ἀναπαύων τὸν 
Χριστὸν, ὁμολογεῖ αὐτοῦ τὴν πρὸς τὸν γεγεννηκότα 

αὐτὸν ὁμοτιμίαν - τῆς ἀξίας τὴν κοινωνίαν" τῆς φύ- 

σεως τὴν ἐξ ἀϊδίου ὕπαρξιν. Οἱ δὲ μεριμνῶντες τί 

τῶν πρὸς ἀτιμίαν “ ῥημάτων ἐξεύρωσιν,, οὐ τὰ πρὸς 

ἀνάπαυσιν τοῦ Χριστοῦ φθέγγονται. Δύναται μέν- 

τοιγε ἣ ἀνάπαυσις λαμβάνεσθαι, μὴ μόνον ἣν αὖ- 

τὸς ἀναπαύεται παρὰ τῶν δοξαζόντων αὐτὸν ὃ Κύ- 

ριος, ἀλλὰ χαὶ ἣν ἀναπαύσει τοὺς ἀγαπῶντας αὖ- 

τὸν, κατὰ τὸ γεγραμμένον , ὅτι ἐγὼ τοὺς ἐμὲ ἀγα- 

πῶντας δοξάζω. ἼἜστι γὰρ ἣ ἀνάπαυσις, ἣν ἀνα- 

παύσει ὃ Κύριος, τιμὴ; ἥτις μετὰ τὴν διχαιοχρι- 

σίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν τῶν πεπραγμένων ἀξίαν 

διανεμηθήσεται. Τιμήσει γὰρ τοὺς μὲν μείζοσι τι- 

ὲ ὑποδεεστέραις, ἐπειδὴ ἀστὴρ ἀστέρος 
τΩ͂Σ 

ν ϑοζη: 
΄ - Α Ὶ ΄“ 

διαφέρ ει ἐ Καὶ ἐπειδὴ πολλαὶ μοναὶ παρὰ τῷ 

Πατ τρὶ, τοὺς μὲν ἐν ὕπερ θεχούσαιοι, χαὶ ὑψηλοτέραις 

χαταστάσεσι, τοὺς δὲ ἐν ὑποδεεστέραις ἀναπαύσει. 
τΝ 

Πάντες μέντοι διὰ τιμῆς τὴν ἀνάπαυσιν ἕξουσιν. 

Ξ Ὡς μι τ 
Καὶ ἔσται ἐν τῇ, ἡμέρᾳ ἐχείνη» προσθήσει Κύριος 

τοῦ δεῖξαι τὴν χεῖρα αὐτοῦ. Χεὶ ἐρ] Κυρίου ὃ διαφύρος 

ἐδείχθη χαθ᾽ ξταστην γενεὰν διὰ τῶν δυναμένων χω- 

δῆσον τὴν ἐνέργειαν τῶν θαυμασίων. ἩΠΡΟΤΡΟ μὲν 

γὰρ τὰ τεράστια ἔδειξεν ἐν Αἰγύπτῳ: εἶτα ἐν τῇ ἐρή- 

μῳ" εἶτα χατὰ τοὺς τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυὴ χρόνους" 

» 5ῖς Μίε5. οπιθοθβ. ἘΔῚΠ αὔτη ἐστὶν ἡ Χριστοῦ ἀνά - 

παυσις ἐν τιμῇ. 

ς ἘΔΕΠῚ ἀτιυίαν 

155. ἀδοϑε. 

ὧν. δοχ Ῥοβίουϊον ἃ ΠΟΒΕΓΙΒ 56χ ν φερόντ' ἔνι 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΪἹἷΝ ΕΒΛΙΑΜ 

εἶτα χατὰ τοὺς χριτὰς, καὶ τὰ μεγάλα διαχονησα- 

μένους προφήτας. Νὺν δὲ χεὶρ Κυρίου δείκνυσθαι Ε 

λέγεται χατὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν, 

πᾶσαν νόσον χαὶ πᾶσαν μαλαχίαν θεραπεύοντος ἐν 

τῷ λαῷ, καὶ ποιοῦντος τὰ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ χεχη- 
ρυγμένα. 'Γαύτην γὰρ τὴν δύναμιν προσέθηχεν ὃ 

Κύριος δεῖξαι, ἐπειδὴ τὰ προλαδόντα οὐχ ἐφάνη 

αὐτάρχη πρὸς τὸ ἐναγαγεῖν εἰς τὴν θεογνωσίαν τὸν 

ἀπειθοῦντα λαόν. Τοῦ ζηλῶσαι τὸ χαταλειφθὲν ὑπό- 

λοιπὸν τοῦ λαοῦ. Διὰ τοῦτο προσθήσει τὴν χεῖρα 

δεῖξαι, ἵνα εἰς ἃ ζῆλον ἀγάγη τὸ ὑπόλοιπον τοῦ λαοῦ" 

ὅπερ λείψανον λέγει εἶναι ἀπὸ τῶν πολεμίων περι- 
σωθέν. Καὶ ἀπαριθμεῖται τὸ πλῆθος τῶν “ πολε- 

μιησάντων, Ἀσσυρίαν, χαὶ Αἴγυπτον, χαὶ Βαόυ- 

λωνίαν, Αἰθίοπας, καὶ ᾿Ελαμίτας καὶ τοὺς ἀπὸ 

ΡΠΟΡΗΕΤΑΝ. ὈΑΡιπΙ Χ. 819 

ὨΪ αι. τοι ρον Δι ἴοι. οἱ ῬνΟρ]νοίανιιπ.,. {| 

ΠΊΔΘΠ Δ. 11} ΓΘΥΔ1 ΠῚ ὨΔ  ΠΙδ ἐν Θχϑι ον τ. ΝΝτιηο ἅτι-- 

ἴθ} Π]Δπιι5. ΠΟΠλἰ πὶ οβίθπαϊ ἀϊοϊειν 'π αἀνοητιι 

ΠΟΒΕῚ ΒοΡν ΙΟΓΙ5., ΠΟΥ 11 ΠῚ ΟΠ ΠΘΠῚ 5 ΟΠ ΘΠ) 116 
ΡΟΡΕΪ Ια πριιοῦοπι δὲ ᾿π ΠΡ [6 ΠῚ ΟἸΙΓΆΠΕΪΒ5.. ἃ δὰ 
4 ἴῃ ὀνάΠσΉ] 10 ρυἸοαῖα ϑιηϊ, ΡΘΡ ΠΟΙ ΘΠΕ15. 

Νδπι Ἰ)ΟΠλἐΠτ15. ᾿πϑῖ ρον πὰ πο γἱρ θη Οβίθπαϊε., 

αυος 5ἴσπα ρυΐονα ἱπο 5θατιθπτ ροριΐο ἃ Ποὶ 

σΟση ΠΟ ΠΘὴῖ ἰδ πιοθ πη 0 58 {15 [ἰι|556 ν͵δὰ ΠΟῊ 51η1{. 

{7ι τοῖθι γοϊἰοίιιηι τϑϑί πη, ροριεἰὶ. Ἰὰατι ὁ]» γθὴὶ 

Δα ΠἸοῖοε, ας πιαπιιπὶ οβίθπαϊ, τ δα Ζοτιηι μον- 

ἀπιοαι γϑϑιἀπτιπι μόρυ]} : ἀιιὰ5 γ τὰ 5 410 4}0}10- 
5{Π|0 115 ἸπΟΟ] 1 Π165 ρΟΥ ΠΙ Δ Π51556. τη οἱ πλα  {πι|1-- 

ΠΘΩῚ ΘΟ, ΤΕ ᾿ρ515 ΘΠ] τιγὴ ἱπτι ] ον, ὑθοθ 56, 

Αϑϑυγὰπ), Πὐυσυμρίιμ., ΒΑΡΎ ]ΟΠΘη., ΑΙ ρὰ5.. 

ἡλίου ἀνατολῶν, καὶ Ἄραδας. Πλήρης ἣ ἱστορία, εἰν ἘΠΔ ΠΝ Ὰ5.., ΡΟΡΊΠ]Ὸ5. 5015 ΟΥΊ ΘΠ 15. θ᾽ απ ᾿Πποο]Θη- 

περὶ μὲν Αἰθιόπων λέγουσα, ὅτι ᾿Εξῆλθε Ζαραὶ ὃ 
Αἰθίοψ ἐν δυνάμει, χαὶ χιλίαις χιλιάσι, χαὶ ἅρ- υ ᾽ χ' β ΩΣ ρ 

,ὔ ν 2 ωυ 5 δ 2 ΄ μασι τριαχοσίοις. Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ασὰ εἰς συνάντησιν, 

χαὶ ἐδόησε πρὸς Κύ ὶ εἶπε - Κύ ὖχ ἀδ σε πρὸς Κύριον, χαὶ εἰπε " Κύριε, οὐχ ἀδυ- 

νατεῖ παρὰ σοὶ σώζειν ἐν πολλοῖς καὶ ἐν ὀλίγοις. 

Κατίσχυσον ἡμᾶς, Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν , ὅτι ἐπὶ σοὶ 

πεποίθαμεν, χαὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματί σου ἤλθομεν ἐπὶ 
Ν -- Ν Ἀν Ὁ ψὺψ' -" ἘΝ -- 

τὸ πλῆθος τὸ πολὺ τοῦτο. Κύριε ὃ Θεὸς ἡμῶν, μὴ 

χατισχυσάτω πρὸς σὲ ἄνθρωπος. ᾿Δσσύριοι δὲ ἦσαν 

οἵ αἰχμαλωτεύσαντες " καὶ Αἰγύπτιοι οἱ ἐξ ἀρχῆς 

χαταδουλωσάμενοι, χαὶ Ναδουχοδονόσορ ἀπὸ τῆς Β 

Ι'χδυλωνίας. ᾿Ελαμῖται δέ εἰσι τὸ γένος τῶν Παρ- 

θυαίων, " ὃ μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς Μεσοποταμίας Συ- 

ρίας πολλάκις ἐπέθετο τῷ Ἰσραήλ. Ἄ ραδες δὲ ἔθνος 

πολέμιον, πάντα τὸν χρόνον ἢ ἐχπολεμώμενον τῷ 
3 ΄Ν »" -- ξ 

Ισραήλ. Πάντων οὖν τούτων πολεμούντων τῷ εὐ- 
γενεῖ σπέρματι, οἵ μὲν ἡττῶνται, οἱ δὲ περιγίνον- 

ται, χαὶ διὰ τὸ περιγενέσθαι, χαὶ ἐν πολλοῖς πόνοις 
΄ τ μ᾿ 

γεγυμνάσθαι, οἷόν τι ἀῦλον λαμόάνουσι τὴν προσ-- 
ἢ ἘΞ δι ἘΝ ΝᾺ 

θήχην θεωρῆσαι τῆς δειχνυμένης χειρὸς τοῦ Θεοῦ. 

Διὸ καὶ ζηλωτοὶ ἔσονται μετὰ τὰς ἀριστείας χαὶ 

τοὺς πόνους. - 

Κι ς, ἔ : : 
Καὶ ἀρεῖ, φησὶ, σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη, καὶ συνά- 

ἕξει τοὺς ἀπολοιξ Ἰσραὴλ, καὶ τοὺ ξει τοὺς ἀπολομένους Ἰσραὴλ, χαὶ τοὺς διεσπαρ- 
΄ “ὦ 35. » μεν 

μένους τοῦ ᾿Ιούδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύ- 

 Ἑάτε οὐ Πορ. ρυΐμιιι ζῆλον ἀναγάγῃ. ΑΙ αυΐη- 
4 Μϑε5. ἀγάγῃ. 

“ (οὐοχ Εν. 1, πολεμησάντων ἀσσυρίων : 4υδπι [ἃ πὶ 

πιά απ ᾿δο ΟΠ πὶ βοαπι{τπιπὶ ἔιι15580 ΤΠ πὰ παι πὶ ΦοΘ .Ὸ 

[ον (Ομ θοἤδιας. ΑἸ «υΐϊπαιιο Μ55. οἱ δὶ ἀσσυρίαν, 
"πο. Μοχ νείογοϑ ἵγὸβ ΠΡ Βαθυλωνίαν, Αἰθιοπίαν. 

[65. δὲ Αγάθβραβ. ἨΙβιονία δυιΐθην ἢἶ5 σΟΠ γα οϑί, 

Αἷὰε φυϊάθη. ἀθ “ΙΒ ορΙθι5 : Βαϊυϊ! Ζαγαὶ 

“Ειλῖορς ἐπι υἱεῖ, οἱ ἐπὶ πεῖ] 16 παῖ ἰϑιι5., οἱ οἰιττὶ- 

διι5 ἱγθοθπίς. ΕἸ ὀργθϑϑιις θεοί {κα ἰπὶ Οσοιγδιιπι, 

εἰ εἰαπιανῖϊ αὐ 1)οηιίμιίηι, δὲ αἰκὶς : ])οπιΐμθ., 

ποσὶ 5. ἐπεροσοῖνῖο ἀρ 6 σαἰναγο ἐπὶ πυτεϊιἰς οἱ 
ἐπι ραιιοὶς. (ΟΥΤΟΡΟΓα πος, ])οηιῖπθ Π26τι5 τοδί 6, 

φιιοτιίαηι ἐπι 16 ὁοτ [ἀἱηγειι5 : δὲ ἐπι τιοηιῖτιθ {πιο ν6- 

τιϊηγιτι5. αεἰνογ σις ται εἰ{ἀΐηοτα ρῥἱτίπιαηι Ἰκάνιο. 

Τοοπιῖπο Π)διι5 πιοσίθι, πιο ὑτιδναῖθαὶ αανογϑδιιην 

6 ποηῖο. ΑΘΒΥΥΪ γΘΙῸ 605 ἃ άτιχθυθ ἴπ οαρεῖν!-- 
ταΐθηι ; Δ ἸὨ 110 ἴῃ σου ν τπΐθη 605 Δα ἴχονο ἤθου- 

ΡΕΠῚ, εἰ ΝΑ ποάοποβον Γὸχ ΒΑΡΎ ]ΟΠΪ5 σα ρεϊνοβ 
605 ἀτπιχῖς. ἘΠ Πλ τα ἀιι [6 πὶ 511 Π| σΘ πιι5 ῬαΡ ΠΟ 1 ΠῚ, 
ἀποα οὐαὶ ἴπ 6015. Μοβοροία μηδ ϑ γα ἴῃ ἴ5γὰ6- 
Ιθπλ ΠΟΙ ΓὩΙῸ ᾿πγαϑὶῦ. Αὐα 065 [ἈΠ] ΘΗ} Θ6Π5 θ6]-- 

᾿ϊσα, πᾺ]]Ὸ ΠῸΠ [ΘΠ ΡΟΙ 6 15086}15 ᾿οϑίθϑ ἔτθνο. ΗΠ5 
᾿σίταιν οὐ ΠἾΠ 115 ΤΘ ΠΘΟΙΌΒΟ 56ιη1ηὶ Β6ΠΠτιπὶ (αοϊθηιὶ-. 

Μι15., 4111 νἱποιιη τιν, νἸποῖιπὲ 4Π1Π1. Τὰ ααΐὰ ΘΧΘΠΓΟΓΟ 

νἱοῖονθ5, Πα} Π|541|6 ἸΠΟΥἸ] 115 ΘΧΘΡΟΙ ΓΑΕ που, ν αι 

οὐ]αδάδηι ργθθ μη Ιοςο 1 ἀροῖρίιιη! Δ ΘΠ πη θη], 
τι τηαητιη οὶ σΟΠβρ τα ἃ ΠΑ Πἰ [βίη ΘΟ η- 

ϑδρίοἴαπε. Οὐ ργορίον δια μοϑὲ γ65. [ὈΡΠ ΤΟΙ ρὸ- 
5[δ5 οἱ ἸΆθουο5. θχδηι]αΐοβ ᾿ηντἀϊα αἰ ηὶ ϑυιιης αἱ- 
416 δηλ! ΠΟ Π6. 

“479. Εἰ ἰονανῖι, ἰπάιῖε, σίρηιαν ἐπ σϑηίος, οἱ 

οοπργοσανιε ρμεγαϊίος ΠΙσγαοῖ, οἱ αἴδρογσος Χα 
ὁοπρηθσαῦι δὰ: ψιιαίμιον" αἰϊδ ΤΟΥΤῚ. Τῖααιιθ γα ἶχ 

« ἘΜ οἱ Ἀδρ. Ρυΐπιιβ. οἱ μετά, Αι ααΐπάιϊιο Μ85. 

ὃ μετὰ, τοοῖο, ΑἸ φααπίο μοὶ ἐἀ1ὶ τὸν ἰσραήλ. Αἱ Μ55. 
βὸχ τῷ ἰσραήλ. 

ἔΓΟοά. 491 ἐχπολεμιωμιένον,, 516, π᾿ ποη ἐχπολεμιού.- 

μένον, 5664] ἐχπεπολεμιωμιένον 50. πὶ 6586. νἱάθα- 

{πι.1 

2. Ραταί. 

ιή.9.-αἰ. 

3. Κορ. τ5. 

29 
εἰ 

ιή. 
ἀ. ες. 3ή. 
"ή. 

17. 6. 
Εχοώ. 

. 12. 



1με.19.10. 

δ΄. 

30. 

αι .6. τή. 

Οοϊ. 2. 

Οαϊ. 8. 

2ή. 

το: 

ι4. 

δ20 

716556.,. 5611 411 δ ϑαγοῖς δα πη ρουαπάπμη θη ιὶ- 
Ῥὲι5., πο 116 ΤΟ ]]6ὲ 5 σπτι ΠῚ ̓πῖου' σθηῖθβ, αὐ 1 4] 

Ρδγϊθυαηξ 6Χ ἴ5Ρ8 6], ἴπ ΠΙιΠῚ ἃσσνοσθητιν, 7 πὶ 

Θηΐη Α ἰτι 5 Πιοιεϊτεῖς Ζι ΦΓΟΓΟ., εἰ σαΐνιιπι Κα ογὸ 

φιιοά ρμετίογαί. ϑ᾽σπιι πὶ ἀπῖρπὶ πο] ἰϑγανὶῦ ἴπ 
δθπ ει 5, πος ᾿ρϑατη δϑῖ, οα]τι5 ἢτ πη θπτῖο ἴπ ονδη- 

86 1115 : 7 1Ἰἀθδτιιῖ οἵἴσπιση ΕἸ ̓ οπεϊτεῖς : χαοά ἀΪ-- 
ΧΘΙῚΘ 6588. ουσθι ΠΟΠλΪηὶ ποϑιγὶ 165 ΟΠ γε, 

ῬῸΡ 4πιὰπη 58 ΠΟΙ5. ΟΥ̓ ΠΟΙ Χτι5. τη Πα τι5 Θϑὲ,, δὲ ρ5] 
τηπιπἄο: {ΕΠ θι15 γ θυ] 15 Θπαι πα  δυϊδ νη νἰ ΠῚ δἰ σηὶ 
αἴσιθ νἱγεπίθιη. ΟἸαΡΘ ΡΘῚ ΟΥπισθ ἢ ΘοΟΠοπηΐα 

ΤἹΠΟΔΡΠΔΙΟΠΪ5. ρου θοία δὲ δὲ ἈΡβο αῖα 9 ΤῈ «αὶ 
Ἔγαπξ 5 ]τιθ ἀπ άπ: ἢ δχ ΖυαΠΙΟΥ" ἃ}15 ἴδ τας ο0]- 
᾿σθυθπταν. Ν αι ΦαΔ  Ἰ [αν απ αν τι πίτν ογτιοἷβ 
Ῥᾶγτεβ ; δάθο τυ πα εοήτ6 νουσαϊ ἴῃ (πΔ ΠΟ 
ΠῚΠΑἾ Ρᾶγίθβ. Βῖν 6 ̓στταν τ 51 Παῖι]85 τππιΠῈ] ρᾶν- 

165. δὰ 54] π|6Π} ΡΟ  ἸΟΘ ΓΘ ΠΕΠΙ ῬΘῚ" ΟΥΊΙοἶ5 ράΓ δ5, 
9]» 1 ΠΟ 15 οὕγτιοὶβ Θὲ ΠΟπογαϊα : 5ῖνθ {ποὰ ἀπίδ 
᾿ξ πθδ μὴ 1ΠΠ81π ΟὙ τι Θ πὶ ΟΥ̓ οἶ5. ΘΕ] 5 πὶ 1Π16}}15]-- 

ὈΠῚ5 πᾶσὸ 6. ἤσπγα ἴπη ἴοῖο τηππίο Πα ΡΟγθίιν; 
ΟἸΠΠῚ ἘΠ π0 1" ἘΠῚ ν ΘΥΒὶ ρα Γ 65. ΟΘΟΙ ΓΘ ΠΕ 1 τηθἰππην 
ΘΕ ὙἸΡΠῚ5 ΠΟ ἃ] “αδίιον ρᾶγίο5. ρου Ππσογοῖ, 
Τίαάιιθ μοο 515} 5. Θοῖο., ΘΟΠΟΡ ΟΡ Πα" ρ6."- 

ἀἴπ| ΙΓ 6], δὲ ἀἰβρουϑὶ Ππιάὰ 6 “πιαίπιου 8115 ἔθυσα 

ΘΟ] θηταν. Εγθοῖο βῖσπο πος, οὐ ᾿πεϑὲ [ἀσα τὰ5 

ἀδβενιθ πὶ με ἱ ποῖ ραϊαβ δὲ ροϊθϑίαιθβ, 46 {αῖθιις 

τα] παν Ὁ ἢν Ἰσπο., ΒΡ Ο Πα τῖ5. 1115, ἂς νϑϑεὶ- 

τηθηΐο, {πιο ᾿ρ5ὶ ποθ 5 ἰθχπιθγαπέ, νϑλαε ἀο]εοίο; 

ΘΧΉΤΕ ΠΙΠΉΪἼΠ} ΟΥῚ ΠΟΙ ραἴτ5. ΘΕ ρμοϊθϑίατθα., θοϑήτια 
τρα ἀυχὶς σΟΠ ἢ ἀθΠτοΡ ρα] πὶ {ΡΠ πη Ρ δ η5 ἴῃ ᾿σπο. 
ΟΡ τά Ῥαιυ]αβ, Ἰἰσθὲ ᾿πίθυ ρου ἀϊτοθ 15γ8 6], εἰ ἀ1- 

5ΡΘΥΒ05 πι]ἃ ΠΙΙΠΊΘΓΆΓΘΕΙΙ, 5[ πη] ἴσια ἰπ|6116-- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΠῸΝ 

ΧΙ βθθτιμη ἴπ ΠΑΙΙΟΠΙθιι5. ἃ}ν 16 βιι [1556 ΘΓ ΘΙ, τὰ 

ΔΟΘΕΓΓΙ ἃ ΟΥ̓ 6 ΠῚ. οἱ ἀἸσοθαῖ: ἤι]ιὶ ἀτιΐδηι αΡ-- 

δ: οἰοτγίαγὶ, τιϊδὶ ἰτὶ ΟΥιισο ΤΠ οπιϊτιὶ τιοςίτὶ δϑιι 

ΟἸγιςτῖ. Τᾶτα ν ΓΟ ὃχ δὺ 4πο4 τι ρϑγά εἰ [5γδε], 
ἴῃ 4105 ἱπηρθυῖτ πὶ Πα Ρι ἘΡΠγαΐπι, ἴξα αἰ ρουϑὶ 
ΘΧ τ} 14, 105 ΓοσΘ5 6Χχ 56 πὸ Πανὶ οὐἱα πὶ 
Βα ΡΘΡ πάνθ ΓΘ, ΘΟ] ]Θ ΟΠ βιιπξ, 56 ΖΕ [αν ΠῸΠ ἈΠΊρ ἶτι5 

[ἃ ΓΕΡῚΙ ΠῚ 6556. ὉΠ] ΠῚ ΖΘ] πὶ ἘΡΏΓΑΪ ΠῚ σοπῖγα {πιήα, 

ΠΕΟ ΔΙΏΊΡΙ 5 605. {π| οχ Τπ4ὰ σιπι, Ποῖος 56 

Ῥ ΘΒ ΠαΡῸ5. ΡοΟβί πιὰ πὶ δπΐῃὶ δυθοΐϊαιη ἔπθυὶὶ 51- 

ΒΡ  είειος δἰχυοῖ 1|ρτὶ ἐπὶ τὲ 

ς ἘΔ οἱ ἀπολόμενοι ΑἹ Μ55. 

ἃ Τπιι5 (οὐεχ οσἴτὰ δ 115 πραν ΑἸῈ αισπάις Μ55. 

διατί. 

δ Γ σωζόμενοι ῥγὸ σα]α. σωσόμενοι ἀοάϊηνις. οἴιπὶ 

Οὐοά. 494.. [πέϑυργεβ σωθησόμιενοι Ἰορῖσπα νἱἀδειν. 

ε Ηἰς νογθῖβ, ἢ ὅτι 

ΕΣ 

ἀπολλύμενοι, 

Πρὸ τοῦ εἴο., δὲνα “μοπίαπε αὐ 6 

ἐϊβπεάμι ογσεπι εἴς. πα ἱποσῖ οββουγιίας. ϑοηξιιπὶ 

ἢ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ τοῖς ἁγίοις ὁ χόσμος 

5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΟΘΝΙ. 

“" ο , 
ἸΩῸΣ τῆς γῆς: Ἡ οὖν ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ, ὃ ἀναστὰς 

τὶ ἢ τῷ ἀρ τῶν ἐθνῶν ᾽ οὗτος ἄρεῖϊ σημεῖον εἷς τω ΝᾺ 

τὰ ἔθνη, ἵνα συν υωτιν οἱ “ ἀπολλύμενοι τοῦ 1σ- 

ραήλ. Ἦλθε γὰρ ὃ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπ του ζητῆσαι χαὶ 

σῶσαι τὸ ἀπολωλός. Τοῦτο δέ ἐστι τὸ σημεῖον, ὃ 

ἦρεν εἰς τὰ ἔθνη, τὸ ἐν τοῖς εὐαγγελίοις λεγο μενον; 

᾿οψονταῖ τὸ σημεῖον τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου " ὅπερ 

φήσεις εἶναι τὸν σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

ἐσταύρωται, 

χαὶ αὐτοὶ ἐν ᾧ χαὶ λέγει τοῦ σημείου 
τὴν δύναμιν. ἃ Διὰ τί διὰ σταυροῦ ἣ οἴχονομία τῆς 

, 
τεσσα ρὼν 

τῷ χόσμῳ" 

τ Εῇ 
ἐνανθρωπήσεως ἐτελέσθη: “Ἵνα ἐχ τῶν 

- -- - , φΦ 

πτερύγων τῆς γῆς συναχθῶσιν οἱ ᾿ σωζόμενοι. Τε- 
- ᾿ Ν» » - "ὉὋὉ --ἰῃν Ζ΄ ῳ Ξ 

τραχῇ γὰρ διαιρεῖται τοῦ σταυροῦ τὰ μέρη, ὥστε 

πρὸς τ' 
, Ν᾿ 

σου. Εἴτε οὖν ἵνα πάντα τὰ 

ἕχαστον ἀπονεύειν ἃ τέσσαρα μέρη τοῦ χό- 
μέρη διὰ τῶν μερῶν 

τοῦ σταυροῦ οἰχονοι ηθῇ πρὸς σωτηρίαν, διὰ τοῦτο 

προετικήθη ὃ διὰ τοῦ σταυροῦ θάνατος᾽ ἢ ὅτι “ πρὸ 
τοῦ ξυλίνου σταυροῦ νοητός τις τῷ χόσμῳ παντὲ 

συνεσ τῶν 
- - ᾿ 

ταύρωται, τεσσάρων μερῶν τοὺ παντος 
; ς τ τὸς ἘΦ Σ 

εἰς τὸ μέσον συναπτο μενον; χαὶ τῆς ἐν τῷ υέσῳ δυ- 
; Ξ 

Ε νάμεως πρὸς τὰ τέσσαρα μέρη περατουμένης. Ἀρ- 
“Ἐ - .. -- θέντος οὖν τοῦ σημείου τούτου, Πρ ἀρλυλαιι: οἵ 

ἀπολόμενοι τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ οἵ πσαοίς τισμένοι τοῦ 

Ἰούδα συναχθήσονται ἐχ τῶν τεσσάρων πτερύγων 
- --- ’ὔ τ , ΓΑ Ὑ- ΓΖ 

τῆς γῆς. Τούτου ἀρθέντος τοῦ σημείου, ἔχοντος δύ- 
.- Ἃ. Ε) - [ὦ 

ναμιν χαθαιρετιχὴν ἀρχῶν χαὶ ἐξουσιῶν, ἅστινας 
ἣν ΄ 3 -. Σὰ -Σ Ν Ψ' ἿΞ 5. 
ἐθριάμβευσεν ἐν τῷ ξύλῳ, ἀπεχδυσάμενος αὐτὰς. 

ΓΑ] 2 «᾿- οἵ ξ ,΄ 

καὶ οἱονεὶ ἀποῤῥίψας ὃ εἴχομεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὕφασμέ- 

ύσατο τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ἐξου- 

σίας, καὶ ἐδειγμάτισεν ἴ ἐν παῤῥησία θριαμδεύσας 

ἐν τῷ ξύλῳ. Διὰ τοῦτο Παῦλος ἐχ τῶν ἀπολωλότων 

τοῦ Ἰσραὴλ, χαὶ διεσκορπισμένων τοῦ Ἰούδα ὅπάο- 

ἀρθὲν ὑπὸ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη 

Ρ' ΟΣ 
νον ἡμῖν ἔνδυμα, ἐξεδύ 

χτισ 

χων, νοήσας τὸ 
ημεῖ οσέδραμε τῷ σταυρῷ, καὶ ἔλεγεν" Ἐμοὶ σήμειον, προσεόραμε τῷ στ ρῳ, ξ " 

; ΣΡ ΑΨΕΣ ἐρς ἘΡΟΣς 
δὲ μὴ γένοιτο χαυχᾶσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ 

Ξ ἜΣ τα τ ἘῸῸΞ ἘᾺΝ Ἐτὰ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀχολουθεῖ δὲ τῷ 

ΡῈ Ἔα τς - ᾿ “, 
συναχθῆναι τοὺς ἀπολομένους τοῦ Ἰσραὴλ, οἵτινες 

ΜΝ ΕΝ . ᾿ Ν᾿ τὸ Ἐφραΐμ, καὶ τοὺς διεσπαρ- 
μένους τοῦ ᾿Ιούδα, οἵτινες ὑπὸ τῶν ἐχ σπέρματος Δα- 

αι ζῆλον τοῦ Ἐφραΐμ 
ἜΜΕΤΟΣ 

οὺς τοῦ Ἰούδα 

Ἔογιτῃ ἴπ ποσίγα ἱπίογργοία οπα ΘΥΡΥ πη οΓα σομα  5ι:- 
τηι5. ος επῖπι, αὐ ποθὶβ ν᾿ Δ ταν, ἀἸοῖς Ξουιρίου, ἀπίς 

ἸΙβπθαπι οὐσοπι [ιῖπδα ἁΙ Τά τι Οὐιισο πὶ πιυ βία πη, 4:5 

ῬῈῚ φαδίμιοῦ παι] ράσο τοργοβθηΐζαΐα 5ιζ δὲ δά ππι- 

Βγαΐα. 864, τξ νεσιση ἰαίοατ, τη γϑιϊοατη μαπο ἰηἴοτ- 

Ργείαπαι. ΓΑ ΟΠ ΠῚ ΘΈΒΡΙΘΟΣ πῸΝ πλι]} εἶς ῬτΟΒαξτιμι 
ἰτῖ. 
ΓΥ̓Θου] πὶ ἐν ἐχ αἰϊίιοι ΔΙΞ5. αἀάτάτηις, Α 



ΓΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

- - Ἁ 

ἐχθρούς. Μετὰ γὰρ τὸ ἀρθῆναι τὸ σημεῖον, χαὶ συν- 
-᾿ " “ " ΄ -» Σλ [} -- λέ Ξ 

αχθῆναι τοὺς ἀπολομένους τοῦ ᾿Ισραὴλ, ὅστις λέγε 
-" Ν δ 

ται ᾿Εφοαΐμ., συναχθῆναι δὲ χαὶ τοὺς διεσχορπι- 

σμένους τοῦ Ἰούδα - ̓Αφαιρεθήσεται ὃ ζῆλος τοῦ Βα 

᾿Εφραΐμ, χαὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ ᾿Ιούδα ἀπολοῦνται. 

Κατάμαθε δὲ, ὅτι ὁ μὲν Ἰσραὴλ ἀπολωλέναι λέ- 

γεται, ὃ δὲ Ἰούδας διεσπάρθαι. Πλὴν ἀλλὰ τῇ χα- 

τὰ Χριστὸν συμφωνίᾳ τοῦ εἰρηνοποιοῦντος ὅ τὰ ἐπὶ 

τῆς γῆς, χαὶ τὰ ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐν αὐτῷ τὰ πάντα 

ἀποχαταλλάσσοντος, ἀναιρεῖται τὰ πάθη τὰ πρό- 

τερον ἐχ φιλονεικίας χαὶ διαστάσεως ἐνδυναστεύοντα 

τῷ βίῳ. Διὰ τοῦτο οὖν Ἔφραϊμ. οὐ ζηλώσει τὸν 

Ἰούδαν, χαὶ ὃ Ἰούδας οὐχέτι θλίψει Ἔφραΐμ- ἐπεὶ 

ἣ ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους ἔχθρα ἀπολεῖται. ἢ Ἔοι- Ο 

χε γὰρ μάλιστα ὃ ζῆλος γίνεσθαι τοῦ ἐχθραίνειν 
ἀφορμὴ τοῖς πολλοῖς. Ζῆλος δὲ νῦν οὐχ ἣ τῶν κα- 

λῶν μίμησις, ἀλλ᾽ ἣ ἐπὶ ταῖς εὐπραγίαις βασχανία 

παρὰ τῆς Γραφῆς εἴρηται. Τότε οὖν ἐν συμφωνίᾳ 

γενόμενοι, Πετασθήσονται ἐν πλοίοις ἀλλοφύλων, 

θάλασσαν ἅμα προνομεύσουσι. Διὰ τῆς θαλάσσης 

καλῶς παρέστησε τοὺς ταχυναυτοῦντας, πτερῷ πα- 

ρεικάσας τὴν χίνησιν" ὅταν πλήρει τῷ ἱστίῳ, συμ- 

μέτρως τοῦ πνεύματος χατὰ πρύμναν ἱσταμένου, 
ὑπὲρ θαλάσσης φέρωνται. Προνομεύουσι “ δὲ θά- 

λασσαν, τοῦ δράχοντος περιγινόμενοι, χαὶ τῶν ὑπ᾽ 

αὐτῷ τελουμένων; οὖς οἵ ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ 
ΕῚ Ν Ὡς. τ ,ὔ 

εἰς τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας μετατιθέντες, δι- 
΄ . ΄ “κ᾿ 

χαίως ἂν λέγοιντο προνομεύειν,, οἱονεὶ σχῦλα ἕαυ- 
" ; ΓΗ 

τῶν ποιούμενοι τὰ προκατεχόμενα ὑπὸ τοῦ 4 αἶ- 
μάλωτον ἀπαγαγόντος τὸν ἄνθρωπον. Θάλασσαν 

“» “΄ “-- 

δὲ ἀχουστέον νῦν τὸν τῆς χαχώσεως τόπον, ὃν χαὶ 

λάδα τοῦ χλαυθμῷ ἀλλαχοῦ μεμαθή χοιλάδα τοῦ χλαυθμῶνος ἀλλαχοῦ μεμαθήχαμεν. 
“- ΝΥ ,' - Πλοῖα δὲ ἀλλοφύλων λέγεται τάγα τα σώματα ἡμῶν, 

τ ΕΣ σι»: Ἐς ἐν - ᾿δξα 
διὰ τὸ μὴ ἔχειν οἰχείως πρὸς τὴν τῆς ψυχῆς χκατα- 

σχευήν. Ἢ γὰρ σὰρξ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὖν ὕ ἦν. Ἢ γὰρ σὰρξ τῷ νόμῳ τοῦ Θεοῦ οὐχ ὕπο- 
, Ξ - “ - 

τάσσεται, ἄλλ᾽ ἐπιθυμεῖ χατὰ τοῦ πνεύματος. Οὗ- 
ςὦἃ ᾿ 

τοι δὲ χαὶ τὴν ᾿Ιδουμαίαν προνομεύειν λέγονται" 
΄ “- “ , - ν 

τουτέστι, τῶν γηΐνων πραγμάτων ἐπιχρατεῖν, χαὶ Ξ 

ἐπὶ Μωλό ἐπιδάλλειν τὰς χεῖρας. Μωὰδ ἑρμηνεύε- 
Ὅ- 32 "Ξ Ππ ᾿ ὑπ ΤΑΣ ῸΣ Ἐ᾿ Ε Η “-, 
ται, ἐκ πατρός. Πρὸς οὖν αὐτοὺς εἴρηκεν ὁ Κύριος, 
ἘΡΗΝ ΟΡ ῊΝ ἐλενος ἐν: ᾿ 
ὅτι Ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαθόλου ἐστὲ, χαὶ 

4 Ὑείογοβ Ἁχαοι ΠΡ χαὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῇ 

6611 ἐν ἑαυτῷ. Ατ Μ55, ἐν αὐτῷ. 

ΡΈΛΜΙΕΙ ἔοικέ γε μᾶλλον. Ν᾽ εἴογτοβ. ἄπο Π|Ρυὶ ἔοιχε γὰρ 

μᾶλλον. ΑἸΠ ἵγαβ ἔοικε γὰρ μάλιστα. ες ἴζὰ τατ]το Ῥοϑε 

Ἔα εἰ Ἀδρ. Ῥυίπηιιβ νῦν οὐχὶ τῶν. ΑἸ1 φυΐπχαο ΜΞ5. 
νῦν οὐχ ἡ τῶν. 

᾿ς Αἀάϊέα εβξ σοουϊα δὲ εχ ποϑίγὶβ βὸχ (Ποῖ Ρπ5. 

Μοχ οὐ εἰ τοοοπίϊον (οπ Β ἢ 511 (οάοχ ὑπ᾽ αὐτῶν : 

415 τηα]α Ἰθοϊῖο, τὲ ΠΟΥ] 5916 Ὁ, Ἰπίουρυ οι τα πίαϑ ἴοπο- 

Ὀγὰβ οὔ, αὐ αι! 5 ΡοΙΤτι5. πα πὶ 6]ι5 Ἰοοῖ βθπβιπι 

ΕΒΆΑΙΑΜ ῬΠΕΟΡΙΕΤΑΜ. 82] 

σθππι ἙΟἸεοιιιθ [που ῖπῈ ρον πὶ Ἰ5γᾶθ]., ααὶ ἀ1- 
εἶταν ἘΡΠγαΐμι, σΟΠρΡ ΘΔ ΤΠ πὶ Ππθυῖη: ἀἸβρθυϑὶ 

Ταάα: “1π{ογείμν τοῖς Ἐρλγαῖπι., εἰ ἐπιππϊοῖ 

“μάα ρετγινιιπί. 

ΟΛΑΡΌῈ Χ. 

“ὅο. Νονθυῖὶβ δα θ ΠῚ 15 ΓΔ 616} ἀ1ο] ρον τ], 
Τιιάἀ πῃ γϑγῸ αἸβρθύϑιιπη. ΑἸ τΑπηθ ἢ ῬΘΥ Τα ΔΈΟΙ 65 
ῬΥΪ5. ΟἿ σοπίθπ ΟΠ ΠῚ οἵ βθἀ ΠΟ Π 6 ΠῚ ἴῃ νἱΐα 1η- 
γϑἰθβοθηΐθϑ, ἀπ θυ παν ΡΘΓ σΟΠοογ ἴδηι ἃ ΟΠ γἸβῖο. 

ΔΙ] αἴατη : 4τἰ 4185 ἴῃ ἴθυγα,, δὲ {1188 1π σϑοῖο διιηΐ., 

ΡδοΙοαι, αἴαιιθ ἴῃ 56 ἴρ50 οἰηπῖα γΘοο πο ας. ΟΡ 
πος ἰρίταν Ερλγαῖπι τιοτὶ τπιμϊαδίίμν ὕμάαπι, εἴ 
“ιάας ποῖ απιρῖζπις ἰγὶραανὶε Ἐρηγαῖμαι: ἀπο- 
πᾶ π) Οὐϊιιπι, 10 56. ᾿πνσ6 ΠῚ ΙΓ ΌΒΘ ΠΙΆ Πα", 

ἀἰσρθυῖθιε. ΖΘ |τ|5 οπῖηι νἹάδιι πιαχίπηθ Οσοαβῖο- 
ΠΘΠῚ ΠΏ 115 ῬΥΦΠΘΥΘ ἱΠΙ ΠΏ ]ΟἸ ἐἰὰ5 ᾿Πίθ ν᾽ 56 σουθη αὶ. 
ΝΠΟ ΔπΓ6 ΠῚ ΖΘ] τ5. ΠῸῚ ΒΟΠΟΓΙΙΠῚ 80 πη] αἰ]ο., σϑὰ 

ἱπν τ ἴα, {πι25 ΟΡ ΔΊΟΥ τι ΠῚ ΤῸ 5 5θοι πὰ5 Ππαΐα θϑί, ἃ 

Βουρίαγα νοσαῖιγ. ΤαΠΟ 1σ᾽ταν σΟποου 65 [λοι ν 
Τοϊανιιπέ ἐπι πιανθιι5 αἰϊοτιίσοπαγιιπι, τι σδἰπιτῖ 

ργγαςανιιτιίτιν. ῬΌΪ ΟΥ̓ 6 ΠΟ ΠῚΪΠΘ ΠΙΔΡΙΒ ΘΧΡΓΟσ551 608, 
41| πανί σαῃε ο6] [6 1, ΠΊΟ Π ΘΟΥῚ ἢ ΟΕ ΠῚ ἃ]ὰ 60]- 

Ἰαΐο ; σἵχπῃ 50 Π1οθ ν 6] 0 Ρ]ΘΠῸ ΡῸῚ τηᾶγ 6 Δάνθπιη- 
τὰ. γΘπῖο ΘΟΠογΙΘηΐο αἱ ΡῈΡΡΙΠῚ ἀϑριγαηΐθ. 
Ῥιφάαπίιν Δα 6 ΠῚ ΠΠᾶγῸ., ἀγα ΟἢἾ5. δὲ Δ] Γι πη οἱ 

51] δοΐουιιη ν]οίογδ5 δου! : (πὸ5. ΟΠ γΙσεῖ Αρο- 
510}1 δὶ γϑυῖτα 15. ΔΘΉΠΠΟΠ ΘΗ ἔχ Πϑ]αο5. Ππιγὸ ορ- 
τἰπιο ἀθριςάανὶ ἂς ἀϊνίρογθ ἀϊοαπίαν: {αρρ 
4υἴα 5ρΡ0114 ῬΥΪτ5. Ροβϑοδδὰ ἃ 60. ἡ1| ΠΟΙ ΠΘΠῚ 

οαρενειπι Δ πιχογαΐ, ν δ] διὰ [Δοτιπε. 564 πηὰ- 

Υἶδ. ΠΟΙΏΪΠΘ ΡΔν δ 1Π16]]Π15] Ἰοοῖι πη ΑΓ σα ΟΠ ]5 δὲ 
ΤῊ ΞΘ ΑΓ ΠῚ 7 4116 ΠῚ 4110] ΕἸ ἀἸοἴτητι5. νΟσαῚ ΘΕ. ἢ} 
ἸΔου τ λυ πὶ γΆ]]6η]. Ἐογίαθθθ ἀπθπη Δ]16Πη1- 

ΘΘΠΔΙΤΠ ΠΑΡΘ5.. ΘΟΙΡΟΓὰ ποδία Ἂἰϊοιιητι", 
υοα οὐπὶ ἃ πὶ πιο ΘΟ Π5 ΠΕ ΠΟ Π 6 ΠΟΙ πᾶ πὶ σοη- 

5θῃΠΔηξ. (ὰγῸ 6Π1Π} ἰθοῚ Π)6] ΠΟΙ 511]1οἱ τιν", 564 

ΘΟΠοιρίβοι δάνευϑιιβ Βρ᾿ ΓΙ ἔπιπ. Ομ πϑίδπι ἢ] ἀ1-- 

σαπίιν Τἀπιπηδρᾶπι ργΘ ἀα πΓῚ , ΠΟς Θϑξ, ΓΟ ΠῚ [6 Ὶ- 

ΓΟΠΑΡΙ ΠῚ ΡΟΕΙ ΓΙ, οἵ ἴῃ ΜΌΔΡ πιᾶπιιϑ ἰπ]θοίαν. 
ΜΟΔΡ, 51 ἱπίθυργθίθυῖβ, βοπαῖ, 226 ραίγθ. Οὐανο 

Οοἱ. τ. 20. 

ῬΡεα!.83.η. 

ον". 8. 7- 

αἱ... 17- 

δὰ ἴρ505 αἰχὶε ᾿ομηΐπιιθ: 705 δι: μαίτθ αϊαϑοῖο γ0α,..8..1. 

ἜΧρυθββουῖε, Θῖο ἐπὶπὶ ψουξ : 7 ἐΐδ σαἰμίαγὶ Ῥαρεῖ- 

5πι0 ἐπΐιἰα 5, ψιιο5 ἀροσίοῖϊ εἴς. ΑἸτεν Ομ θοῇσι Οο- 

ἄοχ ὑπ᾽ αὐτῷ, ΑἸ1ι φυαίαον ὑπ᾽ αὐτόν. ας ἀρ Ῥχγο- 
σορίαπῃ, ρὰς. 189, ποι ππα]ῖο Δ]106ν Ἰοσαπίατ, πος νἱ- 

ΔεΙοοῖ πηοάο : τοῦ δράκοντος χαὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ τελοὺν- 

τῶν περιγενόμιενο!, εἰγασοπιῖς σἰπεμΐ εἰ Ἔογτι, ιιῖ δἦτι5 

ἐπιρεγῖο ρανεβαπῖ, νἱείογες εβεοιὶ, 

ἃ Τῃ βατε5 σοτταρέε Ἰοσίταν αἰχμαλώτου. ΑἹ ἴπ πο- 
5115 56χ ( Ἰοῖθι5 ἱπέορτο οἵ ἱποουτιρίο βου ρει Γὸ- 

Ῥεσιειπ: αἰχμάλωτον. 



ν.-. 

822 “ἃς: ΑΡΡΕΝΌΙΧ 

είς : οἱ ἀφεϊάογία ραϊτὶς υϑειτὶ υτιἰ5 ἔάςσεγο. 
ΤΗ]οἰτιπῈ ἴῃ 605 5115 ΠῚ ΠῚ15, τ ΠΟ ΠΪ5 5115 ΟρΘΓῚ- 
Ῥ5 ἴρ505 510] δ] ]}οἴαπε. Τεϊπάθ ΖΦ “ΖΦ πππῖοπ 

γτιπὶ οὐ ϑάϊεπιί. Αγαμηοπ, αιιοά δὰ ποπιὶπηῖϑ ᾿ηἴθυ-- 
ΡΓΘίδ ΠΟ πθι αἰτπϑῖ, 146 πὶ ναὐθὶ ἂὸ Ῥορτεῖτι5 πιο- 
ῥίδοιιπι. ΕΟΡῖΘ 4] ΤαΪΠΟΙῚ ΠΔΠ 1185 σι πὲ ΟΌΠΟΧῚΪ 

ῬΓδΘ 115 4111 ΠΘΉΕ ΙΓ 86. ΠΔ]ΟΥ 5. δὲ Ἰδεῖτι5. Θ ιιβθθ γοὶ 
51ΠῈ, ῬΡΆΓΘ ΠΕ νου ΡΥΙΠηΪ. 

1. Ῥοβῖθα ϑιθ)] πρὶ : 
ἤσεῦς 29. σι παῖ ΖΦ) σγρίῖ. Οτὐθιηδπηοάτιπη ἘΖΘΟΙΪΘΙ αἱΐ 

Ἐχοί.3. 5. ριϊα πη οἴιπὶ ἀἸοῖιπι 51 ΔΙΌ ϑὶ δὲ 7165ιι, 

6556. σσυρῃ ἤανῖοβ, αιι05 οΟη[οοἶ556 56 σ]ου απ 

ῬΊιαρδο : [1ὰ Εβαϊὰβ [8 τηὰτὶ συ ΡΠ ἃ Ββοόπο Ῥθὸ 

ἀδβοϊαπο ποι Πα πὶ ΘΠ πΘηὶ ἔλοϊξ. Ὑ ἀβ τας 

ΘΠΪΠῚ, 4185 Ροϑὲ γᾶν [ΔοΙΠΟυὰ ΓΘΠΊΡΟΓΘ. δοσθρίο 
Ἰπάπιοῖεαν, θΘηθἤοΙ Ιοοο Πα πὰ δϑβὲ. δισαε ατι-- 

ἴθπὶ 7) εοϊανῖξ 1)οηρίπιι5 τπατὸ “Ἐδ,)ριϊ, ἱπνα- 

ἀοίσψιιο ἐπ ἤπερ ίατη οππι υαϊϊο οἱ σε]. πεπίὶ ορὶ- 

τέξει : 5ῖς Εἰ ρογοιῖϊθε σορίοπι ΖἘ αγριὶ πναῖϊος; 

τὰ ποάιιθ ααῖν 5, γ6] οα]σθαῖιβ, {γα Π5 10 1: Ἔσνρεὶ 
Παινίι. 5 σηι σαὶ Ῥᾶχιιπι ἃ ιι88 ἴῃ ἅ7πᾶ ἤπιν]α]ὶ 

τ] οι πὰ ἴν]. Ταπία ΘΠ] ΠῚ} ΘΥῚζ 1186 ΡΘΠΕΡἃ, ἃ 
Θ απ ᾿ΐὰ ΟΠλμἶπῸ Θχϑισοα Ὀ᾿ ἔπι, πὰ ΠῚ]115 ΓΘ ΠΊλ-- 
515 51} Πα ΠΊΟυ, Τα ΦΟΘΠ ρα πὶ σοσαξ σα ]σθοβ αὐ 
Πυιντιι πὴ {γᾺ]1οἸΘπ ἀτπιπὶ ἀδίγαπουθ. ΑῸΐ' [Ὀγαβϑθ 

αὶ ρμϑαϊ5 
“0ς. ὅ. τ. φΑΙΟΘΑΠΊΘῊ 1ΠῈ ΒΟ]  ουοπί, {θα ἔθυσα ἴπ πιὰ 5ἴα- 

Ῥλ»ὰ͵πηι, βϑᾶ ποῖα βϑϑϑῖ, ΟΠ ἃ ΟἸλ πὶ ΠῸΠ 6556 δ ιβηιο- 

αἰ Τλσνραβ, 564 ργοίαπα, ᾿ά60 1π| 6 πεν σα] σθατὶ 

ΘΟΠοι]οαγο {Ππινττπη, πθο σα] οθῸ5 ἀθρόποῦθ. 78 ΠῚ 

νΘΙῸ 5] σσαῖαν ν]ο πο Π)6ὶ 5ρὶγ τὰ ΓΘίθΠ τπ5 ἃς οο- 

ΒΠΡττ5. ΟἸΔΡΓΟρΡΙΘ 5οῖπι Ἔσγρε ἱπά]ρπιπὶ 
δϑῖ, φιοά πιὰ Θχορῖαξ βα ΠΟΙ ΝΠ ΓΡΆΠΒΘΊΙΠ {Π1|ΠῈ 

πχοώ. τ. γοϑισία. Οὐαγο δεϊαπι ράβο Πα δι} 1, Πα Θά πίιαν 
11, οα]οοαπιθηΐα Πα γΘ ἴῃ ΡΘάΠΡιι5. 0] δπὶπὶ 56ν- 

ῬΘη5 πιογάαχ δὲ 5ΟΟΡρΙα5, βῖπι Ορογίθε ἴῃ ρθα θι5 
οα]οθαπιθηΐα, προ 65, ΖᾺΙθ115 ΟἸΓΟ ἢ ΡΟϑἰἔὰ 5}, 
τπθαπίτι" ἃο ΘΟ πιπἰα πε. (ἴλη Δ 6 ΠῚ 45 ρα πὶ 
ἴδπι ρϑυνθπουῖε δὰ Ἰοσιπι βαποίιπι Θά] 6605 βοϊναῖ, 

Δμε. το. ἡ. ΟΠ ΥΊ5ΠΠ ἀροϑβίο!οβ ᾿πη ἴ ΠΙ5 : αθι5. ἀϊοῖαπὶ δϑί, 

Ὃν. 

πὶ πὸ οα]σθαπιθηΐα σαϊάθπὶ σποϑίαγοπι. Εὲ ὀγὶϊ 

16. Ποραοἴϊ ψιιαςὶ ἄϊος, ψιιαπάο δαὶϊνὶξ ἐς ΖΕ γρίο. 

Τυπο ΘΗΪΠῚ ΟἸΙΠῚ ΘΑ] ΘΑ ΠΘ ἢ ἐἰ5. [ΓΔ 511 την Ἀπι- 

Ῥγῖιπι, σπηὶ {Ππ|4 ἱπογορανὶξ αὶ ρμοΐθηβ οϑῖ, οἱ 

εἰ ΑἸῚ αἰτίου ποιπθὰ ἀμνμὼν Ἰαϊεγργθίαπειν. Οποᾷ κὲ 

«υϊϑρίαπη Πάτα πι ΤΟΥιΙπὶ Ξε “Ἰόβας ἐδ, ναγῖαβ 6] 15 ἢὺ- 

ταϊπῖς ἱπιογρυθξατοπος ἴθ Πιιστὶ ποις Ιόσοτο μοΐε- 

τς, 
ἅ Τὰ αἰτόζαθ (Ο]Ρ. εἰ ἴῃ Βοβ. Ξοοιπάο Ργὸ δεχτῷ 

αἰτοσα βουϊθῖταν δεχτιχῷ, ΠΙῸᾺ αὐΐοπι δὲ 

Ἰαπιι ορὶπῖοπο, ΒἰΓασίατα ἸΏ ΓΕΥ Γο ασῚ θοϑβιιπιις, γα- 

τῷ, πἰξὶ [ἃ]-- 

10 1 προ γῈ : αὐ, ρΓορμίτῖο εἴ ορονίιπιο (οπιρο να. 

ΟΡΕΒΌΜ 8. 

Εε ἀεξοϊαρὶξ Ποηιί- ἢ 

᾿ς Ἐ , 
α τὸ ἴχνος τῶν διαπορευομένων ἁγίων. 

μᾺ 3 , 

Ὁ ἐρυθρὰν, ἐπειδὴ ἐπετίμη 

ΒΑΒΙΒΙ ΜΆΘΝΕ, 

λ " ὰ τ -- - , 
τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς διμῶν θέλετε ποιεῖν. Τού- 

᾿ οα ἀπε να τῇ 
τοις τὰς ἑαυτῶν χεῖρας ἐπιβάλλουσιν, ἵνα διὰ τῆς 

ξαυτῶν ἀγαθῆς πράξεως ὗποχε ιρίους αὐτοὺς λάῤδω- 

σιν. Εἶτα ΥἹοὶ 
[- 

Ἀμμὼν πρῶτοι ὑπαχούσονται. 
ΤΑ ΣΙ τες ἘΠ᾿ ὡς , 

Ἀμμὼν ἑρμηνεύεται, λαὰς μεθ᾿ ἡμῶν. Τάχα 
- ͵ ἔεγεδ Ξ 

πρῶτοι ὑπαχούσονται τῷ λόγῳ οἱ ἐλάττονα τὴν χα- 
ἐ ΕΑ ΑἿ Αἵ ᾽, ἘΣ δ Ἐπ χίαν ἔχοντες, παρὰ τοὺς πλείονα αὐτὴν χαὶ ἐπὶ 

πλεῖον χεχυμένην ἔχοντας. 
Σ σ- ΄ σ᾿, - 
Εἶτα ἐπιφέρει" Καὶ ἐρημώσει Κύριος τὴν θάλασ- 

ἢ 3 τ 
σαν Αἰγύπτου. “Ὥσπερ ὃ Ἰεζεχιὴλ Αἰγύπτου ποτα- 

ἐν Ἂν ξ Ν 

μοὺς εἶναι λέγει, οὺς Φαραὼ πεποιηκέναι ἀλαζο- 
͵ “ .ε «. » ΓΈΡΑΣ 2, 

νεύεται" οὕτως ὃ Ἡσαΐας θάλασσαν Αἰγύπτου ὀνο- 
΄ 

μᾶζει, ἥντινα ὃ ἀγαθὸς Θεὸς ἐρημώσει. Εὐεργεσία 
Ψ τ 

ἐν χαιρῷ ὁ δεχτῷ 
κ σ᾽ 

δὲ Ἐρημώσει Κύριος 

τὴν θάλασσαν Αἰγύπτου, ἢ καὶ ἐπιδαλεῖ ἐπὶ τὸν 

ἱ 

Σ ος 
᾿ὔ 

γὰρ ἢ ἀπὸ ΜΟΥ ΠΘΩν πραγμάτων 

ἐπαγομένη ἐρήμωσις. Ὥσπερ 

ἘΣΣ Ἁ , ῃ ’ σ΄ Α »Ἔ Ν' 

ποταμὸν πνεύματι βιαίῳ: οὕτω Καὶ πατάξει τὰς 
ἐξ ᾿ 

ἑπτὰ τῆς Αἰγύπτου φάραγγας" χαὶ τότε διαπορεύ-- 
, ᾿ ἢ πὸ ς 

σεται! τις τὸν Αἰγύπτου ποταμον ὑπὸ Τ 
᾿ 

-“ 
πεν ιχρὸν σημαίνει του ὕδατ: τος τοῦ ὕπο; τ 

Ε 
στα Οὕτω γὰβ ὀλίγον 

ἜΚ ΩΣ 9 Ἑ ἀφ ἊΝ 
παντε Ξλὼς ἀπο! "της ξαοΣ ὡς μηδὲ 

ΓΝ 
ὑυόχτι τῷ ποταμίῳ. 

πριν τὸν ποταμόν. " 
Υρ εν δ δα λυ 5: 

χαὶ Εηβοῦ ἔλεχθη λῦσα 

τοι αὐτὴν δὲ εἶναι Αἴγυπτον, ἀλλὰ βέδηλον ν, 

᾿ 
διὰ τὸ τὴν γῆν, “ ἐφ ̓ἢ ὅπ τήχεισαν, ἀγ 

δὶ 

τὴν 

ἕνοι χαταπα 
ε ᾿ 

χελεύονται ὑποδεδειι ἵν τὸν ποταμὸν, 
᾿ ΤΣ , ΓΝ -- ᾿ ᾿ι 

χαὶ μὴ ἀποτίθεσθαι τὰ ὑποδήματα. Ξηραίνεται δὲ 

βιαίῳ Θεοῦ χεχρατημένος πνεύματι. Διὰ τοῦτο 
“ »ν» »ὕ ΕἸ Ἂ ΥΝ ιν ὦ ΄» 

ἀνάξιόν ἐστι τὸ ἔδαφος Αἰγύπτου γυμνὸν δέξασθαι 

Ὅθεν χαὶ οἵ τὸ 
, 5 ’ ὌΡκΦ. ΡΥ τι - 

πάσχα ἐσθίοντες, τὰ ποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν ἔχειν 
- σ͵ 

ἐχελεύοντο. Ὅπου γὰρ ὄφις δάχνων, χαὶ σχορπίος 

ἔστω τὰ ὑποδήματα ἐν τοῖς ποσὶν, πος 

ϑας οἷς περιδέβληται" ἐπειδὰν δέ τις φθάση 
ΝΆ , ΦΘ' 

Ἴδη ἐπὶ τὸν ἅγιον τόπον, τότε ὅπολυέσθω ὡς οὗ 

ὰ τοῦ Χριστοῦ, πρὸς οὺς εἴρηται, μηδὲ 

δε τῷ αἴρειν. Καὶ ἔσται τῷ Ἰσραὴλ ὡς ἣ 

Αἰγύπτου. Καὶ γὰρ 
ἘΞ ει 

ἡμέρα, ὅτε ἐξῆλθεν ἐχ γῆς - 

ἅτων παρῆλθε τὴν θάλασσαν τὴν Ε τ Ἔ [ εἰ Ὧ- φς- τ [-] 7 δῷ Ἔ 

σεν αὐτῇ ὃ δυνατὸς, χαὶ 

ΡΕΔΙο Βοπιᾶπα ἔμβιας, καὶ ἐπιδαλεῖ τὴν χεῖρα αὐ- 
τοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν, Εὲ ἱπ)ϊοῖδε πεάπιεπε δίιαπε δι) 61" 

Ππωνὰιπι. 

ς ἙΔῚΠ ἐφ 
ΜΞ. ἐφ᾽ ἦ, 

ἃ ἘΝ ἐκ τοῦ Αἰγύπτου. δ᾽ εἴεγος ψαίΐπααο Πρ τὶ ἐχ. 

᾿ ᾽ 
ἧς. Οοάεκ τἀπὶ ἐφ᾽ ἦν. ΑἸ φαΐϊηατις 

γῆς Αἰγύπτου. 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

ἐξηράνθη, Καὶ τὸν Ἰορδάνην παρῆλθον ποδὶ, ἀύρο- 
χον τὸ ἴχνος διαφυλάξαντες, τῷ πᾶσαν ἰκμάδα ὕπο- 

φεύγειν αὐτῶν τὴν βάσιν. 
Τότε οὖν ἐρεῖ ὃ λαός" Εὐλογήσω σε, Κύριε, διότι 

ὠργίσθης μοι, καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου. χαὶ “ 

ἠλέησάς με. ᾿Αφίεταί τις πολλάχις, καὶ ἐγκαταλεί-- 

πεται, διὰ τὸ ἅπαξ ὑποσυρῆναι εἰς τὰ Αἰγύπτια 

χαχὰ, χαὶ χρόνον τινὰ ἀπολαῦσαι τῆς ἰδίας ἀδου- 
λίας, ἵνα θερίσῃ ἃ ἔσπειρε καχῶς" ὃς ἐπειδὰν μὴ 

εἰς τὸ παντελὲς ἐγχαταλειφθῇ, ἀλλὰ τύχη τινὸς 

εὐεργεσίας, ἐρεῖ τό: Εὐλογήσω σε, Κύριε, διότι 
ὠργίσθης ΐ μοι, καὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου, χαὶ 

ἠλέησας με. “Ὅμοιόν ἐστι τούτῳ τό: ᾿Οργὴν Κυ- 
ρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ, τοῦ δικαιῶσαι 
αὐτὸν τὴν δίκην μου. Καὶ μετὰ τοῦτο 8 ἐξάξει εἰς 

τέλος χρίμα. Οὐ γὰρ εἰς τέλος ὀργισθήσεται, οὐδὲ 

εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ. Ὁ δὲ λέγων, Εὐλογήσω σε, 

Κύριε, ὅτι ὠργίσθης μοι, χαὶ ἠλέησάς με" αἰσθανό- 

μενος τῆς εὐεργεσίας τοὺ Θεοῦ, καυχήσεται ἐπ᾽ 

αὐτῇ, χαὶ φησίν: ᾿Ιδοὺ ὃ Θεός μου, Σωτήρ μου, 

πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ οὗ φοδηθήσομαι, 
διότι ἣ δόξα μου καὶ ἣ αἴνεσίς μου Κύριος. ἃ Ταῦ- " 

τα οὐχ ἐροῦσιν οἵ ποιοῦντες τὴν ἐλεημοσύνην ἔμ.- 

προσθεν τῶν ἀνθρώπων, οὐδὲ οἱ δόξαν παρ᾽ ἀλλή- 
λων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μό- 
νου Θεοῦ οὐ ζητοῦντες, καὶ ὅλως οἵ παραδαίνοντες 

τὴν ἐντολὴν τοῦ λέγοντος, Μὴ ἢ γινώμεθα χενόδο- 
ἔοι. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐπαγγέλλεται ὁ Κύριος, ὅτι Τοὺς 
δοξάζοντάς μὲ δοξάσω" 

τὸν Θεὸν, δεδοξασμένος 

Μωῦσέως ἐδοξάσθη τὸ 

ἤδει δοξάζειν τὸν Θεόν. Συμφωνεῖ δὲ τῇ δόξῃ χαὶ 

ἢ αἴνεσις" ὥστε ὃ χαλῶς δοξάζων, καὶ ὑγιῶς αἷ- 
͵ὔ Α ν .Φ.9 Ὁ 5 ᾽ Α 

νέσει. Καὶ μηδεὶς οἰέσθω τῶν ἐσφαλμένας περὶ 

Θεοῦ ἐχόντων ὑπολήψεις, ὅτι δεκταὶ αὐτοῦ εἶσιν αἱ 
ἐν ψαλμῳδίαις αἰνέσεις. Τῆς γὰρ αὐτῆς χαρδίας 
ἂν ὶ ΄' ε 
ἐστὶ δοξάζειν τε 

᾿ , Ἴδα ἈΣΤΗ͂Σ 
δηλονότι ὃ χαλῶς δοξάζων 
35 Ἁ 3 Ὁ}: σὰν κ 

ἐστὶ παρ᾽ αὐτῷ. Οὕτω χαὶ 

πρόσωπον, ἐπειδὴ χαλῶς 

ἐπιτετευγμένως, χαὶ αἰνεῖν 

ὁ Ὁτονάαο (0]Ρ. εἰ Ἀδρ. βοοιπά 5 χαὶ ἠγάπεσάς με, 

Εἰὶ ἀπιασιὶ πιδ. ϑιαῖῖπα ἐἀ1 καὶ χρόνον. (ὐοπ] αποιῖῖο 
καὶ ἴπ φαυΐϊπαας Ν55, ἀθοβέ, 

ΓΈ ὠργίσθης μου. Αν΄ Μϑβ5. 5εχ μοι. Ηος Ἰοθὸ 

ἀΐζολψαρ (10. εὲ Ἀθρ. βοοιπᾶμβ Παροπὶ χαὶ ἠλέησας 
με, ΕἸ πιίδον 5 ες πιϑὶ. ϑιαϊιπι 611 εἴ ἄτι Μ55. τεῦ- 
τὸ τῶν, ΑἸΠ «ασίαπον Μ55. τούτῳ τό, 

δ Απεϊψαὶϊ ἀπο ΠΡνὶ ἐξάξω, εὐμοαπε. ΑἸ Φααπίο ροβὲ 
εαπιὶ λέγων ὅτι εὐλογήσω σε, Κύριε, χαὶ ὅτι. Αἱ ποκίτϊ 56χκ 

Μϑ5. αἰ ἴῃ οοπίοχάι. 

« Ἐ6Π1Ὶ ταῦτα δέ. ΑΒεκὲ δὲ Ὁ οπιηΐθιις ποβίνϊς (ο-- 
ἀϊοῖριιβ, Νοχ Οοάϊοος ἔτος Ἀθρ παρ᾽ ἀλλήλων ζυτοῦν- 
τες. Τρ᾿ἄοπν οἴ παρὰ μόνου τοῦ Θεοῦ υνὴ ζητοῦντες. ΑἹ 
ἀυΐηιιο Μ55, αἰ ἴῃ τοχι, 
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ΘΧαΡαΪ. Τοράαπθηι ἰπϑιιρον ρΘά ]}ῖ15 ἐΡα ]θοονο, νο- 
516 115. 5160 15 ΘΙ] ΠΘΉΓ τι 5 {π]ρρ6 «πιο ΠαΠΠΟΡ 
ΟΠΊΠἾ5. ΡΘαΠ] 115 ΘΟΥ ΠῚ 5656 504 τἰχΊδββοι. 

52. Ταπο Ἰρίταν ἀϊοθὲ ρορυ]ι5 : δοποάϊοαμπι 
εἰδὶ, 1) οπιῖτιθ, φιοτίατπι ἱγαίτι5 65 τηϊ]ιὶ, οἱ ἀνθι"- 

ἐἰδιϊ {ΤΌΤ πὶ {τίπι, Θὲ τπὶδ νυ ἐπι5. 65 πϊ]ιῖ. Τγονο-- 

Ἰϊπ αϊ αν" (1115 5 ΡΟ παι ΠΘ1Ὸ, δὲ ἀθβουῖταν, ααοά 
5610] δ ὐρυρίίασα πιαϊὰ ΔἸ] θοῖιιβ δἰ[, δια τιθ 
ῬΘΥ Δ]᾿αιιο ἐθμηρ15 [Ἰτι15 51 5.8] Πεϊὰ ς τι Θὰ {1185 
18 ]6 ϑονὶτ, πιθίαξ : 4α1 οὰπὶ ΟΠ ΠἶπῸ ἀθν ]Ἰοἴτι5 

ΠΟΗ 511, ἵπηο θοποἤοίτιμη αἰϊψιιοὰ δοσθρϑιὶῖ, ἀϊ- 

σοῦ : δεποάϊοαπι {ἰδὶ, 1) οπιῖπδ, πιιοτιΐαπι ἱγαΐις 

65 πιϊδιῖ, δὲ ἀνογ οι ψιγόγθπι {πείηι, δὲ την ΘΓ ἐτι5 

65 πιδὶ. ϑϑῃ το Πτ86 Πτιϊο Πθθο ΘΟΠΒΙ Π11}15 οϑῦ : ]σάην 

7οπιϊτιὶ σιιδίπιοῦο, χιῖα ρεοοανὶ οἷ; μὶ ἴρ56 7πι- 

σἰἰποοὶ οαϊιδατι τπθαπι. ἘΠ᾿ μροϑὲ πος δάποοὶ ἴῃ ἢ- 
ΠΟπῚ {ιἸοίτιπ. ἡ ιεε Θπϊπι ἐσὲ ἡἴπιοπι ἱγαϑοοίμ" : 
πιϑήϊι6 ἐπὶ (δἰ ὀγττίπι σιισσοπϑοῦϊι. Οὐ ἀὐιΐθηι ἀἸο : 

Βεπεάίοαπι εἰνὶ, ]Π)οπεῖπθ., φιοτίαπι ἱταΐιι5. 65 

πιεῖ, οἱ τη δῦ τι5 65 πιθὶ ; ἴα ΘΠ ἤ οἱ ἃ ΤΠ εῸ ἃςοο- 

ῬΕ σοηβοῖτιβ, 6. δὸ σ]ονι θ᾽ ταν, ἂς ἀἴοῖς : ΕδοΘ 
7οδῖι5 πιθιι5 ϑαϊναίον ηϊδιις., ἢαιπιοίαπι παῦεο ἵπὶ 

ἐϊο, εἰ ποτὶ ἐππιοῦο : χιΐα οἰογία τπθα, οἰ ἰατι 
πιθα ]1)οπεῖτιι5. Οὐ ὁ οου]ο5 ΠΟμλ Παπ οΡοσαπε 

Θἰδθιηοϑυ ΠΔΠ1, ποτ πᾶ ηὶ ἀἸοοπὶ ᾿θρο, ποάτι πὶ 
4| ἃ 56 τατιτπο σα ρίαπί 5] ΓΔ ΠῚ, ΠΘῸ Θ]ΟΥ Δ} α τι: 
ἃ 5010 Πρὸ δϑβῖ, γοαυϊλιιηΐ, ΠΘΉ 116 1Π ΠΠΊΨΘΙΘΙΙΠῚ ἢ 
«αἱ ν]ο πὶ Ργθθοθρίιηι 6}115, 481 ἀἴοῖς : Δοσι 6Γ- 
Πεϊαπιιι ἱπιατιὶς σἰογί εἰριαϊ. ϑ6ἃ οὐ Τομ- 

Πτ|5 ἔδοϊαϊ 1 ῬΓΟΙΪβϑὶ : σἰογὶ Πεαπίος πιὸ οἱογὶ 
ἤεανο : εἰνηϊνιιπι οἱ απ] θη γἱτ6 [Ποῖ Θ] ον, 

δ]ουίαμι {ποτ ἄαὲ Τ)εῖιβ. 516. οἱ Μουϑὶβ. ἔδοϊθϑ 
ἀΒΡΟῦϑα ϑ]ουῖα οϑί, απο σθοῖθ ἄἀγὸ Τ)60 σ]ουίληι 
ποβϑϑῖ. Ἐβι αὐ θη} ΘΟΠν ΘΙ ΘΠ ἃ Θ]ΟΥ ΠῚ ᾿ΠΙΘΡ οἱ 

ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ ΧΙΙ. 

Ἰαιιάθιη, δάθο τιὶ 4] ργΌθ6 {ΡΠ τ} σ]ου απ, ἰδ 

ϑεϊαπι γθοῖθ ἰαπιάθηι ἀδίθγαι. ἘΠ᾿ ΠΘ 0 ΘΟυιι ΠῚ τι] 

(α]σα5. 46 Ὥθο ορί ΠΙΟ μ65 σοποθρθυιηΐ, 1185 ἰδτι-- 

ΡΈΕΙ γενώμεθα. Αἴ ΠοΒίΓΙ 5ὸχ Ν55, γινώμεθα. Μοχ 

δα 1 δῆλον δὲ ὅτι. Απεῖϊχαὶ ἄπο ΠΡΥῚ δῆλον ὅτι, ΑΠΠ Μ55. 

διυϊλονότι. 

ς ΑπΕ αὶ ποῖ ΠΡΡῚ οἵ 116 ἴρβε Ηρηνϊοϊαπιιβ, ἴπ 

4{ο0 ἐπιτεταγμιένως Ἰεβοτο 5:0] σἰδιβ δὲ Πιιοαῖβ, Ππαὰ- 

Βοηΐ οὐημ 685 ἐπιτετευγμένως. 564 15, 4ιχοπὴ αἶχῖ, Ὑ1ν Ἔστι- 

αἰ εἰϑοίπιιβ 6. 50 ἴζὰ οογγοχιξ, αὖ ᾿ΓῸ ἐπιτετευγμιένως 

οἀοπάπιπι οὐτανογιὶ ἐπιτεταμιένως, διιγεπεα ατιϊπνεὶ οογι-- 

ἐεπέϊοπε. Νο5. ἁὐπιΐοπι, (Οπιθοἤβιιπι βου, γοσοπι 

ἐπιτετευγμιένως τοῖ᾽ποπἀπι Θαπδιιπλι5, ἔπι πο] Πάς 

Οὐαίοιιπι οπηηΐτπη. αἰαῖ, πὶ 406] 58 {15 πο ’οοὸ 

οοπνοηῖαί. ΤΠ πηαηπιιβ, 4π] [ογίαβδο ἐπιτεταγμένως 16- 

51556 886 Ῥαϊαθαι, ἴξα Ἰπτογργοαίξιις οδὲ : ἔπ «ον οι 

ει οὕ ποχῖε ας δευνογῖπι γἱ{πι. 

Ἐχοΐ. ιή. 
21. 
)ὺς. 38. 17- 

Τῃ σνουϑι πὶ 
ι. Οὐρι5 

ΧΙ βαιο. 

ἹΜιολι. ἡ 9. 

“οαν.5.ἡ ἡ. 

Οαϊ.5. 26. 

:. ἤερ. 2. 
30. 

Εαοα. 34. 
30. 



Ἑχτοὰ. 
Σ. 

Ῥεωι ητ.3. 

Ῥχαΐὶ. ἵ 

Ρεαἱ. 
30. 

ι5 

36. 

-- 

824 

ες ἴῃ ῥα ]ην 5. σα ΠΘΉ (15 ἀσοθρ αθ. 6556 ΘΧΙ5ΕΠ}6 0. 

ὙΠ ΘΠ  ΘΙῸ 6] βάθη σον 6δὲ δὲ β]ονῖα ἂρ- 

Ροϑίτθ ἁἰοολθ, δὲ ἸΔ ἀΠ} ιῖ5. ἡθοῖθ ογπᾶνθ. τος 

πἴδμι ἰσίτα" ρορατ5 (αὶ ἴπ Πργρίο Γἀθνὰι ἀθνο- 

Ἰοι5, αἴοραῦ : δοπϑάϊοαπι {ἰδὶ, 1)οηιῖτιθ, σι - 

χιΐάπι γαίας ὃς παϊ]ιὶ, οἱ ἀνογ δεϊ {ΓΌΤ πὶ {πετετηι, 

δὲ πιΐξογεις δ5 ποῖ; Ὠὶ ἰγα]θοῖα συ ρίο 5ππηὶ ἀἰ- 
εἴανὶ : ΔΌπ ἐΐπιονο, φιοπῖαπι σἰογία πιθα, οἕ 

ἰατις πιθὰ Τοπεΐτιιι5, οἰ [αοίιις ὁεῖ τηϊδὶ ἔτι σαῖι-- 

οην. 

“δ. ΜοΠΙποΥΪ5 ΠΟ τι6 615. σα Π ΠΟΙ αιοα οο- 
οἴπὶε Ροριατι5. 15γᾺ 6] ἴῃ οχῖτι ἃ0 ϊουρῖο, ἴῃ- 

ΘΠοδηΐο αγϊα, ἂς ἀϊοθηῖθ : (αγιθηιις ]1)οπιῖπο, 

δἱονίοςθ δηῖμι πια στ οαίις 65. Τῖαάτιθ νθιθΡ πὶ ι 

1Π|ὰπὶ Ἰαιάθπι πιιπὸ Τοπονδηΐ, (αἱ ἀϊοιπι: Οἰο- 
τία πιο οἵ ἰαϊις πιθα Πονΐπιις, δὲ βαοίτις 65: ηιῖ- 

δὶ ἰπ φαἰμίοπε. Οτοἴθυιη. ἀρῖθ ἃς σΟΠγ ΘΠ Θ ΠΟΙ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

Ὁ Ροσὲ ἱπιρου ται Πουαΐπο ἰαπιάθηι ἃ ιι8 } ΟἴλΠ) 

ϑάθ 10. 6 [ΟΠ] 115 ΘΠ αταν}5. ΒΔ ΡῚΣ ἀπ] 5.115. τι Πὰ 

γϑοῖθ αἄοναῖ. Οτοά 5ἱ ρόρυ]ι5 Ἰἀο] οι γῖοο. ἀρθα!- 

«αν, μἰ5 νου ὶβ : 776 ἐογεἰφιιογιιν Γοπθπι ἀηι 

φἱν : αὐ ἴῃ Τλοῖθὰ. αὶ οὐθά τ, δὲ Ρθὺ Θὰ ΠῚ 
ἀτι8 πὶ Ἰρϑίιηι οϑὲ Πάθην ἀπὶ πιὰ η] Ροΐαι ΟΡ πλαε5 

5] αταν ι15, 15. μάτι ἀιαπ οαπ σατο 6 [Ὁ π- ἢ 

τἰστι5. Θά πιταν 5. Οπδπτα ἁπίοπι. ᾿δο ττ1α [ριιὰ ΠΊτιν 

αοίχαοι ἀἰσπὶ Πα 1 δαπὶ {πὶ 1π616 λιν απ, ΘΧ. 
δ᾽ πὴ] π πὸ ἃ Τλαν 6. ἀϑϑυτητα ᾿Π16}} 1565. ΝΊμηΙ- 
ται, δεν απίηια ταθα κεἰ })}ϑιην [Ὀγίθηα υἱἷ- 
γῆι. Ναμπι. ἀἰΘϑ᾽ θυ πὰ πη ΠΟ ΠΟυ "ΠΟΘ ΒΔ 

«αδμηγήδην [ςο εἰ ἰὰπι 115. 41 γ65. ἀθβι ἀν Εἰσὶ πιὰ 5 

ὦ. ΘΟμβΘ πηι", ογθαῦ. Οὐ πε απ 5. {αι πηθΠτὰ- 

τὰν Ιοσθιὶ Πομ πὶ αἴθ ἀὸ ποοῖθ, 46 «πιὸ ἀϊοίαμη 

ἐδ : Ος }εειὶ πιοαϊιαν ζει ςαρίθπίαπιε, 5ου [ἃ 5 

ΘΟΡΙΡ αΓα5,. ΘΕ γθοῖθ υιδουθηο Τ)ομλἴητιπὶ ΓΘ ρ6- 

γἴδθηβ5, ον ρουοθρίαπι (6 ἰηνθηῖο ᾿φ ὰ}, ΒΡ ν]- 

τα]ο μι ΒΟΥ ρτπ ναι ΒΘ ηδιιη ἰΠῚ6}Π 15 6 5, ΠΔυ ΘΕ κα 

ἀζάδμι οὐαὶ βαιά ϊο. Οὐιπὶ Ἰβίτιιν" ΠῸ5 ρόῖαι [ΟΠ τι 

6. ϑαϊατανὶ βοατ αν] η Ππιπὶ [ἘΠΘΥ] Πλ115. Θ Βα ΤΙα ΤΙ], {1} 

δὲ 1105. πο 5. Δ] θηλι5.,. δὲ ΘΧ ΠΟΙΆ] Πλ1}}), 
. ἰρ515 ἀϊοθηῖοβ : 77 πετιῖς δοἰοῦγαί Π)οπιίτετίτηι, οἷα- 

παῖδ πιοηιθη 6715. ἘπῈ ἀπ ΓΘ. ΟἸδ ΠΟΥ 50 Π115. ΟἸΙΠῚ 

οοπίθητίομθ πιασπα ΘἀἸτιι5, 41] δεΐδπι δ 605 πὶ 

Ῥῆοσα] ὩΡϑιιηῖ, ῬΟΡΠ ΠΡ ΘΙ 6 Ῥοΐοϑε. ΟἸαπιαῖο ἰσίταν, 

Ἰιος δοϑί, Νοὸμ παι] 1ὰ (6 1060 56 ΠΕ : [Π10 ΨΘΙῸ 

Ἰπσθητὶ ἀπίπιο δὰ πὲ Δ Θιιηὶ ΡΘΥΠΠθηΐ, οοσ- 
τὰηῖθ5, δῖος (6 γϑῦιιθ. ΕἸ ν}Π15 αἸ5βθυῖθ, αὶ νοὶ 115 

ἃ ἘΔ ὅτι. ΑΥ 5ὲχ Ν55, διότι, 

ε Ψείεγεβ βὲχ Εἰγὶ ὥστε τήν. 

οαπ ὁ Κύριος. 1) 665 ἴῃ ποβίγὶβ βὲχ Νῖ55. ἁσι]σα]ιι5. 

Ἐδιε ὡς τήν. Μοχ 

ΓΈΛΙΕΙ ἐγκαλεῖται δὲ ὁ. ϑεἃ νοου]ὰα δὲ ἴῃ πιι}1ὸ ΠΡ τὸ 

νοῖονϊ ἱπυεαῖταν, Γ Ασεϊοαϊαιη ὁ ροβὶ λαός ἀἀἰ Πα Ἰπλιις 

. 578 ἐστι 

5. ΒΑΒΙΜῚΙ ΜΆΟΘΝΙ. 

ἌΡ. 5 Σ . ἀλν κ  α ὑγιῶς. ᾿Επεὶ οὖν ἔλεγε τὸ χαταλειψθὲν τοῦ λαοῦ ἐν 
ΕΣ ἜΤΞ ἢ - 

Αἰγύπτῳ τό: Εὐλογήσω σε, Κύριε, ὅ διότι ὠργί- 
9: ΧΡ ραν 3 ᾿ , ν 

σθης μοι, χαὶ ἀπέστρεψας τὸν θυμόν σου, χαὶ ἠλέη- 
ἢ Ἦν ἐζς ΟΕ σὰ ε ΤᾺ , σάς με’ οὗτοι διαδάντες τὴν Αἴγυπτον ἐροῦσι τό" 
3 , Νϑιι ἴ ᾿ 

Οὐ φοδηθήσομαι, διότι ἣ δόξα μου καὶ ἣ αἴνεσίς 
ΗΝ μου Κύριος, χαὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν. 

ν ὦ ΜΊΑ 2 -ῇ0ἶ. ΣΝ 5 
χαὶ τῆς δῆς ἣν ἐν τῇ ἐξόδῳ ἦσεν 

ὃ λαὸς τοῦ ᾿Ισραὴλ, ἐξαρχούσης τῆς Μαριὰμ, χαὶ 

Μνήσθητι δὲ 

λεγούσης" ἼἌσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδό- 
:.ἢ σ λ - 

ξασται. “ Ὥστε τὴν παλαιὰν αἴνεσιν ἀνανεοῦνται 

νῦν οἱ λέγοντες, Ἣ δόξα μου χαὶ ἣ αἴνεσίς μου 
τ ποῦ ᾿ Κύριος, καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν. ᾿Ἀχολούθως 

μο “ῳ τ τς γ΄. , - εἰ ἘΞ Έ τς - ΠΝ 

δὲ τῇ αἰνέσει Κυρίου ἀντλεῖ ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης 

ἐχ τῶν τοῦ σωτηρίου πηγῶν ὃ χαλῶς αὐτὸν προσ- 

χυνῶν. Εἰ ἐγχαλεῖται ὃ λαὸς ὃ εἰδωλολατρήσας, 

τό" ᾿Εμὲ ἐγκατέλιπον πηγὴν ὕδατος ζῶντος " δηλον- 
; 
ὅτι ὃ πιστεύων εἰς Θεὸν, χαὶ ἐχ τῆς εἰς αὐτὸν 

, ΠΝ ἐπι ε σον "Ἄς ΞΞ. 
πίστεως τοῖς σωτηρίοις δόγμασι τὴν ψυχὴν ποτιζός 
μένος, οὗτος ἀντλεῖ ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης ἐκ τῶν 

πηγῶν τοῦ σωτηρίου. Τ᾽ ἣν δὲ εὐφροσύ ἡλί τηγῶν τοῦ σωτὴρ δὲ εὐφροσύνην, ἡλίκη 
»" , - Ψ' 3. - Ε “ ᾿ 

ἐγγίνεται τοῖς χαταξιουμένοις ἐχεῖθεν ὃ ἀρύεσθαι, 
, δε οπατκό τοῖς τον ἐρελοραις: τἰΝ 

νοήσεις ἐκ τῆς εἰκόνος τῆς ὑπὸ τοῦ Δαδὶδ παρει-- 

ληυμένης, ὅτι ᾿Εδίψησεν ἢ ψυχή μου πρὸς τὸν 

Θεὸν τὺν ἰσχυρὸν τὸν ζῶντα. Τὸ γὰρ ὑπερθαλλον 

ἀμήχανόν τινα τὴν 
ἌΜΌΝΝ " - 

τῆς ἐπιθυμίας εὐφροσύνην ἐμ- 

ποιε ἴ τοῖς ἐπιτυγχάνουσι τῶν περισπουδάστων. Καὶ 

Θι μελε τῶν τὸν νόμον Κυρίου ἡμέρας χαὶ νυχτὸς, 
Ν Ἦν . ΝῊ , Ὁ , Τ 

περὶ οὗ εἴρηται, ὅτι Στόμα δικαίου μελετήσει σο-- 

φίαν, 

τεῖν εὑρί σχὼν τὸν Κύριον, διὰ τὴν ἐπὶ τῇ εὑρέσει 

ἐρευνῶν τὰς Γραφὰς, καὶ διὰ τοῦ ὀρθῶς ζη- 

εὐφροσύνην συνιεὶς τὸ πνευματιχὸν βούλημα τῶν 

Γραφῶν, ἀντλήσει ὕδωρ μετ᾽ εὐφροσύνης. Ὅταν 

οὖν αὐτοὶ ἐμπλησθῶμεν τοῦ πόματος τῶν ἐχ τοῦ 

Ἀ σωτηρίου πηγῶν , τότε καὶ ἑτέρους προσλαμθάνο-- 

μεν, ἐγχελευόμενοι αὐτοῖς χαὶ λέγοντες: Ὑμνεῖτε 

τὸν Κύριον, βοᾶτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἣ δὲ βοὴ φωνή 

μέγεθος ἔχουσα, δυνάμενον διιχνεῖσθαι χαὶ 

πρὸς τοὺς πόῤῥω. Βοξτε οὖν " ἀντὶ τοῦ, μὴ μικρὰ 
Ξ 

τῇ διανοία περὶ Θεοῦ φρονεῖτε, ἀλλὰ μεγάλη τὰ 

περὶ αὐτοῦ ἐννοοῦντες, οὕτω θεολογεῖτε, ὥστε χαὶ 
- " Ωγ - , ᾿ - ΕΣ, 

τοῖς μαχρὰν οὖσι τῆς σωτηρίας δυνηθῆναι ἐξάχου - 

ὁ (σά. 494.1 ΑἸ ψααπῖο ροϑὲ Μ55. ποππι}}ῖ εἰς τὸν 

Θεύν. 

ε Νοβιυὶ εχ ΝΙ55. ἀρύεσθαι. ἘΠΙΠ ἀρύσασθαι. 

ἈΡγὸ σωτηρίου Ἐπ βε ἀτενσαξ (ΟΡ. ΐ 

ἃ Ν δἴονοβ αἰ ψαοι ΠΡ Υὶ ποὺς τοὺς ; 

ρίου. Π 



ΘΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙᾺΜ 

στον ὑμῶν τὸν λόγον, διὰ τὸ τρανὸν τῆς " διδασχα- 

λίας γενέσθαι. Δηλοῖ δὲ τὸν νοῦν τοῦτον τὰ ἐφεξῆς. 
- ΟΕ ἢ 

᾿Αναγγείλατε γὰρ, φησὶν, ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔνδοξα 

αὐτοῦ, εἴπατε αὐτοῦ τὰ θαυμάσια. Δείξατε κοῖς 

ἀνοήτοις τὴν “ περὶ τὸν χόσμον διάταξιν, ἵνα προσ- 

αγθῶσι τῇ ἀγάπη τοῦ χτίσαντος τὰ ὅλα Θεοῦ. 
“Ω ΄ ιν. ν, ἌΝ δε δυτχα ἃ ΄ μνήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὅτι ὑψηλὰ ἐποίησεν. 
ΕΝ ὁ - ΕἸ - , , , 
Ἢ περὶ τῶν ἐν τῷ χόσμῳ ὑαυμάτων διηγήσασθε, 

ὅτι ὑψηλὰ χαὶ ἀπρόσιτα’ ἢ περὶ τῶν ἐν τοῖς οὐρα- 
» , - 

νοῖς δυνάμεων, ὅτι αὐτὸς ἐποίησε τὰ ἐχεῖ ψηλά" 

ἢ περὶ τῆς ἐν ἥμῖν χρηστότητος, ὅτι δψοῖ τοὺς τε- 

ταπεινωμένους χαὶ συντετριμμένους τὴν καρδίαν. Β 
,ὔ - - ἿΣ που 

Κύριος γὰρ ὑψοῖ δικαίους. ὙΨηλὸν οὖν ἐποίησε, χαὶ 
͵ δὰ ἡ , πὸὸ γ5 

ταπεινωθέντα τῇ ἁμαρτία, τῇ ἰδία 

Ψωσεν. 

"᾿ 
4 δόξη ὑπερύ- 

» (οὔϊσοβ ποππ}}ξ διδασχαλίας γίνεσθαι, Μοχ αὶ 

οὐαὶ Πα θ5. Μ55. νοῦν τούτων, ἵὐτογαιο (οτμθΒοῇ. 

τοῦτον. 

ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. δῦ 

4 Ἰθη68 ϑ1ΠῈ ἃ βᾶ}π|8 γΘΠΊΟΥΪ, 5 Π10 ὙΘΒΓΘῚ" ἃτι- 
αἀἰνὶ «θαΐ, ὁ] ἀθοιν πα ΡΟ ΒΡΙ οὐ ἔθ Πι. (Θθ θυ πὶ 
«πώ Ξοψαπηξαν, πππο Ἔχ ΒΙΡΘπΕ 5θηβιιπι. ππτπ- 

{ἰαῖ6 δαὶπι, ἱπαῖ, ἐσ σοηῖϑιις οἰογίοσα 6π|5, αἰ- 

οἷο ἰρδῖιις παῖγα. Ῥυα Π]τῖ5. δὲ Τ᾿ 6 ΠΠ πε] πη] Πΐπ16 

ΡΥ Γ5 οβίθπά ἴθ ἀρραγαιαπὶ πλιππϊ ἃο ΟΥ̓ Π6ΠῚ;, 
τιῦ ἀτποτο Ποῖ πη γΘυϑοσιι πὶ ΘΟΠἀἸἔον 5 ΡΠ Ποῖα τ - 

ταν, Πγπιτὶς σοϊονγαίθ πιοπιθτὶ 6715. : ἡτιοτιΐ απὶ 

ὀχοοῖσα ζδοὶ!. Αὰτ' 46 υατιπαϊ τηϊγᾶου 5. π0 6 ΠᾶΥ- 

γαΐο, {πο ὀχοοῖϑα δἰπὶ δὲ ᾿πασοοϑϑα : πὲ ἀθ οθ- 
Ἰουτιπὶ νἱγεαΠΠτι5, «πο Του ΐπιι5. {Π|Ὸ Χο οἶδα 

ἐβουῖε : ἀπ ἀ6 685 ἴπ πὸ5. θη βηϊίαιθ, αιοα Ππι- 

τῊ}165. δὲ σομερῖτοβ οογάθ ἁττο ]αΓ. Τ)ομηἾ Πτι8. ΘΠ ΪμῚ 

ΘΧΆ Πα  {ιϑῖοβ. ΑἸτιπι ἰσίταιν. δ ἴδοι, ἀΐιιθ ΘῈ Πὶ 
«ἱ ρϑοσαΐο Παιπη ΠἸαἔτι5. [πθγαΐ δο ἀθρ Όϑ55115, 518 

ἰρϑίτιβ σἹουῖα νὰ} 6 βι!] πιθῖὰ νά ἀ161:. 

ΘΟΑΡΌΥ ΧΙ. 

“Ττα Μ95. οπιποβ. ΕΠ περὶ τοῦ χύσμου. Ν ἕ 

ἃ ψοσοπι δόξῃ, ἐχ ποϑίγι5. 58ὲχ (Οα]οΙΡιις «ἀάται- 

ΤΏ115. 

“ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11". 

σ κε τ 
Ὁράσις χατὰ Βαδυλῶνος, ἣν εἶδεν “Ἢσαΐας διὸς ἃ 

“ ’ οὐ Ψ 0 ᾽ὔ Ν, 3 ας ἈΝ Χὰ - 

Ἀμώς. Οὐκ αἰσθητή τίς ἐστιν, οὐδὲ διὰ σωματικῶν 

ὀφθαλμῶν θεωρουμένη αὕτη ἢ ὅρασις, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ 

νοῦ χατανοουμένη, τοῦ Θεοῦ φωτίζοντος αὐτὸν, χαὶ 

χαριζομένου δρᾶν αὐτόν. Τίς ἡ Βαδυλὼν, καὶ τίνα 
ἃ , Θ.σὦ Ὁ .» [} ΑΙ’ 2 ν 

τὰ ἀπαντησόμενα αὐτῇ; Δῆλον δὲ, ὅτι οὐ χατ᾽ ἔχ- 

στασιν ἐλάλουν οἱ προφῆται. Οἱ μὲν γὰρ πονηροῖς 

πνεύμασι χάτοχοι, παραφερόμενοι τὸν νοῦν, τὰς ἐκ 

τῶν δαιμόνων αὐτοῖς ἐγγινομένας φαντασίας οὐχ. 

δρῶσιν, ἀλλὰ παρορῶσιν. “Ὥσπερ οἱ ̓  δαιμονῶντες, 
κι λέ 3 ν 0 , δ ὴ ποταμοὺς βλέπουσι, καὶ ὄρη, καὶ θηρία τὰ μὴ πα- 

ρόντα. Καὶ χρώματα δοχεῖ τινα αὐτοῖς παρεῖναι, καὶ 
ὄψεις ἀνθρώπων φίλων ἢ ἀγνοουμένων ἐ χζε εἰς ἀνθρώπων ᾧ ἢ ἀγνοουμένων ἐμφαντάζε- 

΄ 

σθαι, ὧν οὐδέν ἐστιν ὅρασις, ἀλλὰ παραφορὰ χαὶ 

ἔχστασις τοῦ νοῦ τεηολωμένου, χαὶ τὴν ἰδίαν ἐνέρ- 
ς ͵ 31, ν , , ΦΑ7 » 

γειαν ἀπολωλεχότος. ᾿Επὶ μέντοι τῶν ἁγίων οὐχ 

οὕτως. Αὐτὸς γάρ φησιν ὃ Θεός" ᾿Εγὼ ὁράσεις ἐπλή- 

θυνα. Ὅρασιν δὲ 8 χαριζόμενος ὃ Κύριος οὐχ ἀπο- 
αὶ ἣ; Ὁ Γι , Π " 

τυφλοῖ τὸν νοῦν ὃν αὐτὸς χατεσχεύασεν, ἀλλὰ 

φῳτίζει αὐτὸν χαὶ διαυγέστερον ποιεῖ τῇ παρουσίᾳ 
ἊΣ “- , “ 

τοῦ Πνεύματος. Διὰ τοῦτο γὰρ χαὶ οἵ προφῆται 

ὁ ΤΑΡγαν ρυῖθ. ἘΠΕ] απ πα] ]} πη Ῥοβαουιηξ : 5οα 

ἰρ5ῖ5 ἴσο ἄρροόπονο υἴξιιπι οϑί. Ἠάθοπε Ἰρίζαν Ζαϊπάιια 
95. ὅρασις γ΄. Λυταιῖον Ομ ροῆβιι Οοοχ τοι θπη 

5118} 15 ὅρασις τρίτη. ΑἸτι5 Οοάοχ Ἀςρ. ὅρασις γ΄. )6- 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ]. 

οδη. Τ͵σῖο οοπίνα Βανγίοποηι, σιαιπ νἱαϊι 
Εταϊας {{{ἰιις “Γπιος. ΥἸσῖο ᾿γδθο 511} 5θηϑιι5. ΠῸΠ 

ἐθοϊάϊε, πϑάιιθ [α|} σοπϑρθοία σορροΡο 5 οο]15, 5684 

πη: ]]θοῖα ἃ τηθπῖθ, Πθὸ θάμ {ΠΠ|5| 8 Π|6..,. ΘἸ {116 

ν᾽ 4οπαϊ νίπις [ἀου]ταΐθηη ἔΠ τθπῖθ. Ἐσαιὰ θὲ Πδθο 
ΒΑΡΎ ]οπ,, οἵ {πὲ Θρα πὶ οἱ ον θπίι" ὃ Ῥα]ὰ πη 6ϑι 
ΔΘ ΠῚ ΡΥΟΡοἴα5. ποῖ ἰοαιιο5. {τ||556 τὰ ΠΙ 118 ΠῚ 

ἃ πιθηῖρ ἅ]Π|6π05. ΝΟΠΠαΠ]Π1 αι] 6 5011 τις πιὰ-- 

ἸΙση5. σου ρι δὲ ἀ[Παυ., ἀ6 βίδτιι τη η 15 46] οι, 

5ΡΘοἵ65 510] ἃ ἐἰδο πιο πῖ 115 οἰ] 6 οα5. Πθιμ τι μη νἱ-- 
ἄοπε, 5 ν᾽ άθυθ 56 [50 δυθιἐγαηταν. Οτθπηδ -- 

το πιπὴ «1 ΘΟΕ ρ απ ἀδοιηοπθ,, ἤπιαν οϑ., ΤΠ η- 
[65 δὲ θ6]]πιὰ5. ΠΟΘ ἈΡ5Θ Π 65 σΟηϑρίοιηξ; Θχίϑιῖ- 

τπὰΠίππι6 ΘΟ] Ο 65 451} 510] Ρ᾽ ΘΒ Θη 65 Δ46556, 
οἵ Πομηΐπιιπη ἈΠΙ]ΟΟΥΙ ΠῚ ἀπ: ἸσΠΟΙΟΥΙ ΠῚ ΘΡΘΟΙΘ5 
5101 Ἔχ ι θῦὶ : ΖαΟΥ πη. σΟΠΒρεοίιι5. Π1Π1] δϑὲ ΠΙσὶ 
ΘΡΡΟΥ, δἵ τη τ5 ρου αν] αἴθ ἃς ΥἹ δὲ [ἀου] τα 518 

ἀδϑιιταταΣ 4]16 παῖ σιδάδπι. 5644. Ποη 1ἴὰ 56. ΓῈ5 

Παρ ὲ ἴπ βποῖῖβ. ΑἸῈ θη Πθιι5 ᾿Ρ56: Εδο υἱοῖο- 

πιϑς πιτιἰεἰρ[ϊοανὶ. τὴ ἀιιίθπι ΤΟ ΠΉ1Πιι5 [νοι ττν γὶ- 

5[0Π6Π1, ΔΗΪΠΊΔΠ ἃ 56 ἀρ [ἔμ ΠῚ] Π]6 Οσοδρσαΐ 
2 

γος ιβ΄. 
Γ  οἴογοβ ἁἸ οὶ ΠΡΥῚ οἱ δαιμιονιῶντες, 5ταϊίπι ἔτος 

Μ55. ὄψις ἀνθρώπων. 
ε (οἄοχ τπιι5 χαριζόμενος Θεός. 

Οϑεε. 
το. 

12. 



δ90 

ἰοὺ νϑιῸ οὐιηλ {ΠΠδίναι., ἀὸ ΒΡ ν τιι5. βάποιὶ δ - 

νοητι ρου ϑρ᾽ δου θη οἴποῖς. Τά οῖροο θηΐπὶ Ρτο- Ε 
τ. Κορ. 9. Η]θῖα. νοσαθαπία" 7 Ἰάεπίος, απο μον ΒΡ ντι5 
1. 56 {Π|5 ΓΔ ΠῈ15. Ῥ᾽ ἘΘΘΘ ΠΤ] 81) ΟΕ πι5. ΤΠ ΠΕ15 ἴῃ 1115 
Ἐαοά. ἤ. αιαθὶ ἀπσογθίαν, Οἰ(ΐ5. Ἰρίταν ἐδοὶε νι άεπίθηι δὲ 
ει. 

ἐοῖιπι ἢ Ν᾽ οπίθην. Πἰ μη γιὰ. ῬΙΌΡ Ποῖα πὶ, αιοὰ 

ῬΘΙΒΡΙΟΔΟΙ ΤΠ 115. Δοῖ6 ἔπ πιρὰ ΡΡΟΒρίσθγο γαϊθαΐ : 
ΘἝΡΟΙΠ γΘΙῸ απ Π|6]]}Π15 1. τ] διὰ ᾿ρ 5115. ΠΟ ]- 

τἴὰ σαροα 1, πα πὸ ΡΥΌΡ Δ] ΘΟ] 5ρθοΐδοι!α [γθὰ- 

“οαπ.9.89. ΓΟυ πὶ ᾿π πϑαηἴαν. Οταγθ οἱ ΤΟΒΪΠτι5. αἰΐ : {γ 

Μιαϊοίιηι 65ὸ ἐπ ἰμιπο παιιτιάτεπι νϑηῖ τ ταὶ πιιὶ τιοτὶ 

νἱάοπί, υἱαδατιῖ, οἱ σιὶ νίοπξ, σἰδοὶ Παρ. 3 Ἂ 3 

“δῦ. Οἴο ἀθηλιηι δῖα Βα ν ] ΟΠ, ἃν υβι15 4118 ΠῚ ὅ76 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΆΒΙΠΠΙ ΜΆΔΟΝΙ, 

ἐχρημάτιζον δρῶντες, διὰ τὸ οἱονεὶ " ἐπιτετάσύαι 
3..,.5 “νῷ Ὡν Φ Ἐν - "ψ 

αὐτοῖς τὴν τοῦ νοῦ διάδλεψιν ἐχ τῆς τοῦ φωτίζοντος 
᾿ , ὙΈΣΤΣ ὃ αὐτοὺς Πνεύματος παρουσίας. ᾽ς οὖν ἐποίησε 6λέ- 

ποντα χαὶ τυφλόν; Βλέποντα δηλονότι τὸν προφή- 
ὡν ΕΣ “Ἂν - .᾽ , τ ἔχεν 

τὴν, διὰ τὸ δύνασθαι αὐτὸν τῇ ὀξυωπία τῆς δια- 
᾽ Ν᾿ 

νοίας προενατενίζειν τῷ μέλλοντι" τυφλὸν δὲ, τὸν διὰ 

τὴν χαχίαν ἀποτυφλωθέντα, ἵνα μὴ ὀφθαλυοὶ βέ- 
ΟΥ̓͂Ν, ν κδὶ , ΠΥ θεά Ατὸ - λοι τὰ τῶν μαχαρίων ἴδωσι θεάματα. Διὰ τοῦτο 

εἶ ΄ Α καὶ ὃ Κύριος, Εἰς χρίμα ἐγὼ, φησὶν, εἰς τὸν χό- 

σον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἵ μὴ βλέποντες βλέπωσι, 

καὶ οἵ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 

Τίς οὖν ἣ Ι)αδυλὼν, χαθ᾽ ἧς ἢ ὅρασις ἅ ἑώραται; 

υἶδὰ οδὲ νἱβο 9 ϑὰπὸ {ιχία Πἰβιουϊαπι ἴα Ιοοῖι5 Βα - Κατὰ μὲν οὖν τὴν ἱστορίαν δοχεῖ Βαδυλὼν χεχλῇ- 
Ῥ.]Οπ νοσδ 5 [556 ν᾽ άθιαν, ἴῃ ἀπ ΠΠπϑστιὰ ο0η- 

δα. τα. ἡ. [πιδὰ 651 ΘΟΥ ἢ}, 4 ἀἸσοθαπε: 7 πο, Θαϊἤοθηιιις 

ποῦὶς ἱροὶς οἰυϊαίοηι οἱ {πστίπι, οἵ }τι5 σαρτι οΥῖξ 

Τνίάονιν 9. δῆτ αα σιἴπιηι. Τλουι5. ᾿σῖταιν {πιὸ ἀθβοθπάθηβ, 

ν. 2. 

σΟΠΓ 1 Ἰϊησῖιαβ. : “αοοῖροα {ΠΠ|π|5 ΠΟΠΊΘη ἀἸοίιιη] 
οδὲ οοπίπϑιο. Πασιθ ΒΑΡ ]Οπὶς. Ἰθοῖι5. γΓΘΘΙΟ Θϑὲ 
ΠΟΙ ΙΒΙΟΠΙ5., ΠΟ ΠΠπσιια 50] 11Π}.. 564] ἀΟς ΠΙα[ΙηῚ 

οἴἴαμ. δὲ σοπβι ΠΟΥ Θὲ 6] 15. ΠΙΘΠΓ5., {π|85 ἢδθο 
νι άθυο 5101 νἹάοιιν. Ηδὸς Ἰσίτιν γἰδῖο Δάν υβιι5 
ΒΑΡ] ΟΠ ἢ, 15γ 8611 {πὶ ἃ ΒΑΡ] ΟΠ 5. ἀϊνοχαθα- 
τ, ν ΘΠ α1 σΟΠΒΟἸ Δ ]ΙΟ π 6 ἀ ον". Νάτη ἀπῖπιο Ριι-- 

510 πὸ οβϑϑθηΐ, δ πὸ δ ρυονι θηπὰ 61 ἴαιη- 

«πὰπ 4185 605 ἀοβοιουοῖ, ἀοβρουαγοηῖ, Ἐβαϊαβ 
ἴῃ ἈΠΙΘΟΘΒΒΙΠΠῚ ἴΠ ΡΙΌΡ ΘΕ σα] Πα ἴ65. Οἵ τη 0 16- 

5[15. ΒΑΡ ]ΟΠΙ θυ ΘΠ ΠΡὰ5 Παρ  . πὶ Π6 ΡΡβθη- 

αἴαπ πη} ἐγ Ἰ5 ΕΠ 1|ὰ ἀΡΘΟΥ Θ ΘΠ 1). 5661 [ἀπ ΟὙἸ1Π} χα - 

Βρδοϊαιοπο ἤορθπὶ Ἰἰφιϊονοβ. ἘΠ οιῸ νἱπάϊοιϊα 
{τὰ ὈΡΘΟῚ ὀχβρθοίαταν, [ΠΟ 5. Θὲ ΟΡ Οϑϑ15 ΠΟ 
Ράγιπὴ αἰογε Ἰοναιηθητι. Αἀ]Ιοῖταν ἀπτθιη Ρα ΓΒ 
ΠΟΠΊΘΙ ἴπ πὰς ΡΓΟΡ Θεὰ, ΠΟ τι πος ΠΟΙΏΪΠ6 οο- 

Θ᾽ ΠΟΒΟΘΙΌΠΊΛ5 Ρα ΘΙ, 4] ἴπ σΡΠΘΡ ΠΟ Π 6. Πιι]τ5 

ῬΟΔΓ πἸ βίου [Ὁ1Ὶ, 56 αι ναι παν] ᾿ρϑιιηι ἃ 
«οι, ΟἴμΠῈ ΘῚ1ΠῈ ΒΔ ΠΟΙΙΟΡΘ ΘΓ Ρυ ΊΟΓΘ ἃς 5 Π σα] αν] 
Ῥυω οροῖθυῖβ ἀἸβοῖ ρ!1Πηὰ ᾿Ππδε πη τι Θυπ ἀἸο πάτιηι- 
4116 σάγους. Εὰ 46 οατιϑα ΑΠη05. Πα τι6 ναὶ 
ῬΙΟΡ]Ιο ἴα ΒΟ οἶτι5 ἀθϑου  ὈΙτν, 
δ, δέρογ' πιοτῖθπι σαπιρθοίγοπι ἰοναίθ εἴ- 

δπῖ, ϑασαἰίαί νοσθηι υοὐὶς ἱρδὶς : σοπδοϊαπηιϊχιὶ 

υ. 3. πιάτι  ἀρεγιῖθ., ρτίποῖρος. ἔσο ογάϊιο,, δὲ ὁ60 

᾿ (Ο}}. Ῥυΐπιιβ ἐπιπέτασθαι. 
ἃ (οαῖοθ5 πομμ}}}}} ὅρασις ὁρᾶται. 

» ἘΔ Βαβυλώνιος. Αὐ 55. 5Ξὸχ Βαβυλῶνος. 

Ὁ ΤΑΡΥΙ ἁἰψαοὶ νοίονος ἐγχαταλειπούσης. Νεο ἴϊὰ 

πλα] το Τπἴγα 1ῃ πἰτοάιιο (Ὁ}}, δὉ ἴθ Βδρ. βθοιπάῆο 16- 

δῖζαν σκυθρωπὰ τῆς Βαθυλωνίας διηγήματα. 

4 ϑῖς Μἴβ5. ουγποβ, ἘΠῚ αὐτοῦ διδάσκαλος. 

ὁ Ηροπτϊοίαπις Οὐχ οἵ ἢ «παζιοι ἀναστροφῆς. ΑἹ 

σθαι ὃ τόπος, ἔνθα συνεχύθη ἣ διάλεχτος τῶν εἰ- 

πόντων᾽ Δεῦτε, οἰχοδομιήσωμεν ἑαυτοῖς πόλιν χαὶ 
, τ ὌΝ ἢ ἐπδεοτ κστετοτ τς πύργον, οὗ ἣ χεφαλὴ ἔσται ἕως τοῦ οὐρανοῦ. ᾿Εχεῖ 
[. Ν 

τοίνυν χατελθὼν ὃ Θεὸς, συνέχεε τὰς γλώσσας" διὰ 

τοῦτο ἐχλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς σύγχυσις, Χωρίον οὖν 

συγχύσεώς ἐστιν ὃ "ἢ Βαδυλῶνος τόπος, οὐ διαλέ- 

χτου μόνον, ἀλλὰ χαὶ δογμάτων χαὶ νοημάτων, χαὶ 
Ὁ ΔοΟ, Ὁ - βΒλζ. -ἀε ᾿ ΑΨ ον 

τοῦ δοχοῦντος ταῦτα βλέπειν νοῦ. Ἣ μὲν οὖν ὅρασις 

χατὰ Βαδυλῶνος, οἷονεὶ παραμυθίαν φέρουσα τῷ 

Ἰσραὴλ, τῷ χακωθέντι ὑπὸ τῶν Βαδυλωνίων. Ὥστε 
λ - Α “-ὡ -Ὁ» 

γὰρ μὴ ὀλιγοψυχῆσαι αὐτοὺς, μμήτε ἀπογνῶναι τῆς 
τοῦ Θεοῦ προνοίας, ὡς “ ἐγχαταλιπούσης αὐτοὺς, 

προλαδὼν τῇ προφητείᾳ ὃ Ἣσαΐας τὰ μέλλοντα 
- ᾿ ᾿ ΒΕ ἘΑτ κ ποτ 
ἀπαντήσεσθαι σχυθρωπὰ τῇ Βαδυλῶνι διηγεῖται, 

ἵνα μὴ χαταποθῶσιν ὑπὸ τῆς λύπης τῶν παρόντων. 

ἀλλὰ ῥάους γένωνται τῇ προσδοχία τῶν ἐπερχομέ- 
, 

νων. Καὶ γὰρ οὐ μικρὰν φέρει ῥαστώνην τοῖς θλιβο- 

᾿ ΨΤΟΨΣ - ον εἰ ἘΝ ΣΣ 
χειται δὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς τῇ προφητεία, οὐχ, 

ἵνα αὐτὸ τοῦτο γνῶμεν τὸν τῇ γενέσει τοῦ μακα- 

ρίου ὑπηρετησάμενον πατέρα᾽ ἀλλ᾽ ὅτι χαὶ προφη- 
τείας ἅ αὐτῷ διδάσκαλος γέγονε, φροντίσας αὐτὸν 

ἁγιωτέρας χαὶ χαθαρωτέρας χαὶ ἐξαιρέτου παρὰ 

τοὺς ἄλλους “ ἀνατροφῆς καὶ παιδεύσεως τυχεῖν. 
τι ΝΣ ἀεὶ 

Διὰ τοῦτο, ὥσπερ χοινωνὸς τῆς προφητείας συυ-- 
ἢ 

παραγράφεται ὃ ᾿Αμώς. 
ὙΠ ΟΣ Ἂ ΙΖ Ξ ἐγ γι τς π᾿ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, ὑψώσατε τὴν 

φωνὴν ἴ ἑαυτοῖς, παραχαλεῖτε τῇ χειρὶ, ἀνοίξατε, 
ΦΕΥς ἜἘνὰ , Δ παλλτ ἦν ΕΣ ΥΣ 

οἵ ἄρχοντες. ᾿Εγὼ συντάσσω, χαὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς. 

Οὐάοχ Ἐ᾿ εἰ Α. ἀνατροφῆς : ι Ἰδοῖῖο 5ῖ ποη Ἰτιτη- 

ἄς, αἱ βατ5 ἄπιθι ἐχ Ῥυοσορῖο ργοβαγοῖαν : ἀρὰ 

4π6πὶ ρας. 200 ἴΐὰ Ἰοβίξιν, ἁγίας αὐτοῦ φροντίσας ἀνα- 

τροφῆς χαὶ παιδεύσεως, Ζμθπὶ ποθ μαγαστε εἰς σαπεία 

“μα δαπςαίζοιιο σοἰιοίιινι παδιιςδει, Νοχ Μ55. ποι- 

Π.}}} συυπεριγράφεται ὁ. 

τ ἴοτος ἔτος ΠΡῸὶ φωνὴν ἑαυτοῖς. ΑΙΔῚ {γὸ5. οἵ άπ 

αὐτοῖς. 



ΟΟΥ̓ΜΕΝΤ. ΓΝ. ΕΒΑΙᾺΝ 

"“ Ἂ - ᾿ , 

Δείχνυσι πῶς Βαδυλὼν ἀναιρεῖται χαὶ χαταστρέφε- 
“- ᾿Ὶ ται, χαὶ αἰχμάλωτος γίνεται ἡ δυναστεία τῶν τὴν 

΄ 3 ’ 3 Ν᾿ ῳ, τ΄ οἷν ἡ -} 2. 

σύγχυσιν ἐργαζομένων. ᾿Επειδὰν ἐπ᾽ ὄρος τις ἀνέλ- 
ἃ θη μὴ ἀπόκρημνον, μηδὲ 

ν Ψ, « ΓΑ] ἘΡΕΣ ΓΕ χαὶ ὕπτιον, ὥστε ὕψος μὲν ἔχειν διὰ τὸ ἀνάστημα 
- “- ᾿ ΄ 

χαὶ τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἐπὶ τὸν ἀέρα δίαρμα, ἀσφά- 
: Ἔ λειαν δὲ παρέχειν τοῖς ἐφισταμένοις, διὰ τὴν ὑπτιό- 

ὀχθῶδες, ἀλλὰ πεδινὸν 

τητα. Τὸ γὰρ πανταχόθεν περιεῤῥδωγὸς καὶ ἀπο- 

τετμημένον ἀχροσφαλεῖς ποιεῖται τὰς 5 στάσεις τῶν 

ἐπιδαινόντων. Ἵνα οὖν χαὶ τὰ ψηλὰ περὶ Θεοῦ 

" γοῆτε, χαὶ ἀσφαλῶς ταῦτα διηγῆσθε, διὰ μὲν τὸ 
“ ξωρ5...ηὉ ἘΞ χυτὰ κ᾿ 3 , 
ὕψος, ἐπ᾽ ὄρους τις " ἡ βεδηχώς" διὰ δὲ τὴν ἀσφά- 

λειαν, ἀπερίτρεπτος διαμένει. Ἐπὶ δὲ τοῦ ὄρους ᾽ ἐτῶν Ὁ 
τοῦ πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον, χαὶ ὁψώσατε τὴν φω- 

νὴν, παραχαλεῖτε τῇ χειρί. Ὃ τὰ περὶ τοῦ σταυροῦ ΒΕ 

χηρύσσων ἢ μεγαλοφώνως, αὐτός ἐστιν ὃ ἐπὶ τοῦ 

ὄρους τοῦ πεδινοῦ αἴρων τὸ σημεῖον. Ὃ τὸν περὶ τοῦ 

πάθους λόγον μεγαλῦναι δυνάμενος, οὗτος πληροῖ τὸ 
᾿ ΝΥ ΄' - ΓῚ » ΄ ΝῚ τ 

πρόσταγμα τὸ προφητιχόν" οὐχ ἐν χοιλάσι χαὶ φά 
» 5 , Ὶ - , 

ραγξι διατρίβων, ἀλλ᾽ ἀναδαίνων ἐπὶ τὸ τοῦ λόγου 
Α͂ π΄ 5 ἘΝ τ Ἁ , τ τ) τ λ “ 

ὕψος, καὶ ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν σοφίαν μετὰ ἐξομαλισμοῦ 
᾿ ἧς 

καὶ σαφηνείας τῶν ἢ ἀπαγγελλομένων τὸ χήρυγμα 
53 Δ δὰ πνς. 2 “Ν᾿ 5 575 

παραδιδούς. Ἐπειδὴ δὲ χαθ᾽ ἑτέραν ἔχδοσιν ἄναγι-κ 
΄ Σ, 5. κ τ» » " . ἡ Ἢ 

νώσχομεν᾽ Ἐπ᾿ ὄρους νεφώδους, δηλονότι τὸ ὕψος 

ἑτέρῳ λόγῳ παρίστησι. Νεφῶδες γὰρ τὸ τὴν χορυ- 
ε ᾿ 3 ἣν φὴν ἔχον νέφεσιν ἀεὶ χεχαλυμμένην. Τὸ δὲ τοιοῦ- 

τον, ὑψηλὸν χαὶ ὑπὲρ πάντα ἀνεστηχός. ὙὝΨώσατε, 

φησὶ, τὴν φωνὴν “ ἑαυτοῖς" τουτέστιν, ἐξ ἑαυτῶν 

λάδετε τὸ ὕψος τῆς φωνῆς. Τὰς ἐνυπαρχγούσας ὃμῖν τη ΓΑ ᾿ 3 τ τς Φ 
ἀφορμὰς πρὸς Θεοῦ δοξολογίαν ἐκ τῶν χοινῶν ἐν- 
νοιῶν, ταύτας " ἀνακινήσατε. Νὴ κάτω βλέπετε, 

μηδὲ τὰ γήϊνα σχοπεῖτε. Οὕτω 1ὰρ ταπεινὴ γίνε- 

ται ἣ φωνὴ τῶν ἐχ τῆς γῆς φωνούντων, τῶν χενο- 

λογούντων. Ὃ ἀπὸ τῆς ταπεινοποιοῦ λύπης; χαὶ δ 
πεν ἐνὸς ᾿ ᾿ - 
ἀπὸ τοῦ ἀπηγορευμένου φόδου φθεγγόμενος, οὐχ 

ὕψοιϊ τὴν ἑαυτοῦ φωνήν. Καὶ ὁ “ ἐπιθυμίαις σαρχὸς 

5 Ἀπέφοϊ ἄπο ΠΡτὶ ργτὸ στάσεις οοτταρίε Ππαροπὲ 
τάσεις. ΑἸ φααίιον Νί55. εἴ δα το ἀοπὶ ΞΥΠα015 
στάσεις. ϑεᾷ εἰ Πϊς 4ποχζας (Οοτηθοῆβιις οπποπάαΐ, 
αἴΐχας σοπ ἀεπέεν, οι ρογΐοι]ο Ἰερὶ ὁροτίοτε ποῖ 
στάσεις, Ξεὰ βάσεις. Ἐξο δαΐομ, 4Ὰ1 ΠΡτοόσγιση τεΐε- 
Ταπι ἀποξογιταΐετη ΡῈ πς ΒΕΖποΥ, ἔσοι!ς οτγει  εσῖτα 
Οὐοτηππεηζατῖϊ βου ρίογεπι, ποτηΐποπι οπηπῖς ΕἸ εσαπεῖο 
ἱπηρουϊξωση, ἱπιργορτῖς Ἰοφιιξιπι {αῖϑϑα ;ἢ εἴ Ῥᾶτιπη 
ἀρίε στάσεις ΒΟΥ ρβίββθ, σιμ ΠΏ δταάαπι, ἀπε γαϑ στα 
5:5 π]ῆσατε γε ]]οῖ, [Πππὸ ἐπ τιδιι τμείοσγιιπι στάσεις τὸ- 
οἰββῖπι 56 μαθεῖ. 

ἡ Ἑδτε εἰ Βερ. ῥγίπιις νοῖῆτε.... διηγῆσθε. Αὐ Ηεπ- 
υἱοΐαπιιβ οάοχ δὲ Ἀ}1| φααξιον νοεῖν.... διηγεῖσθαι 

τ ΓΟο4. 494 οπιῖτεῖε ἦ.1 
᾿ Οοάοχ πὰ κηρύσσων μεγαλοφρόνως. 
ἘῚΠπ σεροπεϊουι (ομιρεῆσι! Οοάϊοε εἰ ἴῃ Βοος. 4ιαν- 

ΡΚΟΡΗΒΤΑΜ. Ο᾽ ΘΑΡΌΤ ΧΠΙ. ῖ 

ἄπμοο 605. Οϑβίθηης φαοιποίίο ἐνθυίθη αὶ ΒΑ υ]οΝ 
ἐβ5εὲ δἴψπθ ἀϊγιθπάα, δὲ φαοιποάο ἱπηρϑγίτηι 
ΘΟΓΕΠῚ 411 ΘΟΠ [5] ΟΠῚ5 ἔπιθυα πὲ Διο Γ 5, δϑϑϑῖ πὶ 
οαρ Εν Ίἕαίθ πη σθϊεπάτιπη : ΠΕΠῚρ6 πὶ ρυϊπητιπι 
ἈΘΟΘΠΘΥΊ: (1115 1π ΠΟ Π ἔθ ΠΣ ΠΟ ῬΥΣΘΓΕΡ Π1ΠῈ, ΠῸΠ 
ῬΓΟΠΙΪ ΘΠ ΘΠ, 566 σΑΠΙρΘϑἔγθ πὶ δὲ Ρἰαπιιπι, 5ῖς 

ἈΠ ΔΙ ΕΠ Παἀϊπθ πὴ απ εχ δὸ μαρθαῖ, «υοὰ 5ιι- 

511π| ΔΙΓΟΙ] τα’, Θὲ ἃ ἴογγὰ πὶ ΔΘΓΘ ΠῚ ἀϑϑιιγσαΐ, θα 

115 ἔᾶ πιθη 4 'π 60 ΘΟ] αΠέπ", ΞΟ ΓΙ ΓΘ ΠῚ ργοο- 
5ἴδε ΟὉ διιαΐαμπι βᾶπι μ᾽ αη τθ πὶ. Οἰοά δπὶπὶ ὃχ 

ΟΠΊΗΪ Ρᾶγ 6 ΟἸ ΤΟΙ ΠΊ5ΟἸ 5511 πῃ Θϑὲ δὲ ργΘΓαρίπιπι, ἰὰ 

βἔαϊι πη ΘΟΓΙΠῚ 41} σοπβοθπάθγϊπε, Πιρυίσαπη οἱ 

᾿πϑτα ΒΊ]Θ ἢ τϑά ἐξ. Ῥγομπάδ τα ϑχοεῖσα ἀθ Προ οὸ- 
δἰτθητα, δὲ θα θπι ἔπ ΠΑΡ ΓΘΠ ἔπ, 5[θξ 45. ἴπ 
τη ηΐ6 ΠΡ Πλι5 ΡΓΟΡίον Αἰ ΠΕιἀἴ πθπὶ., ρουτπαπθαῖς- 

416 ἱπηη  Ὀ}}15. ῬΓΟρΡίου βθοιγιίαίθπη. (δοίθυιιπι 
ϑμρει πποπίεπι σαπιροσίγεπι ἰδυαίε εἴρσπιιπι, εἰ 

ἐχαϊίαξε νοσεπι., σοπσοϊαπεϊπι πιάσαι. Οὐἱ τπᾶσπὰ 

γΟοἿ5 ΟΠ ΘΠ ΟΠ6 ρΡγοάϊοαξ ογιισθπὶ,, {Π6 δϑὲ αὶ 

ἴῃ ΠΟΘ ΘΑ ΠΡ ΓῚ Θυῖσῖξ 5 σπιιπ. Οὐ ΞΘΓΠΠΟΠΟΠῚ 
Δα ῥββίοπθπη ΑΓΕ ΠΟ Πέθπι πη πΙ ἤσαγο ροίοϑῃ : Πϊς 
ΔΘ παρ θὲ ργορμδείσιπι ργδθσθρέιμπι., ομπὶ ἴῃ 5ρ6- 
Ἰπποῖ5 δὲ σοπυ] }θιι5. ΠῸΠπ ΠΟΙ ΠΙοΓδέιν, βϑὰ αὐ 

ΒΘΥΠΊΟΠΪ5. 510} 1 πη} 6 πῃ} δὲ δ ᾿ρϑᾶπι βαρ ΘΠ ΕΔ ΠῚ 
ἀ5ΟΘΠ ΔΕ: 5 1] 46 1| οἵμπὴ ΘᾺ ὈΠΠταΐθ ἀΐατιθ ρογ- 
5ρ᾿ουϊξαῖθ γὸ5 ἀππιιπίϊαπα5. ργβϊοαϊ. 564 ααῖΐα 
Ταχία ἰτθγαπη ΘΠ ΟΠ 6 μὴ Ἰθσίμηιϑ : ϑιρογ' πιοπίεπι 
πιϑβιείοσιετπ, αἴϊατιθ 4114 Ἰοψαθπάϊ γαϊοπο ἱπάϊοαι 
Αἰ ατιϊπθιη. ΝΕΡυοϑιιπὴ δὲ θπΐπὶ {υϊ {υϊ μα-- 
Βδὲ γϑυσθπι πα ΒΙθιι5 ΞΘ ρο σοορογίιπι. Οὐοά 
ἀπιέθπη οϑὲ 6] πβηηθαϊ, θϑὲ Ἔχ θίβιι πη, δὲ ρθη Ϊ-- 

πεε ομηηΐα, Εααϊίαίε, παῖε, νοσεπι νοῦ ῖς ἱροῖς 

ΠΟ δϑὲ ; ἀβϑιμηῖτθ ἃ γι θε ρ5ῖ5 ἰ απ δὲ οοπ- 

τϑηΐϑμη γοσθπη. Οἴιϑ Θχ σοΙη πη ΠΙθτι5 ΠΟΙ 15 1Ππ-- 

511 γΟ 15 65: Ῥεῖ β]ουβοδπαι! λου]τας., Πᾶπο 51|5- 

οἰταῖθ. Τεοῦϑιιπ πὸ ἀϑρίοϊΐθ, πθαδ ἔδυγοπᾶ ἰπ-- 

ἴο Ῥεσῖπάθ δίψπε ἃρπᾷ Ῥγοσορίωπι μᾶς. 302 τῶν 
ἐπαγγελλομένων, ργοπιῖσσα ργαϊεαξ. ΑἸῖεν Οοταεῆσιῖ 

(ὐοάεχ οὐπὶ 4115 ἐγῖθιι5 τῶν ἀπαγγελλομένων, γῈ 5 ἀππει- 

τίαπᾶας ργιαϊοαί. Ῥοῖεκε φαΐάεπι πέγαχαε Ἰεοξο ργο- 

ΒΑΓ : Ξε τΐα ἕαππεη, πὲ Ρτῖον ἀπέεροπεπα εϑϑε τἷ- 

ἀεαίατ. ἘΔΙ ἤσπεῖι αἸἕεγατη, {αᾶπα ᾿πέογργες μος Ἰοοο 

οἶϊαξ, διοίον Να]σαΐς ΟΡ οσιαϊος. ΒαΡοΡθαΐ, ἄμπι ἴΐα 

γεσδῦ : δηρεγ πιοπίεπι οαἰϊαίποσισ. 
4 Ἐ41Π εἰ ἔγες. Μίξβ, αὐτοῖς; πος αἰϊΐοσ ΔΡρυ ΠΤΧΧ 

δαξ ἀρ Ἐπβερίατα Ἰεσίξαν, ΑἸ τὲς Μ5. ἑαυτοῖς. 

διδξπι εἀ1 ἐξ αὐτῶν. Αἱ Μϑ5. ξεχ ἑαυτῶν. 

Βείεγεβ αἰ ψαοῦ ΠΡτὶ ἀναχινήσαντες. ϑιαϊπα ἐαπὶ 

χαὶ ἀπό. Απεχαΐ ἔτε5 ΠΡ τὶ χαὶ ὁ 

ΦΡγο ἐπιθυμίαις ἴῃ αἰίψαος Μ55. Ἰερίζαν ἐπιθυμία. 
ΤΡΙάοπι Β6ρ;. Ρυῖπιιιβ οατα οα εἰς ἐν τῷ ἐπαγγέλλειν. ΑΤῚ 
«υΐπαιε ΜΞ5. ἐν τῷ ἀπαγγέλλειν, τοσίας, 



Ῥεαί. 

28. 

Τηξον 352. 

103. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 

τιιθα μη]. ΟΧ ΘΠΪΠῚ ΘΟΡΙΠΠῚ (τ Θχ Γοργὰ Οἰαπια ηΐ, 

δἰ νᾶπα ἰοαητι, πθς ρδοίο [τ] }}}}15. ΠῚ ἃς 46- 
Πἶδϑα. Οὐ ΘΧχ ΓΡΙΒΕ Πα Δηϊμητη) θη 6 ηῖ6., οἵ 

δΧ ὙΘΕΓΟ ΠΠΠ]0}6. ΙΟΧυΪ ν, 15 διὰ ΠῚ] γΟΟΘΠῚ ΠΟΠ 
Θχα αι. ΤΠΕΘ ΠῚ {|| 1Π ΔΠΠΙΙΠ Δ Π 10. νου θῸ ἃ ΘΔΡΠΪ5 
ΘΙ ΠἀῈ]Π]}0115. ν ποῖ τ, Πα] σε  Πυι]]Θιὴ οἵ 51}-- 
Ἰ]558 Π) ὑὉΟΘΠῚ 5 {π|5 δ] 5: Προ Πὰ ΡΘΗΘΙΡΑΓ 6 ΠΟῚ 
Ροίοϑε. ιιοπιθαιο 15,’ ΑΓΓΟΠ Π Γι νὸχ 9 51] τηᾶση0 
δἰ ΘΘΠΘ.Ό50 ΔΠΪΠηΟ ᾿Π515 85 Δάν ΘΥιι5 {αγ} 1] 6 [ἃ 5 
ἉΠΙΠῚΪ [ΘΟ ΟΠ 65., 60 050 [ΟΠ ΕΪΟΏ ὯΙ [ΘΙ ρΟ 6 
5100 ὉΠ}}0ὰ5. ΓΘ ΓΔΕΙΟΠ 115. : 1Π10 51] 5665. ἈΠ] Η)ΐ 
δἰατ ποθι οἵ ΘΟ Δ ΠΕ] Δ ΠῚ. της ΘΧΑ] [4015 νΟΘΘ ΠῚ. 

ΟΟΠΒΟ] δεῖν" ἃιιθι} πη Πιὶ ἴ5., (1 ΔΙ ΠΙΟΙ5. οἵ ΟριῸ5- 

515 Ρ6ν βοηὰ Ορϑι ἃ ἃ[ϑνὶ σοΠ5Ο] ἀβϊοπθηι, οἵ ἈΠ πιῸ 
Ἰ]νὶ διῖρθπι Ἰανσ τιν. 51 ν 6 υ15 «πιο πηρίατ ὁσο- 
5[αἴ6 ἸὩ βου ἃΠίθ ΠῚ, ῬΙΙρ ΓΘ ΠῚ 501 ἅγ6 Ῥδηϊἶοα οἱ 
ΤΠ ΘΡΑ]] πλαπιι. ἘΠΊ ΘΙῸ ἀριι ΔΙ ΠλτΠ ΡΒ Πτιη 
εὐ τη ἢ ππιιη}, ΘΓ Οσατο ατιδ τὸ ἴρϑἃ ΠῚ, ΘΟ Πβο]αγὶ ρο- 
[651 ΠΔ 515, “181 5] ὑ θυ} 5. Δ ραϊιρονίαίθιι [Ὁ1- 

ΤΟ δὲ σΘΠΘΙΡΌΒ56. ΡΟ ΓΟυΘπκπὶ ΔΘΠονίο 5. 

557. Εἰ ἀρόγὶι6, ᾿νααῖε, ργὶποῖρος. ϑο]αιιη 
Ἰ δ Πιι ΦΧ ΕΠ ται} 5Θ ΟΕ {11} ΠῚ Π115. ἈΡΘΙΤΟ ; “πιὰ 
ῬΓῸ πλιη Πα ΟΣ ΠΟΥ} δου πθ πϑιΠ ρα 6. βο]εῖ 

ΒΟΙΡ να, ὁΘὰ Οιπὶ ἴοὶ: : “ρογίθμίθ «μέθην (6 
πιάσει ἱματηι, Οηχπία ἱπιρίοριπίιι ᾿οπίίαίο. 

ΑΡΘΡΙΐΘ ᾿στειν ἀΟη05. γϑϑίγαβ,, δὲ αἰνὰ πὴν νο- 
5ΓΡΑΓΊΠ {Π|6 51 }Ὸ5 ἀρ. τ6. ΠΟΒΡΙΠ]15. δὲ Θϑθηΐβ. 
ΝῸ γϑι πα 15. “1185 ΝΟ 5 σιρρϑίπης αὐ Αἰ ΠΙοἰοσιιη 

Ἰοναιηθη. τ᾿ ποο [ἀοῖτ6. ρυϊμλτ πὶ, ΡΥ Ϊποῖρ65., τ 

ΘΧΘΙΊΡ]Ὸ ν ΘΒ "Ὸ Ροραϊιη οεΐα πὰ Ρο]]ΠἸοἰα 5. Ρο- 
[651 διιτθι {ΠΠπ|6 ΤΠ 16 }Π161 θείαι 46 ΘΟΡῚρ ιν Αγ τι ΠῚ 
ΔΡΟΥ ΠΟ ΠΘ., ἄθάτιθ Ἰθοουιιπι (που ιπλ αη οἰατισο- 
ΛΠ Θὲ ΟΟα Ἰ ΟΥ τ] ΘΧ Ρ] ΠΑ ΠΟΠΟ ς τ πὸ ας 7ι- 
ἀἸοῖο ἁάνουβιιθ ΡΠ Ἰδᾶθοβ Οἵ 50. 1} 5. ργοΪαῖο [αι 
ΟΡ Ποχἰπιβ΄: 41] οἵϊπὶ ΟΙαν 65 ΓΟΘ τὶ Πα ρθαη , πο τι 
᾿ρϑὶ ἱπονθαάπιητι"., οἵ θὸ5. πὶ ἱπσροαὶ Ῥοόβϑδιη, 
ΡΤ Ι οη . Τα 6 ρυϊ ποῖ )6 5. {{||π|5. βοϊδητία: οἰα- 
νῸ5 σοΟ ΠΟΙ αἴ: βιιπῖ., ΘΟ! ρ6}]αῖ. Ῥαι]ις βθηΐθῃ - 
«ἢ πο ΟἸ δ ΘΙ ΡΟ Π5 ἀἴορθαῖ : Ος ποσίγιι Ράίει! 
αὐτὸς, ὁ (οτγὶπιμῖϊ. 

5Ὁ8. Εβο ογαϊπο, οἴ ὁδὸ ἄμποο θοὸς. ᾿Αϑϑηάϊτιη 

ΠΟΡῚ5 6ϑὲ θ)Ὸ νἱ 0111. ΤΟ ΠλΪ Πτι5. ἀιι ΓΘ} δὲ 411 δὸ5 
ἀπιοῖτ, δὲ 41] απ] ΘΠ {π|6 ἴῃ ἘΠ οΙ Θσία ΘΟΡΡΟΓῸ 
ῬΓῸ 81ὰ ἀϊβηϊίαίο ογάϊπαι. σίραπίος νοπίμτιί αὐ 

Τὰ γοίονοβ αἸϊγιοι ΠΠΡεὶ, ἘΔΙ ὑψοῦται τῇ φωνῇ, 
᾿ναα τθοῖθ, [Μὸχ ἧς φονγγοχίπηις οαμὰ (οα, 494; οἄε- 
ῬΡαταν ἡ,1 

“Οὐοαΐοε8 ἵγεβ παραχαλεῖτε τῇ χειρὶ, οοπροϊαπεϊπὶ 
πάλ, 

Γ δῖος. ΒορΡῚΪ ρυίπιιβ, [ογει5 οἱ «πάᾶγίπ5. ἘΦῚΠ νοῖὸ 
πλεῖον γὰρ τὸν ἀσθενῇ τῇ ψυχῇ. Βοος «αϊοπι : βοα ἴῃ 

5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΟΘΝΙ. 

ἐν τῷ ἀπαγγέλλειν τὸν λόγον χεχρατηρμένος » ταπει- 

νὴν ἔχει χαὶ μὴ δυναμένην ἐπὶ τὸ ἄνω διαχύπτειν 

τὴν ἑαυτοῦ φωνὴν. Πῶς οὖν ἃ ὑψοῦται φωνή; ᾽Εὰν 

μεγαλοπρεπὴς ἧς, κατεξανιστάμενος τῶν παθῶν» 

καὶ χατ᾽ αὐτοὺς τοὺς καιροὺς τῶν πειρασμῶν μὴ 

ὑποχύπτων τοῖς πειρασμοῖς, ἀλλὰ τὸ γαῦρον φρό- 

νημα τῆς ψυχῆς διασώζης,, τότε ὑψοῖς τὴν φωνήν. 

“Παρακαλεῖ δὲ τῇ χειρὶ ὃ τὴν παράκλησιν τοῖς θλι- 

δομένοις δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν προφέρων, χαὶ ἐν ἱλαρό-- 

Ὁ τητι τὴν ἐλεημοσύνην ἀποπληρῶν. ᾿Εὰν ἴδης τινὰ 

ἐπὶ πενίᾳ χαταπονούμενον, τῇ μεταδοτιχῇ χειρὶ 

παραχάλει τὸν πένητα. Πλεῖον γὰρ ' παρὰ ἀσθενεῖ 

τῇ ψυχῇ ἡ δι ἔργων μετάδοσις παραχαλεῖν δύνα- 

ται, ἢ ἣ διὰ λόγων προτροπὴ τοῦ φέρειν πενίαν 
εὐγενῶς χαὶ ἀταπεινώτως. 

Καὶ ἀνοίξατε, φησὶν, οἱ ἄρχοντες. “ἕπεται τῷ 

παραχαλεῖν τῇ χειρὶ τὸ ἀνοίγειν. τὴν χεῖρα" ὅπερ 

ἐπὶ τῆς μεταδοτιχῆς ἐνεργείας ἔθος ἐστὶ τῇ Γραφῇ 

λαμόάνειν, ὅταν ὁ λέγη" ᾿Ανοίξαντος δέ σου τὴν 
χεῖρα, τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητος. 

Ἀνοίξατε οὖν τοὺς οἴκους ὑμῶν, χαὶ τοὺς θησαυροὺς 

ῃ τῆς χτήσεως ἀνοίξατε ξένοις χαὶ πένησι. Μὴ συν- 

ἔχετε τὰ προσόντα ὑμῖν εἰς παραμυθίαν τῶν κατα- 
πονουμένων. Καὶ τοῦτο ποιεῖτε " πρῶτον, οἵ ἄρχον- 

τες, ἵνα διὰ τοῦ ὑποδείγματος καὶ τὸν λαὸν ἐναγά- 

γητε. Δύναται δὲ νοηθῆναι χαὶ ἐπὶ τοῦ διανοίγειν 

τὰς Γραφὰς, χαὶ τὰ χεχλεισμένα ὑποδειχνύναι, ἵνα 

μή τις γένηται τῷ χρίματι τῶν Φαρισαίων χαὶ 

γραμματέων ὑπόδιχος., οἵτινες ἔχοντες τὰς χλεῖς 

τῆς βασιλείας, οὔτε αὐτοὶ εἰσέρχονται, καὶ τοὺς 

δυναμένους εἰσελθεῖν χωλύουσι. Πρὸς οὖν τοὺς ἀρ- 

χοντας διαλέγεται, τοὺς ἔχοντας τὰς χλεῖς τῆς γνώ-- 

σεως. 'Γούτου χαταχούσας τοῦ ῥητοῦ ὃ Παῦλος ἔλεγε: 

Τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέῳγε πρὸς ὑμᾶς, Κορίνθιοι. 

3. “Μ᾿ ΟῚ ’ «ε ΦΦΟΆς- ΡΩΝ 

᾿γὼ συντάστω, χαὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς. Ἣ υᾶς χρὴ 
Ἐν ἜΑΡ ΥΡΕ τὰ ψ ΩΝ Σ τοὺς Κα 

ἐνεργεῖν τὸ ἡμῖν δυνατόν. Ὃ δὲ ἄγων αὐτοὺς Κύ- 
ΟΣ , “ σις, ῬΑ 

ριός ἔστι, καὶ ὃ χατατάσσων ἕχαστον ἐν τῷ σώματι 
ὰ ΒΕ ᾿ Ξ 

τῆς Ἐχχλησίας πρὸς τὴν ἰδίαν ἀξίαν. Τίγαντες ἔρ- 

πῸ]1ὸ τοΐοτι πρὸ ἴτὰ βου ρίππι ἐπνεπίπηιβ. [ο. 491 

πλεῖον γὰρ παραχαλεῖ τὴν Ψυχὴν ἡ δ. ἔ. με" π᾿ δ. υἡ 

διὰ λ.1 

κα Ὑτογάὰς ΟΟΙΡ. εὐ Βορ. βεσιηάις ὅταν τῷ Θεῷ. 

Ἀ 81 ΝΜἴ55. οἴηπθβ, ΕΆΠΠ ποιεῖτε πρῶτοι. Μοχ ποβιτὶ 

βεχ Νἴξβ. ἐναγόγητε. Ε411 ἐπανάγητε. 



ἙΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΛΡΌΤ ΧΠΙῚ- 

χονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου, χαίροντες ἅμα καὶ 

ὑβρίζοντες. Ἀπειλεῖ ὃ λόγος πονηρῶν τινων χαὶ θεο- 

μάχων ἐπιδημίαν εἰς ἐχδίχησιν ἀποστελλομένων κα- 

τὰ τῶν ἡμαρτηχότων. Διὰ τοῦτο προνοούμενος τῶν 

φοθουμένων αὐτὸν, ἀνάγει μὲν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ χαο- 

τερὸν ὕψος τοῦ ὄρους, ἐνασφαλίζεται δὲ αὐτοὺς τῇ 

διμαλότητι τῆς κορυφῆς. Δίδωσι δὲ αὐτοῖς φυλα- 

χτήριον τὸ σημεῖον, ἃ ὑποτιθεὶς αὐτοῖς τὴν διὰ τῶν 

ἀγαθῶν ἔργων παρασχευὴν, παραχαλεῖν τῇ χειρὶ 

τοὺς θλιξομένους, ἀνοίγειν τὸ στόμα πρὸς διθασχα- 

λίαν τῶν μαθητευομένων, ἵνα φύγωσι τὴν ἐπιδρο- 

μὴν τῶν γιγάντων. Γίγαντες γὰρ, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ; 

ἐπὶ τοῦ χείρονός εἰσι τεταγμένοι. 'Γάχα δὲ τοὺς 

ἐνταῦθα γίγαντας ὠνόμασε σαφέστερον ὃ ψαλμὸς 

ἀγγέλους πονηροὺς, λέγων" ᾿Εξαπέστειλεν ἢ εἰς αὐ- 

τοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ, θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλί- 

Ψψιν, ἀποστολὴν δι᾿’ ἀγγέλων πονηρῶν. Διὰ τοῦτο δὲ 
τοιοῦτοι διάχονοι τοῖς ἄξια “ χολάσεως πεποιηχόσιν 

ἐπινενόηνται, ἐπείπερ ἀπὸ πολλῆς ὠμότητος μηδε- 

μίαν ἔχοντες πρὸς τοὺς χολαζομένους συμπάθειαν, 

μηδὲ οἰχτιρμοῦ σπλάγχνα ἀναλαδεῖν δυνάμενοι, 

ἐπιχαίρουσι τοῖς ἀνθρώποις μαστιζομένοις, καὶ χα- 

θυδρίζουσιν αὐτοὺς, οἰχείαν ἀπόλαυσιν ποιούμενοι 

τὸν πόνον χαὶ τὴν ὀδύνην χαὶ τὴν λύπην τῶν μαστι- 
Ξ 

γουμένων. 

Φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, διμοία ἐθνῶν 

πολλῶν, φωνὴ βασιλέων χαὶ ἐθνῶν συνηγμένων. 

Ῥάχα τῶν ἐθνῶν τῶν πολλῶν τῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων 

φωνή ἐστιν ᾿Εχχλησίας. Διὰ τοῦτο χαὶ πεδινὸν 

ὄρος “ αὐτὴ ἐξελέχθη, ἵνα εὐρυχωρίαν ἔχη πρὸς τὴν 

συλλογὴν τοῦ πλήθους τῶν δ πδδινόντον ἐπὶ τὸ 

ὕψος τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ. Τϊδεν οὖν ἐν τῷ ὄρει 

τ πεδινῷ πολὺ τὸ πλῆθος πολλαχόθεν ΠΣ 

ἘΠ ψμοι φωνὴν των δον τὸν τῆς πίστεως. Καί 

τ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ τοῦ προφήτου - Φωνὴ 

ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων, ἐφ᾽ ὧν ἤρθη τὸ ση- 

μεῖον, Ὅμοία ἐθνῶν πολλῶν. Καὶ μία ἐστὶν ἡ 
φωνὴ, καὶ ἔοιχε φωναῖς πολλαῖς ἐθνῶν. Μία μὲν, 

χατὰ τὴν συμφωνίαν τῆς πίστεως" πολλαῖς δὲ φω- 

ναῖς ἔοιχε διὰ τὸ μερισθῆναι “ γλώσσαις πυρὸς παρὰ 

τοῦ ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾽ ἕχαστον τῶν ἀποστόλων 

τῶν μελλόντων τοῖς ἐν τῇ οἰχουμένη ἔθνεσιν ἐπι- 
σπείρειν τὸ εὐαγγέλιον. Φωνὴ βασιλέων, φησὶ, καὶ 
ἐθνῶν συνηγμένων. Τάχα δεῖ τὰ μὲν ἔθνη νοῆσαι 

ἃ Ν εἴδνγοβ ἃἸτχιιοῦ ΠΡ ΡΥ] ὑποτίθεται. 

» Ἐαπ1 ἐξαπέστειλε γάρ. Αἴ νοσυ]απη γὰρ οχρυπχὶ- 

τατι5, {146 (οαἸοιιπι «αουιτη πη ἱππῖχὶ. 

(Οὐοάϊοεβ ποηπα}}} ἄξια τῶν χολάσεων. 

ἃ ἘΔ εἰ ἱτὸς Μ55. αὐτῇ ἐξελέχθυ,, γιοτις οἱ σοϊδοίιις 

εδί. ΑΙῈ γε Νίββ. αὐτὴ ἐξελέχθη, εα εἴοεία εει. Μο- 
πθγῸ ἡπγαΐ, ἀΡῚ Ῥάι]ο μοβὲ σογγιρίς οἵ ἴῃ ΘΠ οἵ ἴπ 

" 

829 

ἐπηιρ ἰοπιάμεπι {μτόγότηι πιέππι δαιϊιάεπίος οἰπιϊ οἵ 

ἦν ὁοπίτιπιοἰἰἰς αἰ οἰοτιι65. Πος δοηίθητα ᾿Ππ ΘυΤΪ Πἃ- 

ταν ἴον, αἰ 5οοθραυ αυϊάδθπι οἰ Τ)6ὶ μοϑίθθ 41] δα 

Ῥδοσαΐονο5. τ] οἰβοθη 05 τ δὶ διιηΐ, δαἀνοηϊαηΐ. 

ΟΡ ποὺ ππϑπτρι5. 56. ργονθπθ, ἀπο! 605 1π 

ταΐατη πη 115 ΑΙ ΕΠ ἀἸ ποθ πὶ 5 ἴατιθ 605 εαπιαία νοεῖς 

τἰοῖς οἱ απίεἶθ οοπηπληἶ Ὁ. Ππη0 ΘΠ] Δ ΠῚ εἶ β σπτιηῖ {π|0 

δαβιοαϊδηταν, γαῖ : Φαΐρρ6 4 605 δ Ριηοηθαΐ 

αὐ ἰπδίσιιδηΐ 56 Ρ6 Βοπὰ ΟρΟΡἃ 7, ΘΟΏΒΟΙΘΗ ΓΆΡ ΙΙΟ 

ππᾶπιι αἰ Ποῖος, δὲ ο5 ἀρουϊδηξ ΘΡ  ἀἸ6 415 ἀἰβει- 

ῬυΠ5.,. τὶ αἰσαπειιπι ΘΧ ΟΠ ΒΙΟΠΘΠῚ οἰ αρίαπι. Οἵ- 

δαπίοϑ δηΐπὶ τιῦ Θ] αν πηιιπὶ ἃ οἱ ρ τι ΠΕ} ἴῃ τη] Δ ΠῚ 

Ραγίθηι. Ἐουίαβδο ἁπιίθπη {τι} 0 σίραπίοβ ἀρρεὶ- 

Ιαμιν", δο5 ΑἸ πιο ἀἴτι5 νοοαΐ Ῥϑα]ηλι15 ΔΠΡ 6105 πιὰ 

105, ἀἴοθπβ : Τίς ἵπι 605 [πάπι ἱπαϊαπαϊοτιῖς 

51, ἱπαϊρηαίίοποπι, εἰ σάπι οἴ ἐγὶ νι αἰοτιοη1., 

ἱἐπιπεὶς οἰοτιθηι μεν" ατισοῖο5 πιαῖος. Τάθο δυο πὴ Ρἰε- 

οἰθ πα 5 115, 4ποντιπὶ ΔΟΠΟΠΟ5 Ρααβ. ἀἴσπῶ δυηΐ, 

πα πἰϑιγὶ δ] ασπιοϊ ἀεβεϊπαι {Ὁ 06, «ιοά οἴπὶ 

δουιιπὶ 411 [ΟΥ̓ ΘΠ ΛΠ) ΠᾺ]10 πο ΩΝ 

δοληΐ, πὸ τη]βουϊ ον δ νἰδοθνα Ἰπάθπθνο αιιθαηξ, 

ἐπϑυϊζαπι Πομλπῖθτι5 4π| ρυπἰππία!᾽, ΘΟ5 4116 60η- 

ὙΠΠ|5. ᾿πδθοίαπίιν, οἵ πη δου. 41 Ῥ Θοειιπέτι 

5 ΡΡΙοῖο,, ἀοϊονθ δὲ πηο] θϑεϊα 5818) ἰρβόνῖιπι νὸ- 

Τυρταΐθηι ΓΘ ΡΟ πιηΐ. 

“9. 105 σεπίζεσιτητιζ ατιπη ἐπ πιο τίθιις, 5ἷ- 

πιὶϊὶς σοπίζιτπι πιτεϊ(ατιιιι., νοα Τεβππι οἴ δοπίζιτη 

ἐοποτοβαίατχιπι. ἘΟΥΘ μος φϑπεηι. Πλ ΜΠ Δ} ΠῚ 

νῸΧ 5106} πΙΟηΐα65 οἴιβα, νὸχ εδὲ Ἐροϊεϑίς. 

Οὐαρνορίοιν ᾿ρ5ὰ εἰθοῖα δϑὲ ὁδῖὶ ΠΟ Π5 ΘΔ ΠῚ ΡΟ 5715. 

τὶ οἱ ἃ οΟΠ πο ἄδπὶ τη] ΕΠ {ππἀ  Π 6 Π ΘΟΓΊΙῚ 41] δά 

ΘΠ ΡΠ πε αἴθ πὶ σΟρΠΙ ΠΟ πἰ5 Π 6] ἀϑοοπήπιηϊ, εδϑοῖ 

Ἰοοιιβ ἀμ} 0] 15ϑἴπηιτι5. Πα πι6 τα  Π ἀἸ Π 6 ΠῚ ΠΣ Π Δ ΠῚ 

ἴπ τηοπθ ΘΠ ΡΘΒΕῚ νἸ1.,. ΘΟΙΊΙΠῚ ν᾽ 46]]οθῖ, 4πὶ 

ὉΠ Ιατι6 ἀρουοσαΠτα}, ὈΠΆΠΉΖΙΙΘ Ποῖ νοσϑιη 

δαϊτταπτ. Αἰψαιθ ἀἴοῖε Θρ᾿νΊτπ5 βᾶ ΠΟῖαι5. ΡῸΡ ΡΙῸ- 

Ῥμδιαηὶ : 7 0 δοπίζιιτη παι ἀγα 51}}61 Ππι ΟΥ 165» 

5ΌΡΘΙ" {1105 ΘΓ ΘΟ ΠῚ ὁδί 5 σπαιπὴ : δἰ ἢ 5 Θ᾽ τε ἔπι 

γητἊτατιαη. ἘΛ᾿ νοχ ππὰ οδῖ, οἱ ἰδ πη. 5112}}15 δϑὲ 

πα] εἶ5. σοπτιιπι γοοῖΡιι5. Τπᾶ α 46πὶ ΡΘΙ Πάοὶ 

ἐοποοηβίοποπι : 564] τἀ πηθῃ ν οῖθτι5 πλα} |5 σΟΠϑ51- 

μῊΠ15 65, 4ποά ουλ]Π 56 Ὲ ἀροϑίο!ονιιπι 411 ονὰπ- 

σοι ἴπ σΘΠΓ65. ΓΟ 15. ΟΥ]ἷ5 αἰβρουβι εὐαηΐ, ἃ 

Θρλυῖτιι δαποίο ἴθ 5 Πεῖ5. ΠἸπρτιῖβ ἀδϑιγθατα 511, 

Μ55. Ἰερίταν συνειλεγμένον, ἸερῚ ἄρθεγθ συνειλεγμένων : 

αὖ πὸ νὸχ νοοὶ ἀφιέντων τοϑροπογο ροϑδιῦ, 

ὁ 81. ΒορΊΪ ρυίμηιιβ, ἰθγίλιιΒ. εἰς 4υαΡία5. δὲ οατ; 

οἴοψας ἀρια Ῥτοοορίιπι ἰορίταν Ρὰρ. 304. ΑἸ ἔτε5 

Μϑ55. μερισθῆναι γλώσσας, ψιιοά αἰδρεν ει ἐσεεηΐ ἰϑ περ 

ἐεσι. Τοϊάοι. Μ85. οπῆπος παρὰ τοῦ. ἘΔ διὰ 

τοῦ. ᾿ 

δαρ. ιά. 6. 
Τιο 

6. ἡ. 

Ρεαὶ. 

49. 

δα. 

779 



αι. κ3. 
38. 

Ὁ. Ὁ. 

Ἐρ]ιὸς. 6. 
16, εἰ σόψ. 
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3. 7 Ὅχ τορι. ᾿η 11, δὲ σϑγίμη, οΟη ΕΓ σαί αΤ ιηι. 

ΒοΥΙο ρον βοηῖθ5. Ζα!ἀθηι. 65. 48] ππά 6 ]1Ροὲ δά 
νΟΟΔΠ ΟΠ ΘΠ ΘΟΠΟΙ ΡΠ, ἃ ΠΟΪ5 ΟρΟΥ Τα ᾿π|0]Π6] : 

ῬΘΥ ΓοθῸ5. γὉ]Ὸ 605, 4] διπηξ ἴῃ Εοο]οβῖα. οἰθοιῖ, 
ἀ1πὸ5. δὲ γοσηὶ ἢΠ]Ὸ5. Ππομμ παν ΤΠ Ἶηῖι5. πὶ 

[οὐ σἱβαηίίιηι ἱπά ἴσαι πηι} 1] Πθη., (πιο νὸν 
510 Π.11] ΓᾺΡ] ΘΘΠΕ ΠῚ, οἱ νὸχ γϑσιιηι. Νὰ 4τπιο- 
Π ΔΩ} σαι θπ65. δὲ σοην Πα πίθ5. σα Γη: ἃ ἴπ}- 
ΡΙοπάπιπὶ. ΤΟ Δ] ηὶ {ὩΓΟΥ ΘΙ 5. τπροῖθ ἀ6ϑεῖπα! δὰ 
1} 1 5 ΓΘ. ἼΠ1 1... ᾿ἀοῖλοο σΘη 1} Ῥ] ΟΡ ΠΊΔ1η} οἱ 

ὑΘσιι ἢ] “ΠΟΥ Δ 1 τη ΘΠ ἴ6. ΘΙ ΓΟΥ ΠῚ 5Ο ΠῚ [1}}1-- 
Τὰ Πα 2 «ΙΔ ΠῚ [τὰ 6556. 56. 500 ]|1011 ΤΉ] Π5Π]Ὸ5 
ἃ ῬΘΟΟΔΙΟΙ ΤΠ [ΟΡ ΓΟΓῸ5 ᾿σ ΠΟΙ ΘΗ : ΠΟΠ ΘΗΪΠῚ ἰδ5[- 
Ἰνᾶοο τη ΘΠ} 115 ̓ ΡΡΟΘ ΗΓ 518 Ἰρβονι πὴ ἃ Οὐ Γαΐ : 
ἅπ|ι αἸρπ τα 16 Πα ΡΙ ΠῚ 510] δ ρροιθηίθ. 

400. 7Ζ)οηιῖτιις ϑαῦαοί ργοορὶϊ σοπίϊ ΡοΠ1- 
ἑο5ώ, μί τϑηῖγοί εἶδ ἰόττα ἰοτιρίτιψιια., «Ἢ 5ττηλ11 0 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΆΒΙΠ ΜΆΟΝΙ. 

τ Ή ραν Ε ΜΞ 
ἡμᾶς τοὺς πανταχόθεν συνδραμόντας ἐπὶ τὴν χλῇ- 

. ΟΡ δὲ Ν 5 -“ - σιν" βασιλεῖς δὲ, τοὺς ἐχλεχτοὺς ἐν τῇ ᾿Ἐχχλησία, 
[2 Ἄ , 

οὕς χαὶ υἱοὺς βασιλείας ὠνόμασεν ὃ Κύριος. Ἢ 
οἰδεῖ ἀρνία τ 

τάχα τὸ πλῆθος ἐμφαίνει τῶν γιγάντων, ὅτι φωνή 
3 -: δ ὃ 
ἐστι πολλῶν ἐθνῶν, καὶ φωνὴ βασιλέων. Διὰ γὰρ 

ἔμ δα ον ἐδ κει γ δέοίζ, ΨΖὲ ΕΣ ΕΑῚ τὸ χαίροντας αὐτοὺς χαὶ δύρίζοντας τρέχειν ἐπὶ τὴν 
Ψ γ, Ὡ -Ὡ σ ΄ 

ἐχπλήρωσιν τοῦ θυμοῦ Κυρίου, τεταγμένοι εἰς τὴν 
ν 72 τ - - τ 

διαχονίαν, μιμοῦνται πολλῶν ἐθνῶν ἦχον, χαὶ βα- 
; Ὁ ἘΣ ͵ Ξ Ἢ Ξ ΣΡ 

σιλέων τινῶν ̓  ἐπηρμένων τῷ φρονήματι, ἀγνοοῦν - 
εἸβα δα ΤΟΥΣ ῥῇ 

τὲς ὅτι ὑπηρέται χολάσεώς εἶσι, βασανισταὶ τῶν 
ε Αἱ τ ΡΟΝ ΝᾺ Γὰ ,ὔ 4 ’ “Ὁ λ - 

ἁμαρτανόντων" οὐχὶ δὲ οἰκείᾳ ἐξουσίᾳ, οὐδὲ τῷ 
Ν μα Ἐν 8 Ἔ δ 

προσόντι αὐτοῖς ἀξιώματι ταῦτα ἐπάγουσι τοῖς 

ἀξίοις. 

Κύριος Σαδαὼθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ, ἔρ- 

χεσθαι ἐκ γῆς πόῤῥωθεν, ἀπ᾽ ἄκρου θεμελίου τοῦ ἐ ᾿ Κρ μελίου τοῦ 
: ; ἢ Ἀ  στεμταν, ΄ τ 5 

Πιιάαπιοπῖο οὐἰϊὲ 1) οπεῖπιι5 οἱ νοἸ]αιοτ 5 6}1ι5., αὐ τ οὐρανοῦ Κύριος καὶ οἵ ὁπλομάχοι αὐτοῦ, καταφθεῖ- 
Ῥεγἀοπάιϊιπι ἰοίπιην οὐ θην. 1) οπεΐτιιι5 εὐ ΘΓ οἰ {πεππηὶ 

ῬΙιδοθρὶϊ σοὶ ὑοἰϊσοσιθ. ῬΘΥΟυιβϑον ΠῸ {Ἰηλπ16- 
υἷ5., 506 ΟἸδθονὰ ργοϊρ᾽θπίθιη. Εγι δῆτα 140- 

Ἰο!αῖν δ, 411 Αἰ Π Ραμ Οἰδυ "6 56. ἀδοι ΟΠ ]} 115 Πὰ- 

ΤΙ 15 58 ΟΡ Ἴ Ποῖα, τι ΘΟΥ ΠῚ ΜΠ ΠΡ ΘΠ τ ἃς ἀ θην]  ΠῈ 

Β] Δ] Πα 1. ΤΟΙ ΪΠτ15. Οἰ5. ρΓοΘρῖΓ. Βῖν 6 ΟΡΒΘ 1115 

{{|5. 1105 6015. 5'ν 6 ΠῸΠ, “τ0( 7ι|5511π}| [110,14 

ἀμ ΘΧϑθαπιθ ι : ΠΟ Δ τὰ ΠῚ [5 1] 651 ργδο- 
ΒΟΥ 5 510] ἤπΠῸ5. ῬΥΡΘΙ ΘΟ σΡ 1. ΝΘΩῈΘ ΤΡΟΠΉΝ ΠῚ ἦ6 

ΔΠΠΑ Πα ἀ1Π6 5, ΠΟ 116 ἃ 56 δἱ συ! ταλη ΔΉ 610 : 566 

ἀαἴδηι ΠΊ ΘΠ.) 1 1Π]}}15Θ.ἸΟΟΥ ἪἸτ6} τη 0] οι. 720-- 
ταΐτιι5 Ἰθῖταιν" ργοοορὶϊ σοὶ δ  Πἰοοςω. Αὐπλὰ Πιὰ-- 

θδηΐ ΠΟ ΠῸ5. ΡΓανἱ, ἈρΡάγα τα ΔΥΠΠΟΥ ΕΠ 7π|5}] 
Δα νθυβαηα. ΠΕ ΘΠ 51} 06 11 1510 Π 6] ΟἸγ ροιι5 ; 
Ὁ ΠΙΔΠ ΠΡ Ὴ] 1ΠΠ|π|5 ΟἹ γ 6115, ΕΚ ρΘῖι5 5 ΕἸ ΠοΡ α]1Γα 5. 

ΠΠ11Π 65} γα το 5 ο᾽ δά ἴτι5 : ᾿τι θυ θη εἶδ 0 [ΘΠ] ἷ- 
ἴατ5. σ] Δ Ἰπι5. : 1116 πλτι ΠῚ τ 15 11π|60 Ἰουῖοα, Πεἰς ἰπ- 
Τα π Ἰονυίοα Δοοῖ ρίξαν : {Π1π|5 σαριι! Δ 5 ΣΙ πρὶ 
δά} 6ὰ 58} 15, παι] σά ]θα ΡΘΥ ΠΟ ΠΪ5 ΟἸ ΓΟ ΠῚ ΡΟΠΊΓΕΙ: 
1ΠΠπ|5 ΡΘ165 ΡΡΟ ΗΠ διιπηΐ οἱ ράγα ἃ ΡΡΟΠλ]σδη-- 
ἀπιπ ρᾶοῖ5 Θν Προ] τη}, Πε}115 ρο 65 αὐ ἀοιοσοηήα 

181 [65 επὰπ|. Τα πι6 Π6]]Π] 58 ΚΘ ΠΕ Πἶθο 6 ΡΠ Ϊ5 

Ἰηδίγιιοῖοθ ρυΟΘΡΙ ΤΟΙ Ἶητι5. ΠῚῚ ἀυιθ ἢ διιηΐ ἃ 

ΓαΠτουάιο (010. ἐπιηρμιένοι τῷ, πιεγεΐε οἰαιὶ, ϑιατῖπι 

(οαϊοο5. ποῦπ}}} ὑπηρέται χολάσεων. 

ἃ Ὑ οίθνοβ ἉΠΔΌΟΣ ΠΙΡτὶ θυσίαν προσαγαγεῖν. Νεο [ἃ 

γλ ]10 ῬΟ5Γ. (0]}. 5οοιαπ τι τηᾶπιι τοοθα!ογο πρόστε- 

ταηριένον ποιεῖ, δι᾽ η 6 ἅτιο Ν55. τῷ ἐνδιδομιένῳ. 

»  Ππιαππιι5 οἰ ἴῃ Εγαποῖβο, Οοἴοο Ἰορίσθβοι τοῦ 

δὲ πονηροῦ ὁ θυρεός ἐστιν ἀπιστία, ἴἴὰ νογίεγαῦ : γεργοδὶ 

οἰγρόοιις ἐπ ἀοἰϊίας 651. 584 Ἰνυπς Ἰοσιπι γοςίο ὁπηθὴ- 

“ἀνε Τλιιοιοιιβ οχ Ἠοητϊοῖαπο : {πὸ Θπιο πη ἀα110 60 σου- 

11ον ΥἹΟῚ 4οΡ6 1, 40] ἀποτον τα οἰἸα πὶ, τυ 5 ι6 

ραι πᾶσαν τὴν οἰχουμένην. Κύριος Σαδαὼθ ἐντέ- 

ταλται ξθνει ὁπλομάχῳ. Μὴ φοβηθῆς τὸν τύπτοντα, 
ΕῚ " » ν κ 5 , " ὔ 

ἀλλὰ παραχάλει τὸν ἐπιτάσσοντα. Διδασχέσθωσαν 
5Ὁ Ἃ , , ᾽ὔ ΓῚ ΄, 

οἵ εἰδωλολάτραι, οἵ λέγοντες θυσίας προσάγειν 

δαίμοσι πονηροῖς, ἐχμειλισσόμενοι αὐτῶν τὴν χα- 
2 σ᾿ Ὶ - ΓῚ ἢ ΄Ὰ ΄ 

χίαν. Κύριος αὐτοῖς ἐντέταλται. Κἂν θεραπεύσης» 

κἂν μὴ, τὸ προστεταγμένον ποιήσει: ὑπερύαίνειν 
τὰς δροθεσίας οὐχ οἷόν τε. Οὔτε ὑφαιρεῖ τῆς πι- 

, “ 7 ͵ τ)» Ὁ 5 ν φν 

χρίας, οὔτε προστίθησί τι παρ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ τῷ ἐν- 

διδομένῳ μέτρῳ χέχρηται ἀπαραιτήτως. Κύριος 

οὖν ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳ. Ὅπλα ἔχουσιν οἱ 

πονηροὶ δαίμονες, ἀπεναντίως διαχείμενα τῇ χα- 
ἄρτος τα ἡ --ΠΟνΝ , « ι ᾿ . 

τασχευὴ τῶν ὅπλων τοῦ διχαίου. Ὃ μὲν γὰρ δί- 
Ἡ Ἂν ΕΣ , ΡΣ » ὦ 

χαιος θυρεὸν ἔχει πίστεως" τοῦ δὲ " πονηροῦ δ θυ- 
- μπ Ν, 

ρεὸς θυρεός ἐστιν ἀπιστίας" οὗτος μάχαιραν λόγου, 

ἐχεῖνος μάχαιραν ἀλογίας: οὗτος θώραχι διχκαιο-- 
, 5 [ὰ Φ - ΄ Ν , 35 “ 

σύνης ἠσφάλισται: ἐχεῖνος θώρακι ἀδικίας ἠμφί- 

εσται" τούτου τὴν χεφαλὴν περισφίγγει περιχεφα- 

λαία σωτηρίας: ἐχείνῳ περίχειται περικεφαλαία 
ὙΦ , Ἀ ΕΣ 

ἀπωλείας: οὗτος τοὺς πόδας ἑτοίμους ἔχει πρὸς τὸ 

εὐαγγέλιον τῆς εἰρήνης, ἐχείνου οἱ πόδες τρέχουσι 

ὃς “ τὴν ἀπαγγελίαν τῶν χαχῶν. ὋὋπλομάχῳ 

ως “Ὁ 
Ξ ΠΑ ΑΟΣ Εοα τ 

Ὥγει τούτοις τοῖς ὅπλοις ὡπλισμένῳ ἐντέταλ- 

ΟἹ υεἶ πὶ ῥοβϑὶς. σοη στη αν!. Υ᾽ οἸῖπὶ Ιορα5. οοπίοχ- 
τὰπ. Ἐογίαβϑο τα Ϊ 7] ἀυϊϑρίαπη Ῥοΐου!, ἀπιοποβ πο 

᾿πΠ 6] 1τα {5 ἀσστΐ, οαπὴ Φασοθιιβ ἃ Ῥοβίο]ϑῶ, 19, 41- 

οαὐ δὸ5 ογοάοσο, οἱ σοηἐγοιηίβοοσο, 564. ἄθ εὰ ἢάο, 

4τις Ἀ1]}}] βά 1 Ῥγοβῖῦ, Ἰοαϊζιν ΦάσΟΡ 5 : ἸΏ ΓΟΤΡΓῸ5 

γΟΙῸ οαπὶ {46 πὶ 1π 16 ΠΠ1ρὶτ, ἀπ ῬῸΥ 5ροῖι οσθάθηίοβ αὦ 

Βα Πατοθὰ ρου ποῖ, 

ς (οὔοχ Ε΄, ἐπαγγελίαν χακῶν, πεαίογεισι μοἰἰϊοῖία- 

τἰοπεπι. ΑἸτον ασαὶ Οοάρχ οἴ ἈΠ αυϊάαπι Μ55, ἀπαγ- 

γελίαν, εἰομαιπιϊαιοπεπι. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΚΝ ἘΒΑΙΔΝ ΡΕΌΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ ΧΗ. 

ται Κύριος. Οὗτοι δὲ χαὶ ἀπὸ γῆς εἶσι πόῤῥωθεν, Ο τοῦτα ἸΟπρί πα τιὰ ΔΟΟΙΕἶ ,. τὰς οοἰὰθ 605. 6586 ἃ} πᾶ 
ἵνα εἰδῇς ὅτι ἀλλότριοί εἰσι τοῦ βίου τούτου. Οἱ μὲν 

γὰρ συμπονοῦντες ἡμῖν τὰ πρὸς σωτηρίαν, σύνοικοι 

καὶ γείτονες, ἐγγύθεν. παρεχόμενοι τὴν βοήθειαν, 
Μ᾿ δι τὶ δ πῃ ΝᾺ καὶ ΓΟ ) 6 ἄγγελοι εἰρηνιχοί" οἱ δὲ πρὸς κόλασιν παραλαμόα- 

νόμενοι, πόῤδωθεν ἄγονται, χαταχεχρημένου τῇ 
ὠμότητι αὐτῶν εἴς θεραπείαν ἡμετέραν τοῦ φιλαν-- 

θρώπου Θεοῦ, ὡς κατακέλρηται ὃ σοφὸς ἰατρὸς τῷ 
ΕΣ που σιν . ᾿ -" ν τὶ , "᾿ ΤΙ “- ἰῷ τὴς ἐχίδνης εἰς τὴν τῶν ἀσθενούντων ἴασιν. 'Τοῖς 

Α ὑπ ἈΝ ΕἸ Ἁ ΩΣ -' 3 

μὲν τοιούτοις παραδίδοται οὐ τὸ πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἣ 

σὰρξ εἰς ὄλεθρον, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ. ᾿Αλλὰ καὶ 

Φύγελλος καὶ Ἑρμογένης " ὑπὸ τοῦ Παύλου παρε- 
δόθησαν τῷ Σατανᾶ, οὐχ εἰς ἀπώλειαν, ἀλλ᾽ ἵνα 
παιδευθῶσι μὴ βλασφημεῖν. Πῶς οὖν ἀπὸ γῆς πόῤ- 

ῥωθεν χαὶ ἀπ᾽ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ τὸ ὁπλομάγχον 
τοῦτο ἔθνος ἔρχεται; ᾿Απὸ γῆς μὲν, ὅτι εἵλετο τὸν 

περίγειον τύπον, χαὶ τοῖς γηΐνοις πάθεσι συνανα- 
᾽, 9. 3. ἐδ » -Ὁ - - « "Ὶ - ΡῚ φύρεται" ἀπ᾽ ἄχρου δὲ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι ἐχεῖθεν αὖ- 

τῷ ἡ ἐξ ἀρχῆς πτῶσις γέγονεν. 

“ἃ ᾿Ολολύξατε. ᾿Εγγὺς γὰρ ἣ ἡμέρα Κυρίου, χαὶ 

συντριδὴ παρὰ Κυρίου ἥξει. Διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ 
ψ' 4 ν “-“ , Ν ἧ,"- 

ἐχλυθήσεται, χαὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει. 
Ἐπειδὴ ἀπειλὴ πρόχειται, αὐτὸν τὸν Κύριον ἥξειν 

μετὰ τῶν ὅπλομάχων αὐτοῦ, χαταφθεῖραι πᾶσαν 
τὴν οἰχουμένην, διὰ τοῦτο προστέταχται ὀλολυγμὸς 
χαὶ θρῆνος, ἵνα διὰ τούτων δυσωπηθῇ ὃ Κύριος 

ἀποστρέψαι τὴν ἐπαγομένην ὀργήν. ᾿Αμφότερα γὰρ 

ποιεῖ ὃ φιλάνθρωπος “ Κύριος, καὶ τὰ φοδερὰ ἀπει- 

λεῖ, χαὶ τοῖς μετανοοῦσιν οὐχ ἐπάγει τὰ ἠπειλημένα. 

Κλαύσατε χαὶ θρηνήσατε 

ματα, μή ποτε πάθητε 
, Ἀ - - , 

ἐβούλετο ὃ Θεὸς τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὴν μετάνοιαν, διὰ 

τ ., τὰ ς ΄ 
εχᾶστος τὰ ἰθια αμαρτη- 

ῃ δγι. ἘΞ 5 ᾿ τὰ χεχηρυγμένα. Εἰ μὴ 

ΣΟ 3 Τ Ὁ ῃ τς," ᾿Ξ ἢ 
τί ἐκηρύσσετο ἐν Νινευΐ ἣ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀπώ- 

3 3 ἐπ “- ν τ 
λεια ; Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ εἰδεν αὐτῶν τὸν συντριμμὸν ὃ 
ΕῚ ,ὔ ΄, πὰ ᾿ Ἧς ᾿΄- “ 

ἐλεήμων, παρήγαγε τὴν ὀργὴν, χαὶ διεσχέδασεν ὥσ- 
ἂν ω πον -Ὗ σ΄ ΄ εἰ 

περ νέφος. Παρ᾽ αὐτοῦ οὖν τοῦ Κυρίου ἥξει ἢ συντρι- 
᾿ ΄ -“΄Ὃ΄᾽΄᾽΄ΆνᾺ 

δὴ, χρησίμως συντρίδοντοςτὰ ἀφανισμοῦ ἄξια, ὡς ἅ 

συντρίόει τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας τοῦ διχαίου, 
. , , ΄ τ 

χαὶ συντρίβει πολέμους. Κύριος γὰρ συντρίδων πο- 
᾿ ΄ 3 : 

λέμους, Κύριος ὄνομα αὐτῷ" καὶ, Συντρίβει Κύριος 
᾿ δι Ξ ἐᾷ 

τὰς χέδρους τοῦ Λιθάνου τοὺς μεγαλαυχοῦντας χαὶ 

Ὁ ΓΑποΐογοπι ἄπιοβ Ῥαι]} Ἰοοοβ, 1 ΤΊπι. 1, 30, οἱ 

Ὁ Τα, 1,15, ᾿πευ 56. σου τη 5Οι11556 Ῥαΐος, Ῥνὸ ΡΠιν- 

86110 οἵ Ηονυιιορσοπο οπΐπι Ἡ γυποπεῖιβ οἱ. Α]οχαπάον 
ποτα 11 οὐδ ηΐ.7 

ἃ (οάτϊοεβ ποηπ}}} ὀλολύζετε : οἵ ἴΐα Ζιοάιια πε πι 

ΤΘΡΟΣΙ αν ἀρ ΓΙΧΧ, Μοὸχ δα οἱ Βεσ. Ρυϊπηιβ τοῦ 

καταφθεῖραι. Πα, τοῦ, ἴῃ 41115 4υαΐηχαο Ν55. ποπ ἴπ- 
Ὑοπίπηιβ, ἸΝ οἴαη ἀτιι ργαίογοα, ἴῃ {τῖθιις Μ55. Ρτὸ χα- 
ταφθεῖραι Ἰερὶ διαφθεῖραι. 

ἘΟᾺ. τ. 

Ε 

5785 

νὴ ἅΠ16Π05. ΗἸ αι 6 {11 ΠῸ5 Πνὰπε πῃ δα ]τῖ6 
ΘΟΙ ραν πα, σΟΠ ΠΟ  Π8]65. διιπὲ δὲ νἱοϊηὶ, αἱ- 

46. 6 ρΡιορίπαιο προ πά πῇ ἀτιχ ἢ] ΠππΠ... ΔΠΡΘΙΪ 

ν᾽ ἀθ] τοὶ ῥοῖ5 : {Π1 γϑγο δ μαπαβ ἱΠΠΠ ρθη 5 

ἈΒΒΈΠΠ 5. 6 ἸΟΠ ΟΊ ΠΟ ΔΟΟΟ βιιΠι" : Παρ 06 Τ)θῖι5 
ΘΠ πτι5. οὐ θὰ 6 ΘΟυτ ΠῚ δα] ΠΟ Δ ΠῚ Π]Θ 6] ΠῚ 
αι" 60 το, 4τι0 πιϑάϊοιιθ. 5ᾺΡΊΘΠ 5 ὙΘΠΘΠΙΙΠῚ 

γίρογα Δ ἢ] 6ὲ ἃ Ὡσρο5 βαπαποϑβ. Τυδά ιν [ὰ-- 
ἸΠθιι5. ΠΟ 5ΡΙΡ 5, 564 σαΡῸ [π᾿ ἸΠΙΘυ [Π1Π}., αἵ 

ΒΡ [15 βάϊγιιβ Πὰς. Οὐᾶγο δὲ ῬΉΏν ΘΟ] ι5. οἱ Ηθυ- 

ΠΊΟΘΘΠΘ5. ϑαΐαπεο ἃ Ῥᾶιο 5υπὲ ΡΠ, ΠΟ ἴΠ 

ΡΘυ ΠΟ ΠΘ ΠῚ, 566 τιῖ ἀἸβοθυθπί ΠΟ Ὀ] 506 ΠΊᾶ ΓΘ. 

Οποιηοάο ἰσίταν ἃ τουρὰ ἸΟΠοΊΠητιὰ Θὲ ἃ 511Π1}10 
Θ6610. Ρ6]]Ἰοοϑἃ ἰδία σ6η5 Δάνθηϊῦ Α τουτὰ 4|- 
ἄδθη, «πος οἰθσοῦῖ ἸΟσιπ. ἐδΡΡ85. ΟἰΓΟΙ Π] 66 Π-- 

[6 Π}., θυ Ἰβ 116. Αἰ ΘΟ] 115 ΘΟΠῚ Π]ἸΙ5Οθα ἢ ἃ 

51 Π᾿1ὴ0 ὙΘΙῸ 6Φ]], το ᾿ρ58 1Π1ΠῸ 1Π|1{10 Θχοιάο- 

ΥἹΓ. 

“01. ζ|μἰαῖ6. ῬΓΟρΟ δηΐηι εἶϊο5 Τοπιϊτιὶ, οἱ 

εοπίγιιῖο α Ποπαῖπο υδπῖοὶ. Ῥτορίον ἰιος οηιτιὶς 

πιάτιιις εἰϊςςουδίμι", οἱ οπιτιὶς απίπια Ποπιϊπῖς 

Πογπιϊάανῖι. Οτιοπίδμη 1Π ΘΙ  Πλ1 ΠΑ 7 [ὉΠ 11} 6556 

τὶ Τ)ομλΐητις ᾿ρ56 οὐππὶ ΒΘ] Δ τον 115 51:15 σϑηϊαΐ δ4 

αἰβρου θη τιπι. τὶν Θυ βιὰ ΟΥ̓ ΘΠ}, [ἀθο τ] αι] αετι5 

δὲ Ἰαπηθηίτπι ΡΥ δϑου ρα. 51Π}7 τ ΤΟΠΪΠτι5. Π15 
ΡΟ] οαῖπι5 ᾿ρᾶ πὶ ἱπΙογθ πἀπὶ ἀνθυῖαί. ἘΠΠοΙ: ΘΠ) 

αἰ π|6 ῬΘΠΙσΠτι5 ΠΟ ΏΪΠιι5., ΘΓ Π)] Ὠἰ τατπιν ἔον-- 

τ απάα εἰ τηα]α ἱπίθηἑαΐα ΠΟ ᾿ΡΌσαΐ ρα ΠΙΘη- 

ΕἰΡιι5. Ταισϑα 5. σῖτα}. ππιιβαιβαπι6., δἵ ργορυῖα 
Οἰαπρατ5 ροοςαία,, Ποαπιᾶ Π40 165. {ΟΡ ΠΕ ΡΙΩ - 

παιπἐαῖα, γ ΟΠ 15 ον οπϊα πε. ἘΈΘΠΗΪΠῚ 51 ΤΠ) τι5 ΠΟΙ ΠΡ Θο- 

οατου 5. ΡΟ ΠΙ ΓΘ π απ, {τᾶ γ6 [πὶ ΝΊΠΙ 6 ΠπμΠΕΙΑ ΠΡ [πιν 
[αταγ τι ΡΟϑὲ [ΓῸ5 (165 Θχ εἴτι 3. ὙΘΥῚΠῚ 51 Π21}]} πὰ: 
ΒΟΥ ΟΟΥ5. ὙΠ ΘΟΥΠς ΘΟΠΕΡΙ ΠΟΠΘΠ., ΔΠΊΟΥΙ 

ἰγᾶ πὴ, ΘΕ ψ ΘΠ 1} Πι]}06 ΠῚ ἀἸ55| ραν 1. ν᾽ ΘΠ Ἰσ τι" Π0η- 

αὐἸ το ἃ} ἴρθὸ ΠομηἶπΟ 5, 4π| τ] 1ΓΟν ΘΟ ΤΟΥ {88 
Θχοϊἴο διιηῖ ἀἶσπα,, 5᾽οιατ ΘΟ  Θν 5 ΠᾺΠῚ 511} ρ6- 

αἴθε [πϑεῖ, ἀὰὰτ σοπ θυ] 6118. 7) οπιίτει5 ΘΗ Ἰι Οοτι- 

ἰογοπς νεῖία : Ποπιΐσιις πιοηῖθτὶ αἰ: οἵ. (οπ- 

Ζηῆἴπβοι Ποπιίτιι5 ὁεάγος ΠΖιραπὶ ; Δυγοσαηῖε5 , 

ἐ οὸχ Κύριος ὁχ (15. ρνῖπιο ἁ 41 6βξ. 

Γ (οαϊοε5 ποι πῈ}}} ργὸ Θεὸς Πα]οπὶ χύριος. ϑ:.α{πὶ 

ΘΠ οἱ ποϑίτὶ Ν55, μετὰ τρεῖς ἡμέρας, ρμοσὲ {)6ς εἶϊες; 

οἵ ἴτὰ ποία Ποῖα ἀρὰ ΓΙΧΧ Ἰορίταν, 564, το5ῖ6 

ΤΠοοδοτοῖο, ΑΖα]α Βγπμιπδο βάιιο, οἱ ΤΠ ροάοιῖο 
βου ρβογιιηξ τεσσαράκοντα, ψιαε "αϑ πη. Νο- τρεῖς ῬΓῸ τῷ 

τα5 ΝΌΡΙΠΙ Ἰοσαβ υο!ῖπι, ἀπ Ἠοχαρϊα. 

α Μοίονος. ποῖ ΠΡΥῚ ὃς συντρίθει. Βα {τος 

Ν95. πόδας τῶν δικαίων. 

-- ἐῷ 

“ροεαὶ τ5. 

9. 

υν.68. 

Ψν. 7" 

7οη. 3.5. 

Εσχσον. ιῦ. 

ἀρ Χ ΧΝ, 
Ῥεαί.:2ὃ.5. 



ϑορῖι. τ. ἢ 

7Τρίιενι. ῳ. 
ΤΉΡΗΙΣ 17.1.5. 

892 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ΒΈΡΟΙΠῸ5 » ΘΓ 605 4 φάνουϑιβ νΘΡ [6 ΠῚ οἰ ουιιη- 

ταν, οοάνο5 Γὐ θα πὶ ἀρρο}]8Π5. ῬΡΟΪα 46 οἵιπὶ νϑηΐδι 

δοπν το ἃ ΠΟΙ πῸ., ΘΡΟΥΘΥ τι ΡΥ ΊΟ 65 5106. ]τι πὴ 

ΠΟϑΓ 111 ΘΟ ΟΠ ΓΘΡ Δ ΠΊ15.. τ 6] 15. Πα 115. Π)6Ὸ 

αι Ποβεϊα οἱ δου Π τι η}.. Τα 16 ΟΠ ΠΪ5. ΠΙΆ Πιι5. δὲ 

Θρογοβίϑϑίηλα δὲ ΘΠ οἰ 55111ἃ 5 51 οἵσπὶ Π 60 ΘΓ ΟἸ1ΠῚ 

ΘΡΘΥΙθιι5. 6715 σοΠ θα ι", ἀἰδδο νοῦν: ἀπά ρΡο- 

Ρίον ἀϊοῖν : Οὐπήογιαπιϊτιὶ, πλατεῖς ΤΠ ἶ5 505... οἔ 

δοπιια εἰϊδοοίμια. Νϑιθο ἱπναάθηῖοβ θΘΠ] ΤΟ Ὸ5 

ΠΕ λιι5.. 5115. νἱ θτι5 σοπ  αὉ.. ΠΘη]Ὸ 1Π ρ Θά τι 

ῬΘυπἰοἰτατ6 5ΡΘΠῚ ΓΟΡΟΠαΐ διὰ 5 “ιιαϑὶ ἢΠπ|πὶ σοη- 

ἀΥ] ΠΟ μἶ5. ἀἴθην,, ἴπ {πιὰ Δ ΟΟΘΒϑαΪ διιηΐ ἃ] {1506} - 
ἀδπάδηι Ομ 6 [ΟΡ ΓΔ ΠῚ. ΘΟ Πιτθῦθ ῬΟϑϑ. 

“0.5. Οπιπὶς θιϊπὶ ἀτιίπια ἰιοηεγιῖς ξογιπϊανῖῖ. 

γοχ, Ποπιϊπὶς, ΔΡΡοϑβίτθ δά Π]οῖτειν. ΝΘάτι6 Θη ΠῚ 
ἀΠρο]ουιη. δηΐμηα ΟΡΠΟΧία Θϑὲ [ΟΡ ΠΝ ΠῚ... οἵι ΠῚ 

Δἰδοιίοπο ἰδία Ιοη 6 51} 5] ον : πϑίιθ Ὀριτο-- 

σιιπὶ ΔἸ ἢ ἢτιπὰ ἀπἰ πιὰ. ΝΠ Θηΐμη υτα ἀΠΙ μη }1ὰ 

Δι Π πρὶν ΓΟντ 40... οἴχῃ ἀΙΓΘΟΙΪΟ 510 Δα ] Πα] γὰ- 

το πὰ }6 ΡΟΥ ΕΠ ΠΘΠ5., 5: {{π|6 ΘΟ 5] ΠΟΥ.) (16 ἃ [ὉΥ- 

αὐ ἀϊπο ρϑυιπταν, ἱπορία ἀο(δοιβάιο. ΒΕ ρΟΥΙ 

4υϊάοπι θοΠΠπῖδο 5] σθηι : 56 41] γα τ]οηἷβ σοηι- 
Ροΐδ5 ϑιιπῖ, οαΠ| Θἃ 4118 ΠΟΠ 51Π| ἄἴσπα {πη 6, 

Θχράνουϊηϊ, {ΠῚ 11 {|5. σοΡ Ἰ ρ τ πυ ἀἰθοπι,, 

«ποὰ γατο πιὰ ΔΠΙΠλΔΠῚ Δάν θυβιι5. πὰ} σΟΥῸ- 
Ῥογαβαῖ, ἴῃ οἷβ ἀοἤοῖας. ΤΠ θυ] θη ὁ5ῖ., Θχ {το 

ἄϊος Τοιηϊπὶ ἀΡΡΥΟΡΙ Πα τιν. οί απ", ῬΡΌΡΠΙΘ 5 
ΟὨΊΠΙ 115 6115 ἈΡΡΡΟΡΙ Πα ι ΠΟ Πθηὶ ΟἸ ΓΟσ απ ΕΠ τις, 

αΐ πὸ 45. Ὁ» 675. ἀπ" οπθπι ἐἰθθθ5. δὲ ᾿ποι 

ΠΙΆ ΠΟῊ5.. ἀἰθργο πο η ἀθροίτ" ἱπηραγαίιϑ. Ητος οἱ δἱ- 

. τοϑίαταιν ΒΟΡ ΟΠ Ϊὰ5.. οὐλὴ ἃἷ : Τ ορίάαι ὁ α [αοῖο 

(ἱπιοτῖς Π)οηιῖπὶ, αιῖα ργῸρ6 Θοί εἰἴος Π)οηιϊτι. Ἐπ 

Ράθ]ο ροβὲ :Ὁ Ῥγορθ ἐδὲ εἶἶθς ]λοηευϊϊ ἠϊασπιις ; 

ΡΓΟΡΟ, οἱ υοῖοιυ “ἰηιὶς. Τοα εἰϊοὶ ])οηιῖηϊ αἀητασα 

οἱ ἄπιστα : εἰἰος {ἰ|πώ|, εἰἷδς ἰνϊϑιιαιογιῖς οἰ πδοοςςῖ- 

εἶϊος 

οπονπαγιν οἱ σαἰϊοὶτιὶς : αἶἰδς τεενὶς οἱ ποϑιῖω : 

εἰϊδς {τ οἱ εἰαπιογῖς. Τὰ πι νΘΙῸ οι ϊα 5] 165. 111ἃ 

4{|ὲ σΟΠΒυΠΉ Δ ΠΑ 115 65 ΠΑ 115 τ ΠῚ ΘΡΒῚ15.. ΡΤῸ- 

ὨἢΠ ΝΠ] ΟΠ Πτ15. [ἃ Π]6 π΄ ̓ ΘΟΙΠα 5. {ΠΠ|ὰ 

αι : εἰΐος ἱπιηιαινϊτα!ς οἱ ρογαἰϊἰονὶς : 

οἱ] ἀροββοῖ ἃ: 

»ἘΔιιι οἱ Ἀδσ.ϑοσαηα5 προλαμιθάνοντας δι᾽ ἑαυτῶν 

τὴν μεγαλόφρονα, χαρδίαν χρὴ συντρίθειν, εξο55ε 65ὲ τιξ 

γπιοσίγα ἰρδογιιπι ΟρΘΙα 601" διρονϑῖδης εοηπίογ πες 
Ῥηΐονθς. Αὖ' ἀτόναιιο Οομλ] νος. οἴμπὶ 1115 ἀπολιις 55. 

αὶ ἴῃ οσοπίοχία. 

ἢ (οαϊοο5 πο π1}}}} πρὸς τὸ ἀμύνασθαι, 

ἃ ᾽ς ΒΟΡῚ ρυΐπιιβ, [ΟΡ ἰπ5 οἵ ἀπάτα ; οὕ 1τὰ ἀὰο- 

4{ὸ. Ἰναβθοπὶ 111 {τὸ Νῖ55.., Β15] {ιοα ἴῃ εἷς ἀνώτερ 

αι διὰ τὸ ἀνωτέρας. 

οὐ. ΕΔ 

ὁσαῖαν. ΕΔ1 ψυχαὶ δειλία ὑπόχειντ' Ἰεραῖαν. ἘΔ1Π ψυχαὶ δειλία ὑ 

ΙΡΙάοη βὸχ Νῖββ. αὐτοῦ πάθους τούτ πάθους 

αὐτοῦ. 

5. ΒΑΘΙΠΠῚ ΜΛΟΝΙ- 

ἀλαζον ένους χαὶ ὗὑ ὑὐ δῦ ΥΈῸ δὴ ευομένους χαὶ ὑπεραιρομένους κατὰ τῆς ἀλη- 
θείας, Λιδάνου χέδρους προσαγορεύων. ᾿Ἐπειδὴ 

χ ντϑὲν 5) -ν 
Β οὖν ἔρχεται συντριδὴ παρὰ Κυρίου, προλαμθάνον-- ὃ ν εἰν 

- δι ΠΥ τς τας "ἢ ἑαυτῶν τὴν μεγαλόφρονα χο ρδίαν δεῖ συντρί- 

ἔειν, ἵνα γένηται θυσία τῷ Θεῷ ἡ ταπείνωσις αὐτῆς. 

Πᾶσα οὖν χεὶρ καὶ ἣ πραχτιχωτάτη χαὶ ἣ ὅραστι- 
΄ ε ὰ ΝΣ ἣΣ ΑΥ ΔΝ, ΕῚ -“ἷχ, 5 ᾿ χωτάτη, ὡς πρὸς Θεὸν χαὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐχλυθήσε- 

Ξ ͵ 
χεῖρες ἀνειμέναι; χαὶ γό- 

νατα παραλελυμένα. Μηδεὶς π' πεποιθέτω δυνάμει 
, 

ται" διὸ λέγει, ᾿Ισχύσατε, χ; 

πρὸς τὸ “ ἀμύνεσθαι τοῦς ἐπερχομένους ὁπλομάχους" 

ν"ηδεὶς ἐπε πιάτο ταχύτητι ποδῶν, ὡς ἀποῦραναι 

δυνάμενος τὴν ἣμέ ἰβανς τῆς συντριδῆς, ἐν ἣ ἔρχονται 

καταφθεῖραι πᾶσαν τὴν οἰνουμδνην: 

Πᾶσα γὰρ Ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσει Καλῶς πρόοσ- 

Οὔτε γὰρ ἀγγέ ἕλων ἣ ψυχὴ 
Ν , Ξ , Ὸλ ΝῚ ΕΣ 

δειλία ὕποχειται, διὰ τὸ ἄνὼτ ἔραν εἶναι τοῦ πάθους 

χειται τὸ, Ἀνθρώπου. 

, ἘΥΡΝΣ γγ Ὁ ὙΥΜΕ. τν 
τούτου, οὔτε δὲ ἣ τῶν ἀλόγων. Οὐ γὰρ ἅπτεται ἣ 
ΕΝ τς ἐρΩν ἢ ΠΟ ΣῸΣ τ ἀτον ἈΕ 
δειλία τῶν ἀλόγων, πάθος οὖσα τοῦ λογιστιχοῦ, χαὶ 
ἔλλ ! -Ὁ Ὁ “»5ὉὉ Ἐν Ν ἐς Π Εἰς . 

ἔλλειψις τῶν τῆς ἀνδρείας δογμάτων. Πτοήσει μὲν 
" (2 , ᾿ χλ. . δι Ἂ ᾿ 3 ἊΝ Ν 

γὰρ ὑπόχειται τὰ ἄλογα " οἱ δὲ λογιχοὶ , ἐπειδὰν τὰ 
Δ ΕΙΥΣΣ ΚΗ τ ἄντα Ἐς Ἀ ἢ ΕΝ 

μὴ ἄξια φόδου χαταπλαγῶσι, τῷ “ ἐχλείπειν ἐν αὖ- 
- , Ὁ Ὁ -᾿ 

τοῖς τὸν λόγον, τὸν τὴν εὐτονίαν τῇ ψυχῇ ἐμποιοῦν- 
τ δ ἀμ α ΚΠ ἔλυ σδι, ΟΠ ΘΝ εἶτ νὐφχνς τ 

τὰ πρὸς τὰ δεινὰ, τῷ πάθει τῆς δειλίας ἁλίσχονται. 

Πολὺς δὲ ὃ γρόνος, ἀφ᾽ οὗ ἡ ἡμέρα Κυρίου ἐγγίζε: ὺς δὲ ὃ χρόνος, ἀφ᾽ οὗ ἣ ἡμέρα Κυρίου ἐγγίζειν 
ΤΠ ; Ἔ ἘΣ 
λέγεται, πάντων τῶν προφητῶν ᾿ διαμαρτυρουμέ- 

Ὡ ἣ , «“ ὌΝ ΕῚ 

νων αὐτῆς τὴν ἐγγύτητα, ἵνα μηδεὶς ἀναπεπτωχὼς, 
Ἢ , ΉΣΙν ΤοτΣ Ξ Ξ: 
ὡς χουν ξουσης αὐτῆς, ἀνέτοιμος χαταληφθῆ. Ταῦ- 

ταχαὶδ Σοφονίας διαμαρτύρεται, Β Ἡλαόδεῖσθε, λέ- 

γῶν, ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου Κυρίου, διότι ἐγγὺς 
ς ᾿δῇ ΄ 9. 5»7 ᾿ 

ἢ ἡμέρα Κυρίου. Καὶ μετ᾽ ὀλίγα - ̓Εγγὺς ἢ ἡμέρα 
ζυρίου ἣ Δ ΘΟΕ τα εῖ ρὸ, ΑΥ Κυρίου ἣ μεγάλη " ἐγγὺς; καὶ ταχεῖα σφοῦρα. Φωνὴ 

; , 
ἐρα ἐχείνη», ΐ ᾿Οὐαδ Κυρίου-πιχρὰ χαὶ σχληρά" ἢ ἢ ἡμέρας Κυρίου πιχρὰ χαὶ σχληρὰ ἡυ. 

τὰ γι ἘΔ ΔΌΡΥ τς ΑΕ ΤΑ λδ τ Εἰ ἡμέρα θλίψεως καὶ ἀνάγχης, ἡμέρα ἀωρίας χαὶ ἀφα- 
Ξ ᾿ : ; , 

νισυοῦ, ἡμέρα " σχότους χαὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης 
Ε χαὶ ὁμίχλης, ἡμέρα σάλπιγγος χαὶ χραυγῆς. Κἀν 

ἡ χοινὴ δὲ ἡμέρα τῆς τοῦ παντὸς Ἐπ ηρδυ συντελείας 

μαχρὰν ἢ, ἀλλ᾽ ἢ ἰδία ἑκάστου τῆς ἐ ἐξόδου; ἥτις ἐστὶ 

τοῦ χαθ᾽ ἕνα ἀνθρώπου συντέλεια, ἐγγὺς πάρεστιν . 

ἣν χρὴ πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντας, τηρεῖν τὸ παρὰ τοῦ 
« Ψ' 

ξ- 
Σ, χω τ᾿ Ἁ ν 

1 Ολολύξατε" ἐγγὺς γὰρ ἣ ἧἣμι Ἡσαΐου λεγόμενον, 

ὁ Μείοτοβ ΔΊ Ζαοῦ ΠΡ τὶ τοῦ ἐχλείπειν. 

Γ( οαἴοο5. αἰϊψαοι διαυμιαρτυραμένων. ΑἸτὰς ΜΞ. δια- 

ρουμένων. αρτὺ 
οὐ Ἐρτῇ {το5. ΠΡτῚ εὐλαθεῖσθε λέγων. ΑἸ1 ἴτὸ5 Μ85. 

εὐλαξεῖσθε ἀπὸ εἰς. ἘΔ1Ι εὐλαθεῖσθα! ἀπὸ εἴς. 

᾿ (οάϊοος ἄϊτιο σχότου χαί- 

᾿ ἘΔ οὐ Ἀορ. ῥυΐπιις ὀλολύξατε. ΑΠῚ 4αυΐπηας Δ55. 

ὀλολύζετε. Μοχ ἜΕ εἰ Μ55. {φυαίμπου χαὶ πείθεσθε. 564 

Υἱγ Ἡβε- νας Ῥδυιἰσβίπηι5 (ΟπΉ] 6 5115 ΟΡ πο 

Θομ]οσογαξ πείθεσβαι Ἰοσὶ ὀρουΐονο : ἴα δηὶπὶ Παροξ 

(61. Ῥαΐπειβ, σαὶ σΟΠΒΘ ΗΓ οἵ ΑἸτον (01}. Ῥυῖπηα πια-- 



ΟΟΥΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ 

ρὰ Κυρίου: καὶ πείθεσθε τῷ λέγοντι, Μαχάριοι οἱ 

πενθοῦντες, καὶ, Μαχάριοι οἱ χλαίοντες. Πολλοὶ πρὸς 

τὰ τοῦ βίου δυσχεραίνοντες πράγματα, ἐπείγουσιν 

ἑαυτῶν τὴν ἔξοδον, καὶ ἐπικαλοῦνται τὸν θάνατον" 

πρὸς οὺς χαλῶς ἔχει τὸ τοῦ Αμὼς λέγειν - Οὐαὶ οἱ 

ἐπιθυμοῦντες τὴν ἡμέραν Κυρίου, χαὶ αὕτη ἐστὶ σχό- 570 {πιξοτε : ἰΐθη, Βϑαιὶ γεῖ επί. Μα]τὶ ντΐθο Πυι)}ι5 ὅ744}, 5. 5. 
7μις. 6. ἡ τος, καὶ οὗ φῶς. Ὃν τρόπον ἄν τις ἐχφύγη ἄνθρω- Δ 

πος ἐχ προσώπου τοῦ λέοντος, καὶ ἐμπέση αὐτῷ ἣ 

ἄρχτος, χαὶ εἰσπηδήση εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἀπερείση 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν τοῖχον, καὶ δάκη αὐτὸν ὃ 
ν Ἢ ΕἸ ᾿ , τ τα 4 ψ' Α 5» - ᾿ ὄφις. Οὐχὶ σχότος ἣ ἡμέρα Κυρίου χαὶ οὐ φῶς, καὶ 
γνόφος οὐχ ἔχων φέγγος; Εἴτις οὖν μὴ ἃ ἐπῳχοδό-- 

ες ἜΡΩΣ ΕΞ ων ἃ 
μήησε τῇ οἰκοδομῇ τοῦ ἑαυτοῦ βίου ξύλα, ἢ χόρτον, 

,ὔ 3 " Ὅτι δ , .“. ὁ 
ἢ χαλάυτην, ἐπιθυμείτω τὴν ἡμέραν Κυρίου, ἐν ἣ 

ἑχάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοχιμάσει. Εἰ 
δὲ οὐδεὶς χαθαρὸς ἀπὸ ἔργων τῶν ἀπηγορευμένων, 

6 , ΝΥ ’, 3 ’, ἘΣ ΝΥ εἴ τὲ οΥ 

φοδείσθω τὴν ἡμέραν ἐχείνην. [Εἴ τινος γὰρ, φησὶ, καὶ 

τὸ ἔργον μένει, ὃ ἐποιχοδόμησεν, μισθὸν λήψεται" 

εἴ" τινος τὸ ἔργον χαταχαήσεται, ζημιωθήσεται. 

Αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτω δὲ ὡς διὰ πυρός 

ἹΓαραχθήσονται οἱ πρέσβεις, χαὶ ὠδῖνες αὐτοὺς 

ἕξουσιν ὡς γυναιχὸς τιχτούσης. “ Καὶ συμφοράσουσιν 

ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον, χαὶ ἐχστήσονται" χαὶ τὸ 

πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταδαλοῦσι. Τίνες “ οἱ 

πρέσδεις ταρασσόμενοι, ἡνίκα ἂν συνεπιστῇ ἣ τοῦ 

Κυρίου ἡμέρα; Ἢ δηλονότι ἐχεῖνοι,οὺς ὃ Κύριος διὰ 
“- Δ 3 " -“ 

παραδολῶν αἰνίσσεται, ἣν εἶπεν ἐγγὺς γενόμενος τῆς οὶ 
ε ᾿ ΠῚ ἴδ - “ γ᾿ ς 
Ἱερουσαλὴμ. πρὸς τοὺς δοκοῦντας, ὅτι μέλλει ἣ βα- 

σιλεία τοῦ Κυρίου ἀναφαίνεσθαι. Ἄνθρωπος γὰρ, 
᾿ 5" Η ͵ Η ͵ τς ᾿: 

φησὶν, εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μαχρὰν, λαθεῖν 

ἑαυτῷ βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι. Εἶτα εἰπὼν περὶ 

τῶν δέχα μνῶν. ἃς ἔδωκε τοῖς δέχα δούλοις εἷς τὸ 
.« , ῃ 2. τ, Ξ οι ΑΝ λῖ ΕῚ - 

πραγματεύσεσθαι, ἐπήγαγεν " Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ 

ἐμίσουν αὐτὸν, χαὶ ἔπεμψαν ὀπίσω αὐτοῦ πρέσξεις, 

λέγοντες, ὅτι οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
- Χ “ 
Ἰὐγενὴς μὲν οὖν ἄνθρωπος, ὃ πρὸς οὐδένα ἄλλον τὴν 

, - ἀξλοιοος 
χοινωνίαν τοῦ γένους, ἢ πρὸς τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν 

ΠΤ ς ΠΣ Ἑ ἐκατατο 
χεχτημένος, Ὥς γὰρ εὐγενεῖ; λέγομεν τοὺς ἀπὸ αἵ- ἢ 

πὰ. οχ χρὴ Ῥοβί ψθιιιπὶ πείθεσθαι ΞιρΡ]οτὶ 4ε- 
Ρεῖ. 

ἃ (οαϊοο5. {08 ἐποιχοδόυησε. [ Οοπίγα. ἴῃ Ιοσο 
Ῥαι] τηΐγα, Β1Ρ], ἐπῳχοδόμησεν.] 

» 51. Βδβ, βθοιιῃ τι. Ὁ πΐογάας (ΟἹ ον επιιβ, ΑἸΠ 

"65 Μ95. οἵ 6611] ἐχείνην. εἶ τινος γὰρ, φησὶ, τὸ ἔργον κατα- 

ρκήσεται : 4αοα] τη πτ1}τπὶ οταΐ οἵ δου α πα. 

« 5ῖς νειιβεον. (πη 51 Οὐάοχ οἱ Βερ. «παγίς ; ̓ 
πδο ἸΠτον ἀρπα ΓΙΧΧ Ἰορίτον, ΕΜ οἱ ες. ῬΎίπητιβ 

ΡΕΟΡΗΠΤΑΛ. ΘΑΡΟΌΤ ΧΠ- δ. 

αἴ65. θα τι15. 11 1150 1} |56{{|6... {πιῶ ΟΠ] 5 }Π106ὲ Πο- 
ΠΔΪΠ15. ΘΟΠΞΙΙ ΠΟ Θϑῖ , ΡΥῸρΘ. δάοβὲ : “πὰ ὁ" 
ΟΟμ]ο5. ροβιία , ΟΡβουν απ τιη) ΠΟ}15 651, “πο ἀΡ 

Ἐβαϊα ἀἴοίτιν, ὐμείαίο; τόρ δπῖμι εἶἶθ5 [)οτϊτεῖ; 

ἴθ Πα θη ἃ ἢ 165 δϑί οἱ, αὶ ἀἴοῖε : βϑαιὶ γιιὶ 

ΠΟΘΌΙἃ ΘΟ ΡῈ [ἘΡ ΘΠ 65. ΔΘ θυ Δ ΠΕ 5111} ΘΧῚ ΕΠ ν 
ΠΙΟΡ ΘΙ Ππ|6 ἱπνοοδηῖ; δα ἡτπ|05. {Ππ4 Απο5. ΠΟΠ 
1ηΘΡ [6 ἀἸοὰ8 : 7 ἀδοϊ ον ατιῖνιι5, εἴθηη ΤΠ) οπεὶϊτιὶ, 4“"ος. 

οἰ εα θεὲ ἰεπεύγι., οἱ ποτὶ ἰιια:. Οποηιαςπποάτεηι ἐΡ 30: 

δὲ σιιὶς ἤοιπο [ιβίαϊ α ἔαοῖο ἰεοπῖς, οἱ ἱποίάαξ ἐπὶ 
διμπν {{ 5115, δἰ ἱποιϊϊαι ἐπὶ ἀοπειιτη., θὲ ἀρρίϊοοξ 

τι ατῖι5 διία5 πε ματίοέθηι, δὲ πιουθαϊ διίτι οοἶπι-- 

ὑοτ'. ἵγιιπι ἰδηιθὺτιθ εἰἶδς 1)οηιίτι, οἱ ποτὶ ἰπια, εἴ 
δαϊσο ποτὶ μαθθης σρίοπάογοπι ὃ Ῥυοὶπ 6 οἱ ἡτῖ5 

τι} [ὈΣΠῚ1ΠῚ 5. τα} ΠΡ. ] απ, 15 ἀθϑι θυθῖ ἐΐθιη Πο- 

ὨΝΪ ΠῚ ; 1ῃ 4τ|8 τη π50 Ὁ} π|56116 ΟΡ 15 4π|8}6 511, ἰρηῖθ 

ῬΙΟΡαθῖ.. Οτοα 51. ΠΘΙΠῸ ῬΕΠ15. 516 δ Πρ ἃ 
᾿πτ θυ 1 115 ΟΡ υΊΡιι5; Ππη θαι ἹΠ]Πππὴ} ἴθ... ΑἿῈ ΘΠ : 

δὲ μι 7πι5 Ορτι5 πιατγιδετὶ!, πιοί διρεγιϑαϊπεανῖέ, τ. (ον. 

γηθγοθέίθηι αοοίριθί : οἱ οἰ π|5 Ορὰι5 ἀγϑογὶξ ἀθισὶ- 

πιθηίτειν ραϊίθίι" : ἴρ56 απίθην δαΐυιϊι5 γέ, οἷο 
ἐαπῖθπι ιιαδὶ ΡΤ ἴσπθηι. 

Φθῦ. Ζιχγϑανιπίιν ἰοσαϊ : δὲ ἀοΐονος ἴρδος νυ. 8. 

οὐομραθιιι., σιιαδὶ πιϊογὶς ραγιιγίομ5. ΕἸ 

δου ο Θσ θη αἰ! αἰξονῖπ5., οἱ διμροντετὶ ; οἱ 

Παοίοινι 5ιίαπι., ψιασὶ Παπιπια ,. τππε αὐ. Οὐ]-- 

ΠΔΠῚ 5ι1π| ἰΘσα τ 411 Τα} θυ Π ται" ἔπ|Π} 5. οἵη} ἦἴ65 

Τλομ πὶ ᾿πϑΈ ον: ἢ ΝΙΝ Ριιπλ 1ΠΠ|, 4105 ΠΟ ΉΪΠιι5 

πα ϊοαῦ π᾿ ΡΆγα θο]α., αιιαμ. Οὐμηὴ «ΓΘ. 5ά [6 ἂρ - 
ΡΙΓΟΡ᾿ Πα ιιαβ5θῖ,. σϑίι] 115. ἀπ σϑϑπτιπ ΠΟΙ] ηἰ 

Ἶλπι 6556. πιαπἰ [δια άτιιη Θχ δε πηα θα Π:. Αόηιο {μιοιτο τ. 

ΘΏΪΠ] παι . ποὐτΠϊς αὐ ἐπὶ τϑϑίοτιθπι ἰοηοῖτι- 

4ιίαπι, ἀοοἰ 6 Γ 6 σἰδὶ τορπιίηι,, δὲ σορογίὶ. Το π 6 

Ἰοσιιθπ5 ἀθ ἀθοθ ΠηΠ15,) 4π|ά5 ἰθοθπὶ βουνὶβ δή ] 
ποσο πα τι πὶ ἀἰβιν 1}, ΘΠ ΠΠΧΤ : (ρος αἰιίδπι [οί τιν. 

, 

6715 οὐεγαπί διίπι : δἰ τη ϑογεσιί ροϑί ἐϊ{ ει ἰερα- τή. 

(ος, ἀϊσοπῖος : δ οἰπιπιτις ἐμπίτιο ΤΟΘ ΗΠ ΑΓΘ 51 61 τος. 

Ποπῖο «υϊθ πὶ ΠΟΡῚΠ15., 116 651 Οὐ 15 ΚΘ Πτι5. ΠῚ} 

μια] 6ὲ Θομη μη Π 6. ΦΠῚ {1}}0. 8110... ΠΙ5Ὶ ΟἸ! ΠῚ] ΘῸ αι] 

δ 5 ρθι οπηηἶὰ ΤΠ διι5. Οὐοπηδἠπηοάτιη ΠΟΡ]]65 ον ὁ. 

συμιφράσουσιν. ΑἸ1Ὶ ἔτο5 Μ35. χαὶ συμφοράσουσιν ἕκαστος 
ἱ 

τ πρὸ ὧν ὃν ἑταῖρον, Μ᾽ οοπιπιίδθιὁσοθξ τιγειδ εἰσι. σι 

οοὐαίϊς. 

ἃ 85ῖς Μ55, ἘΔ πασαεῖς τίνες οἱ ταρασσόμιενοι. 

ὁ (σάϊοοθ. πόπη}}}} πραγματεύσασθαι. ΑἸΠ εἴ 6π{ὶ 

πραγματεύεσθαι. Νεο 11 πια!ῖο Ροϑί ἔγὸβ Μ85. πολῖται 

αὐτοῦ. Τλεοϑε αὐτοῦ ἴῃ αΠ1|5. Μ55., ρεγίπαθ τὖ πὶ να]ρὰ- 

τὶς. ϑαθῖπαςε νεΐεγοβ αἰϊψιοί ΠΡΥῚ βασιλεύειν ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

Τοϊἄσπι ἀἸ1αι Μ8ς5. μὲν εὖν. Πεεοβί οὖν ἴπ οχοιιοῖς. 
9.2. 

τ, ὅσον. 

ΒΈΠΡΘΙ ν88 51188 ΘΠ οἴτι ἢ} ΠῸΠ ΘΧΘΕΙ ΧΟΡ ΠἸσηὰ, 13. “6 σεν 

ι. 

π᾿ 



Ῥϑαϊ..3. 

«Ἱοανι. 

μα 

8.24 

ἀϊοϊηλιῖ5. Ο05.5, 41 ἐΘοῖο Βα Πθ 1 Π6 56ΠῚ| ΡΓΟ ΔΕ: 

ἴτὰ γϑυδ ΠΟΡ1Π15 6515 {πὶ οχ ῬΑ 5. Θσβθ ἃ 5118} 

πα θοι ϑι ρ5ιαπιίαην). 56 οἱ ϑαϊναϊου, πόθο πὸ- 

Ἀ1]Π15. ἀἴοὶ ροῖθϑι. ΝῸΠ Θηΐπ 5 ηὶ βθοιηάτιπι α1-- 
ὙἸὨ Γατο ΤΟ  Πτι5. ΠΟ ἾΠ15. ἐπι  ΠἸσῖται" .. {006 

{|| 1 ΘΘΠΊΘΕΡ50 δια ρῖθ. παίανα θ1] ΓΘ ΠῚ... 51Π- 

ΘΟΡΙΓΓΘΠῚ Οἱ 51 0] 1ΟΠ Γι ΟΠ] 5. Ἀπ 510 15. Χ - 

ΡΟΥΘ ροϑϑι θαι : 56 ΠΟ 15. δ ϊα ἢ δῖ Ομ ΠΪΠῸ 

ΒΘΟΠ Πα ΠῚ [λυ] 8 ΠῚ [ΓΘ ΠῚ 5 ΟἸΠΠῚ 511 βϑοιππάιι οαν- 

ΠΘΠῚ ΟΧ Τ)αν 1415 δι ϊπθ οὐ πάτι5. ΑΡῚῸ Ἰσῖπιν ἴῃ 

ἸΟησΊ ΠΖπΔ ΠῚ ΓΘΡΊΟΠΘῚ. , ΠΟῚ ἴδηι Ιο6Ὸ, {τᾶ ηῃ 16- 

Ἐτοηϊη Τοῖι5 

οὐτη [ἃ-- 

11} οἴδει αἰ: ἅτ δὲ ῬΘΙΠΟἰ ἈΠ]. 

ἸΡ56 ἀπῃ] οι! {πιὸ ΠΟΒΓ πὶ ΡΙΌΡΟ. ἃάοδὲ, 
Δ} 11 νυ Ἰ Γὰ 6} 6}115 ΠΟ Ϊ5 ΘΟ ΠΟ Πα πὶ ἀοιοπ 65 θοητ: 

δ. Ἰοπθ 6. ἈΙΡΟΒΓ {πΠΠὶ.5. οἵτπὴ ΡΟΡ Ἰοπθ ἀρρτορίη- 
(πἸΔ Π65... ΠΟΒΠΊΘΙ Ρ505. ἃ] 60 δ] οησαηηι5. ΝΟΒΠ]Π15 

116 ππιπ ει ῬΘΟΟΔΤΙ ᾿μ ΡΟ. 10 51] δοίτι πηι δὲ ἃπιὰ-- 

Χα]Θπἴτο ἰπ]πλΐοὶ ἐγ γαπη 1 ΘΒ τι ν  θη5.. οἱ 

518 {11} ῬΡΙΠΟΙρΡΟ ΘΓ ΘΠΓΘΠῚ ΠΟ [5.5 ΤῸΝ ΘΟΓΙΠῚ 

ὃ. Π ΡῚ πο γϑοισανῖς. Ορογίοί ὀπεῖπη ἐἰἰπιὶ τόσπαγο, 

οπθο ροπαὶ ἱπϊπιϊοος 6715. στιν μοάϊνιις. οι. 

Ῥοϑι τι ΠῚ ἰρῖ ται" νΘη1 1 ἸΟοιιπη. ἢ τιΠῸ ΤΟΥ ΓΘ ΠΙΠΠῚν 

1πὶ νϑϑίοηθηι ν] 6 ]16θὲ ΡυΌοα] ἃ 1)60 ΤΌΠΟΙ ΔῊ ς τι 

᾿πὴ ΡΟ να ἴῃ ΘΘΠ 65. ἀσοῖ θαι, πα {ΠΠπ|͵|| ᾿ϑα] Ὁ ᾽ 

8. ἀἸσίιμη : δ οσίεῖα α τπο, οἱ ἄανο εἰνὶ δογιίος μγο- 

19. 

αἰ αίθηι {πιατη Σ Ἰὶ ἀα] [λι}}115 σέθοα]}]} ᾿ΡἸ ΠΟΙ ρὲ 5.}}}}- 

ΟἸΘΙ θα Πα. ΠῸΠ ΠΟΙ] Π65 50] 11, 566] δὲ ροιοϑίαίοϑ 

5110 60 Π}ΠΠΠ Δ Π65... ΓΘσΠτι. ἰρ5ῖτ5. ΠῸπ ΔΠη]ΐ56- 

χη}. ΝᾺ ΠῚ οὐ «ΘΠ5561 ρυροθρία, ἃς Τπ55ίϑϑοῖ 

αὐ δὰ ΟΡ ΠσΘυθη τα", ΠΟῸ ἀρι1 56. οἴϊοϑα πιδηξ- 

γ6ΠΕ: ΤΠ10. ὙΘΙῸ ΟἸΠΠῚ ΘΟΙῚΙΠῚ (1 55 τι} ΓΘ τ ΓΈ ΓΘ, 

Ἰόβαϊοβ. βΟϑι {ΠπππῈ μη Ἰβουιιη.,. 4] 6115 ποραγοηῖ 
ἐβμοῖαα ἃ0 ἀἰθιβθοιαγθηῖ. 

θη. Ουΐηαπι 1σῖταν Ἰοραιὶ., Πἰδὶ ἢ {πὶ τΠΟΡἘ5 

δι [Θ᾽ ἀμ [Ο 659 ΟἿ 006} ΟΥισΘ} ἰπ1ρ6-- 

σῖτα} πο ἴῃ πηι πά τιη] [χὰ] 6 1, ΘΧβοὶ ΠΕΥ 56 Ρόβ56 

ΡΒ ΙΓ θα Πτα", ἃς ἀἸοο)απε ῬΙΪαῖο: ἡ οἱὶ φογίνεγο. 

Πα «Ζιαςογιηι., σϑ ἡτῖα {16 αἰχὶϊ, Πδα σιμηι 

«μάιτρονιιτη. ΑΑταπηθη ΘΟΥ ΠῚ (τὶ ρΡΟΒ  θΘΡαηΐ πὸ- 
αϊα ᾿ρ505 συ άθιη. σοπμἀθηηπανὶῖ, 566 1)6ὶ οοη- 
5110 ποῃ ΟΠ ΒΕ. Ῥοβιαηὶ ΘΠΪ ΠῚ ῬΟΙτῖ5. [πἰσϑοὶ 

ΓΟΘΠΟ., ΒΘΥΝΊΒΟΙΘ θ1Ὸ Ομ] 5] 16. Π]ΘΙῸ ΠΟρΟΙἃ 

ἃς ππιηΐὰ Οοιιημ ἃ αἰἸπι 556... νοσανὶ 1Π05 7.5- 
517 ὉΠ ἀτιθ ὴ}. “ιιοδίιι ἢ [δοἰσβθηῖ,, ἀσηοβοθροῖ. Εἰ 

Γ(οάοχ Ησπυϊοϊαπας οἱ 11 Ζαΐϊηιιο Δῆς5. οἰιπὶ οὐ - 

οἵ τὰ 4ποάπο ἀριΐ 

Ῥνοοορίππη 5} Πποπὶ ραρίπο 908 Ἰορίταν, 5οα (ν- 
τουῖαβ. 46. 5110, αἰ τὰ] αι] ο πὶ νἱοίαν, ΘΠ πα αν, 

ιἰ5 καὶ ὁ χατὰ τὸν σωτῆρα ἄνθρωπος, 

βουίρϑιίαιο χατὰ σάρκα : 14. «το ἴτὰ Ἰητογργοίαίαν, 
Τρ56 μγηφίονθα σϑοιη άπ σαν ηθηὶ ἰκοπιο οἷς, 

Θομ]οο γᾶ πὶ ΠῚ] ΟὙ1 ῬοΙΟΥῚ ἀυἱ νό]ο : 
δὰπεο 

56] οχίϑεὶ- 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. 

Β ἥμ 

ΒΑΘ ΜΆΑΟΝΙ. 

ἘΕΟΝ ἐν Τὶ ΕΝ τ ἢ ΡΣ 
μᾶτος δασιλιχοῦ, οὕτως ἀληθινῶς εὐγενὴς, ὃ ἐχ τῆς 

οὐσίας τοῦ Πατρὸς τὴν ὕπαρξιν ἔχων. Καὶ ὁ χατὰ 

τὸν ᾿ Σωτῆρα ἄνθρωπος εὐγενὴς ἂν λέγοιτο. Οὐ μό- 
νον γὰρ χατὰ τὴν θεότητα νοούμενος ὃ Κύριος εὖγε- 

νὴς, τὸ καθαρὸν χαὶ εἰλικρινὲς καὶ ἀμιγὲς τῇ φύσει 

ἐν ἑαυτῷ χεχτημένος᾽ ἀλλὰ χαὶ χατὰ τὸ ἀνθρώπι-- 

νον πάντως, γένος ἐκ σπέρματος Δαδὶὸ χατὰ σάρχα. 

Πορεύεται οὖν εἰς χώραν μαχρὰν, οὐ τοσοῦτον τῷ 

τόπῳ διεστῶσαν, ὅσον τῇ χαταστάσει τῶν πραγμά- 
των. Καὶ γὰρ ὃ αὐτὸς Θεὸς καὶ ἐγγύς ἐστιν ἑκάστῳ 

ἡμῶν, ὅταν αἱ ἀγαθαὶ πράξεις τὴν πρὸς αὐτὸν οἰχεί- 

ὡσιν ἡμῖν προξενῶσι" χαὶ μαχρὰν γίνετατ, ὅταν 

εἴς ἑαυτοὺς διὰ τὸ προσεγγίζειν τῇ ἀπωλεία μα- 

χρύνωυεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. Οὗτος ὁ εὐγενὴς. θεασάμενος 

τὸν χόσμον ὑπὸ τῆς ἁμαρτίας βασιλευόμενον, καὶ τῇ 

πικρᾷ τυραννίδι τοῦ ἐχθροῦ ὑποχείμενον, ἐλεήσας 
αν εκ τ ΤΣ ΟΣ ΣΣ ΣΕ, τατος ἐν ΟΜΝ τα Α 

τὴν ἀναρχίαν, χατεδέξατο αὐτῶν βασιλεῦσαι. Δε - 

γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν, ἄχρις οὗ ὃ ἂν θῇ τοὺς ἐχθροὺς 

αὐτοῦ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Ἐπεὶ οὖν ἦλθεν εἰς τὸν 

περίγειον τόπον τοῦτον, τὴν χώραν τὴν μακρὰν οὖ- 

σαν τοῦ Οοῦν ὥστε λαδεῖν τὴν ἐπὶ τὰ ἔθνη βασι- 

λείαν, χατὰ τὸ εἰρημένον ἐν ψαλμῷ - Αἴτησαι παρ᾽ 

80 ἐμοῦ, χαὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν χχηρονομίαν σου. οἵἱ 

Δ πὸ " τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου τεταγμένοι, οὐ 
ας μέλ υῖς: μος ᾿ Ξ 

μόνον ἄνθρωποι . ἀλλὰ χαὶ δυνάμεις αἱ ὕπ᾽ αὐτοῦ 
εδέξα Ἔξ , 

στρατευόμεναι, οὐχατ ντο αὐτοῦ τὴν βασιλείαν - 
3 Ν ἣν , τ ΕῚ γ. 

ἀλλὰ δόντος αὐτοῦ ΩΣ. ἘΠ ΚΩΝΣ χαὶ τὴν Ἐρ σ ιν 

αὐτῶν, καὶ μὴ ἀργὰς ταύτας κελεύσαντος ἐπ᾽ αὐτοῖς 

χαταχεῖσθαι, ἀλλὰ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν ἐπιζυητοῦν- 
Ρ ἢ 

τος, ἔπεμψαν πρέσόεις ὀπίσω αὐτοῦ, ἀρνούμενοι 

αὐτοῦ τὴν δασιλείαν. 

Τίνες οὖν "ἢ πρέσβεις, ἀλλ᾽ ἢ οἱ τὸν θάνατον ἐνεο- εις, ἡ ῇ 
,΄ Ὄπ ἡ - Ως , ΙΝ - 

γήσαντες τοῦ Σωτῆρος; Οἱ νομίσαντες διὰ τοῦ σταυ- 
ΓΝ - ΧΑ ϑμαδὶ 

ροῦ διαχόπτειν αὐτοῦ τὴν ἐπὶ τὸν χόσμον βασιλείαν, 
ἈΠΕΥΤ, " - , 5: ἐν Ξ ἽΞ Ἶ 

οἵ λέγοντες τῷ Πιλάτῳ- Μὴ γράφε, ὅτι ὃ “ βασι 
᾿ “,,Σ π᾿ ὈΝ 2. Ὁ Σ - ον Γ, 

λεὺς τῶν Ἰουδαίων, ἀλλ᾽ ὅτι ἐχεῖνος εἰπε, βασιλεύς 
ΟῚ .« » Ν , 3. Ἃ ἈΝ} Ὃ , ΄-Ὁ- 

εἶμι τῶν ᾿Ιουδαίων. Ἂλλ᾽ ὅμως ἢ πονηρία τῶν χω- 
ἥ πῆμ Ἢ ἸὐημΝα 

λυόντων αὐτοὺς μὲν χατέχρινε, τῇ δὲ οἰκονομία οὐκ 
ἘΠΕ ΡΙ Ττ Ἐπὶ ὙΡΑ ΚΡΑΤῚ ΜΕ μοοτ νος Ἐς 
ἐνεπόδισε. Κρατήσας γὰρ τῆς βασιλείας, καὶ διανεί- 

ΕΣ Ὴν ἘΣ ΡΑ ΚΩΣ τς 
μᾶς τοῖς δούλοις χατὰ τὴν ἀξίαν τῆς ἑχάστου αὐτῶν 

ἐργασίας, ἐχέλευσεν αὐτοὺς φων θῆναι, ἵνα γνῷ τί 
"“ 

ἕν πρώτῳ, δέχα μνᾶς τ ἐπραγματεύσαντο. Καὶ τῷ 

π10 πηᾶρπαπι {ΠΣ Θἢ [18 πὶ Φασὶ ποτὶ ἀοθοτο, ποι ἴῃ 

Ἰιος, ποίας ἴῃ ῬτοοΟΡΙΪ (ὑοτηπηθπίαγιο. 

8 Αἀάϊα δοὲ νόοϊα ἂν οχ {σῖθιι5 ΟΟ τοῖα. 

ἃ ΑΒΕααΐ ἔγοβ ΠΡΥῚ εἰ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος. 

» ἘΠ1 εἰ 55. πόπμ}}}} πρέσδεις ἄλλοι ἢ. ΑΠῚ 41 

ἄδπι ἄλλοι πρέσθεις ἤ. Ἀδρ. Γογ 5 πΓ ἴῃ σοηίοχειι. 

ς Ψρίθγοβ αἰ ΠΡΥῚ οἴὰπὶ βᾶοτο ἴοχίι γράφε ὁ, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΔΛΝ 

Ἶ ἘΥΓΨΕ : 
προσεργασαμένῳ,, ἔδωκεν ἐξουσίαν ἐπάνω δέκα πό- 
λεων" τῷ δὲ δευτέρῳ, πέντε μνᾶς προσπορίσαντι 

Ἵ 1. ὃ ᾽ 
͵ , Τχνλ 

λέγει," Γίνου ἐπάνω πέντε πόλεων. Τὸν δὲ ἐν σουδα- 
ΜᾺ" - ς 

ρίῳ ἄπραχτον αὐτὴν ἀποδήσαντα ἀφαιρεθῆναι προσ- 
’,’ σ͵ 3. 

ἔταξεν. Ὅτε δὲ τὰ περὶ τοὺς Ιουδαίους διετάξατο 
- ἘΡΡΕΝ ΚΣ " , 
( Καιρὸς γὰρ, “ φησὶ, τοῦ ἀρξασθαι τὸ χρίμα ἀπὸ 

-φ ο - , , ἷδ 3, ᾿᾿ Ν 
τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ ), τότε χαὶ τοὺς ἐχθροὺς, τοὺς 
᾿ ΕΣ Ρ Ἔ 
ἀρνησαμένους αὐτοῦ τὴν βασιλείαν, ἐχέλευσεν ἀχ- 
θέντας εἰς τὸ μέσον χατασφαγῆναι. Πολλοὶ γοῦν εἰ- 

Σ “- , , δ Ζ' Ξ , 2, «3. 

σιν, οἵ ἐν τῷ βίῳ τούτῳ μιὴ θέλοντες βασιλεύειν ἐφ 

ἑαυτῶν τὰν Χριστόν. Οἱ γὰρ ὑπὸ τὴν πορνείαν τεταγ- 

μένοι, χαὶ οἱ ὑπὸ τοῦ θυμοῦ χαταχρατούμενοι, καὶ 
ἘΦ ΤΕ. ἘΡΒΘΣ Κα , προ ΕΥ̓ 
ὑπὸ τῆς πλεονεξίας δεδουλωμιένοι, οὐ θέλουσιν ἐφ 

ἑαυτοὺς βασιλεύειν τὸν Κύριον, καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ ἑαυ- 

τῶν προαιρέσει, παραιτοῦνται αὐτοῦ τὴν βασιλείαν. 
. χε 

Περὶ τούτων ὃ Ἡσαΐας λέγει, ὅτι 'Γαραχθήσονται. 
{ }] " ἴδ 5 ὋΝ ΄ β΄ ΟΣ ἧς , ᾿ 

Ἐπειδὰν γὰρ ἴδωσιν ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐπιδημίᾳ τὸν 
Δ " . 

Νύριον οἱ ἐν ἁμαρτίαις ζήσαντες, χαὶ τὸν εὐαγγελι- 
Ἶ ξ ᾿ : 

χὸν τρόπον τῆς βασιλείας ἐξουδενῴσαντες, Ταρα- 
θή δ λονό ἀπ δς Αττν Αν ἀμ οὴδ ε 
χθήσονται δηλονότι, καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν ὡς γυ- 

Ν Ἷ τ ΒΤ Ῥω 5 , ,ὔ 

ναιχὸς τιχτούσης. Τὸ ὀξὺ τῆς ἀλγηδόνος, νυσσούσης 
Ξᾷ ; τὰ 

αὐτῶν τὴν χαρδίαν, καὶ χατατιτρωσχούσης ὑπὸ τοῦ 
; ερτοδι ᾿ Νὰ ΣΕ Ξ 

συνειδότος τῶν ἁμαρτημάτων, διὰ τῆς ὠδῖνος πα. 
΄, Ξν , Φ 2. ἈΛ ᾿“" 

ρέστησε. Καὶ γὰρ ἡ ὠδὶς δριμ. 

τοῖς χαιριωτάτοις μέρεσιν, ἐ 

-"ὔ , ΕῚ ΕῚ ὃς ἀχν 

εἴά τίς ἐστιν ἀλγηδὼν 

τῷ χαι ἐν ρῷ τῆς χυήσεως 

ταῖς τιχτούσαις ἐγγινομένη. Καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν 
Ξ Ν ἐϑ τους τος ᾿ 
ὡς φλὸξ μεταθαλοῦσιν. Ἴδιον τῶν διατρεπομένων, 

καὶ ἀπροσδοχήτῳ δεινῷ περιπεσόντων, τὸ μεταύα- 

λεῖν τὸ χρῶμα 8 τοῦ προσώπου, ἐρυθραινόμενοι κατὰ 

τὴν ἐπιφάνειαν, χαὶ τὸ τῆς ψυχῆς πάθος διὰ τῆς 
ἐπιφαινομένης μεταδολῆς ἐπισημαίνοντες. 

᾿Ιδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται ἀνίατος, θυμοῦ 

χαὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰχουμένην ἔρημον, καὶ τοὺς 
ς ν 3 , 2Ὲ Ὁ Ἅ Η ᾿ 
ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆς. Ἄνω μὲν εἰπεν, 
ΒΝ πον τ βέλει 5, ἀκ ταν ΓΥΡΎΕυ: , ΄ 
Εγγὺς ἢ ἡμέρα Κυρίου ἐνταῦθα δὲ, Ἡμέρα Κυ- 

- δ " « 

ρίου ἔρχεται, θεῖναι τὴν " οἰκουμένην ἔρημον. Ὁ 

ἀχριδῶς τηρῶν τὰ ἀποδεδομένα, εὑρήσει ὅτι οὐ περὶ 

τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἀμφότεραι αἱ τῆς προφητείας πε- 

ριχοπαὶ διηγοῦνται. Ἣ μὲν γὰρ προτέρα περὶ τῆς 
ΕΣ ε ΄ , τὶ ἈΝ , δι 

ἰδίας ἑχάστου συντελείας, ἥτις ἐγγὺς πάρεστιν ἣ δὲ 

ἐν χερσὶ, περὶ τῆς χαθολιχῆς. Θήσει γὰρ αὕτη τὴν 081 
τ ο , Ε ο4ν᾿Ψτ΄ἅλ Φ ας, ΄ «“ ΤΣ Ν, Α 

οἰχουμένην ἔρημον, διὰ τὸ ἐπάγεσθαι, ὅτι Καὶ οἱ 
5» , ο 5» - Ν ᾿ , ΕἸ ,ὔ - 

ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὃ ᾿Ωρίων οὐ δώσουσι φῶς. 
᾿ Ξ 

Ῥάχα δὲ ἡμέρα λέγεται χυρίως ἐχείνη, διὰ τὸ ἥνω- 
Ὁ ) ι 

μένον τῆς χαταστάσεως. Οὐ γὰρ διακόπτεται νυχτὶ, 

ἃ ἘΦ γίνου, φησὶν. Υ οσομι αἱ πηατὰ ἀο] ον πηι, 

ἉἸΦαοσασα. ΠΡΡοσιιπὶ Πο πὶ θα. ΘΓαϊα ΘΠ τῷ 

δὲ... ἀποδήσαντι. Αἱ «αΐπαιςο Μί95. τὸν δέ... ἀποδή 
σαντα. 

) 

“Ἧἰς νόσοπὶ φησὶ ἁΠ Ἰ ἴπητ5 οχ ΟΠ οἰθιις 41} 115- 
ΠΕΝ 

ΡΚΟΡΗΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ ΧΗ. 890 

ΡΥ αυϊάριη., αἰ [ἀϑνλὰϊ τ ηὰ5. ἀἰδοθηὶ. {π|- 

γα τι5,. 61: ρΟ ΘΓ ΔΓΘ ἢ. 5106} ἀθοθπὶ οἰν [65 : 
ἈΠΓΘνῚ νΘΡῸ 41] πλπὰ5 απ η το ΘΟ ΠῚ ρα αν ο αἴ 1: 

1 ϑῖο διιροτ' ψιίνηιιθ οἰνίίαιος. Ὁ νΘΡῸ πη ΠᾺΠῚ 7115- 
510 ΔΕ ΓΟΡΡῚ 10 Θὸ.,. 4{| ᾿ρ5ᾶπι Οἰϊοβαπι 1π δι ανῖὸ 
ΑἸΠσαγαῖ. Ῥοβιιιαμ δι ῖθ [65 “πιὸ ἃ Διάεθο5 

ΒρΘοία θα ηΓ., ΟΥ̓ ἸΠά5561 ( 7 ἐπιριι5. 65: Θαΐμ., 1η- 

«απ, τὶ ἐποίρίαι ἡμάϊοίπιτη α ])οπιο 1) εἰ) τιπο 

Ἰπ] 1005. {|| 6715. ῬεΟτιβα  Π: ΠἸ]} ΘΟ 11} {π|551} 1 
τη τπὶ ἁ ἀτιοίο5 [σι] αν]. ϑιιη: ΘΟ ΓΕΘ ΠῸῊ ραιιοῖ, 

«1 πο!ῖπὶ ἴῃ πὰς νἱτὰ ΚΟ ΠΑΡ 510 61 56 ΟΠ Ἰδίμηι. 

Οὐ δηΐϊηι ΠΙᾺ ΠΟΙ Ἢ απ" ἱΠ} ρα 11, Οἱ ἃ} τὰ ντη- 
ΟἰμΠέτ", Θ᾽ 5ΘΡν πη Ὲ ἀν ΡΠ 85, ΠΪ 510 01 56. ΠΟῺ]] - 

Πτ1 ΠῚ} ΓΟΘ ΠΑΡῸ ΠΟΙ τιΠπ|ν, ἀἴ6 «πο αἰτποι ἂὦ ἰρ50- 
Ὑἀπ} ψ ΟΠ πα θη, «οι θοῖαπι ἀ6 ἀΠορνθοαπίιν 10- 
511|5 γοϑπαιπι. ΠΙΟΙ᾿ 6 115 Ἐβαϊαβ, “το 51πῈ τπ’- 
"νὰυπά!. ον τι ΘΠ ΠῚ ἢ 5θοιπ 0 ἁνθητι ΟΠ 

νἱἀουῖπε 11, 4π| ν᾽ α πὶ ΓΡ Δ ΒΟ συ ἴπΠ ᾿ΘΟσΔΕΪ5., οἵ 
ΘΥΆΠΘΘΙΙΘΟ5 ΠΠ 05 ΤΌΘ ΠἸΟΓ65. θΡῸ ΠΠΠ110 ἦτχονο, 
Ζιι ϑανιιτε τιν αὐ. , δὲ ἐἰοίοτος ἰρδος οὐεσιρα- 
μετεῖ φιιακὶ πυεἰϊογὶς ματιπγτο πεῖς. Βισ σαν ρ6 
Ῥᾶνειι5. 0] 0.65 ἀ]0. 15 {ΠΠ1π|5 ΔΟΘΥ ἃ [6 1}}ν {τι} 06}; 
ῬΘΟσΔΓΟΙ ΠῚ ΠΟΠΒΟΙΘΠ Τὰ ΠῚ ΘΟΥ ΘΟΙῚΙΠῚ ΡῈ ΠΟΙ ἃς 
ϑατοῖατ, ΓΘ ηΐμν. ΡανΤιι5. ἀο]0 ν᾽, ἀουίι5. (α ΠΔ}} 

ἀο]ον οϑὲ.. 4αἰ ἴπ Ρ ΘΟ 5. ῬΑ Πλ15. [ΟΊ ΡΟΥΘ 

Ῥάντα5. ΘΟΥΡΙΡΙΓ ραν ἸΘηἴ65. ΜῈ βιοίθηι διίαηι, 

γιιαςὶ Παπιηια,, πε αὐντιτί. Ῥ ΟΡ τι} Θ5Γ ΘΟΡῚΠΗ}, 
«αἰ ραάονο δα {πη τι ηταιν.. ΘΕ ἴῃ ἀϊβουπηθη ἃ]}- 

«πος ἱμπηρίπριιαὶ ἱπΟΧϑρθοί 11}... “ΠῚ } 11 [ἀν ψ ]-- 
{{|5 ΘΟΙΟΥ μη. ΠΠΠΡ006 {π|| 5. ρον οἶο τ ητ5 τ] 

ΡουΓιιπἀαπίιι, ἀπ πη! τι6. ἃ ΠΟ Το οι) ρ 6. ἀρρὰ- 

γϑηΐθην {Πα τ ἐμη τα ] ΟΠ 6 1} πα Ἰσοπξ. 
“05. οοθ ὀηΐπι εἶἶος 1) οτπὶπὶ ον! ἐπιτιἐεἰ - 

οανιϊς, {ασονὶδ, οἱ ἐγ; μὶ ροπαὶ οΥγϑϑηι ἰ6Υ ΤῸ 

ἰδδογίπι 5) οἱ ρϑοσαίοτο5 εἰϊδρογάαι δὰ θο. ὅ8ιηρ)6.- 
εἶτι5. υ θη αἰχιι : Ῥγορὸ δεῖ εἰΐος 71) ου τὶ : Ἰιὶς 

νοΙῸ,, 7105 Π)οιπίπιϊ νοπὶς, μὶ μοπαὶ οὐ θη {6 γ "Ὁ 

«ἰοσογί τι. δὶ 4115 141} τΡα {τὰ ἀΠΠ Θ που ο σουνοί, 

ἀθρυθμθηβιινιιβ ὁϑῖ πὸ ἦ6 οαάθι ἐἴθ Πουΐ 5οι- 
ΤΠ ἢ ἴπ πΐγοστ6. ΡΡΟΡΠΘΕο [Γασιηθηῖο. ΝΑΙ 

ἴπ ῬΥΪπιΟ 5θυῖηο ἢ (6 ριΌρυΪα σα πβατι6 ΠΟ δι η1- 

ΤΠ ΓΠΟΠΘ., {πιὸ ΡΓΌΡΘ δήδϑ : ἴπὶ ἉΙΓΘΡῸ., «π|06] 65. 

ἰπ᾿ πη] Ριι5., [6 ππΊ  υ5Ά}1, Προ Θηΐπὶ ροποὶ οὐ- 

Ῥθπὶ [θυ 86 ἀἰθβθυ πὶ. ΡΙΡΌΡΓΟΡ 4τπ0 6] ΤπΙδυει: 

σοί εὐἰὶ οἱ Ογίοπ ποῖ ἀαϑτιπι ἐμοθηι. ἘοΥτο 

ἀστοὶ ἀ165. {18 ΡΘΟυ νου ἀἸοΊ τι 165, χαοι 

ΓΜ ίονοβ 4υϊπέμιο ΠΡΡῚ ἐπειδὰν γάρ. ΕαΤΕ ἐπὰν γάρ. 

Νίοχ ει τρόπον τῆς πολιτείας. ΑΙ ἴγε5 Ν55. τρόπον τῆς 

βασιλείας. 

8 Οοαϊοοβ ἔγο5 τοῦ προσώπου ἐρυθραινομιένου.... ἐπ᾿: 

σημιαίνοντος. [ Ἀδοία τὰ μάθοι σά, 194.1 

᾿' (Ἰοήτοο5 ἴτοβ οἰκουμένην ὅλην. 

Διο.19.15. 

ε δ6ή. 

τ. 
ΠΝ 

Ῥεῖ. "ἢ: 

μεις.10.27. 



ἤονι. 

12. 

“οιπ. 9. ἦ 

13: 

λ1]14}ι. 42. 

γ᾽ 

δ90 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 85. ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΘΝΙ- 

, 
᾿ρϑίτιβ δίατιϑ ππτι5. 51} δὲ Ἰάθηι. ΝῸη θηΐμη ποοῖθ οὐδὲ περιγράφει ι αὐτὴν ἑσπέρα. Καὶ διὰ τὸ φανερεῦ- 
ἰπιθγο  ἀἴταν,, πθο Θὰ πὶ Οἰ ΡΟ ΒΟΥ: νοϑροῦα. ΕΕΈ σθαι ἐν αὐτῇ τὰ χρυπτὰ τοῦ σχότους, ἡμέρα. μὲν 

«αἴὰ δὰ ἀ1ι85 ἴῃ [66 15 ἸΔΕταπε, ἴπ 'ρδὰ 416 46 - ἐγχείνη χυρίως προσαγορεύεται. Νὺξ δὲ ὃ ὁίος οὗτος, 
(οσθητα", 4165 11 {165 ρυορυῖθ ἀϊοίτιν. Αἴ νοῖο ἐν ᾧ συγχεχάλυπτα:ι τὰ τῆς αἰσχύνης ἐΟΣ ὅθεν 

Ἰνεθο νἱτα πὸκχ δϑῖ, 'π {πᾶ σοι] ταπειμη" Ἐα τ 15 χαὶ," Ἢ νὺξ, φησὶ, προέχοψεν, ἢ δὲ ἡμέρα ἢ ἤγγικεν. 
" ἰ 

ὀρθὰ. {{π46 οἱ αἱ: Δίου ργοργέσδα δεῖς αἷδ5 ατι- ᾿Ἐχείνη δὲ ἡ ἡμέρα χαὶ ἀνίατος ) λέγεται, θυμοῦ οὐ- 
ἰθπι ἀρρτορὶπηιανῖι. Οὐΐπ οὐ ἀἴθ5 1Πὰ ἀϊοῖτιγ. σα χαὶ ὀργῆς, ἐν ἢ οὐχ ἔστιν ἐξ)ιάσασθαι, οὐδὲ οἷον, 
δαϊαμα. ἱπημ 6 10 }}}}1}5.. πο ἦ165. {πἸ Ὸ 5. 51 οἵ ἐπ ῆπι τὸς προσαγομένους " ἐπ᾽ αὐτῇ πόνους. ΔΙῚ 

1ρα5» ἴῃ 4πὰ Ἰοοιι5 ποπ ΤΟΙ ἐπ αϊτει" ρ] ασα το πὶ, πθο. οὖν ταμιευώμεθα εἰς ἐχείνην τὴν ἡμέραν τὰς ἔξομο- 

τηθ6]α {1 Ῥοπἰ5 ἴῃς θὰ 1πΠΊο 15. ἰοὺ ροίθϑι. αὶ λογήσεις, ἀλλὰ νοήσωμεν τὸ οἰκονοιμιχὸν τῆς Γραφῆς, 

Τίααιιθ πὸ πὶ {Ππιηῖ ἴοι ἀ ΕΓ υΆμτι5 σΟ [Θϑϑίοημθθ, φῳόδον Θεοῦ γεννῆσαι δουλομένης, χαὶ παιδαγωγῆσαι 
Ξ: : : ΡΘΕ ἢ ᾿ 

56 ΓΘΡαΓΘηλι5. ΠΟΙ δον θυ ἀθη5. {Ππ4 σογὶ- τοὺς ἐντευξοιλενους; ὃ ἐργάζεσθαι; ἕως ἡμέρα ἐστίν. 
Ξε ἐξξον ας ἫΞ , 

Ῥίπγαυ ΟΠ ΠΠ 1}, {1185 να]Ὸ βάν νυ 6 ΠΟ Ϊ5 δὲ ἱποιι-. ἔρχεται νὺξ, ὅτε οὐχέτι οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 

ἴθι [6] {ΠΠἸΟΓῸ ΠῚ , Θοβήπθ.. πὶ πος Ἰδοῖαν ογὰπῖ, ὋὉ ἐν τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ περιπα- 
. ἄοπδο ἀἴθ5. εβδῖ, δὰ ὀρδγαπάμπι θυ. ΚΖ επὶὶ τῶν, ἐν ἡμέρα ἐστίν ὃ παραδεδομένος τῷ σχότῳ 

σιοῦ , σιιατιο Ἀν 0] ̓τι5. σθηῖο μοί ορογατὶ. Οτι5- τῷ αἰωνίῳ, ἐν νυχτὶ γενήσεται. Ἔν ἐχείνη τῇ νυχτὶ 

«ἰ5. ἴῃ Τππηΐπθ πιαπαΐογιιπι ΟΠ δεῖ ἀπ ι]α:., οὐχέτι ἔργον, οὐχέτι ἐξομολόγησις" ἀλλ᾽ αἵ μὲν χεῖ- 

νϑυβααν ἴῃ 416: 4αὶ φοθυ Πὶβ [ἘΠ θυ 15 Δ ἀἸοετιβ βὲς δεδεμέναι χαὶ οἵ τ ἐὐ5}}9 τοῖς δεσμοῖς τῶν ἰδίων 

δϑῖ, ἴῃ ποοίο δὺς. Τη ποοῖθ 118 ΠΟΙ ἀΠΊΡ]Ϊτι5 ΟΡ 5. ἁμαρτημάτων. Δήσαντες γὰρ αὐτὸν χειρῶν χαὶ πο- 

ΠῸΠ ἈΠΊΡΠΠπ5 ΘΠ Θβ51ο : 564 τηλΠιι5 ἃς Ρ6 665 νἱη- ὃ ἐξώ 
3 δὲ Υ͂ 

δῶν, Φἐχδάλλετε εἰς τὸ σχότος τὸ ἐξώτερον. Γλῶσσα 

Οα]}15 ΡΘΘοΔΙΟΡΙΙΠῚ 50 ὙΠ. ΠΙσαιπίιν. ἘΠοπὴ δὲ οὐχέτι ἐξ ξομολόγησιν οὐδὲ αἴνεσιν Θεοῦ λαλήσει, 
Ω 

118 ΠΊ] 115. 6115. Ὁ Ρ ΘΠ ιι5 ΠΣ 6] οῖτο ἴῃ ἴθπο- ἀσχολουμένη περὶ τὸν στεναγμὸν τὸν ἐχ τῶν πόνων 
νὰ 5 Θχ [ΓΟ Γ 5. ΝΘ Ο ΔΙΉΡ 15 Ἰοαπιθίεν ᾿ἰπριια οοπ- αὐτῇ ἐγγινόμενον. Διὰ τοῦτο ἔρχεται ἣ ἡμέρα ἐχεί- 

[55] ΟΠ ΠῚ, ἅπὶ Π6Ὶ Ἰαπιάθη : ἀρ ρ6 ἴθ ποῖα. νη “ ἀνίατος. 
4θὴὴ ᾿γγοσαΐα 510] 5 ρΡ] οἷα αἰουθηι, οσοιρα}1-- 
ταν. Εδηι Ον 61 γ ΘΗ Ππ5 8 ΠᾺ}}}}15 11 α65. 

406. ίαηι εἰοἶϊ οὐἴϊ, οἱ Οτίοπ,, δὲ οπιτιῖς οΥΤ- οι γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ, χαὶ ὃ Ὡρίων » χαὶ 

παίιις οὐἴϊὶ τοϑηὶ τιοπὶ αι, εἰ οὐϊοποῦγανίιι: πᾶς ὃ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ "φῶς οὐ δώσουσι, χαὶ 

Ξοἵο ογί σι, οἱ ἵιπα ποτ αν! ςρίοτιοτγθπι σιιπι. σχοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος, χαὶ ἢ σελ ἤνη 
5 . . -“- Φι  ς ἢ τς πὸ “" -- - - 

. Εἰ πιαπάανο οτὐὶ τπιίνογσο τπαῖα., δὲ ἱπιρὶϊς Ρέο- οὐ ὁώσει τὸ φῶς αὐτῆς. Καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἴκου 

ἐαία δογιίπι. ματα πη ΠΟ ποθ ἂς ἰοῖί5. οὐ μένη ὅλη καχὰ, χαὶ τοῖς ἀσεδέσι τὰς ἁμαρτίας αὖ- 

ἐπι πηα τ ΠΟ ΠΘῚ ἀρϑυῖθ ἀθβουῖ τ ΡΙΌρΡΠοῖα. Τιπς τῶν. «Φανερῶς τὴν συντέλειαν διαγράφει χαὶ τὴν 

δηΐηι ἀδῃϊοῖοι ᾿πμλθὴ βάν, Πππά αι οὶ τα σοῦριι5. τοῦ παντὸς μεταποίησιν ὃ προφήτης. Ἡ ὅτε γὰρ ἡλια- 

ΒΡ! ΠΟΥ 15. ΘΧΡΟΡ5.. δὲ ΟὐἹοπ 5[6}]ὰγιιπὶ Θρ]Θη 4 1- Ὁ χὸν φῶς ἐπιλείψει, χαὶ ἣ σελήνη σῶμα ἔσται ἄλαμ.- 

αἰβδίμνα ᾿ποθαὶ πὸπ ἀα}ῖ: δέοι εὐἰϊὶ οἱ Οτῖο πὲς, καὶ δ᾽ Ὡρίων, ὃ φανότατος τῶν ἀστέρων, τὸ φῶς 

ποτὶ ἀἰαϑιιι [ιιπιθτι. ΝΟ ἴάθο ταμῖθπ οΡβοιγα-..͵ οὐ δώσει" Οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ χαὶ ὃ Ὥρίων τὸ 
Ἰιπται", φιιοα 5ϊπι| 5015 οὔτι {Π05ιγαη 1. ΠῸς δαὶ φῶς οὐ δώσουσιν, οὐχὶ σχοτιζόμενοι διὰ τὸ χαταυ- 

οἴΐδηι ἴπ ρυωβθητὶ ἀ16 ἀοοϊἀϊτ, αἴαι ἵπ οοηεθδο γάζεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀνατολῶν. Τοῦτο γὰρ 
ἐδ ἀριι οπηπδ5 4ϊ γῈ5 'π οθ 10 ἀρρατθηῖεβ οΡ-ὀ καὶ ἐν τῇ νῦν ἡμέρα γίνεται, χαὶ παρὰ πᾶσι τοῖς 
βδυνανιιηΐ, 516115 Ἰῃ 60 ΠΘιἰβρ! θυ {θὰ ἴοσταὰ ἐξετάσασι τὰ χατ᾽ οὐρανὸν φαινόμενα ἴ δμολογεῖται, 
5. ΡΘΥῖα5. οϑὲ σο]οολῖαβ ποαιια αιιὰπη οχιϊησαῖ : 54 ὅτι οὐχὶ ἀποσδέννυνται οἱ ἀστέρες ἐν τῷ ὑπὲρ γῆν 
ὁὰ5 ἀΓρΡΟΙΘ ἃ ΓΔ 115 ΒΟ] αν )τι5 δ πηοάτιμ 1 π]πὰ- ἡμισφαιρίῳ χείμενοι, ἀλλὰ τῷ ὑπεραυγάζεσθει ταῖς 

15... ΟΡβοιγαν]. Οὐοα ΠῚ δὴ} σοη τ Ποὴ. 1π ποοιϊ-- ἡλιαχαῖς ἀχτῖσιν ἐξαμαυροῦνται: Ὅπερ χαὶ ἐν ταῖς 

}»15.,. σα ᾿]θ πὰ ὁδὲ ᾿ πὰ 9 Ππππαν] Ἰὰ πη 6 πη 46}}- νυξὶ γίνεται ταῖς πανσελήνοις, περιλαμπούσης τῆς 

ες 

8. Νοβισ 5ὸχ Ν55. ἡ νύξ. Τλδοϑὲ ἀγιϊοι]ις ἴα τ α]σα- ἐργάσασθαι. Θυθ πε 61 τῷ σχότει. Αἱ Μβ5. τῷ 

15. σχύτω. 

»ΈΔΙ εἰ Μί55. ποηπι}}ῖ ἐπ᾿ αὐτῆς. ΑἸ Μ55. ἐπ᾿ ἀ Αππ αὶ ἄπο ΠΡτὶ ἐχδάλλετε. ΑἸλας Οοάοχ ἐμξά- 

Μὸχ Μξς. ταμιευώμεθα. ΕΑ᾿εὶ ταρμιευό μεθα. λετε. ἘΔΠ ἐχθάλετε. 

ς ᾿Απεϊχυὶ ΠῚ ΠΗ ργάσασθαι. ΑἸτὶ ἄτιο ἐργάζεσθε, ε ἘΠῚ ἡ ἀνίατος. ΑΥ Τὴ ποκίτις ξὸχ Δῖσς. ἀδοξε ἀγιῖ- 
οροναπιὶῖ, [απ Οοά. 494 εἰ Φοαππη. 9, 4, σουγοχὶ-ὀ ὀ ὀὄσαΐαξ. 

πλαῖς ἕως. ΠΠοΡαταν ὡς.} ϑέατιπι δα. δοσπάτις δύναται ΓΟ οάϊσος πόηπα}}} ὡμολόγηται. 



ΟΟΣΜΕΝΤ. 

᾿ ᾽ 
χατὰ τὴν σελήνην λαμπρότητος τοὺς ἀστέρας, χαὶ Ε 

Ξ ἘΞ 
οὐχ ἐώσης αὐτῶν τὰς αὐγὰς διαφαίνεσθαι. Οὐδὲν 
“- ΄ - ς 
οὖν τούτων τῶν χατὰ φύσιν συμδαινόντων ὃ λόγος 

. Ἂ -- - , 

παρίστησιν, ἀλλὰ παντελὴ τῶν ἀστέρων σχότωσιν, 
᾿ τω ἘΝ , “- ΝΑ οἴ Ὁ , 

χαὶ τοῦ παντὸς ὃ μεταχόσμησιν. Δῆλον δὲ ὅτι Ὡρίω- 
΄ ΄ Ἀν, πν ΄, - "' ιν να λέγει ἣ Γραφὴ τὸ σύστημα τῶν εἴκοσι χαὶ δύο 

5 ΄ "«“ δ, 2 ΄ Γ ς - ἀστέρων, " ὅν τινες ὀνομάζουσι Βοώτην " οὗς οἱ περὶ 
- Ἀ ’ ταῦτα δεινοὶ χαταμερίζουσι, καί φασι τοὺς μὲν τέσ- 

σαρας εἶναι τρίτου μεγέθους, ἐννέα δὲ ἐν αὐτοῖς τε- 

ΙΝ ΕΒΑΙΆΝΜ ΡΝΟΡΗΕΤΑΜ. δοτ 

δὲ 5316}1ὰ5 {Ππισίγα πῖθ, ἤθο δανα Θρ] ΠΟ Ὲ πὴ 

ΘΟΏΒΡΙΟΙ β᾽πθηῖθ. Τίαιιθ Π1Π}] ΘΟυτι {16 Πδίτι- 
γΆΠΠ 16 ἐν θη απ, ϑουρίανα δἰ σηϊῆοαξ, 5ϑ Ἰηϊ6- 

ΘΓΆ ΠῚ 5[6]]ἀγτιη] ΟΡΒΟΙ ΓΑ ΠἸΟΠ ΘΠ, Θὲ πηι Π 6] τιη1-- 

γΟΥΒὶ {ΓΒ ΟΣ ΠΠ ΠΟ Π 6. Τ 4 τ6 1 αὐτο πὶ ΠΠ]ὰτὰ ἀτια- 
ΓΛ δὲ ὙἸσῚ ΠΕ 516] αυτιπὶ σΟΠ]ΘοΠοπ θη ἀἴοὶ ἃ ϑονὶ- 

Ρίανα Ονίοπα, 4πδ πὶ ΠΟΠΠΙΠ} ἀρ ΡΟ] πὶ ΒοΟίθη : 

{1185 4] Πα Γιι. ΓΘΓΠΠΙ ΡΟ διιη, ἀἰνι ἀτιηΐ, 

ἀϊοιιπέχιιθ {υιαίιοῦ. 6556. [θυ δ τη απ 115.» 

ΟΑΡΌΤ ΧΗ]. 

τάρτου, καὶ τοὺς ἄλλους ἐννέα τοῦ πέμπτου. " Κεῖ-- 552 ΠΟΥΘΠῚ νΕΙῸ ΘΧ 615, “ΠΑ [25., ΠΟΥΘΠῚ Δι ΠῚ Γ6]1-- 

ται δὲ τοῦτο τὸ τῶν ἀστέρων ἄθροισμα ἐν τῷ όο- 

ρείῳ μέρει, ὅπερ καὶ δπὸ τῆς Γραφῆς, ὡς ἐν σῶμα, 

᾿Ὡρίων ὠνόμασται. Αστρα δὲ ταῦτα λέγουσι, καὶ 

οὐχὶ ἀστέρας" ὡς τῶν μὲν ἄστρων πλήθους σύστασιν 

ἐμφαινόντων, ἀστέρος δὲ τοῦ καθ᾽ ἕχαστον λεγομέ- 

νου. Καὶ τοῦ ᾿Αρχτούρου δὲ μέμνηται ἡ Γραφὴ, ὃν 
μεταξὺ τῶν μερῶν τοῦ Ὠρίωνος δρῶμεν χείμενον 

ἀστέρα Ἀ ὑπόκιῤῥον. Παραπλησίως δὲ καὶ ἡ Πλειὰς 

ὀνομάζεται ὑπὸ τῆς Γραφῆς, ὡς χαὶ ὑπὸ τῶν “ ἔξω- 

θεν, τῶν δηλονότι παρ᾽ Ἑδραίων πολυπραγμονησάν- 

τῶν τὰ ἀπόῤῥητα. Φαίνονται δὲ χαὶ ἐν Πλειάδι ἑπτὰ 

ἀστέρες συνεχεῖς καὶ καταπεπυχνωμένοι πρὸς ἀλ- 

λήλους, οὐχὶ δὲ ἕξ, ὅπερ τινὲς οἴονται" χεῖνται δὲ ἐν Β 

τριγωνοειδεῖ σχήματι. Ὡς οὖν ἐνταῦθα εὕρομεν τὸ 
ὄνομα τοῦ Ὦρίωνος, οὕτω τὸ ὄνομα τοῦ Ἂ ρχτούρου 

χαὶ τοῦ ἹΠσπέρου χαὶ τῆς Πλειάδος ἐν τῷ Ἰὼ, “ ὅς 

φησιν" Ὃ ποιῶν Πλειάδα, καὶ “Ἕσπερον, καὶ Ἂρ- 

κτοῦρον, χαὶ ταμεῖα Νότου. Ὃ οὖν ἀριθμῶν πλήθη, 

ἄστρων, καὶ πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόματα καλῶν, χαὶ τὸν 
ἀριθμὸν ἔχει πάντων αὐτῶν, χαὶ τὰς προσηγορίας. 

᾿Ολίγαι δέ εἶσιν αἱ ἐκφωνηθεῖσαι, αἷς οἱ Ἕλληνες 

συγχρησάμενοι, καὶ τὰ λοιπὰ προσύφηναν παρ᾽ ἕαυ- 
τῶν, καὶ μυρίαις ὀνομασίαις προσαγορεύουσι τούς τε 

ἀπλανεῖς ἀστέρας χαὶ τοὺς πλανωμένους. Καὶ τοὺς α 

μὲν διαιροῦσιν εἰς δώδεχα μέρη, τοὺς δὲ χατὰ τὸν 

ζωοφόρον χύχλον, δι᾿ οὗ ὁ ἥλιος τὴν πορείαν ποιεῖται, 

τοὺς δὲ χατὰ τὸ βόρειον χαὶ νότιον μέρος παραπεπη- 
Ἰότας χατωνόμασαν “ ὡς ἠδουλήθησαν. 

8 ψείεγες φυϊδαπι ΠΠΡΥϊ οπὶ 6115 παντὸς 

σμίησιν. ΑἸΠ μεταποίησιν. 

" ὅν τινες εἴς. Ηος ἴοοο Πιυισαῖις ἄς Ξἰάογαπι ἀϊβοσὶ- 

γηΐπο ἄοοίς ἀἴδθοεσγιι, ΤΟΙ ἄθπὶ δαὶ δὲ ἔτος Ν55, ὡς οἱ 

περί. ΑἸΤΙ ἔσο φαοχαε οὃς οἱ περί. 
4. (οαϊοε5 αἰΐψαοι κεῖται δὲ τούτων τῶν ἀστέρων τό. 

» ἘΔ1Ὶ εἰ ες. φυάτέας ὑπόκιῤδον. Ηδητϊοίαπις (ὁ- 

ἄδχ εἴ ἄπο (ΠΡ νεῖπὶ ὑπόκειρον. ΑἸτον Το Οοάοκ 

ὑπόκηρον. Βδρ. ἰογιϊα5 ὑπόχεσνον : 41τὰ5 Ἰδο ΟΠ 65 ΟΠ ΠῈ5 

ῬτῸ τηοπάοξῖς παθεπὲ Πιισειις εἴ Οοπιβεῆϑιις. Ραΐαξ 

Ἰσίξαν αἰονάιο, τὸ ὑπόχιῤῥον Ἰ6σὶ ἄθθογα ὑπόπυῤῥον, 

σἰεἶϊα σρειζα: 

μεταχό-- 

ἴῃ 4ὸ ΠΗΪΓΑΤῚ ΞῈΡ1 ὙἰϊῸ5 Ἰπρπα 

4πᾶ5, αυϊπίοο. Ηἴἷς ἁὐιῖθηι 5ἰθ!] νι ΘΙ ΟΡ ι5. ἴπ 

Ῥόγθα]! ραγία ἰοοαξι5 6ϑὲ, {τιθ πα Θουρίαν α., [ἀΠ|-- 

(ὕλη τπτῖπὶ οοΡΡιῖθ., Οὐοπα νοσαν. ΑἸππΐ δὰ- 
16 ΠῈ ᾿πδο 6556 5 ἃ, ΠΟῚ 516}145., {πο ἀβῖνα πα ]- 
ὁθ πε πη] ΕΠ π 41 π|5. οὐ} πα πὶ ΘΟΠ ΘΓ ΠῚ: σΟΠ Γὰ . 
τπΑ ΠΡ 1|6 5161} ρυϊναιμ), ἀϊσαταν 5.6 }1ὰ. Οὐ]η- 

δἰϊαπὶ ΑὙΟΓΡῚ ΘΟΠΊΘΠΪΠΙΣ ΘουΠθἔαγα .. ΠΩ 

1πῖδι ΟΥΟΠ5. ράγίθα. ΡΟ [ΠῚ Π} ΘΟΥΠΙΠτ5. Εἶδε δι- 

ἴδ. 516}1ὰ δα θυ αΐα. Θ᾽ ΠΡ Πα π6 δὲ Ρ] ας 

ΠΟΙ Παΐτ ἃ ϑουρίαγα, ΡΟΡπ 6. αἴθ ἃ Θ6Π11-- 

Ρτι5., Ζαϊ τὐχιιο πόθο ἀγοᾶπα ἃ ΗΘ οο 15 σα ΓΊΟ56 

ααεοβίθνι πε. Τη Ῥ] οἰ 46 δυιΐθμη 516}125 βθρίθπι ἃ0- 
Ραγθηΐ, 5101 σοΠεουθηΐοϑ, δὲ 1Π|6} 5656 δ θηϑβαΐς, 

ΠΟΗ 56Χ, 1 Δ ΙΓ πτπιν ΠΟΏΠ.Π11. (δοίθγιιμη οο]ο- 

σδη αι" 1Π {Δ Πα] [Ὀγπλὰ. ΟἸιο πη ἀτηο ότι ἰσὶ- 

τὰν πἰο ΟΥὐοπΙβ: τὰ ΑΥΟΓΕΡΊ, ΗΘΒΡΘΙΗῚ οἱ Ρ] ἰδ 15 

“ον. 9. 9. 

Τνιά. 9. 9. 

ὨΟΠΊΘῚ ἀΘργ ΘΠ Ἰπητ5 ἴῃ 10}. ἀπ] 410: Ομὲ μασι οι. 9. 9. 

Ῥιείαάα, εἰ εξρόγιιπι, δὲ ««τγοίπγιιπι., δὲ οοἰϊα- Τεαὶϊ. ιήηδι 

τία “Τμ5ινὶ. Οἱ ἰρίία παισπθυαὶ τατεἐἰ{ἰϊτιο5 4. 

5ἰεἰϊατγιίπι., οὲ οπιτιθτι5 Εἰς τπιοπιῖπια υοξαΐ, ἴυι 
Ἰγαγ τ" ΘΠΊΠΪΠΠΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙ ΠῚ 5. {ΠῚ ΔΡΡΟΙ]ΔΠΙΟΠ 65 

τοηοῖ. 564 ρᾶτιοδθ ΠΟΠΊΘ ΔΟΟΘΡΟΙΘ, ΠΠἸἈΓΊΠΠῚ Ἐ511ΠῚ 

Δατηἰβουιηξ “ΠΟ 1|6 ΚΘ ΠΕΠ65 : αἴτιθ ΠΟΠΙΪΠᾶ 16 }1-- 

ἐπα βαορίθ Πρ Π]Ο Αἰ θχ θυ, δἵ ἸΠΠΕΠΠΘΕ 5 

ΠΟΙ ΠῚ] 15. ἈΡΡΘΙΙαπΕ ἰᾷπὶ χὰ. “πὰ πη ΘΥΓΔΠ 65 

5[6}185. Ἐτ 1185 4] 6 πὶ αἰντάτιπε. 1π ἀποδοίην 
Ρᾶγίεβ : ἃ]1ὰ5. Ὑ6ΓῸ. , 4185. 1Π|12Ρ Θβοιπὲ οἰ ΟΙ]0 51-- 

ΘΏΪ ΓΟ, ΒΟΥ ΠΠΙΘΠῚ 5111} 50] 161 σΟΠ’οΙ ., Δ]1ὰ5 

Π 46 πὶ, {π|65 ῬΟΓΘΑ]Ι δὲ ΠΕΡῚ Πδ5 ῬΑΡΠ ΤΠ ΠΕ τι ἢ τιν, 

ἀΠῚ ΠΡ, γοσάνθυιηξ. 

τος ῬοΥ ΕἸ5βη05. ΠπῸπ ἀΠἰ πη γεγ ϊ55θ, ΪΠ1] 6558 

οασιβδθ, οἷν ΦΟΙἀπια πὶ πη αΓθ τ ; οατὰ Βρθοίθιη σταῇ 

ΘΟ]οΥ5 τόσο χίῤῥος 55 ΠοΔΓῚ σοπδίοξ γ6] ἐχ Ἰοχϊοῖβ συ α]- 
Βασι. 

ς (οάεκ Ε΄. τῶν ἔξωθεν δηλονότι. ΑἹ ἴῃ Ηδητιοΐαπο 

εἴπ Απρης. άαε ἃς ἴπ ποθι (Ο]  αἴπ|5 τ Ρ ΘΕ ἔπι 

ἀτοα]ι5, τῶν ἔξωθεν, τῶν, τεοῖε. 

ἃ (οϊοο5 πομπ1}}}} αἰαὶ Θ1|5 ὥς φησι, ΑἸΠ ἄπο 

Ν55. ὅς φησιν. 

6  δἴοτγος δἰϊψαοι ΠΡ] ὡς ἠθέλησαν. ΑἸ] απο μοὶ 

ἐπε ἀγαθὸν ἔργον. ΑΙ ΜΙ55. οπηπεβ5. ἀγαθοῦ. 



Ἐξα.520. τή. 

ει. (ον.1. 
10. 

ἄεη.ῳ. 235. 
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“07. 11 ογάαπι ᾿πατ1}, ἐπιιιτίαηι ἐτεϊφιιοτιίηι, 
εἰ σοπίμηϊοῖίαηιν σι ρον ϑοσιι μεπιϊζανο. Ἐδὶ 1)6ὶ 
ορτπιϊ Ορτι5 λα] ρΘΠἾτιι5 (6 ] 6 9 α ϑυπιπὶ Ορὶ- 

(οί ται γϑϑίαιι "δι, γθἀλίηιιθ ρυγιιηι ἃ] ΟΠΊΠῚ τηὰ- 

᾿ϊπα.,. ἀἴάιιθ 410 ὁπ ηὶ ̓ πῆν πη ταῖο δὲ ν το ΠΡ λιι 

δα παρα] θη βἰαῖαηι γθάτοαι. Ὀ]οΙταν ἀα  θηὶ 

10 1π ]οοο : βογάαπι σαρὶοπϊίαμι σαρὶοτ τη, εἰ 

Ργμαοτεῖίαπι ργιιδπιζιίην τορτοῦανο τ ΤΠ ΝΠ) 

ἀποα πατιηϊ Πι7τι5 5 θ᾽ θη τα τι 605 41 56 δχ- 
οἰρίπηε, ἀθοῖρὶι., οὐ απ γτι6 θ556 νου 7) ἀορημα- 
{πη} Δ ΘΠ ΓΘ ΠΟ ΟΘΘβαΡΙΟυ ᾿σ ΠΟΙ Δ Δ ηὶ οἵ- 

δαῖτ. Τητου ᾿σίταιν μδθο δὰ ρ᾽ θη, ονθυϑα ἃ νϑυὶ- 

ἴαῖθ., 51 Βορ]]βιηαῖα ΘΕ δι 50} 1 6115. ἈΥΡ Π]ΘΗ ἴα 

50] ν Πα 5. ἘΠ πθι ᾿ρ8ὰ ΡυΘΘΟσοΙ ραν 1, ἰ5. ἃ}} ου- 

νῸΡῸ δἵ ἃ [αἶδα ορί πίοπο Π]θγθίι", Οὐ] ΠῚ τι 

ΠΟΥ τι5. ἃ τη ἤἴοο ΡΡΌΠΊσαίαν, οἱ ΤΠ γα ἀἴβοιι- 
{Ππππ τι" ἃ 5016 : [τὰ ἃ Π60 Ορτίμηο. «ἰθϑι ρα τ 1η1-- 

«πουῖμ ᾿Π] τινα, Θὲ Βα ρθυ]ογιιι σΟπΕαο]}1ὰ 46-- 
ῬΥΪμλ ττιν. Ἰῦλ πη 01} οατιϑαπ [8400}} οὐτπὶ ἔατισία ἢΠ115 
5115 Θυμθοηὶ οἵ Τιονὶ Ῥυθοάγθίι", ἤ͵αϊθαϊοίιι.. 
᾿παπ|τ, ζιγοτ δογιίηι., χιὶα ροννίσαα : οἱ ἴσα εο- 

σα ην, τα ἱπατπισαία 65... Ὗ Ἰυϊοϑύιαι {Πππ} Πα  ττῖηι 

ΡΘν ᾿απὸ μια] Θ᾿ Το τιθι ἀιη ραταῖ, Π αιιοα ἴῃ εἰδ 

γοϑι ἀτιιιηῖ οϑδοῖ, ἰ ρα Ἰαγο μας. θοπραϊοιοπο ἐ- 

σητη οναάονοι. τ θηὶ αἱ πηοάτι οἱ ΝῸΘ α0] 

ῬΌΒΟΙΨΙ 41 510] [Ὁ ἰσϑθὶ {15 511π|5 ΠπΠ]0 ν᾿, ΟἸΧΊΕ: 

Μαϊοάϊοίιις. Οπαπααπ. Ἐλπὶ Ομ ΘΧΠΠε556 1 

ΤΠ] ΘΒ [181 : ΠΟῚ [ἀΠ]6 ΠῚ 6] χη] θἸοὶ!., 56 οἤτι5 
ΒΘΡΠ]ηἶ,. ἸΡ5] 5116. ΟΡΘΡῚ, ατιοα ΒΥ ΠΊ} 0] 166 πὸ- 
νὴϊη τιν ΟἸα παλη : {π]ρ 06 ὉΠαπαδη,, 5] ΤΠ "0 1Ὸ- 

1615, ἰάθη να]οῖ ἂς Ομαδὶ σοπιηιοίίο. Οὐα Ἰσίτεν 

ΠΑ 15 ΘΟΠῚ ΠἸΟἴτ15. ΘΥ ΘΧ ΘΠ ΒΟ ἔα τπι5. ὙΊ τ ραν, 

ΠΟΙ ἈΠΟ], 564 Ορϑυὶ οχ 60 ΡγΡοάθιπιε πη] θα ]-- 

οἷτ. Ν πηι ἴῃ ππιμηὰηα παΐπγα αἰ [Π1}6 σουναίαν οον- 

ἴδ Ῥυιυταβ. ΟΟΠ ΟΡ τι} δϑὲ ἀπ θ ΠῚ, Θῖμ ( 6χ-- 

ΤΟΥ Πα 5 ΘΙ] ΟΣ τη ΟΠ ΘΙ ΙΔ}... ΠΟῚ ἀὐΠ|1}} 

ἀπιηνΐαχ αἱ ὙἸΠπι πὴ ΓΘ ΒΟ Πἀ61Ὸ : 56] ρὰν δδὲ σοηίιι-- 
ὨΔΟ]ἴὰη} ἴτὰ ἐπ ον αν, αΐ 10 τἀπὸ ρθοοαίο αὐ 

ΟΠ ΠΪὰ ΠΘΟτΩ σοηθῦα Θχιθπ αν 5θηδι5. Εἰ- 

ἘΔ προσειλημμιένος. ΜΈΙτι5. ἴῃ αἰνόσιιο (συ οἴ, 

ΟἹ ἴῃ ΑΠ1Π1|5. “πα τιον προειλυημμιένος. Μοχ ἱτοβ Μ95. ἀπὸ 

ἰατροῦ χαὶ διαπόλλυται. 

5. γ οἴονοβ 4αϊιιο ΠΡΥῚ ἐσχλυιρύνθη. ἘΔ41Ὶ ἐσχλη- 

ρώθη. 

ἃ Διὰ τὰ οὖν ἐν χινήτε: οἴο. (μοπῖαπε ἐφίξιιν" Πα ιἑζιις 

οοπιπιοίις οἴο. ος ἰπίουρυος “ἴοι : Ποῖπὶ 5ΟΡο] 

ΟἸαπιὶ, ποῦ παπιο πιὰ] Ἰχῖσϑο, «πο«] 6115. απίμλτς 

556. φοπημηοίιιδ, ον Τά απις τηΐπιις ΠΠΠ ον, πὸς ἴτα σα 

σΟΠηῚ Ρο5. 

» ἘΜ διχταχτικῶς, πλὰ]ς. {Ππ|ι|5. ὁ (Ομ) παῖς 
διχστατιχῶς, παπᾶ χλοϊας. ΑἸ ἀυϊηάιο Νος, διατα- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΆΑΒΙΠΙ ΜΆΟΚΧΙ, 

ἍὙΓΕῚ -Ὁ ΝΥ [2 ΠῚ , τ ὦ « 

Καὶ ἀπολῶ, φησὶν, ὕόριν ἀνόμων, καὶ ὕόριν ὕπερ- 

ἡφάνων ταπεινώσω. ᾿Αγαθοῦ ἔργον ἐστὶ Θεοῦ τὰ φαῦ- 

λα ἐξαφανίζειν, ἵνα καθαρὸν ἀπὸ πάσης χαχίας τὸ 
-Ὁ ͵ 

ἑαυτοῦ δημιούργημα ἀποκαταστήση, χαὶ ἀπαλλαγὲν 

ἀπὸ παντὸς ἀῤῥωστήματος εἰς τὸ χατὰ φύσιν ἐπα- 
Ὁ , - ᾿ 

ναγάγη. ᾿Αλλαχοῦ μὲν γὰρ λέγεται, ᾿Απολῶ τὴν σο- 

φίαν τῶν σοφῶν, χαὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθε- 
ς - - Η͂ 

τήσω»" χαὶ ὅτι ἣ τοῦ κόσμου σοφία, ἀπατῶσα τοὺς 

παραδεξαμένους αὐτὴν, καὶ νομισθεῖσα εἶναι ἀληθι- 

νὴ, ἄγνοιαν ἐμποιεῖ τῶν πρὸς σωτηρίαν δογμάτων. 
ἱκ » ΄, Ν -- 5» 

᾿Αφανίζεται οὖν ἣ σοφία ἀνατρεπομένη ὑπὸ τῆς ἀλη- 
Ὲ Εἰ ἔ τὰ 

θείας, λυομένων τῶν σοφισμάτων χαὶ τῶν πιθανο-- 
ἘΤ, "ὦ τ΄. ς ΠΕ ΒΥ τ ᾿ Ἐπαν 

τήτων αὐτῆς; ἵνα ῥυσθὴ ἀπὸ ἀπάτης χαὶ ψευδοδο- 
᾿ γε --- ΄ τὺ ὔ 

ξίας ὃ ὑπ᾽ αὐτῆς ' προειλημμένος. Ὥς οὖν ἀπόλλυ - 
ν 5: Ν 

ται νόσος ὑπὸ ἰατροῦ, καὶ ἀπόλλυται σχότος ὑπὸ 
ς οὔ ΕἸ Ὁ τ -Ὁ΄Ὁ, 

ἡλίου - οὕτως ἀπόλλυται ὑπὸ τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ ὕόρις 

ἀνόμων, χαὶ ὕόρις ὑπερηφάνων ταπεινοῦται. Διὸ 
ὙΠ αχ δ εὐλονῶ ᾿ ΠΟΤ ῸΣ Ἀπ 

καὶ ὃ ᾿Ιαχὼδ εὐλογῶν τοὺς υἱοὺς Συμεὼν καὶ Λευὶ, 
ἈΝ - " - 

᾿Επιχατάρατος, φησὶν, ὃ θυμὸς αὐτῶν, ὅτι αὐθάδης" 
ς - " ὦ Ἴ » ᾿ Ν 

καὶ ἣ μῆνις αὐτῶν, ὅτι ὃ ἐσχληρύνθη. ᾿Γὴν πονηρὰν 
ΓΝ Ὁ ᾽ » ΓΝ ΟΡ Υ, τ ν δ , 
ἕξιν τῆς χατάρας ἐξαναλίσχει, ἵνα τὸ χαταλειπόμε-- 

νον ἐν αὐτοῖς ἄξιον τῆς εὐλογίας τοῦ πατριάρχου γέ- 

νηται. Οὕτω δὲ χαὶ Νῶε, γνοὺς ὃ ἐποίησεν αὐτῷ ὃ 
«λ ᾿ - ἐκ τ ᾽ , ᾽ 

υἱὸς αὐτοῦ ὃ νεώτερος, εἰπεν - ᾿πιχατάρατος Χα- 
ΡΕΩ τ ἘΥ Ν 3 ΓῚ 

ναάν. Καίτοι Χὰμ. ἦν ὃ λελυπηκὼς, ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ 

αὐτῷ χαταρᾶται, ἀλλὰ τῷ γεννήματι αὐτοῦ, χαὶ τῷ 
Μ ο - ΄ ᾽ 

ἔργῳ αὐτοῦ, ὅπερ συμθολικῶς ὀνομάζεται Χαναάν" 
᾿ ; μ Ἢ 

διότι ἑρμηνεύεται Χαναὰν, ὡς σάλος. ἃ Διὰ τὸ οὖν 
,ὔ ἐκ ᾿ κι. 

ἐν χινήσει τὴν ἕξιν γινομένην τὸ πάθος ἐπιτελεῖν, 
Ὁ , πὰ ᾿ ΓῸ παν 

οὐ τῇ διαθέσει χαταρᾶται, ἀλλὰ τῷ ἔργῳ τῷ ἀπ᾽ 
ὋΣ ὑ σι , " δὰ κ ΥΣ ν "" ΞΊ 

αὐτῆς. Δύσχολον γὰρ τὸ ἐν χαρδίᾳ χαθαρὸν ἐν ἀν- 
; ΘΑ ἀῇ Ἐξ ΡΝ 

θρώπου φύσει διασωθῆναι. Δῆλον δὲ, ὅτι ἀφανίζων 
ἌΓ τ τ ἘΣ τες τὴν ὕόριν τῶν ὑπερηφάνων, οὐχ ἕν μόνον τῶν χαχῶν 

»» ΝΡ 5» ν ᾿ 
ἐξαναλίσχει, ἀλλ᾽ ἀπὸ ἑνὸς ἁμαρτήματος Ὁ διατατι- 

- ΟΞΟΣ ὅλ Αι νΝ» Ὁ ’, »»» (ἶΞ ’ χῶς ἐφ᾽ ὅλα τὰ εἴδη τῆς χαχίας ἐξαχούειν προσήχει 
- ΩΦ 

τῆς ὕόρεως. Οἱ γὰρ ἄνομοι ἐξυδρίζουσι μὲν “ εἰς τὸν 
. ΕΝ , : ἜΝ 

ναὸν, ἐξυδρίζουσι δὲ εἰς τὸν πλησίον, ἐξυδρίζουσι 

δὲ εἷς τὸ κατ᾽ εἰχόνα τοῦ χτίσαντος. χαὶ διὰ τῆς εἰ- 

χόνος ἣ ὕόρις ἀναξαίνει ἐπὶ τὸν χτίσαντα. “Ὥσπερ 

τιχῶς, Βεπο. ΘΓ την οὶ ἐξαχούειν προσθήχῃ τῆς ὕδρεως. 

γεΐθγεβ ΠῚ Οπηπο5. ἐξαχούειν προσήκει τῆς ὕθρεως. 

4 ἀὐΐοπι παρ 5 σψοὶϊηΐ, υἷχ ἱπί} αὶ ροίοϑί. 

ΟὐομΡοἤβίτιβ ᾿Ἰορὶς αυΐάεπι τὸ τῆς ὕδρεως : 564 ργωίου- 

4υδιηπο] Προ οιπμοπ αἴῖο ααὶ' ΠῚ Π1] ἀπὶ Ῥάσιπι αἵ- 

Τογαῖ Τυοῖς, γόσι]α τὸ ἴῃ 55. ποιά απ ἸοσΊτιτ. 

“Βῖο ἀτόγαις Οοπιθοῖ, 6Ὲς 11 «παῖαον Ν55. ἘΔΠῚ 

γΘΙῸ εἰς τὸν λαὸν, ὧς ρμορτεζιι. Ηοο ἴρβο ἴῃ Ἰοοο πὶ 

δὲ ἀ]ταποι Μ55. εἰς τοὺς πλησίον. ΑἸΣΙ 

ἄδσιη σιιγϑιιβ ΟΠ1Π| εἰς τὸν χατ᾽ εἰχόνα. ΑΙ ποΞΕἹ 56ὸχ Ν55. 

εἰς τὸ χατ᾽ εἰκόνα. (οπ) αποιϊοιο πὶ χαὶ ἀπίς νόσοπι διὰ 

ς Ἀύρι. τον το ἀΠ]οοίπητις, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

γὰρ ὃ βασιλικὴν εἰκόνα χαθυόδρίσας, ὡς εἷς αὐτὸν 
ἌΣ. ΄ τς -Ξ λέ ΓΕΞ Ὡ [τ μῶν Ν ᾿ ΒΞ 

᾿ἐξαμαρτήσας τὸν βασιλέα χρίνεται" οὕτω δηλονότι 
ἐς ὔαν “5 -ςς γα ς ἐἰν ΓΝ ὑπόδικός ἐστι τῇ ἁμαρτία ὃ τὸν χατ᾽ εἰκόνα γεγενη- 

μένον χαθυδοίζων. Ὑρίζει δὲ πρὸ πάντων χαὶ ἕαυ- 

τὸν ὃ πόρνος, διὰ τῆς φθορᾶς ὃ μοιχὸς, διὰ τοῦ ἔ; ρνος, Ὡς φθορᾶς" ὃ μοιχὸς, διὰ τοῦ ἔρ- 

γου τῆς αἰσχύνης ᾿ ὃ χλέπτης, διὰ τῆς ταπεινῆς καὶ 

αἰσχρᾶς χαὶ ἀνελευθέρου πράξεως" ὅ ψεύστης, διὰ 

τοῦ ἀρνήσασθαι τὴν ἀλήθειαν ὁ ἐπίορχος, διὰ τῆς 

ἀπὸ Θεοῦ ἀλλοτριώσεως. Ὥστε πᾶσα ἁμαρτία 

ὕθρις ἐστὶ, καὶ ὕβρεώς ἐστι “ βλάστημα, πρώτου 
ξ ͵ -ε -" ΄ δὰ ν πν ΩΝ 
αἀπτομενὴ του ϑόριστοῦ. Ταπεινώσει ἐξ χαι τὴν ὉΌΡΙΝ 

πὸ ΤΟΣ ᾿ 7 - 
τῶν ὑπερηφάνων, διότι χαὶ ἣ ὑπερηφανία ἀδελφὴ τῆς Ο 

ἀνομίας ἐστίν. Ὃ γὰρ ἄδικος ὅπερηφανεῖ τὴν διχαιο- 

σύνην, χαὶ χατεπαίρεται αὐτῆς" χαὶ ὃ ἀκόλαστος χα- 

τὰ τῆς σωφροσύνης λαλεῖ, ὅταν ᾿ διαπτύη τὸν ἀχριδῇ 
ἐν πᾶσι παρατετηρημένον, χαὶ τὴν μέχρις ὀφθαλμῶν 

κίνησιν παιδαγωγοῦντα. Ὁ ἄσωτος τὸν ἐν διαίτη 

μέτριον" ὃ ἄφρων καταχλευάζει τοὺς περιττοὺς ἐν 

σοφία, χαὶ 6 φιλοπόνως πανταχόθεν ἑαυτοῖς συλλέ-- 
γοντας τὰ μαθήματα. Ὁ οὖν ἀντιτασσόμενος ὕπερ- 
ἡφάνοις Κύριος, χαὶ ταπεινῶν ἁμαρτωλοὺς ἕως γῆς, 

οὗτος ἐπαγγέλλεται τὴν ὕδριν τῶν ὑπερηφάνων τα- 

πεινῴσειν. Ὁ οὖν ταπεινῶν τοὺς ὑπερηφάνους, δύε- 

ται μὲν αὐτοὺς ἐκ τῆς πρὸς τὸν διάδολον ὁμοιότη-- 

τος, ὅστις ἐστὶ πατὴρ τῆς ὑπερηφανίας, ἐνάγ 

αὐτοὺς πρὸς τὸ μαθητεύεσθαι τῷ εἰπόντι, Μάθετε ἀπ 

ΕΣ 
εἰ οξ 

" 

ἘΒΑΙΑΝ ΡΕΟΡΠΕΤΆΑΝ. 889 

Θηΐηι ἱπί τ σοπ πη απὶ ἰδοῖαπε τη ἔθ β μι. 
ΘΟΠΥ 5. σΟΠβθοίδηταν Ργοχί πηππὶ, οἵ πο δά 
ἱπηασῖποπὶ (ΟΠ οΥῖ5. ἔδοίιπι. εϑὲ, 14 ΘΟ πα πΙ 6] 1ὰ 
γϑχᾶπε, δἰσιιθ σοπἐπιπηθ!α ἃν ἱπιασῖπα δα ορ!ῖ- 

66 πὶ ἀϑοθπαϊξ. Οτιοπηαἀπιοάτιπη Θπΐπὶ 4 σοπξιι- 

πη ]Ιᾶτὰ ᾿ἱπίου θὲ ἴῃ τοσίδηη ἱπηασῖΠοη., ΡογΙ παῖδ 
σΟΠπ θη πδξι", ἃς 5] ρϑοσαββαε 1Π ᾿ΡΒῈΠῚ ΓΈΘΘΠῚ : 

ἴτὰ σϑᾶπθ 4υϊπητς. ΠΟμηΐπΙ δα Ποὶ ἱπηϑῖηθι 60Π-- 
ἀϊῖο ἔδεϊε σοπεπιηθ! απ, ΟΡποχῖτθ. εϑὲ ρϑοοδῖο. 
Ῥυξὸ οπηπῖθτι5. γΘΙῸ 56 'ρ56 σοῃειμηθ ϊα [Ποῖ ἔου- 
ΠἰσαῖοΟΥ ΡῈῚ ΘΟΥΡΙΡΠΟΠΟπΙ., Δα] θυ ΡῈῚ ΟΡ 5 
ταρΡ Πα ΔἸ πθπι,, ἔα ΡῈ Ὶ νΊ]θπὶ ἔα ἀατησιιθ δὲ {Π1|06- 
τα] πὶ δοιϊοπθπι, πϑπάαχ φαοά ψογιϊαίεπι ᾿ηῇ - 

οἰδΐαν., Ῥδι]ασιι5, 4ποἀ τϑοθαϊε ἃ Πθο. Θιᾶγα 
Ρεσοδίθπι ΟΠ Π6 ΘΟΠ ΠΊΕ Ϊὰ δϑῖ, ΟΠ πη 6} 1:6 41:6 
σευ η., δὲ ἴπ σομν Παἰο Ἐπὶ ῬΥΙΠλτμς ΤΟΙ 1Ε. 
Οὐΐπ δὲ Βα μη] 1: σι ρου θοσιιμῦ ΠΟΙ ΓΙΠΊΘ Δ ΠῚ, 
«πο σα ρου ῖα 5ογΟΥ 51} ΤΠ Φα ΓΔ 15. ΤΠ  τιτπ15 ΘΠ] 
Τιβε πὶ σι ροῦθ6 δὲ ἀυυοσαπίεν ἀθβρίοῖσ, δὲ δά- 
γϑύβιιβ {Πᾶπ| Θχτο  τπιν. Αἰσαθ ἱπιριάϊςιβ αὐνεν- 
51:15 Ῥυ Ἰο ἴαπι Ἰο αι ει, ΕἸΠῈ ΘΡΘΓμΔ  ΘῸ ΠῚ 6] 
56 Ουβεγγαΐῖ ἱπ οπιηῖθι5, δὲ γδὶ Ἰρϑιιπὶ Θοι γι 
πιοΐα πὶ τη ΘΓ ἔτ}. ΤΑΊ ΧΤΙΓΊΟΒ15 Θιπὶ ΘΟΠ ΘΠ] ηΪξ, 
4 πηοάϊοο δὲ πποάθγαίθ νἱντῦ : 1Π5]ΡΊΘΠ5 605 ἰγτῖ- 
ἄξει, 411 Ἔχοθι πε βαρίθπῆα,, ἂς δι ἴο τηᾶσπο 
ἀοσενίπαπι ἃς οἰ θπμ πὶ ππ δοππηηια 510] ἐθηι- 

ΘΟΑΡΌΥΤ ΧΠ.- 

Ρᾶγαπε. Τ)Ο ΠΗ Πιι5 ᾿ϊας 16 411] ΒΌΡΟΓΙ5 Γαβῖβε, δὲ ας, ἡ. 6. 
Βιιμη δας ῥαοοαίογαθ τπιβτιθ 34 ἔευγαπι, ΗΪδ ρ56 5. ιηδ. 

Πρ ΘΙ ΒΟΓιιη ΘΟΠ πη 6] 1ὰπὶ ΘΓ βϑι Γι 56 Ρ0]}]1- 6. 
σεῖαν. Οἱ Ἰσίταν Πα ΠΉΠ]Π14Ὲ σι ροῦθο5 , ἰάθη 1105 
ἃ} δὰ βἰ πη Πτπἀϊπθ Φααπι οὐπὶ ἀἸΆθ0]0 5 ρου δ 
Ράγθηῖθ μαροπὶ., ᾿ἰρογαῖ: εἴ 605 ἱπάποῖξ, τὶ ἤδπε 

ἀἰβοῖρα! 6]85.. 4αὶ αἷτ: 7 δοῖίε α πιθ, ἡπιῖα ταῖς λαιεῖ. τα. 
εἰς διέπιὶ δὲ Πιπιπῖ ϊ5 σογάδ. 255 

“68. Εἰ δγιισιῖ, χψεὶ ἀοτεϊίοιὶ ψιεγίτιί, ποτιοταιϊδ,, 1... 

ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι: καὶ ταπεινὸς τῇ χαρδία. 

Καὶ ἔσονται οἱ ἐγκαταλελειμμένοι "ἢ ἔντιμοι μᾷλ- 
λον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον “ καὶ ἄνθρωπος ἔντιμος 

ἔσται μᾶλλον ἢ ὃ λίθος δ᾽" ἐχ Σουφείρ. Μετὰ τὸ ἐπα- 
χθῆναι τοὺς μεγάλους πειρασμοὺς, χαὶ ἐλθεῖν τοὺς 

ὁπλομάχους τοὺς ἐξαφανίζοντας τὴν οἰκουμένην, χαὶ 

μετὰ τὸ ταπεινωθῆναι πᾶσαν ὑπερηφανίαν, τότε οἵ 

εὕρισχόμενοι ἄνθρωποι ἐχ πολλῶν, μηδὲν βλαδέν- 
τες τὴν Ψυχὴν ἀπὸ τῆς πρὸς τοὺς ἀνόμους χοινω- 

νίας, ἀλλὰ διὰ μυρίων πειρασμῶν χαὶ δοκιμαστη- 

ἃ (ὐοαϊοο5 αἰΐχαοι ἐξαμαρτών. Θεαξίπι Νς5. ποππ}}} 
ὑπόδικος ἔσται. ϑαθίπαε δἀ1| εξ τεσοπῆον (οι θθῆςὶὶ 

(ὐάεχ γεγεννημένον. ΑἸτον ΠΠπιις Οοάεχ εἰ ΑἸ «υαΐαον 
γεγενημιένον, τεσ Ελιι5. 

“ Απεζα ἄπο ΠΥ] ἐστι βλαστήματα. Ν᾽ ἀεπι «α- 

ἴον Μϑ5. πρώτου ἁπτομένου τοῦ ὑδριστοῦ. ΑΙ ἄτιο 
Μ55. εἵ δἀπὶ πρώτου ἁπτομένη τοῦ ὑθριστοῦ, παι 415- 
ἔπη 1] } 56 Πσιι. 

πιαϑῖς ψιιάπε ατίτιεπι ποτὲ σοοἔτιτη : δὲ ἄότπο ποπο- 
ταΐς ἐγὶἑ τπασὶς ἥπατι ἰαρὶς, ημὶ δα διρλιγ. 
Ροκέχιδῃι ἱπάπιοΐορ [θυ] πὶ [ΘΠ Δ ΠΟ Π65. ΠΙΔΘηδ, 

γοποεϊηίαδ ΒΕ]! αἴονθϑ, 41ὶ σης το ΠῚ ἔθ ΓΑ ΓΊΠ ΠῚ 

οΥΡθπὰ ἀπ ρογάϊευν., δὲ ἘΠῚ ἀδρυθϑϑα {πενῚ 5ιι- 
ῬδυΡθῖα ΟμηηΪἶ5., ΠΟΙΠΉΪΠ65 {|| 6 πλ}}|5 ἔππο ἴηνε- 
πἰθηξιιν, ΠῚ ΠΙ]Π{π|6 Ἰςοβουπεὲ ΔΠΙΠΙΔ ΠῚ ΡΟ ἱΠ| {8} 

οὔσηι ἱπί 415 βοοϊ θέα θη , 5θ {1 (Ἰδοῦ πηῖπα ἴῃ - 

ΓΈΔΜΙΗ εἰ 55. ποππ ὅταν διαπτύγ. Αε Βερῖι 
Ῥυΐπιιβ ἐξ {παγέι ὅταν εἴδη, [516 1, ψιαπαᾶῖο υἱάει. 

[516 }} Απεὲ εἰδῇ, ἀπὲ ἴδγ, ΞουΊ απ τπι ἐσέ. 1 

Ε ΓΑΡΓῚ αἰϊψαοξ γεΐογος. χαὶ φιλοπονία. Θἴα τ πι ἘΠῚ 
ὁ Κύριος, Πεεβὲ ἀγεσα]ιβ ἴῃ ποβέγις κὸχ (οατοῖθιι5. 

᾿ ΜῸχ ἔντιμοι αἀάτία ἐπε εχ ἀπεϊιῖς. ἐγῖθας 11-- 

Βεῖ5. Ξ 

τ ΓΒΙΡΙ. ἐν, αἰ Ἰηῖτα ἴρξο ΒαΞι],; Ο(οά, 491 ἐχ.1 



ΔΙαιλι. 

20. 

δαΡ.5. 
εἴαι. 

18. 

810 

παιδιὰ ἀ6 Τδη τ μλἶ πὰ ΘΧΡΘΡΕΪ, Δ ΠΙμηὶ δι βρθοὶ - 

τδὴ δχϊπιίτπι ἀδάονίπτ, ΕΪ ἀπινῸ Ομ ΐ 404 ο01}- 

δοσίαμι ΠῸΠ [τἰΐ, ἂς ΟΠὨἸηΐ ρΓοιϊοβιϑδίπιο ἰαρὶ 6 
«{ὶ δα ἰβεϊπιδει" ἴῃ ΒΡ ἢν ρθε οὶ, ΠΟ ΠΟΥ ΠΟΥ 5 

ξατανὶ διιπτ. (οίθγια πη ΠΟΙ Π6 ΘῈ ΡΠ", ΓΘΘΊΟΠΘΠΙ 

«υδηγάδι ἴῃ ΤΠ ἀοΥῖπὶ σθηΐθ 5ταπὶ γἹἀθίαν 1η41- 

οᾶνδ, ἴῃ {πᾶ 5οἰθηξ Ἰαρὶ 465. Ῥυθ  Οβἰβϑὶ πὶ αἰ τη]. 
Αὐὐιπὶ γΕΓῸ ΠΟ οοοίμηι, {ΠΠπ|| 65ι., φαοα π|8}]} 
ἴῃ 56. πηατθυῖοθ ἈΠ Ι σις δὲ ἃἰϊθηα σοπεῖποι, 56 

«ποά,, 5ἴπλὰ} τ σΟπβρθοίιη δὲ, πάθη ἴδοϊς ἴπ- 
τὴ ἔπι πὴ ΘΟα 15, ῬΥΌ ΒΕ 56. 6556... δ ἃ]}} δ 16, ἅτι 

ἃ}0 411ἃ {παν ]5 Δ ΠῊ]Ἰ5[ 1016 ῬΌΓΙΙΠΙ. 

460. ἤαπι εἰδίμηι ἱπιάϊσπια τε", δἰ [ἜΡΓ σοτ- 

οἰεἰεῖαι ἃ [μπιαηιθηιῖς διεὶς, ργΟρίοῦ ἔμγόγοηι 

ἐγ ])οπιϊτιὶ ϑαναοιι πὶ εἰ ἐἰϊϊα., ψιια σεπογὶξ 

Πιροτ' ὁ]ιι5. ΟΥὐθαῖαα ΟΠ] 15 πὰ ΟΠ} ΠΟ ΤΏΪΠῸ τη0- 

νίαν δ α] ΠΟ ΠῚ ([6 115 4] ἴπ ᾿ρϑιη} ΡΘοσάν ον, 

. δχρδίθπάαμ. Οπθιπδἀπηοάτι Θμΐπη σεθία πὴ ΟὈϑία- 

ῬΘβΟΪΕ δ μποῦΡοῖ ΟΡ ἱπορὶπαΐὰβ Ἰπ] 4 ϊἕαο5 ρὸ- 
ΡΠ, οὐπη ΤομηἸπιιπὶ ἀν Πα} τ [τὰ οἴιπὶ ἀ6- 
Ἰϊοΐα ΘΟ ΠῚ {|| ἀοἰδοθυιπε,, [ἀϑυϊπξ σοπιρεῖα., 
ψο ΠΟΥ {τι6 ΓΘΕΡῚ θ᾽. ΠΟ ΠΝ. ἔθ ΠῚρι15.. Πα Ἰσ Πανὶ ἀἴοὶ- 
ἀὰτ, δὲ ἀπὰ οαπὶ Π)61 νὰ ᾿ἰηϑιιγσοΓΘ. ῬὰΙ Δι ι[6 1} 

[ον μου ΟΠ πα Ἰσ πα ΠΟ ηθὴ ἱπι}} σὲ Πουγθπα 

324. 1ὰ τηα]α., {τι ἃ 60 ρα πιθη 15 ἸπΠΠ σϑητιν. ΝῚ- 

ΒΔΙΓῚΙ ΠῚ} Οἵα ΟΠ ἀπ τιν 516 }}15 το προ, ἀδῇἤοῖοθι- 

416 ἴὰχ 5015. πθὸ ᾿πππὰ ἈΠΊΡ] 5. 1 Ππ5γα Ὀϊττιν - 

σαΠι., [αἰ πὶ θ115 ΡΟΥΘ ΘΠ ΕἸ} 115, ΠΟΥ πο Οἴμπὶ 

[τάσογΘ ΓΘ η [ΟὨΙΓΓυΙὰ ; ΟἸἹ ΠῚ ΔΘ. ΘᾺ ΡῚΠ ᾿Πη" ΠΟ ἢ 5 

ΟΡΒΟΙΡ ΙΓ. 1ἴὰ Ὁ ΟΥιοΙα 5. ΘΟΥΠ ΠῚ 41 [Γ88 
[ἀϑυϊπι τ 11].. ΠῚ]}}]ὰ δχ ρματγίθ βοἰατίτιιη δα ἰδνὰ- 
τπθη δά τηἶτταξ. Ογοαῖαχα ΘΠ] ΠῚ. σΟΠαΙ τον 5 δ πηϊ-- 

Πἰδγα, νΘμθι Θ ΟῚ ἀκ ᾿πἰ {τιο5 ρ]οΐθ πος θχαβρε- 

Ῥάται" : ΠΝ ΕΚ τι" γΘΡῸ οἵ «ἀἰδμλ] οδῖιν, δα δὸ5 (αὶ 
5118 Π| π΄ ἴρΡ50. {ἀπο πη ΓΘρΟβιιθυῖη:, ἃἰβοίθπο5 
Βοποίοῖο. δος. διιΐθ πη ΟΠ πσιιηξ 0]0 [ΡΟΥΘ ὰ 
ἰνῶ ΠομλἾηϊ. ΟΕ παι ἃιι 6 Π} ΠΠ]Ὸ5 ΒΟΥ ρ αγεθ, τὶ 

[ἀρ 6 ὴ} ̓νὰ ἀἴοαῦ ςοϑίπμι “ιιθ 8 π|, οἰ Ῥας ΠΑ ΓΊΙΠῚ 

ῬΓΑΥ 5 ΟΡΘΥ 15 τ] οἸβοθη 15 ἸΔοπϑάσχιιαι νϑὶ τὶ ἰπ- 
Παμηπ ἸΟΠ ΘΙ. 

570. Ζεργα αἰίδηι σοπιοιἐϊοίμ αὶ Πιπιαπιετιιὶς 

διεὶς. δοϊαναῖ, πχοῖιιπι {ΠΠπ|πΔ ΠΟῸΠ ἔτι πι γι} 6556 

Ἰθυθηὴ ἀπ να πάγη, ἃ60 τι 5! ρου Ποῖ ἔθητι5 ἢὰὲ 
ΘΟΠΟΙιΒ510 : 564 τυ 85 [ἀπ] ΔΠΙΘἢ {τι} ΘΥΘΓΘΙΙΠῚ ἰγῚ, 

6. σΟΠΟΙΙββιι πὴ ἢΠ]Ππατ ἃ ΟΠ Π 65. [θυ ΓαΡ ραγίο5 ρον- 
γϑητασιη. ΤΈΣ δ. αἰιΐθη. ἐππάἀαμιθηΐα ΠπΠὰ πε 

ἃ ἘΔ ὡς ἀχριθῆ. δ οοι]α ὡς ἴῃ ποβίτὶς ξὸχ Μ55. 

ἄξει. 

» ἘΜ} εἰ φααΐιον Δἴσ5. τὸ φανῆναι. ΑἸῈ ἅϊιο Δςς. 

τῷ φανῆναι. 1[πἴταὰ Οὐαϊοο5 ἄτι οὰπὶ δἰ ἐὰν ἐπέλθγ,. 

ΑἸῚ ἀααξιον ἂν ἐπέλθῃ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΕΌΜ 5. 

584 

Α 

ΒΑΒΙΠΙ ΜΆΟΝΙ. 

, Ε} 4, ’ ἵ, “ [ - ,᾿ 

ρίων ἐξετασθέντες, βάσανον τῆς ἑαυτῶν προαιρέσεως 
9 ΔΉ 5. ἢ Υ 
αχριοὶ παντος απύυρου χρυσίου εσονται 

, 
ο, [ ο; Φ {: 

.Ἀ 

ο .“ τ “Γν ᾧ 
Χο τὴς ν ἄδηις, . 

τμιώτεροι, χαὶ πᾶντος λίθου τιμιωτάτου, ὃς δοχεῖ 

{πω «ἢ 
" 

τινα 

ι 

« (]} σχεσθαι. ἜἝοιχε δὲ χώραν 
ὮΝ 

2 
γτς ΟΣ 

ουφεὶρ εὑρίσ' ὅΞι προ σον 
ν ἐν τῷ ἔθνει τῷ ̓ Ινδιχῷ τὴν Σουφεὶρ, περι ἣν 

υτίμητοι τῶν λίθων πεφύχασι γίνεσθαι: Ἄπυ- ΟΣ ἐς 
-ὦ [ΟἹ ΩΝ 

ἠδ ρρον . τὸ μηδεμίαν ἀμφιβολίαν ὕλης ἀλ-- 

ς ἔχονέ ἑαυτῷ, ἀλλ᾽, ὁμοῦ " τῷ φανῆναι, πεῖ- 
ἃ ᾿ 

ἀν ὑπὸ: ὄψιν τῶν δρώντι ὧν. ὅτι δόχιμόν ἐστι χαὶ 
Ν 

ἀμιγὲς χαλχοῦ, ἤ τινος ΞΕ Σ ἐπιπλοχῆς.- 

Ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται, χαὶ ἣ γὴ σεισθή- 

σεται ἐχ τῶν θεμελίων αὐτῆς, διὰ θυσὸν ὀργῆς Κυ- 

ρίου Σαδαὼῦ ἐν τῇ ἡμέρα, ἢ ἂν ἐπέλθη ὃ θυμὸς αὖ- 

τοῦ. Πᾶσα ἣ χτίσις συγχινεῖται τῷ Δεσπότη ἐ ἐπὶ τὴν 

ἐχδίχησιν τῶν εἰς αὐτὸν ἡμαρτηχότων- ἡ Ὥσπερ γὰρ 

ἐξίσταται ὃ οὐρανὸς, χαὶ Ὄπτος ἐπὶ ταῖς ἀπροσδο- 

χήτοις παρανομίαις τοῦ λαοῦ, ὅταν ἐγκαταλείπῳσι 

τὸν Κύριον- οὕτως “ ἐπειδὰν συμπληρωθῶσιν αἵ 

ἁμαρτίαι τῶν ἀποστατησάντων, χαὶ ἔλθη ὃ χαιρὸς 

τῆς ἀνταποδόσεως, θυμοῦσθαι λέγεται χαὶ συνδια- 

νίστασθαι τῇ ὀργῇ τοῦ Θεοῦ. Θυμὸν δὲ οὐρανοῦ νο- 

εἶν χρὴ τὰ ἀπ᾽ αὐτοῦ φοδερὰ ἐπιπίπτοντα τοῖς χο- 

λαζομένοις, ὅταν σχότωσις μὲν γένηται τῶν ἀστέρων, 
3 ν, δὺς “5 δεῖς ΄ ΕΣ ΤΣ “4 
ἀφεγγης ὀξὺ Ἥλιος, χαὶ ἢ σελήνη οὐχετι πέφῶτι- 

’΄ ᾿ «γ΄ 

σμένη" ὃ 

βερ ΠΞΌ 

ταν σχηπτοὶ διατρέχοντες, χαὶ βρονταὶ φο- 

ὡς χαταῤῥηγνύμεναι" ὅταν ὃ ὑπὲρ χεφαλῆς ἀὴρ 

ἐπι τῷ: ὡς παντ ἜΡΕΤΣ ἀπαραμύθη- 

ἜΈΡΗΙ ἸΡΣῸ: 
ποιήσαντι ὅτ᾽ πηρετοῦσα, ἐπιτείνε- 

μένοις τὴν βάσανον. 

ι μὲν εἰς χόλασιν χατὰ τῶν ἀδίχων, ἀνίεται δὲ εἰς 

ν ὑπὲρ τῶν ἐπ᾽ “ αὐτῷ πεπὸ οιθότων. Ταῦ 
᾿ 

αι διὰ θυμὸν ὀργῆς Κυρ ρίου. Θυμὸν δὲ ὁρ 
Ἀ 

πες τὴν ἰοϑυέαδλὰ χαὶ ο 

τα 

γῆς 
ς 

οι- 

Ε 
τῇ ἀνταποδόσει τῶν πονηρῶν ξο- 

Ἡ δὲ 
Δείχνυσιν, ὅτι οὐχ ἐπιπ' 

Αι τς , ες 
Ὧ σεισθήσεται ἐχ τῶν θεμελίων αὐτῆς. 

᾿ξ ταν ; 
ὁλαιος, οὐδὲ συνήθης ὃ σει- 

συὸς ἔσται, περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ βρασμοῦ γινο- 
ἘΝ , ἥ 

μένου, ἀλλ᾽ αὐτὴν τὴν ἕδραν αὐτῆς ἀναστρέφει, χαὶ 
΄- Ψ 

ὃ χλόνος αὐτῆς διόλου ἅψεται. Θεμέλια ὃ δὲ γῆς ἄγνω- 
5» , , ε ΄ ΘΤΥ ἀντ δγΞ 

στα ἀνθρώπου φύσει, ὡς μεμαθήκαμεν “ ἐν τῷ ᾿Ιὡό, 

ς (οὐϊοες. αἰϊψαοῖ ἐπειδὰν οὖν, ΠΡΙάοπα, Ἐα 11 τῶν 

ἀποστισάντων. Αἱ ΔῖΞ5. οἴηπεβ τῶν ἀποστατησάντων. 

ἃ Απεφαὶ ἄπο ΠΡτῚ τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ. ΑΠῚ τὲς τῶν εἰς 

αὐτὸν. 

5 1τὰ Μίξε. οπιπος. ἘΦ ἐπὶ τοῦ ἰώβ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ, ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΘΑΡΌΤ ΧΙ. δὃ4] 

τοῦ Κυρίου λέγοντος" Ποὺ ἧς ἐν τῷ θεμελιοῦν με Βὶ παίτινα Ἰρποία διιη; απ ἀριά 70} ἀϊαϊοίμηι5,, 
κ᾿ -- 3 Φ Ν ΓΕ ΞῚ, , τὴν γῆν; Ἀπάγγειλον δέ μοι, εἰ ἐπίστασαι σύνεσιν. 

Εἰς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας; Ἢ τίς ὃ ἐπα- 

γαγὼν σπαρτίον ἐπ᾽ αὐτῆς ; ̓Ε'πὶ τίνος οἱ κρίχοι αὖ- 

τῆς πεπήγασι; Τίς δέ ἐστιν ὃ βχλὼν λίθον γωνι- 

αἴον ἐπ᾽ οὐτῆς; ᾿Ηπου χατὰ τὴν τῶν ἔξωθεν ὑπό- 

ληψιν ἐθεμελίωσεν ὃ Κύριος τὴν γῆν, ἐν τῷ χέντρῳ 

τῆς περιεχούσης τὸν χόσμον σφαίρας, ὡς διὰ τὴν ἰσοῤ- 

ῥοπίαν αὐτῆς ἴσον ἀπεχούσης πανταχόθεν 8 τοῦ οὐ- 

ρανοῦ, βεδηχέναι ἀσφαλῶς χαὶ ἐρηρεῖσθαι ἀχλινῶς. 

Ιεὶ δὲ οὕτως ἐστήρικται βεδαίως ἢ γῇ, δηλονότι ἐκ 

θεμελίων χινουμένη, ἀπὸ τῆς ὑπαρχούσης "ὶ αὐτῇ βά- 

σεως μετατεθήσεται. ᾿᾿πειδὴ δὲ τὸ θυμοῦσθαι ἴδιόν 
ΠῚ 3: - λ, “- ΕΜ ΡῚ, Υ̓ ἊΣ τὰ , 

εστι τῶν γιχὼν χαι εὐχῶν, Ὥση τινες ἐφαντα-- Α 

ΥΕῚ 3 ὌΝ ὦ 5 ᾿ , 
σθησαν χαὶ τὸν οὐρανὸν ἔμψυχον εἶναι, χαὶ λόγῳ χε- 
- ὑπ Ὁ δ, ᾿ ῬΣ ΕἸ - 

ρῆσθαι, ὡς δύνασθαι χαὶ εἰς ἀγανάχτησιν τῷ Δε- 

σπότῃ συνδιαναστῆναι. "ἔστι δὲ μυθιχὸν ἀνάπλασμα 
τὸ τοιοῦτον. Πολλάκις γὰρ ἢ Γραφὴ μετωνυμιχῶς 

οὐρανὸν ὀνομάζει τὰ ἐπουράνια ζῶα, ὡς ἔθος χαὶ 

παρ᾽ ἡμῖν λέγειν "" ἣ πόλις ἐχύέδηχε πᾶσα- χαὶ, ἣ 

πόλις ἤτησε παρὰ τοῦ ἄρχοντος τόδε - ἀντὶ γὰρ τῶν 

ἐνοικούντων τὴν πόλιν λέγομεν. Οὕτως οὖν χαὶ ὃ 

οὐρανὸς θυμουται, τῶν οὐρανίων δυνάμεων συντιθε- 
ὥ ΣΝ ͵ ΟῚ Ὁ τοῦ Θεοῦ ὍὯ ΝᾺ ΕῚ "Ν ΤΣ μένων τῇ δικαία ὀργῇ τοῦ Θεοῦ. Ὥς γὰρ χαρὰ γί 

νεται ἐν οὐρανοῖς “ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι, Β 
-΄ " ν᾿ ᾿ ΄ 5Ὲ ν πὸ ἶπ "ὦ 
οὕτω χαὶ παροξυσμὸς χαὶ λύπη ἐπὶ τοῖς ἀποστατοῦσι 
ΕΝ ἘΣ 

διὰ τῆς ἁμαρτίας τοῦ χτίσαντος. 

Καὶ ἔσονται οἱ χαταλελειμμένοι ὡς δορχάδιον 
φεῦγον, χαὶ ὡς πρόδατον πλανώμενον, χαὶ οὐχ ἔσται 

ὃ συνάγων, ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπο- 

στραφῆναι, χαὶ “ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ διῶ - 

ξαι. Ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ, ἡττηθήσεται," καὶ οἵτινες συν- 
ῃ -- ᾿ , » 

μαχαιρα πεσοῦνται. Καὶ τὰ τεχνὰ οαὐ- γμένοι εἰσὶ, 

ΓΔΕ οἱ γε Δίςς, ἢ 

σομἤαποῖο ἤπου ργὸ ὅπου, 

8 ἘΔΙΕ τοῦ οὖν οὐρανοῦ. Ὑ᾽ οουϊα οὖν ἴῃ 55. ἀεοβῖ, 
Β ἜΜ ὑπαρχούσης αὐτῷ, απ εἰποπήασίο. Αἴ ἀπ- 

ταὶ ἴτο5 ΠΠΡυὶ ὑπαρχούσης αὐτῇ. ΑἸ τ] πὶ ἔγοβ ἐνυ- 
παρχούσης αὐτῇ. 

ἃ Ψείδγεβ ἔγεβ ΠΡγὶ οἱ θα ἀποφαε τὰ ἐπουράνια 

ζῷα : τρὶ ἔα πιο π νιάθίυν ᾿πίογργοϑ Ἰορῖββο ζώδισ, οἰπὶ 

ποῦ, αἰΐὶ τινὲ. ΑἸῚῚ ἴγὸ5 Μϑς, 

γενίουτ, δον ρέμα δγεῖπι Ῥίερμπιχιια πόπιθπ ἤιος εα- 

{αν Πἰϑιυ αίε ἀοοῖρι! ρὲ οαὐἰδοιίνιις οἰαπὶς. Βουιρίου 

ἀαζοπὶ (Οπι πη τα 11, (υ 5 5 στ, ποπιῖπθ Θρο 165 {{π|πὶ 

πἰπηα πὶ 1 }}}} 4114 πἶπὶ οὐ  ἐςῖος νἱγίαϊος ἴω 61] -- 

δῖε, 

» ἘΔΕῚ οἱ Δἴ55. πόπηα}}} ὅτι ἡ πόλις. Ξε νὸχ ὅτι ἴῃ 

ἉΠΠινξ Μες, ἄδεβι. 

« Ἐατε ἐφ᾽ ἑνί. Αἴ Μες. ἐπὶ ἑνί. Νὲες ἰΐα πλ] το 

δι 

ομΐπο ἀϊοθηίθ : δὲ ὁγας πηι ἠάσογθιι {ἀπιάα- 
τποπία ἰογτ Ὁ Ππώϊσα επίθηι παϊ]εῖ, οἱ πιοσίϊ δοῖθτι- 

ἐἴαπι. (μεῖς ροϑιεῖξ πι θη δα 15 6715... οἱ ποσιὶ ἢ {μι 

εὶς ἱπάποῖι {επιϊοιείμνη, σιρεν ἐαπι" ϑιιρεΓ {10 

οἰγομὶ 6715 σοπιραοίἑ σιιπὶ 3 Οἰιὶδ ὁ5ὲ απίθιπ., 

ψιιῖ πεῖοῖε ἰαρίάοπι ἀπιριίαγϑηι 6715 3 Ναὶ Πχία 
ΘΘ ΠΕ] απ ΟΡ᾿ ΠΙΟΠΘΠῚ . [πε απηδηΐα ἵεντο Ιοσαν 

Το Πτι5 [ἢ ΘΟ ΠΕΓῸ 5100} πλτιπτιπ οἰ Γοι ΠΟΙ ΠτΘη- 

τἰ5., πὰ ον δα] νυ τιΠῈ 6}1ις., ἀἸβί 15. 5 ]ΠἸοϑῖ τιπ-- 
ἀθοσηηάτι6 ἃ 6610. (π|0 5ἴανοῖ, 518} }Π156116 πὰ Π6- 
γοὲ οἵ πηϊηοία. Οτοα 51 ἰᾷπὶ ΠΡ ΠΙῈΡ {χὰ [ΟΥΓὰ 

65 5. ΠΤ ἃ 51115. {πὰ 6 15. Θπιοῖα 5 ἃ] ᾿ρ5ὰ 
511ἃ 5616 θα βίαι ἐΡαηϑηον 6 ει". 56 4 φαΐα 1πα}-- 
ΘΠ 10 115 4πὶ γα τ0Π6 οἵ ἀπ πη0 ῬΓΏΡΕΠΠ διιηῖ, ΘΟ Ὴ]- 
ΡΘΕ; ποηπα}}} Οἱ πὶ σφ ιπ δὲ ἀπ πηαΐτ1Π) 6556. εἴ 

γα ΟΠ 6 τι511Π} 6556 ΟΡΙ ΠΔ ΠῚ 511Π 5 510 τ 511}}1}} οἴ} 1} 

ΤΟΙ η0. ΘΧΑΙΓΑΡῚ Ῥόσδοὶ δὶ ἱπα!σπαιῖοπθη. Αἱ 

ΘΟΠΙΠΊΘῊ ἴι1Π} 6} 5101 65. [ΡιΠ]όβιιην. Ναηι μ]6- 
Τιιπη 16 ΘΟ ΡΓΠΡὰ ΠΡ} ΤΠ ΘΙΌΠΥ ΠΙᾺ ΠῚ ΘΕ θβιϊα Δ η1- 

ΤΆ ]1ὰ σϑοϊ τη νοσαΐ, τ δὲ πὸβ αἴσθιῈ 50] 6 Πλῖ5 : 

ΟἸν τα5. ΟΠ 15 Θοροϑϑὰ δὲ : οἵ, ΟἸν 5 ἃ ΡυΙπεῖρ 

᾿ιᾶπς γδηὶ ρϑεϊν!ι : {αῖρΡ6 οἰν!ταΐθιῃ Ιοοο ἱποο]α-- 

ΣᾺ ΠΟΠΙΪ ΙΔ Πλ115. Πα τι6 ἃ πτιπο τηοάπιηι ᾿η41-- 
ΘΠ Δἴ" ΘΕ ΠῚ. ΟΔΘΙ 11}... ΟἸΙΠῚ {π|5ΐεο Π6Ὶ 18 ἀ556Π- 

{{πππ|τιι ΘΙ οβίθϑ ροϊθϑίαϊος. Οπθηιδ πο τιη} Θἢ ΠῚ 

Θ Ἢ Ππ|ΠῈ Θϑὲ 1Π 625}15 5 ΡΘΙ τιΠπΠῸ ρϑοσαίονο ρωηϊ- 
το πΕἰλη} ἀσθηῖθ : ᾿ὰ πο τι6 ᾿πα Ἰσ πατῖο δὲ {1511-- 

τἴὰ 65. Βα ραν 115, 4π| ρ6ι ρϑοσαίιηι ἃ (ΟΠ τοΓῸ 
ἀοβοιιπε. 

571. ΕἸ δγιιπί τοι πὶ ψιαςδὶ εἐἰαπιῖα {ιαίοτις., 

οἱ σιιαϑὶ οὐἷδ ΘΥΤατι5, Θὲ τιοπὶ δΥῚἐ {πὶ σοησγοϑοῖ ; 

ἔα πὶ πόπῖο αεἰ ρμορτεζτιπι σιίιιτπι σοπινογ  αἰπι, οἵ 

μόπιο ἐπ τοϑίοποην σιίαπὶ οἰγταί. αμην ψιιϊΐ σα- 
Ρὲιι5 [ιογὶι, ορργιπιθίμτ : οἱ ψιὶ σοπαγοϑαίϊ {π6- 

τίπι, σἰαάϊο ἐαἀοπί. Εἰ Κἰϊος δογιιι αϊδοογρμθπί ἐπ 

ἰηγα σορυ]ατη χαὶ ἀπο γόσοπὶ παροξυσμὸς οχ ΠΟΒΓ 5 
β8ὸχ Νί55. δἀτάϊπη. 

ἑσυ- 

ἈΠὶ 
Εν εἰ ΞῊΝΣ Ξ 

ἰγεβ χαὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ διασωθῆναι, εἰ 

ἃ Ἀπεφαὶ ἔτοβ Πρτὶ χαὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν 

τοῦ διῶξαι, δἐ ποπιοὸ ἴπὶ γδίοποπι διιατιε Ομ αΐ. 

λιοπιο ἱπ "δ ϑίοποπε σιαπι σαίντιπι 56 γδοὶρίαί. ἴτι οαϊ- 

τἰ5 γον εἴ ἀρ ΤΙΧΧ Ἰορίειν καὶ ἄνθρωπος εἰς τὴν χώ- 

ραν αὐτοῦ διώξεται, 11 πο πιο κεἰ γϑϑίοπεπε δίαπι 6α-- 

»Ῥείϊοιι.. ΜΙ ἀαΐοιη γι ϊδίτηι!ς ΠῚ, ΓΥ̓Ροβστάρ]ος 4ε 

50 ΘΙΠ ΘΠ ́αγ6 γο]εῖσσο : 4πο 6 τι [αἰτ5 Γἀσογοπΐ, 1[ὰ 

οαἀϊδογιιηῖ, αἰ ἴῃ ΒΙΡΠ 15 Ἰοσοβθαξασ, 
« Ὁ͵ἵεγάας (ΟΠ νου πα. οὲ ορς βεοσπάμς χαὶ εἴ τι- 

νες, οἵ δὲ ψιιῖ οἶπι εἴς. Απφααπίο ροβὲ πο πὶ Νῆ55. χαὶ 

τὰς οὐσίας αὐτῶν προνομεύσουσι, ε΄ ορὲς Θοιῖπε εἰἰνῖ- 

,ίεπι. 

ο.38.η.- 
ξ: 

1. κδ.το. 

ν. 

ν. 15. 

ν. 16. 



δ42 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΝ 

ἐοπςρθοίαι ΘΟ ιν, δὲ ἀοηιος θογιι αἰἰγίρμίοπι, εἰ 

μαότοϑ ἱρσογιίπι ἰιαἰνενιιτεῖ. (υιὶ ᾽πὶ πιὰ Πτ15 ΠΟΒΕΠ11Π} 

ἀὐυα πη ΡΟ Π τὶ γ ΘΠ Ἶητ., ἴῃ ἰρθὰ δοῖθ οαάαῃε: 

«υἱ νϑρῸ {πρὰ 51] ΘΟ Πβα που η1, Πἰ ἀπιαϑὶ ἀαμλα]ὰ 

Γαρσῖαητ. ΑΠμμ] ἀπΐθηι {Ππ|͵|| γγαντάτιηι 65. να] 46 

οἱ ππϑιϊου]οϑιιηι,, οἱ οἷν ροάτ. νϑ]οο  τὰτθ ΡΓῸ- 

οα] Γπρὶτ, πθὸ συδά τη 556. σευ Ἰσῖταν φασὶ 

εἰαπιμία,, εἰ φιιαςὶ ονὶς ἐγγαθιιπεία. ΟΥ5 ΘΠ] ΠῚ ΘΧ 

56 ΠᾺ]Π]Ὸ πποο πονὶῖ ἃ ράβοσα θὲ πσι!α, θΘΡΒΟΙῸ. 

πος τατον 15. ἴῃς ΙΟΟἷ5 ΘΟ ΠΟΥ ΥῚ, ἃτιὶ 510] Ρὸ- 

{ἀπ} {προ ΓΘ’ : Πἰδὶ {15 Δ ΠΟΥ γ»αϑῖον, 41 ΘΠ] 

ἀδάπιοαι. Τα τι6. αἱ της Θυαπ!, [πρΊθηι αι θ πὶ 
Ρουῖπ 6 αἴάαθ ἀαηλε : (65 ΕΠ τα} γΘΡῸ ΔῈΧΊΠ]Ὸ 

ὁπιηΐ , [ἈΠ τὰ ΟΥ̓ 65. ΘΓ ιιη δ : ἀιο ΠΘμΙῸ 

511 4] δὰ5 ἀποδε. 1  σοτὶ ὁγεΐ αιιῖ οοπατοβθῖ. Τπὶὸ 

αἰπλϊϊ φυϊάθιι αἸβρο το ητιμ" ἃ ΡΟΥΘ ΠΙΘ ΠΤ} 1ι5 Σ τὶ 

νΘΙΡῸ {πὶ γοϑι πὶ [αϑυϊμῈ, ὙἸ ποθ ητα, ΟρΡΥ 6 η- 

ταν πι6 ἃ] ΠΟ5 ΕΠ] 15. : ἀυ την 15. ΘΙ 6... Οἱ ἀπ Χ Π1ὰ-- 

ΓΘ ἢ} ΠαΔη ἀλπ 5οο θα θ}. ̓ Πὶνγ 6 ΡΟΘΒ1ΠῈ, [Δ Π6Π 
Θά 1ο ̓πτουι τη. Ποῖ μι 46 που Π 485. ΘΟ] ΠΤ 05 

δἱ δου ΠᾺ5 ΘΟΥῚΠῚ || ἴῃ ΘΟ Υν ἸΓα 6 πὴ [που π1 05 - 

τα], ἰπ πη δά τιμὴ ργΟ ον. ΕἼΠΟ5. Θονι. «ἰἰβοθυ- 

Ῥθπὶ ἴμ ῬΑνΟΠίιηὶ ΟΟΠ15.,. ἀἰν ρ᾽Θπ τι ΘΟ ΠῚ 
ἀομιοβ,, δἵ ΧΟΡῸΝ. ΘΟΙῚΠῚ 5100] 10.515 ΟΠ ΠΟΙ ]Ο56 

νἹΠα]οαΡαηΐ. 

575. σοὸ ειιξοϊίαῦο υοὐϊς δεαος, τὶ αγϑθτ- 

{{πι τιοτὶ τρμίαπῇ . τιθὸ αἰ 1Ὸ ομτις Πανοτιῖ. .15- 

οὐι5 ἡειν ὁπίιιι ον ΘΟ, οἱ {ἱοτιινν Ὁ 5 ΤΌΤ ει 

σιοῖι ταὶ ου ο ιιτείτι1) : τθτι6. διρ ον {{ἰὶς τες ρατ-- 

δεπὶ οοιεἶὶ δοτγιιηι. ΤιοτσῸ ΓΟ ρΟΥῚ5 ᾿πτου 110 ἴῃ- 

του]θοῖο., αὰπὶ ἀρὰ]: Πἰδίονϊα., ΔΙ 6] ἴῃ ΑΒ ἸΟναι 
᾿πηρϑυΐτι. ἰπν βου. ΒΑΡΎ ]ΟΠ ΘΙ τ Θν θυ θ ΡΟ. 

Ῥνυοΐπάο ᾿ὐβαϊα ρυορ]θεῖα. τα 15. πλα] 15. θγτο- 

ΘΟΒ51} ᾿5Ρ ΘΠ 11 ῬΟΡᾺΪ σα ρ Εν τα θη. Βυαγβιι5. ἅπι-- 
τομλ ρόβὲ βάση ᾿5υ 6! 6} Πλα} 15. ΡΟδΕ. ἃΠῊΪ5 

δοιμρουϊαμίαν ΔΙΘαΪ Αϑϑυυδ ΘΠ απ πε} |556. 

Τίαψιιο σαρτ νΟυῖιπὶ 50] πο π ΘΥΘΡΘοΙδ ΕΟ οδὲ υἱη- 
ἀϊοίω ρορυϊιμι 5ΡᾺ 6115 νθχαῖολθηι. Ὀρονΐ ἀρρνο- 

Ππιϑηβιιγοο. ϑιιδοίίανο, ἱπαιῖς, νονὶς Ἡθάος., αὶ 

ὭΘ΄αΘ. ἁὐθθηἴο,. ΠΘΙΠΘ ΔΙῸ Πρφοΐθπ μι. ΝΘαιΘ 

νοβ, ΒΑΡ ]ΟΗΙ , αν τ Ἰαγτι ὙΘΘΕΡΑΡΊΠ]Ὶ οορὶὰ ᾿π- 

Γ Οσάϊοοβ 4παῖαον παρατάξεως ἔπεσαν. Ῥάι]Ὸ ᾿πἴτὰ 

αϊογάαο (ΟΠ ΡΟ παι δὲ Βορ. βοοπηάις ζῶον ἐστι χαὶ 

δειλύν. γοχ ἐστὶ ἴῃ ο1ὶ5 ἀεβι ἀγα θατατ. 

581. Με5. φααΐαον, ἈΠῚ ἄπο ὡς ἂν δορκάδες, ἘΔ 

διαφεύγοντες, φεύγοντες μὲν ὡς αἱ δορχάδες. 

" ἘΦΗ εἴ ἴχο5 Μ55. ἀλλ᾽ οἱ μὲν διασπαρήσονται. Αἱ 

(9}}». Ξεοιιμπ5 αὐὶ πῃ σοπίοχίιι. 

ὑ Τὰ 55. «αϊθιιβάαπι τοι ἂς ἴῃ ΒΙΡΠτς Ιοσῖταν ἰδοὺ 

γείρω, Ποοο διιδοῖίο. Ταῖτὰ (σή τϊοος ἄτιο οὐτπὶ “15 

ἐλεή σουσιν, ΑΙ φααίαον ἐλεήσωσιν. 

" 

πὺ 

5. ΒΑΒΙΗΙ ΜΛΟΝΙ, 

ΕΣ ἼΕΣ: : ἘΣ 
τῶν ῥάξουσιν ἐνώπιον αὐτῶν, χαὶ τὰς οἰχίας 

, 3 ἘΣ 
προνομεύσουσι, χαὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσιν. 

χεῖρας 

θόντες, ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς π᾿ χξεως ' ἔ - οὗ δὲ ἘΘΣΔΙΕ ἧς τῆς παρατάξεως ᾿ ἔπεσον" οὗ ὃξ 

Ἐπ μν ταν περ τετ αν Σ 
Ἐν τῇ ἐφόδῳ τῶν πολεμίων οἱ μὲν εἰς ἐλ- 

᾿Ν Ψ ἘΞ, ε Ν, Ὁ ἢ’ 3 , ». , διαφυγόντες, ὡς δορχάδιόν εἰσι φεύγοντες. [υὐπτόη- 
ΓΟΥΡΕ ΡΤ ΓῚ τς ΤΩ ΡΝ ΙΝ Ἐ 

τὸν δὲ τὸ ζῶόν ἐστι χαὶ δειλὸν, χαὶ δι᾿ ὀξύτητα τῶν 

ποδῶν ἐπιπολὺ φεῦγον, καὶ οὐχ ἱστάμενον. Γἔσονται 
ἘΣ ΕΑ “5 Ἔν ᾿Ω ΥΩ Ὁ 

οὖν ὡς δορχάδιον, καὶ ὡς προῦατον πλανώμενον. Καὶ 
7 Οὐ Η͂ Ὁ. 7 51» , ὙΟῸΣ Αἵ τξι- Λε ἔς 

γὰρ ουόξυιαν οἰχειαὰν συνεσιν ξχεξ' το προύατον προς 

Ἐκ τ ΩΣ ᾿Ξ Εἴ , Η ΑΝ ἜΞΕΕΣ 
τὸ ὁρμῆσαι μὲν ἔπι τὰς τροφίμους νομᾶς, αὐλισθῖ - 

ἰῇ 5. , 5 ΄ Ἂ ΘΟ Ὁ τις 5. 
ναι οἐ ξεν τοποῖς ἀσφαλεστέροις, Ἢ πότον ξαῦυτοις ἐχ- 

Ὁ 2᾿ , τ “» - 

ζητῆσαι, ἐὰν μή τις ἡ ὃ ποιμαίνων, χαὶ ἐπὶ ταῦτα 
αὐροω α 
διαφεύγοντες 

"Ὃς Γ ν 
ὡς τὰ πρόδατα τὰ 

σ΄ ᾿ ΨῈ, “. 
χαθηγούμενος. σονται οὖν οἱ τότε, 8 

δῦ « » ΓΝ »ο5.Ρ 7ῃ ὉΙΑ 

μὲν ὡς οορχᾶοες, αὐοοήθητοι ὃξ 
Ἄ , “ ἔς Ἐρτξν 5 σ Ν 

πλανώμενα, τῷ μὴ εἶναι αὐτῶν ἄρχοντα: Καὶ οὐκ 
ἵ ; ἜΣ ἘΤΟ τ ΤΥ ΝΘΕΝΆΝ , 

σται ὃ συνάγων, ἢ ἀλλ᾽ οἱ μὲν δειλοὶ σπαρήσοντα! 
ΠΟῪ ἣν -- ᾿Ν «Χ ᾽ν - ΄ 

ὑπὸ τῶν διωχόντων, οἱ δὲ χαταλειφθέντες ἡττηθή-- 

σονται ὑπὸ τῶν πολεμίων : χἂν δυνηθῶσι συστῆναι, 

χαὶ χοινωνίαν τινὰ βοηθείας ποιήσασθαι " ἀλλ᾽ οὖν 
ΠΌΣΙΣ τῷ ον , ᾿ 5 , 

μαχαίρᾳ πεσοῦνται. Εἴτα λέγει τὰ ἐλεεινὰ πάθη 
ἐπ ἐλ ἀρ ϑμθοςς ἜΡΡΕΙ ΡΩΝ ΤᾺ 

τῶν ἐξάνδραποδιζομένων. 1ὰ τέχνα αὐτῶν ράζου- 
Εἰ Βα Ἔ ἰδεῖν: , ι 

σιν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τῶν γονέων, χαὶ τὰς 
΄ » οἷ 

ι" τὰ ΑΥ - - 

αὐτῶν διαρπάσονται, χαὶ τὰς γυναῖχας ἐφ 
ἥξω, . 

προς ξαυτοὺς μεταστήσουσιν. 

ΞῈ ἘΠ ν , Ἶ Ὡ 
) ϑμῖν τοὺς Μήδους, οἵ οὐ λογίζον- 

ἘΡΕΣ διὰ τ ΠΕΣ ΧΣΝΘΤΑΣ ΉΡΕΣ 
ται ἀργύριον, οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσι. 'Γοξεύ- 

, ἥ ι ᾿ ἜΔΕ τ 
ματα νεανίσχων συντρίψουσι, χαὶ τὰ τέχνα ὑμῶν οὐ 

3 , ΠῚ - ΄ , 
(ἡ ἐλεήσουσιν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέχνοις σου φείσονται 
᾿ ΓΣ τος Ὦ ΠΝ ἔτος ΟΥΡυγ ἢ , ε ε 

οἵ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. Πολλοῖς ὕστερον χρόνοις, ὡς ἣ 
Ἑ ἔ δ όδχε ς Νγὃ πῷὸδ ὁρΤουδὴὲ, τῶ τῷ 
ἱστορια παραφεοῦχὲν; οἱ δ ηοοι τ σρχη τῇ τῶν 

, 
τρέψαντο αδυλῶνα. , 

Ἀσσυρίων ἐπέ 
ἘΞ τος ῃ ἴξαις ὙΠ τα ΤΥ δὶ τ 
ἔστι μὲν οὖν ἣ προφητεία τοῦ “Ἡσαΐου " πρὸ ποὰ- 

εντο; χαὶ κατε 

τες ἌΡΑ πσλνγαν Ὁ ; ; 
λῶν γενεῶν τῆς τοῦ Ἰσραὴλ αἰχμαλωσίας. Πάλιν 
ἊΧ ᾿ Ν 3 ΔᾺ - [ς μὰ π᾿ ἐπε , 

δὲ μετὰ τὸν Ἰσραὴλ πολλοῖς ὕστερον ἔτεσι φαίνον- 
ὡς ΝΣ ᾽ 

ται οἱ ΜΙ δοι ἐπιστρατεύσαντες τοῖς ᾿Ασσυρίοις. Πα- 

ραμυθία οὖν τῶν αἰχμαλωτιζομένων ἣ προσδοχία 
ἔδεε τς ἢ Ὃ . 5 λὰ Σ πῇ ὍὉᾺ ᾿ 

τῆς ἐχδικήσεως ἢ μετ᾽ οὐ πολὺ καταληψομένης τὸν 
πἰδεν τὶ μν ἘΠ ἩΣΕ ΣΝ Ἢ τυεβον τ ταὶ 
᾿αὺν τὸν χαχώσαντα τὸν ᾿Ισραήλ. ᾿Επεγερῶ, φησίν, 

Ἔ Ξ' 3 , 
ὑμῖν τοὺς Μήδους, οἵτινες οὔτε ἀργυρίῳ παραπεισθή- 

σονται, οὔτε χρυσίῳ. Οὐδὲ δυνήσεσθε ὑμεῖς, οἱ Βα- 

ἃ Πρὸ πολλῶν γενεῶν, πιειϊεὶς αἰαζίδιις ριρεδοοὶξ οἷο. 

Ηΐϊς Βαβι πὶ ᾿πΠ1σο πα ἀσοιϑβας (οπηθείκιις. ΕἼ α5 

μας ϑιπῖ, Ποπ βαϊὶς αὐνενεῖδδα νι οίμ)" Μβακίίδις. 

“Ναπὶ ἴρδα Ἑκαϊα αἰαίε ἐαπϑδίαζιις ἐπὶ ]1ογαεί, “Ζεϊιας 

γ6 56 “μάα; ἰρ5ε ψιιοψια “ιάας ποπὶ πεῖτο ροσὶ, ἐα- 

φεϊποῖο Πεοοῖια. Αἴ εἰ ποθὴ αἰϊαπᾶς, δὲ ἐσ ὁ] πβπιοάι 

ἴαπαθα ὀγγα 5 ἀἴβοογο ρμοΐοναϊ Υἱν ἄοεῖας, πο (οπι- 

πιοαἑασίαιν ΒΆ5Πο Μασ θο ἀὐἸυοἄτπιπὶ ποσὶ ο556. 

οὖ πολύ. Ἑαλ εἰ Ἀςξ. » (οαϊοος. φαϊπαιο οὐ νυ. 

ῬΥΐηνι5 τῆς μετ οὐ πολὺ. 



" 

ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ 

τῇ περιοι 
παρ᾽ αὐτῶν τὸ μ. τὸν 

μένοι περὶ χρήμα 
Διόπερ οὐδὲ ἐν“ τοῖς πλέμαις περῖσι πῶν 

οὐδὲ ἀσχολοῦντ ται περὶ τὴν λείαν; χαὶ 

ῥυλώνιοι, ἐξωνήσασθα: 

ἐ γέρεὶ εἶσιν ἐπτοη- 

οἱ ὑπερπλουτεῖν. 

ται ὑπὸ τῆς 

νεχροσυλίας, 

τὸ λαμδάνειν παρὰ τῶν ἑαλωχότων ἀγενὲς οἴονται. 
» . ᾿ ΄ - ΓΗ ΟΞ ͵ ᾿ 
᾿Αλλὰ τὴν τοξείαν τῶν παρ᾽ ὕμῖν νεανίσκων συντρί- 

΄ ᾿Ξ - - 
Ψψουσι, χαὶ οὐθένα οἶκτον, οὐδὲ φειδῷ ποιήσονται τῶν 

νηπίων. Τὸ δὲ Μήδων ὄνομα μεταλαμδανόμενον ση- 
΄' 2 Νι Ὁ Ὁ 3 " «ες ἈΝ 5» -- λα. 

μαίνει ἀπὸ. ἱκανοῦ. Οὐχοῦν ὁ ἱκανὸς ἐν πᾶσι χαὶ δυ- 
ἀπ τονε ᾿ ΕΣ, ἘΣ - ν ΄ 

νατὸς ἐπάγειν τὰ ποὸς ἀξίαν, οὗτος χινεῖ τοὺς Μ6- 
Ν ᾿ Α Α , -- 

δους. Ἢ τάχα ἐπειδὴ ὃ Μαδαεὶ χτίστης ἐστὶ τῆς Μη- 
΄ φι τ 

δέ ιας; ἑρμηνεύεται δὲ οὗτος “ ἐχμέτρησις, λέγοιντο 

ἂν οἱ δοι ἐπάγεσθαι εἰς τὸ χολάζειν ἐμμέτρως 

τοὺς χακῶς βεδιωχότας. Διότι ᾧ μέτρῳ ἕκαστος 

ἡμῶν μεμέτρηχεν, ἤτοι ἐν τῷ κατορθοῦν, ἢ ἐν τῷ 
, Ἄ “ - » Ἄ ᾿ “-ὔἉ 

ἁμαρτάνειν, ἐν τούτῳ ἢ τὰ τῆς ἁμοιδῆς, ἢ τὰ τῆς 
Ἴ Ἀγαασα Ἕ 

χολάσεως ἀπολήψεται. Τοιοῦτοι δὲ οἵ “Μῆδοι οὐχ ἐλεή- 

σουσι τὰ τέχνα τῶν Βαδυλωνίων,, οὗ 
ΝῚ σθαι “ χαταδέξονται. Τάχα δὲ τέχνα τοὺς καρποὺς 

}} - - - 
χαὶ τὰ γεννήματα τῆς Βαδυλωνίων ὁ ψυχῆς νῦν φησιν 

2ὲ ὉΞ τ περιποιήσα- 

ἣ Γραφή. Τοιαῦτα νομίζω εἶναι καὶ τὰ τοῦ μασσρι- 

ζομιένου παρὰ τῷ Ψαλμῷ τέχνα, ἐν ᾧ ἡἣ μὲν γυνὴ 
Γ 3 "- ψάσνετο ἣ σοφία ἐστὶν, ἥντινα ἐχζητήσας νύμφην ἠγάγετο 

ΑἹ , - ͵ Φ 

χαὶ σύνοικον ἑαυτῷ ὃ ὁ Κύριος, γενόμενος ἐραστὴς 
“- ὔ' 2. ὦ 5 φἰ οὖς 

τοῦ χάλλους αὐτῆς᾽ οἵ δὲ υἱοὶ, 
- , Π , ᾿ , ἐῚ χαὶ τῆς σοφίας ἅμα συνελθόντα. Περὶ τούτων οἶμαι 

- ων, 35 “ὦ τι - , ρις - ΄ 

τῶν τέχνων εἰρῆσθαι ἐν τῷ ρλς΄ Γαλμῷ - Θυγάτηρ 
Ἃ-" , ΄ ΓΙ - 

Βαῤυλῶνος ἣ ταλαίπωρος, μαχάριος ὃς ἀνταποδώσει 
δ ταν , ,ὔ Ἃ» ΄»Ν [ - , 

σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωχας ἡμῖν. ΜΙαχά- 

ριος ὃς χρατήσει,χαὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέ- 
, Α ῳ ὧδ Ὁ 

τραν. Ταύτην γὰρ προβλέπειτὴν ἡμέραν τῆς ἀνταπο- 

δόσεως, καθ᾽ ἣν οἱ Μῆδοι χρατήσαντες τῶν Βαδυλω- 

, “- - 
τὰ γεννήματα τοῦ νοῦ 

Ι}) 

νίων, οὐχ ἐλεήσουσιν,οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέχνοις αὐτῶν φεί- 

σονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν. Σχόπει δὲ ὅτι ὁ Ψαλμὸς μα- 

χαρίζει οὐ τὸν ὅπωσδήποτε" τέχνον Βαδυλώνιον ἀνε- 
λόντα, ἀλλ᾽ ὅτι πρῶτον μὲν θέλε: τὰ νήπια αὐτῶν ἄφα- 

νίζεσθαι,τὰ ἀρτιγενῆ, μὴ ἐπιτραπέντα ἐλθεῖν εἰς αὔξη- 

σιν, ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον χωρήσῃ τῆς πονηρίας δεύτε- Ε 

ς Ἀεοοοπῆον Οομθεῆκι οάεχ εὲ ἄπο (ΠΟΙ Βογεϊηὶ 

οι ὁ 115 ἐν τοῖς πολεμίοις, ἱπίεν" Πιοσίε5. ΑἸῖεσ 6785 

Οὐάεχ εὲ Ἄδα. «υαγίις ἐν τοῖς πολέμοις, ἐπ Ῥεϊις., 

5ῖνε ἐπ ριερἰϊίς. 
Τ ΓΟυά. 494 βίαν. 

4 Ψείογεβ φαδίθπον Πργὶ ρσαῖε (οι θεῆβίαπος ἐχ- 

μέτρησις, ἙΔΙΠ ἐμμέτρησις: ϑιαῖτα Οοάεχ τσ. εἴ 1 

ἄυο ἈερΡῚ φαοχας εἰς τὸ χολάζειν ἐν μέτρῳ. Αἴ ἐεττου- 

γυἱοϊαπιις εἴ ἄπο (Ο] ογ πὶ εἰς τὸ χολάζεσθαι 

τρως. 

ς Απεϊαιῖβοχ Πρτυὶ χαταδέχονται. ΔΙῚ χαταδέξονται, 
ΓΙΤΕΝ 

ΓΑν σα] 5 αα ἤτειις οϑὲ ἀπίθ γος ο πη 

ἐμ! ἔ 

σοφία οχ ΠΡτῚ5 

δη9 

τ Πἰ τα ἔθ αν ΠΙΔ]ΙΟΥ). ἃ}} 0515 ΘΠΠΘΙῈ ΡΟ ΘΙΊ5. 
Νάτο δηΪπι οἷβ ρθοι δ 5 πὶ Δ πη] ΡΠ ΟΠ], απιοεὶ 

Θὲ ᾿ρ5ὶ πὲ ὀρ] θη ββίπη!. ΟἸΔΡΥΌΡΙΟΡ πΘήτι6 ἴπ 

ῬΓΘ 115. ἐἰἸβΈν ἃ Π 1 Π 1} ΠΟΥ ΠΟΥ ΠῚ ΘΧΤΙΨΠ5 : ΠΘΊτ6 

ἀδεποπῖιν π᾿ ργθάα ἀσοπάα,, ἱπὶὸ ἃ}} 115 αὶ 
ΘΑΡΕ διιπὲ Πα] ἀσοῖρογο, βογάϊάπιπι ραίαπξ δὲ 
Ἰσπάντιπ). 564 σα σ! Γαγ πὶ ἀγίθι Δ Ο] ΕΒΟ ΘΠ ΓΠΠ1ΠῚ 
γ ΘΒ ΤΟΥ οοπίθγοηξ, ΠΘι6 π|]0 πηοάο πηΐβογο- 
αι η ταν" 1 ΓΔ ΠΕ ΠῚ 5, ΠΟ τ6. εἶδ ρᾶγοθπε. ΜΘογιπι 

ΔΌΓΘΠῚ ΠΟΙΊΘῊ ΓΑ ΠΘΕΠΠῚΕΠ1ΠῚ 51 5 Π] Πα « σε {Π]οἱδπιϊ. 

Ουἱ Ἰασῖτιν 50 Ποῖ θ πα δϑὲ ἴῃ ΟΠΉΠΙθι15., ἃ0 ΡΓῸ Τη6- 

τἶτο νίσθι τά άθγο μοΐεβί, μἰς οἷδε δὲ ἀδοθυϑὶὶ Μ6- 

ἀἄο5. Ατπξ ἴογθ φαοηΐαπι Μία αἱ Μϑάϊ: σοπαϊἴον 
ε(Πἰς δαξθπη δὶ ᾿πιουρυθίθυῖθ βοηδὲ εἰζηιοτιϑίο-- 

πόθι ᾿ ἰάθο ἀἰςὶ ροβϑιης Μ6ά] ἀσοῖ ἢ [π]556. τ ρο- 
πᾶ5 46 115 {πὶ ποιοῦ δἰ ΡΟΓρΟΓᾺΠπι υἱχϑγᾶπε. 
ΘΧΊσΟΓ ΠΕ ΟἸΠῚ ΠΙΘΠΒτΓὰ : {ΠἸΟΠἶδ πὶ ἥτπιὰ ἴπ ΠΙΘΠ- 
5:1τἃ 4 πΠ]564π|6 ΠΟΞΕΓΌΠΗῚ ΕἸ ΠΊΘΗ 5115 ἔπ τ, σῖγα ῬΘΠ6 
ἀσθη6ο, 5ῖνε ρεϑοοαπάο, ἴῃ πᾶσ᾽ τι ΡΥ ΘΟ ΠΉΠΠΠῚ ἅτ 

ΒΠΡΡΙΠοἴπτη γθοϊρθῖ. Τὰ ]65 ἁπΐθμῃ βιιηξ ΔΙ6 1: πὸπ 

τ 5ογθ θυ πίπν ΠΠ1Ὸ5 ΒΑΡ Υ]Οπίουττη : ΒΘ 6. 605 
ϑαϊνοϑβ οἵ ᾿ποο  ΠΠ165 ΘΟ ΔΡῚ ρας θπίαγ. ΕὈΥΓΘ ἀτι- 

ἴδ πὰ ἔπιοιι5 [δ πιβ 116 Δ ΠἾ πη: ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΟΓΙΙΠῚ ΠππῸ 
ϑουρίαθγα ἢΠΠ105 ἀρρε}]αῖ. Οὐ πϑιῖαπ) ΠΠ105 6115 {πι] 

ἴπ Ῥβάϊηο γε Ἰοαῖαν Βθδίπιϑ5., [4165 6556 ἈΓΡΙΠῸΓ : 

ἴπ 41πὸ πηι ]οῦ {αϊάθιη βαρ θπεϊα δϑὲ., {πιᾶπὶ Δ ηι- 

θὲντε, φυδπηι6. πχΟγΘ πὶ ἄπιχῖξ., δὲ 5101 σοπίι- 
Βδγπαίθπ οἰθοσῖς ΠΟΠΉΪΠιι5., ΡῈ] ἢν ἐπι 1 π|5. 6115 
ἈΤΏΟΓΘ σαρίτ5 : ΜΠ γΘΓῸ ϑιιηΐ τη ΘΠ 15 οἴ 5ᾺΡ 1 ΘΠ Ε:6 
[δετι5. δἰ πααὶ σοθιιπίθβ. Π6 Πῖβ., Ραΐο,, ἴῃ ῬϑΆΪΠΊῸ 

ΟΧΧΧΥΙῚ ἀϊΐϊειιπ οϑὲ : ἔα Βαθγίοπὶς πιίσοτα,, 

Ρεαίιις φεὶ τείγίϑιιει {ἰδὲ γοιγιίντιείοτιετα ἐπιαπὶ. 

ψιιαπι τοιγι νιεϊσιὶ τιοῦῖς. Βεαίιις5 φιιῖΐ ἱεποΡῖξ, οἰ 

αἰϊες ρατγντῖος ἰὸς αὐ ρείταπι. Ῥτονιαθε 91- 

ἀαϊάσθπι ΠΠ πὶ ν]οῖ5 γοροπάθπξ ἄϊθπι ἴῃ 4ὰ Μοὶ 
ΒΑΡ Υ ]ΟὨΙΪ5 5 ρ γα 15, που Γ ἴα πα}}1ὰ σομημηο-- 
γε θυ πίι , ΠΘΉ 116 ̓ρβουιιπι {115 ΘΟ] δογιιπ ρᾶν- 

οοπῖ. Αἰέθπὰ5 ἀπε πη γε] 1πὶ ̓ 5Δ] Πηπ πὶ ΡΓοθἴσαν 6 
Βοαξιιη, ΠῸΠ δα πὰ 41| ΦπΟ το τη ΡγοΪθπὶ Βαὰ- 

ΡΠΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΛΡΌΤ ΧΠῚ- 

σεξεγθιιβ. 

ἘΞ ἘΔ1Π εὲ ἔγεβ Δῖββ. 

γιειογ ἐπι ἐπῖς ΕἼπις ἀτπογε δαρίμς. ΑἙ αἀἴογχας (0]}. 

Ὁ ὁ ἑαυτῷ ὁ δίχαιος γενόμενος, ἡειδέτις 

εἰ Βεσ. βεσυπάιιβ ἑαυτῷ ὁ χύριος γενόμενος, Ποπεῖπιις 

μείονα ἐπῖς ἐἦπι5 ἀτποῦα σαρέτι5, αἴ ἴπ τεχκέιι. Ργοοο- 

Ῥὶας φυϊάεπι Ἰδοξϊοπὶ ῥυοτῖ ἔανοξ ρας. 210, Ξε4 α- 
τηθη Ῥοβίθεϊογοτη ᾿τιββίατε σθηβιίτητιβ, {πος Ξογίρίοι 
τεβρίοοτε υἱἀθαΐιτ δα σεγβιπῃ 132 Ῥβα]τηὶ 4Έ : δὲ δοη- 
σιρίδεοῖ γα ἀδοοιθπε ἔμπιπε : “τιοτείαπι ἴρδε ἐς 1)0- 

πεΐπιις ρει ἔππι5, εἰ αεἰογανπτιτῖ διισι. 

᾿ δὶς (οάϊοες5 φυίπαις. ἘΔΙΠ εἰ Βερ. Ρυΐπηις ὅπως 
δήποτε τέχνα ἀνελόντα Βαθυλώνισ. 

Ρεαὶ. 
12. 
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Βυ]οπίογιιμ. ἰμ τον Του τ 561 ρυϊπλῖην αυϊοιι 

γ ]16. αὐ βάν. ΘΟΓΙΙΠῚ ΤΟΟΡΠ5. ΘΝ τυπιοϊἀθη- 
ταν, πος ἈΔΟΙΘβοονο ᾿ΟΥ ΠΝ Πα πτα", πὸ ἃ πιαϊο- 

γδὴ ΠΟ]. απ ρονυνπίαπε : ἰοῖπάθ νοτος αὶ πὴ 
ἀπόάαο πιο Ἰπτου λαθεῖν". ΒΊθηἶπι, οὐ αἰἴοῖ] 

Ῥοαίαπι,, 41 50 ΡΟ] πὶ πηθ ἢ 115 ΘΟ [δὰ {πιὸ Βα ν - 
Ἰοηΐα ἀϊοίτυιν, τοπιου τ, δὲ ῬΥῸ 8118 δα ρίοπεα ἴῃ 

Ῥοϊοϑίαϊοπι βιὰ πὶ το οσου, ἂς ἀοίποορ5 ΘῸ5. αὐ 

Ῥεῖγαπὶ 4156 011. Τὰ πὶ νογῸ ἴσ οἰΐαπη ΡΟΙντο πὸ- 

πΐπο ἐπι} ποθ τι5. ὁοὲ ΟΠ βιιβ, Οὐἱ οπΐπν ἀο6- 
πλατα ῬΓανὰ, ΟἸΠΠῚ ψΟΥΡῸ νου [115 ΠΟΙ ΠΕ, 15. 1α- 

Ῥυ]ο 5 ἰπίαπτος ΑἸ ΠΠἀϊ ἀα ροίγαπι. Ῥνοΐπα6 5] 00} 

ΒΑΡ υ ]οηἶ5 ΠΠΤῸ5. σἰσπ  Ποο θαι" Περυ τ σουιιπι εἰοε- 

παῖ, {πῶ φηϊπλιη ΘΧΟΙρΙΘΠΕ5. ῬΟΓ ΠΕ τ 

ἦπγο ορείπηο ΠΠῖτ5. ΒΑΡΎ] ΟΠ π5. ἈρΡΥΘΙΘΠδι15, δα 

Ῥοίχαπη 4] ΠΠ 6", 

“τό. Εἰ ογῖι Βανγίοπ, ἡμα πυοσαίν ἱποῖγία α 

τόρ Ο)ιαϊἀροσιιπι., ἡιοπιαά ποθεν σιν ονει 

7 6ιις δοίοπιαπι οἱ (ὐοπιουγίιαπι : ποι Πα αν - 

{{) ἐπι αἰ ογπιίηι (θπιριι5 : πϑήπ ἱπργοεϊἑοπίτα" ἐπ 

δάϊπ ΡῸΓ τπιιῖίας ροπογαίίοπος,, πϑήϊι γατιδῖ 

διπὶ ρϑγ θάπι “ἴγανος, πιθηπ6 ρμασίογος γημῖο- 
σοοπί σι θα. 111 ἀσοινανιιπι ἐνὶ ὑεσιΐαο; εἰ γορίενιι- 

{τ οπιις σοπίψιι. 11 τοψαϊοσοοπι νὶ δίγοπος, οἱ εἰ- 

τποπῖα ἱνὶ «αἰτανιιπί; εἴ οποσοπίαιτί {ΠΠ 6 μανῖ!α- 

Ρεσι : οἱ πιἱϊΠεανιιπι μον πασεῖ ἐπὶ ἀοπαῖνμς οο- 

σιίπι. Οἰτο νοπῖοὶ, οἱ πον (αγεανί ; οἱ εἰ ἐγ "5 

σιοπ εἰοπρσαιηαατ, ἘΠ 566 ΨΟΥΡῚ5 ΘΠΑΓΤΑΓ ἢ] δσίδτη 
ΒΑΡ ]οπ5 σοπα οποῖη, ΕἸ “πο πίαπη ᾿ΥΠΟΥΊ 5 σ᾽ο- 
τα: γοσουάδιϊο ἀρὶς ΘῈ σοι ΠΟΥ ΘῈ γε ΠΟΤ ΘΠ ΠΙ5..) 
ἄοοεῖ ἃ {πλ}1 σίδτηι αὐ {πᾶ} 6 πὶ 6] αρδ5 51} [πηπη1:-- 
ταϊοπειη. ΕἸ σγί!, τπαιτε αν γῖοπ, “μα ϑοσα {1 

ἱποῖϊγιία. Πος [τ ταἀπηήπᾶπι ργοργῖιπι σορηο- 

Τη6η., εἴ αν οπηπῖ} 15 νοσΆ α τ σππὶ πα πηρη- 

ἴ0 Π1|ο, ανγίοπ ἱπεϊγία. απο αὐΐοπι εἴροσγαιϊ 

φοἸερογγίπηατη τοχ πα] ἀσρονητη., ἀπο, τη} 15 
ονεγϑίὶ8 ἃ Πρ Γα5., ΠΑΡ ΓΝ ΟΓΙ ΠῚ. Ὑ͵ΓῸ5. 1Π ΘᾺ ΠῚ 

{ΓΑ Π5Γ}15561, φάτ ἀρηη 16 ΠΧ ΧΊ556Ὶ τη ΠῚ }115 
Ἰπροπῆθη5., ΘΕ τπᾶρπα ΓΙ] ΠῚ ΤΠΔ ΠῚ ἹΠΒΊΓΠΟΙΑ, 

 ΓΟοά. 494. σπῖτι 7Ζτι,7 “ 

1 [Δ Με:5, οτηπεβ, ἘΠ τὸν χρατήσοντα, Μοχ {τὲ5 

Μ55. ἔπειτα δέ, Τλεεθε νόσαϊα δὲ ἴθ ψα]σατῖ5, δή δεπι 

ἐαπι προσαράσσων αὑτόν, ες, ρτίπιαα, σοπῖτγα ἀο ΔἸχη 

(οτηρεβοίη5, αὑτῶν, Ἀερ, 4πατίπο αὐτῷ, ΑἸΗ ἡπαίσον 

Μς-, αὑτὰ, Ρεέπε. 

“ ψείετεϑ ]1ἡ1ποὲ ΠΡτῚ ἐδαφίζεται, 

»(οὐϊοεν 4πἴπημε ἀνσπαύσωνται, ἘΔΤῚ εἰ Βερ. 
ἐετίῖαϑ [σατη ΠΙΧΧΊ ἀναπαύσονται, 

« ΠΙα, ταχὺ ἔρχεται ναὶ οὗ χρονιεῖ, τερεσίασξησ ἐ{ε1.' 
ἄετα ἀρ ΤΠ, ΧΧ,, τα. σὰρ, 14; κε νεῦρα δὲ φυσι ω, 

καὶ αἱ ἡμέραι αὑτῆς (Ἡί αὐτῶν) οὗ μὴ ἐφέιουσθώσιν, 
ἀρ εοϑόδετο τεοτὶ ᾿εχηηξαγ, Ῥγαίεγεα τποτεῖ ΝοΡί- 

ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΝΜ 8. 
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ἰ«᾿ 

ΑΞ ΜΛΑΟΝῚ, 

ρον δὲ, " ὅτι οὐχ οἴῳδήποτε τρόπῳ ἀναιρεθῆναι. 

Μαχαρίζει γὰρ τὸν ' χρατήσαντα χαὶ περιγενόμενον 
τῇ ἑαυτοῦ σοφίᾳ τῆς τεχνογονίας τοῦ συγχεχυμένου 

νοῦ, ὅστις ὀνομάζεται δαδυλώνιος᾽" ἔπειτα δὲ προῦ- 

αράσσων αὑτὰ τῇ πέτρᾳ. Ἢ πέτρα δὲ καὶ ἐν τούτῳ 
ὃ Χριστός ἐστιν. Ὃ γὰρ συγχρούων τὰ φαῦλα δόγ- 
ματα τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας, οὗτός ἐστιν ὁ τὰ Βα- 

βυλώνια νήπια τῇ πέτρα " προσεδαφίζων, [“ἱ οὖν 
τέχνα Βαβυλῶνος, τὰ τῶν ἑτεροδόξων δόγματα συγ- 

χέοντα τὴν ψυχὴν τοῦ παραδεχομένου" χαλῶς τὸ 
᾿ὐαθυλώνιον τέχνον χρατηθὲν, ἐδαφίζοιτο πρὸς τὴν 
πέτραν. 

Καὶ ἔσται Βαδυλὼν, ἢ χαλεῖται ἔνδοξος ὑπὸ βα- 
σιλέως Χαλδαίων, ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὃ Θεὸς 

Σόδομα καὶ ΤΓόμοῤῥα" οὗ χατοιχηθήσεται εἷς τὸν 

αἰῶνα χρόνον, οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἷς αὑτὴν διὰ 

πολλῶν γενεῶν, οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὑτὴν Ἄραθες, 

οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ " ἀναπαύτωνται ἐν αὐτῇ, Κααὶ 

ἀναπαύσονται ἐχεῖ θηρία, καὶ ἐμπλησθήσονται αἵ 

οἰκίαι ἥχον, καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ Σειρῆνες, καὶ 

δαιμόνια ἐχεῖ ὀρχήσονται" χαὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ 

χατοιχήσουσι, χαὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς 

οἴκοις αὐτῶν, “ Ταχὺ ἔρχεται, καὶ οὐ χρονιεῖ' καὶ αἵ 

ἡμέραι αὐτῆς οὗ μὴ ἐφελχυσθῶσιν, ᾿Ιπὶ τούτοις 

διηγεῖται τὴν ταπείνωσιν τῆς αθυ)ῶνος, Καὶ 

ἐπειδὴ σφοδροτέραν 4 ποιεῖται τὴν ἐνέργειαν [καὶ] 

ἡ ὑπόμνησις τῆς πρὸ τούτου δόξης, δείχνυσιν ἀπὸ 

οἵας χαταστάσεως εἷς οἵαν ἦ)λ0ε μεταβολήν, Καὶ 

ἔσται, ψησὶ, αθυλὼν, ἢ καλεῖται ἔνδοξος, Ὥσπερ 

ἴδιον ἐπώνυμον ἐγένετο τοῦτο, χαὶ πάντες αὐτὴν 

μετὰ προσύήγιης ὠνόμαζον, Βαφυ)ὼν ἡ ἔνδοξος, 

᾿Κποίει δὲ αὐτὴν περιθόητον ὁ βασῶεὺς τῶν Χα).- 
δαίων, τῷ, πολλοὺς καταστρεψάμενος, εἷς αὑτὴν 

Ἰΐι5, πρεο ἔρβα γεῦρα, ρει σγηματηυο ἀρ Ῥέοσο- 

Ρίυπε ἀρ! εγίβεῖβ. ποΐεηί αν, (' Ογγ]ο σον εν, Αἐ- 

σοῦ! στίαπε, {πο ἀη ἘΠΡΕΡΗ ἐὐοπνπνση αγ15 ΓΙ ΠΟ 

ποτὶ ᾿πνεηίαηταν, Μίγασ αὐ στη συΐήμασι νον! ποὴ 

ἄγρει, εἱ γοῦνα 1Πὰ, καὶ αἱ ἡμέραι ἐι6,, τή ἠπι ΗΠ νεῖ 

τη Ἰσραητασ, ἐατη τὴ! 1} ΑἸ 6] εἴτ! αὐΐεί ἐπ ογργε 910 
νατία ἐασασδετ γοοηση Ἡεργαίοογοση, ΠΥ ργει! 

Ργίον, ταχὺ ἔγχεται “οἱ οὐ χρονιεῖ, αὐὐϑυθαν ἘΧᾺΟ - 
τουργερη» π Ἠεχωρ!άε : ροριετίον, ΤΡροδοιοηί, 

ὁ (άϊοεν αἰίασυοι σφοδρυτέραν ποιεῖ, ΓΜοχ σαὶ ῥμοθῖ 
ἐνέργειαν οπι, (οα, 4941 Μὸχ Μες, ποβημ!! ἀπὸ 
ποίας, 



ΘΟΟΜΜΙΝΝΤ ΙΝ ΒΒΑΤΑᾺΝ 

ὁ μεταθεῖναι τῶν ἑχλωχότων τὴν δύναμιν, χαὶ με- 

γάλα μὲν αὐτῇ περιβαλεῖν τείχη, πολλὴν δὲ στρα- 

τιωτιχὴν δύναμιν ἐξαρτύσασθαι, λαμπροῖς δὲ οἶχο- 

δομήμασιν αὐτὴν ἐξᾶραι. Αὕτη τοίνυν χαταστρα- 

φήσεται Ὃν τρόπον χατέστρεψεν ὃ Θεὸς Σόδομα 
χαὶ Τόμοῤῥα, χαὶ οὐ᾽ χατοιχηθήσεται εἰς τὸν 
αἰῶνα ᾿ χρόνον. ᾿"άγα δὲ περιορίζει τὴν καταστρο. 

φὴν αὐτῆς χαὶ τὴν ἐρήμωσιν χρόν» τινί" διὸ οὐκ 

εἶπεν ἀπολύτως, χαὶ χαταστραφήσεται εἰς τὸν αἰζ»- 

να" ἀλλὰ προσέθηχεν, Τὰἰὶς τὸν αἰῶνα χρόνον, Δη- 

λοῖ δὲ χαὶ τὰ ἐφεξῆς, ὅτι οὐ παντελῇ αὐτῆς "' προ- 

αγορεύει τὴν ἐρήμωσιν. Οὐ γὰρ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς 

αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν" ὡς ἐν πολλαῖς γενεαῖς 

Ὁ 

τῆς ἐρημώσεως γενησομένης, μετὰ δὲ ταῦτα πάλιν 

οἰχιζομένης. 

Οὐδὲ μὴ διέλθωσιν " αὐτὴν “λραθες, οὐδὲ ποι- 

μένες οὐ μὴ ἀνχπαύσωνται ἐν αὐτῇ. Σχυθρωπὴν 

ἐρήμωσιν ὑπογράφει ὁ λόγος" ὅτι οὕτως ἔσται ἔρη- 
μος, ὥστε μιηδὲ ποιμέσι σχέπην ἐν αὐτῇ εὑρίσχε- 

σῦαι, μηδὲ Δραθας, τοὺς τὴν ἔρημον οἰκοῦντας, 
Οἱ πάντα λεηλατοῦντες, χαὶ ληστεύοντες, διερευ - 
νῶνται πόλεις χαὶ κώμας, οὗτοι οὐχ εἰσέρχονται, 

διὰ τὴν ἀπόγνωσιν αὐτῆς τῷ μήτε οἰκοῦντας εἶναι, 
μήτε εὑρίσχεσθαί τι τῶν πρὸς βίον. Ἀλλ᾽ ἔσται, 

φησὶ, χαταγώγιον θηρίων, ἐμπλησθήσονται δὲ αἱ 

οἰχίαι ἤχου. Ὑπερθολὴν τῆς ἐρημώσεως ὁ ἦχος ση- 
μαίνει. Φωνὴ γάρ ἐστιν ἀναχλωμένη ὁ ἦχος, ἀπὸ 
Ἵ στεῤῥῶν καὶ ἀντιτύπων ἐπὶ τὸν προέμενον πάλιν 
ἐπανιοῦσα᾽' ἥτις ἐν μὲν ταῖς ἐρημίαις εὐήχως ἐπα- 
ναχάμπτει " ἐν δὲ ταῖς οἰχουμέναις πόλεσιν ἢ χώ- 
μαις, ὑπό τε τῶν παραφερομένων σχευῶν τοῦ ἀέρος 

διαχοπτομένου, χαὶ ὑπὸ τῆς ἐχ πλαγίου παρεμπι- 

πτούσης φωνῇς χαταθρανομένη, ἀποτελεῖσίαι οὗ 

συγχωρεῖται. ᾿Ιὐχεῖ τοίνυν αἱ οἰκίαι ἤχου ἐμιπλη-- 
σθήσονται. ᾿ΙΣρημώσεως σύμῥολον ὃ ἦχος. Ἀναπαύ- 

σονται δὲ ἐχεῖ Σειρῆνες, καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὁρχή- 
σηνται, χαὶ ὀνοχένταυροι ἐχεῖ κατοιχήσουσι, χαὶ 
νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴχοις αὐτῶν, Σει- 
ρῆνας ὁ μὲν ἔξωθεν " λόγος παραδέδωχε γυναῖχάς 

τινας μελῳδούσας " ἐνταῦθα δὲ δαιμόνων ἔοικεν ὄνο- 
μα εἶναι, διὸ ᾿Αχύλας τὰς σειρῆνας στρουθοχαμή- 
λους εἶπε. Φιλέρημον δὲ τὸ ζῶον, καὶ ταῖς ἀγονω- 
τάταις ψάμμοις, ὡς τὰ πολλὰ, ἐμφωλεῦον, ἣν 
ὖν ὑπερύολὴν τῆς ἐρημίας ὁ λόγος διὰ τῆς τῶν 

ΕῚ 

4 ΓΑΡΥΪ νοίονον. μεταθεῖναι, ἃ πὰ αἰ ίσηαν “10 

μετατεθεῖναι, 
ΓΊ Ια ποϑιγὶ κοχ (ὐνΠΐοο8,  οχ χρόνον ἴπ ἐΠ|9. (65]- 

ἀογαται, 

5 Ν είοτος 4παίπον ΠΠΡΥῚ προσαγορεύει. ΕΔΗ οἱ ἦμὸ 
Μϑ85. προχγορεύ ει. 
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Δ ΠΟ 5. πα ρμῊ Πεἷ5 ἀμ 0  ΠΠ ΟΔ5501, ΤΙ αῖῸ ἐμίταν 51.}}- 

νουτοίαν δοσποίο, ἡπὸ 1) πη ΟΠ δοίη τ 

οἱ (ἡονιονγῖνα.,, οἱ ἐπι ἴον πιπν Γσπι ρΠ 5 ΠΟΤ, ἐμαὶ: 

ανίτν. τον το ἀπ πὶ σΟΥΤῸ ΤΟ ΡΟ οἰσοι πη 50}}-- 

ΡῬΠΟΡΗΙΠΤΑΜ. ΟΑΡΤΠ ΧΗ, 

γυ»ὴι ὀνονοίοποιι οἦπ5. ἀ6 ΨΑΒΠΠΔΤΟΠΙ  πηγδ ΠῸΠ 
αἴχῖι ἀρθο 6 : {1 δα ν οὐ! οι" ἐπ ἀρ πὶ . 504] 

Δα] ρο!, ἢ συμ μη {πηι ρ 1.5. 50 ΟἹ ἀπ᾽ ΒΟΉ ΠΠ1Πν 

{την ἐπ σα π! ρον ΟΤα πὴ. ΟἹΟ ἐπ  βγΆ ΠῚ, ΨΑΒΕ ΗΓ 

πη ργαΝ Ἰοἷςν ΤΙ οἴταιν οπίπι τ δίόησ ἐπ βι δε ἐπ! 
ὑπ σαπι μῸν τι αΠ ας ροπολ αἰ ἱοπον , ἀὐαδ᾽. 50π| 

([0 ΘΆ501 θῸΣ παΠΠπ|5. ΒΟ ΠΟΛ Δ ΠΟΠΟΒ. ΡΟΥ ΠΑ ΠΕ, 
6 ῬΟΒισα ἰο αι ἱπ0 0115 Πσα ποθι πα, 

“γ7η. δοεηπο ᾿ταποίνη τ! μῸ δαπὶ “ γα θ5 τ 105 
πὸ μασιν γοημἰ σεση! ἷπ ὁπ, ΤΟΝ ΥΠ 1} πιαν 

41[4πὶ ναϑ απ οησπι ἰ5 {πῆρ 50 ΠΟ ΠΤ αν, Πἰ ΠῊΓΠΠῚ ΤΠ 

. Τἀπὶ [Ὅτ 50 Ππ| || Δ} ΕΓ πῸ ρη5 ΠΟΥ 65. ἀπ] πὶ ἢ 

δα ρον αΣῚ Τρστ απ 51Π|..) ποῖ 6 ἱπν ΘΠ ὁ Π.Π 51Π| 

Αὐα 08.) 4π| 50ΠΠπ|||ποπν᾿ ἱποοίαπι, Οπ] ἀσρορη- 

Τα ἀο ἀοργια! οπηπΐα, ΠΠ]Π 005. ΒΟΓΠΤΆΠ ΠΙ (Ἱ, νἱ 

008. 1ϊ πἰ μ} οχ δὰ ον α 10 ΘρΡΟΥΆΠΙΟΝ., ΠΟῚ ἱπριο- 

αϊσητι",, {πο ἰπ σα ποήπ ἡποο αν ἀε 51 Π|,) Π6 6 

υ  αια πὶ σοΥα π {{π|85 41 νι Πὶ ΠΟΟΘΒΒΆΤΊΗ ΒΗ ΠῚ, 

ἱπνοπίατι, 56] οὐ, ἱπΠ|}}|, ΟΠ νου βου αι ΠΟ 5118 - 
ὙἹΠΠ} 7 6 πη] απ πα οπλ5. σπο, ΤΠ Ι6η1 σα 

γα Π{α|15 πη η πα ποι, 1051. ἐπῖπν σοο νοχ {|| 
4ππ|ᾶ5, 4. 501|5. ΟἹ ἀπγῖ5. ΠΟΥ ΟΥη5. ΓΟΡΟΓΟΠΝ84., 

τα 8115. (1 σαι {{| {ΠΠΔ πὶ. Ὁ ]51, ΤΟ ΠΠ, Ταῦ ἴῃ ἰσ- 

50.115 Ππίοπὶ Ἰσοΐα. δόπογο γΘ ΠΟ ΟΠ 110 1 41 [ΠΤ 

ῬΊ ει9. πα ἰ τα 115. ΠῚ νἱοῖφ ποπ αἰ πῖπα τρή α  ; 

ααΐρρο {παν ἀἰθεαριο ΟἹ ἐπι σγοῖθο πρῦ δ, ΟἹ» [Πρ 1: 
τασπ!α ππισ ἅΠπ|Ὸ {ΠΑ ΠΆ]ΆΤΆ.,. ΟἹ ΟἹ» ΒΟΠΉΠ 6 ΠΠΉΠ|55- 

νονθο “Πα ποτὶ {γα πρόλαν, ΠΙῸ ἱρήια σα ΠῸ 

ἐπηρ!οἸ ναι αν ἀότη5, ἔσο δἰ β παι. 65]. 501 ΠΠπ|6}|- 

πἶ5, Ποηπίοσσόπί ἀπίοπι ἢ 6 δίγοπ θα, οἱ εἰαπ οπΐα 

ἐ{Πἰ σα πα ιπ!, οἵ οπουεπίαπγί ἐπ πανίανηπ!, 
εἰ πα ποανπι Πογίπασοὶ κι εἰπε 5 ἐοσιπι, Το 

το π5. “αἰ ἀοπὶ δούτηο ΠῚ βίγοπος, πηΠ]Πογρ5 

[εἴ886 511ᾶν ἰϑ5 1 π|6 ΠΩ ΠΙΆ ΠΙΟΒ. : 9666] Πἰσ ἰδ. ποι Π 

ἱπε σαν νἱΠσπτν απο πο 5. ; {πότ Α(π||65 δῖγα 

πο5. δισΠ Πποσα ποῖον. χη, ΠΙΟ ἀπίσπὶ ἀπίπηα] 

ΑΥΠΔΤ5. 51 50} ||π|95). ΑΓ π6 1 Οἱ] ΤΊ πητιπν ἢ ΤῸ" 

" ϊς Ποκ. σεσιπήίηθ ΓΕ ἀπὸ (οΠ νον πὶ διέλθωσι 
δι᾽ αὐτῆς. 

1 τ ἀπὸ στερεῶν, ΑΓ πορίτί βεχ Μων, ἀπὸ στεὸ- 

ῥῶν, 

α (οαϊοου ποππα}}Π} λόγος παφέδωνεν. 



δι 

, Ηἶ5 5{00}}155}}}}15. ἸαΕ1{α{. ΒΟΥ ρτι ρα ΤΟ  Ππ| ν ΑΒΕ 115 

τἸ ἢ Γ  ΠΠ 6}. ΘΧΡΙΠ Ρ 61 5 ΠΟΟΔΙ ΘΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
μα ᾽ τὰ Π]ΟΠ 6. Ἐο5. ἀιῖθ}) Π1|05 ὉΠΟΟΘΘΗΓΔΠ]Ὸ5 

Βοριυαρίητα ἀἰχονθ, ρμίΐοςος ποιηϊπανὶς Ααι- 
1ὰ5. ὙἹάθειιν δ᾽ 5 ἢ Πὰν 6 φιιο ἀπ} ἀφο ητι κ6- 
Πτ15 50 τη} ΘῈ ἀρ ΘΟ [ΘΟ ΠΟ ἸΘΟϑι μη} : ΠΙΙΟΥ ΠῚ 
ἩΔΠΠΠ 115. Θδὲ ᾿Π518 1165. 6556, ΠΘῸ ὉΠ ΙΙΔΠ ΠΡΙῚΪ5 

ΡΘΎΠ]ιι5. απ τηθητθ τὶ. Εἰ οποσοιι αὶ {10 Πα- 

ῥιτανιιί. ΑἸΙΔῊ Υτιρϑιιθ. ΘΧ Ποιὸ ν ἀθια 50 γ]- 

Ῥύπνα «ἰπθΠ] ΟΠ 1} 5066 161}, 4υια ΘΙ] ΠΟΙ ΪΠἃ- 

νΟΙῸ δὲδγε., ᾿ρβϑᾶπη νοοθηὶ ΠΟΡναἰοαπὶ πιο {γᾶ Π5- 

ΛὉΠΓ65. Οὐ] 6 Δ} 5 ΤΠ 11}, 1Π1Ὸ ΠΟΙ 06] ἀμ 05 

δι1ᾶ5 [ἀοῖθ τ. ΑἸ] ]1ἃ ΟΠ Πἶὰ {{π|5 Πἶο Ἰοοῖι5. Παν- 

νὰ ΠΑ ΙΓ τὰ 6556 ἴῃ ΒΑΡΎ ΟΠ 6. ροϑὲ γαϑε αἴθ, 
50 || Π 6 τη ηῖ. 

“γὖ. ΟἸκουθηϊδ, δἔ ποτὶ ἑαγ αὐ, οἱ ἄϊος 671πι5 τιοτὶ 

εἰοπρανιιίι". Αἰὐ ΒΑ ]ΟΠῖ5. Ἔν ΟΠ θη ἰηϑία - 
"6... Π.Π]) ΑἸ 116 [ῸΓ 6. τη] Ουτι ἢ} ᾿π!ο πἰατον τι η (118 - 

τἰοπθι. Οὐΐα νι Ὸ σΟμΙ Πα! Θὲ Βουίρίινα Βα- 
Ἰυν]Ο πη [ἃ τι πη} ΒΟ ομηα. αἰἸγππ{π|π 1νΐ ; δοίθη- 

ἄπ ΠΟ 015 ἐδὲ ΠΟΠΊΘη δοίην τη} 185 Δ τ Ἰ [6 γῸ 

Ἰπ τ ΘΓ ΔΓ ΟΠ 65. ΝᾺ ᾿46 1 ΠΟΠΊΘΠ 5 5ἱ ᾿πΊουρΓ6- 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ 

[6}15., 50ηδι σεροϊ [ΓΘ ἢ}, 56} }] 1 61}, σΟΠϑίδ 5 

5116 {Π11Π}.5. 51:12 }ΠΠ{π|| || Π 6}, Θν σα ΠΟ πθη. οἱ [πΠ- 

ἀἰδιμ ἢ ΤΠ} ΘΟΡΊΙΠ}. ("ΟΠ ΟΤΤ Ἴλα νον ΔΟΟΙ θ᾽ τ" ΡΓῸ 
"ΘΠ 511 ΟἹ 56 ΠΠ| 016. Ὑ ΘΥΡΊΠῚ 51. {{|5 ν ]} ἰπΐον- 
Ῥ ΘΟ αν «ππομιοο ΒΑΡΎ ]Οὴ Ὁ τι6 ἃς Βοάομια. {πη-- 

ἀἴτιι5. ἀδ᾽θηαὰ. δἱ1,. ἢΪ 81] οἱ, Ορὶπον, Οριι5. ὁδ. 

ΘΒ 1] 115. Ϊ5. ἸΠΟ ΡΥ ΘΙ Δ ΠΟ Π 15. Το ιι5. ΘΠ ΠῚ ΘᾺΠῚ 

1π ΠΟ ΠῚ ΠΟ Ὰ οἱ, 1] Θδροἰ [ΓΘ οὐὰραϊ, ν᾽ (οι: 

ΘνΘΥΤο 5 πὶ ΘΠ ΘΠ οἷς. Ποῖα! ονοῦθοϑ. Εἰσὶ αι  Πὴ 

ΟΔΘΟΙΓᾺ115. ΘΟ 510. ἰΠἰτπππ ν᾽ θη]. Οὐ πο Ἰαη 6 

ἡ Θ  ἴο 1011} 5160 ἸΠΠ τὰ ΘῈ Σ τι ἈΡ] οσατα οἵ Θχρι δα 

Ἰῃ [δου ΠΓὰ16,. Οἷ5 πο αι} ΟΡΘΥ ΠῚ π51{{1ω [ὰν- 

δίατι", ΤΠ δί λα ΠΠ 46 σΟΠ ΒΓΔ Π5 5116 Π{Πππ 2. τὶ 

56. ΠΟΘ ἃ (1 ο]ον απ [60 πάλη ἴῃ σον ἃ ἴη}- 
ΠΝ. Αἰ τιΘ. ἀἀθὸ οἴη (ΤΟΙ Παϊη ὀυον τ 
( φιιαπ]οαι! θη (ΟΠ ΟΥ μὰ, 5ἱ (15. ΤΊ ουρΡοῖο- 

"71 οι ΡΟ Ποϊα πὶ 95, Ῥονῖπαο αἴφιιο ποβίυ, Νὸχ 

τριχιῶντας {Ὑβοσταρ]} 5 ὁχοϊάοναῖ, Ηϊὸ ἀδβιιί Ραβίπῳ 

Δ]. 01 1π ρυῖπαο (Ο] ον πο Οοαϊοο. 

ς ἘΔ ἐστὶ τὸ ἀστατεῖν. Αἱ Μ95. ῬΙΟΥΊ πι6. ΟΠ 05 

ἐστὶ τὸ ἄστατον. 

ἃ (σάοχ τὰπιι5 μ. τιθέντες. Ν᾽ οσοπι Σίειν, {πὸ Ῥάι]0 

ἀπο Ἰορῖταν, τΘρουὶ αυϊίοι ἀρα Ῥγοοορίαπι Δομπι- 

Γαπισομῖι5. ἴῃ Ηοχαρ]ς {λα 1 : 5οα Ἰοταπι Σ “ο]ονὶ 

ἀοθογὸ οὐπβοῖ, ΤἘ1}5 πὸ βιηΐ : δύζοναηι Σ πεαΐο }7ο- 

Ῥοσεῖ (Ρυοοορίι5), τοὶ αὐϑαίτ" ποσὶ δοΐμηι ἐα Π6- 

δ αῖοο ἠιοαϊίουπο, σοὶ οἰΐαπι ἐὰ Πιεγοπγηιο, ψιὶ οἷς 

παδϑεῖ : Ῥυο α]}15 Φαοάιιο οπλπ 65 ἴρϑισι νου Ηο- 

Ῥγα  οΥ πὴ ἐΐηγε, 50}1 ΠΙΧΧ ὁποσοδηςαιγοβ. ἐγ α]ουιηΐ. 

7 εξ επάιιπι ἰξαψιιο ἰείν. αμι, πὶ ρμαιιίο ἀπὲ εἰΐοο- 

ΟΡΕΠΌΣΝ 5. ΒΑΒΙΠΗῚΙ ΜΆΑΟΘΝΙ- 

7, , ΓΖ :- ΡΨ 

στρουθοχαμιήλων σχηνώσεως παριδίδωσι. Ῥ οὺς δὲ 

ὀνοχενταύρους, οὺς εἶπον οἱ ἑδδομήχκοντα, " τρι- 
-Ὁ» , 7 

χιῶντας ὠνόμασεν ὃ ᾿Αχύλας. Δαιμόνων τι γένος 
ἔοικε παριστᾶν, χάθυλον χαὶ ἐσχοτισμένον τῇ ἐπι- 

ανείᾳ͵, ὧν ἔργον ἐστὶ τὸ “ ἄστατον, χαὶ τὸ μηδέ- Φ Τ᾽ Ὅ ᾽ ! 
φ. - “ 7ὔ - 

ποτε ἑστῶσι τοῖς ποσὶ μήτε τῇ διανοίᾳ κεχρῆσθαι. 
σ “- - ΕΝ “ “ 

Καὶ ὀνοχένταυροι ἐχεῖ χατοικήσουσι. Καὶ τοῦτο ἕτε- 
ὥς , ᾿ “ κ 

ρον εἶδος δαιμόνων ἔοιχεν ἣ ΤΓραφὴ παριστᾶν, ὅπερ 
- ἐγ» “. ἣν 

Σίειν ὠνόμασαν, αὐτὴν τὴν “ΙΣδραϊκὴν φωνὴν ὅ με- 
- - - Ν 

ταθέντες οἱ λοιποί. ᾿Εχεῖ δὲ καὶ ἐχῖνοι, φησὶ, τοὺς 
τ; ᾽ Ξ 

ὁ οἴχους αὐτῶν ποιήσουσι. Πάντα φιλέρημα ζῶα 
ἈΣΚΩ͂Ν ΟΕ ων ΡΝ. ΤΣ , ἘΠ Ραδ διηγεῖται ὃ τόπος, ὡς οἰχειωθησόμενα τῇ θαόυ- 

λῶνι μετὰ τὴν ἐρήμωσιν. 

ΤᾺ λν τὰ - ν ΄ 7ὔ - 

Ταγὺ ἔρχεται, καὶ οὐ χρονιεῖ, καὶ αἵ ἡμέραι αὖ- 
- - τὰ - δ 

τῆς οὐ μὴ ἐφελκυσθῶσιν. ᾿Ηπειγμένην λέγει τὴν 
ΝΜ -᾿ - 2 Ν ,7ὔ ΄ 

χαταστροφὴν τῆς Βαδυλῶνος, καὶ οὐδεμίαν παράτα- 
- - 7 3 ἌΣ ΕῚ ’" 

σιν τῶν ἠπειλημένων. ᾿'πειδὴ δὲ ἠπείληται κατα-- 

στρέφεσθαι Βαδυλὼν ὡς Σόδομα, εἰδέναι ἡμᾶς δεῖ, 

ὅτι πολλαὶ αἵ ἑρμηνεῖαι τοῦ ὀνόματος Σοδόμων. 
Ἴ τ ρης ΚΑ τῇ 

ἱἹβρμηνεύεται γὰρ τὸ αὐτὸ ὄνομα καὶ τύφλωσις, χαὶ 
ἜΟΑΣ ΤῈ; 7 

στείρωσις, χαὶ ἑστῶσα σιωπή" χαὶ ὁμοίωμα, χαὶ 
ἌΡΑ ᾿ ἊΝ "Ὁ Τό Ὡς ἊΝ 
ἔχχλησις, χαὶ θεμέλιος αὐτῶν. Γόμοῤῥα δὲ μετα- 

, 2 ’ 3 Ἄ. , ΝᾺ 

λαμθάνεται εἰς μέτρον χαὶ εἷς στάσιν. Πάντων δὲ 
-Ὁ ᾿ , “- 

οὐχ ἡγοῦμαι χρήζειν τὸν βουλόμενον ἑρμηνεῦσαι, 
ΟΣ νοός: ΡΜ ΠΗΡ ον τΥΡα ͵ 

πῶς ἣ Βαῤδυλὼν ὁμοίως Σοδόμοις χαταστραφή- 

σεται. Ἴοικε γὰρ ὃ Θεὸς, εὐεργετῶν τοὺς κατα- 
, β ᾿ ; 

στρεφομένους, καταστρέφειν, ὡς ἰατρὸς τυφλότητα" 
. δ Ν-Ξ ει Ὑ. ΣΡα Ὁ, ἘΝ 

χαταστροφὴ δὲ τυφλότητος, ὁράσεως ἀρχή. Καὶ 
σ « Ἁ ΓΟ τὰ 

8 χαταστρέφει στείρωσιν" ἵνα τὴν ἀγονίαν ἐξελάσας, 
- ͵] Ε 

Ε χαρίσηται αὐτοῖς γεννήματα ἔργων διχαιοσύνης. 

Καὶ τὴν σιωπὴν τὴν ἑστῶσαν χαταστρέφει, ἵνα λό- 
 ὕξν : Μ ᾧ ἄς ΟΣ 

γον ἐμδάλη καρδίαις πρὸς τὸ δοξάζειν τὸν Θεόν. Καὶ 
-ὔ 5»ς “"» δ 95 , . 

Γόμοῤῥα οὖν καταστρέφων (ἐπειδὴ ἀμφότερα ἕρμη- 
δῇ , ΝΥ , ΔΥ Γι ,ὔ Νὴ 

γεύεται χαὶ μέτρον καὶ στάσις τὰ Γόμοῤῥα), τὴν 
» ΕΣ - ἢ 

στάσιν τὴν ἐν αὐτῇ χαὶ τὴν ταραχὴν χαθαιρεῖ, ἵνα 
δε ρόβείας. ἢ 

οἵ στασιάζοντες, χαὶ ἐν τῇ καταστάσει τῇ ἐναντία, 

ὕαπειις, τα οἱ πτοηι ἢ] γαϊοιινι Χἰπαῖδ σορο εν πεΐαπὶ 

Ρὲ" ν. ηποΐ 51 Πιιθγάτη Σ 

το : 

οα} 5 ΟΟταμποηανῖο οἀτα {ποάιιο 65ὲ ᾿ς γὸχ οαπι Σ, 

ἴπ Ῥυοοορίο 4ο]ον οροῦ- 

Θα6πὶ (6]α ταν πιροῦθθο 5 οἱ ἴῃ Επιβοθῖο, ἴπ 

ς (οἤ]οο5 ἄϊιο οἴκους ἑαυτῶν. 

ΓΑΠΕΦΟΙ {γὸ5 ΠΡῚῚ ὁμοίωμα, καὶ ἔχχλισις, οἴ 11α 16- 

δῖ558. ντάθῖιν ᾿πίουΡΓΟβ, {|| ὙΟΥΤΘΡΙΓ : σὐγεὐ {πε ίγιδ γι, 

«εοἰϊἑιατίοπεπι. Αὐ ἈΘρῚ βοοιιη π5. δὲ [ουτῖς. ἔχχλυη- 

σις : 4πᾶτὰ ἸΘΟΙΙΟ ΠΟ πὶ ὙΘΓΆΠῚ 6556. 58 {15 1Π 10 }]Π]16Ἴ [π" ὁχ 

60 Ἰοσο, αὶ γὸχ δισοπαπι ἴα πὶ σταΐα 6556 ΠἸΟ ἔπι, αὐ 

ὁνοοοῖ οἵ Δ]]Π]οῖας ἃ ρεσοαίμππι, Νοχ ἄπο Ν95. χαὶ θε- 

μέλιοι. 

8. 81. Μ85. Αἱ 61 χαὶ καταστρέφειν. 



ΓΟΟΜΜΕΈΝΤ. ΙΝ ἘΞΆΑΙΑΜ 

τῆς εἰρήνης, ὄντες, βελτιωθῶσι. Πᾶς δὲ ὁ τὰ τῆς γε- 

νέσεως πράγματα ἀποδεχόμενος, καὶ ἀνάγκην χαὶ 

εἱμαρμένην χαὶ πεπρωμένην πρεσδεύων, χαὶ τὸ 

ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ διὰ τῆς τούτων συστάσεως ἀφιστὰς 

τῆς εἰς τὸν Θεὸν πίστεως χαὶ τῆς εὐσεδείας τοὺς ἀν- 

θρώπους, οὗτος τὰ Βαδυλωνίων πράγματα ἔνδοξα 

ὀνομάζει. Χαλδαίων γὰρ εὕρεμά ἐστιν ἣ ἀστρο- 

λογία“ " οἵφασι τὰ ὄντα ἑαυτῶν ἠρτῆσθαι, καὶ οὐ 

τοῦ Θεοῦ χαὶ τῇ τῶν ἄστρων φορᾷ ὑποτιθέντες τὰ 

πράγματα, ἐχδάλλουσι πρόνοιαν τὴν οἰχονομοῦσαν 

τὰ τῶν ἀνθρώπων - ὡς μήτε εὐχὴν, μήτε εὐσέῤειαν 

δύνασθαί τι, ἀλλὰ " χἂν εἰ δοχῇ ταῦτα γίνεσθαι, τῷ 
λόγῳ τῆς εἱμαρμένης καὶ αὐτὰ ὑποκεῖσθαι. 

Καλεῖ δὲ ἔνδοξόν τινα Βαῤυλῶνα, καὶ πλούτους 
" 

χοσμιχοὺς, καὶ δόξας, χαὶ τὰς χατὰ σάρχα εὖγε- 
, . , βστὶ λη δοξαζι γείας, χαὶ ὅσα τούτοις ἐστὶ παραπλήσια δοξάζων. 

ΠΠάντα γὰρ ταῦτα συγχυτιχὰ διανοίας, χαὶ ἄξια ἢ γ. ᾿ 
"ν “- -Ὁ ψι , ᾽, 

“εἶναι διώνυματῇ δαβυλῶνι. ᾿Γαύτην χαταστρέφει 
, - 

ὃ [Κύριος, χαὶ γίνεται οἰκητήριον δαιμόνων ἐξηγριὼω- 

μένων, εἴτε τὴν πόλιν βούλει λαμβάνειν, εἴτε ψυ- 

χὴν συγκεχυμένην. ᾿Ανάγχη γὰρ τὴν ἐρημωθεῖσαν 

ἀπὸ τῆς οἰκήσεως τοῦ Θεοῦ οἰχητήριον γενέσθαι 
Ὁ ΕΞ ἱπ " 

πονηρῶν πνευμάτων. “ἧ ᾿[χεῖ μὲν οὖν ποιμὴν οὐ 
Ἂ Η ε ᾿ 

χαταλύει. Οὐ γάρ ἐστιν ἀγαθοῦ ποιμένος τὴν πε- 

πιστευμένην ποίμνην χατεστραμιμένην ἐναυλίζειν. 

᾿Αλλὰ ἢ ὶ, χαὶ δαιμόνια, χαὶ ὰ σειρῆνες, φησὶ, καὶ δαιμόνια, 
5. υ 5“, ν᾿ τον Ξ 7 

ροι, χαὶ ἐχῖνοι. “Ὅταν οὖν ἴδης ψυχὴν συγχεχυμέ- 
, Ε φ͵ - ὔ 3 , “ ΕΧῚ κὶ 

νην, γίνωσχε ὅτι ἐνεπλήσθη ἐχείνη ἤχου, διὰ τὸ 

ὀνοχένταυ- 

μηδὲν τετρανωμιένον, μηδὲ διηρθρωμένον ἐν αὐτῇ 

εἶναι ῥῆμα, ἀλλὰ θόρυβον ἄσημον, τὸν ὑπὸ τῶν 

παθῶν ἐπανιστάμενον, κατέχειν τὸ ἡγεμονικὸν τῆς 

Ψυχῆς ἐχείνης. ᾿Εοίχασιν οὖν πονηραί τινες δυνά- 

μεῖς διὰ τῆς κατὰ τὴν “ φωνὴν ἐχχλήσεως, ἥδονὴν 

ἐμποιοῦσαι ταῖς ψυχαῖς, ὧν χαταμελῳδοῦσιν ἐπ᾽ 

ὀλέθρῳ, θηρεύειν τοὺς διερχομένους. Εἴτε διὰ φωνῆς 

ἢ ἡδονὴ, εἴτε δι’ ἄλλου τινὸς τρόπου ἐρεθισμοὶ καὶ 

λήσε ὃς ἁμαρτίαν διὰ τῶν δαιμόνων ἐχεί προχλήσεις πρὸς ἁμαρτίαν διὰ τῶν δαιμόνων ἐχεί-- 

ἃ ἘΔ ἧς φασι. Αἱ Μ55. χιιαξιιον. οἵ φασι. ΠΟ ἄδην 
οἱ οαπι οὐ Μβ5. τὰ ὄντα ἑαυτῶν ἠρτῆσθαι εἴα. Θεὰ 

(μη θ  Πβιιι5. πποῦο 8110 τηΐαϊ ; δια οίιθ, τΐ 510 

Ἰρβίας. ρουίου]ο ρτὸ ἑαυτῶν Ἰοσάπηιιβ οὐρανῶν, α οἰὐὐἰϊα 

Ῥέπεϊενδ : αἷϊ δπὶπη 1Πὰ4, ἑαυτῶν, ρίαπε ον απεΐγδιι 

6586. Ερο ποῃ ἁιιδῖπι (ὁ τὰθὸ (α]  πιᾶ τη δπιθ πη αγ ; 
ποίας 14 Ἰίοοτο ρμαίο. ΑἸϊοσιῖη. οπῖπι, 5ἱ Ἰοσαγὶ [ὰ5 

5, βουῖρία ἀπε Γιι τ. ΠῚ ἴδ πὶ ἃ 6815 Ρομογοηΐ, 

ἅπιατα ἃ} ὁγμοπ αίογθ, 411 δὰ 5ιι0 Υ θ᾽ τάξι. ΘΟΥΥΊΡΟΙῸ 

Ῥοββοεΐ, 

» (οαῖοο5 ἄπο χἂν δοχῇ. 
ΤΟΝ. α 

ΡΕΟΡΗΠΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ ΧΠΙ. δ᾽7 

{|| ,. τὰΕ ΡΠ] 116 50 Πδϊ, ΤΠ ΘΒ. Δ 1 ΘΓ 56 {ΠΟ Π61}}, 

πὰ τ ΘΧΟΙ [τα [ἢ Θὰ ΒΘ ΠΟ Π 6) 0 ΡΘΥΓαΡΡδο- 

ΠΟ ΘΟΠΊ ΡΥ ΠΕ, {1 56" Ποϑὶ ᾿π ΘΟΠΙΓΔΥΟ ϑίαξιι 

ΘΟΠΒΓ ΓΙ, Ρδοῖ νἹ 6] 16θὲ, θναίαηι. ΠΠΘΙΙΟΓ 65. 

(θίθυτι πὴ {{||56 1115. 5.16 }15 ΠΆΕΙ ΠῚ νίτ δ μλλ{{1Ὶ., 

ἃ[{π|6 ποοθϑϑιίαἴθιη δὲ [ἀτππὶ δὲ δαὶ πιπὶ [τ] 6 ηὶ 

βἴα τα], “π ΠΕ] Π116 1Π 56 51{π|Π| 6, ΠΟΙ ΪΠ65 ἃ 

Π οὶ Πάδὶ δὲ ἃ μίθίαιθ ἴπ [15 518} Π16 15 ἀνοσαΐ., 

15. ΒΑΡ. ]ΟΠΙ ον πὶ σοϑία 7 ᾿ποϊγία νοοᾶῦ, Αϑιμο]ο- 

δῖα δηῖμ ᾿πν ΘΠ ΠῈ δϑὲ ΟΠ] ἀθθου 5 {1 γῸ5 αἴ πὲ 
ἃ 5616 Πρ 515 ρο που, ποη ἃ Πθο. Εἰ ἀτιπη ἀϑίγο- 

ΤΠ] ΠΊΟΠ] 65. 511 ]}1οἰτπιηξ, ΡΥ νἀ θη τα πη δνθη- 

{ππιπὴ ΠαιΠΠ ἃ ΠΟΙ ΠῚ τ] ἰθυ ἃ  Ρ]ΟΘ ΡΙΌΠΙ σα πηι; 60 
ἀι Π1}}}]} ἃ 511 Θ ΠἸ οἷα ΠΟ 16 Ρ ΘΟ Πιι5 πθάτιο υἷ6- 
τα], 56 οιϊαηηϑὶ ἢς γ65. υἱ θα πίιν Π6ΥῚ, [ΘΠ 

δΥ ᾿ρβ8 [ἀ{8}1} οὐ απ σατιϑδθ 5 1 τ}. 

576. Ουΐη οἰ 6] ον οβᾶπὴ αιια πηάαπη ΒΑΡΎ ]ΟΠ ΘΠ, 

γοοδΐ (||561||5. πηι Π 611 αἰ ν 115... σ]ουίαΠ., σαγΠἰ5 

ΠΟΙ 6 ΠῚ, δὲ οδοίθυα Π]5. 5: 2 }}1ὰ Ἰατι ἀ1]}ι15 Ἔχ το ]- 

Π|. ἘΠΊ μν ΘΓῸ Οηλπΐα ᾿886 ΘΟΠΠΠά τιΠ: 6 δι αι- 

Ῥαπε ΠηΘΠίθ ΠῚ, δὲ ἀϊσπᾶ διιπὶ “180 ΘΟ6 ΠῚ ΠΟΠΉΪΠ6 
ἂς ΒΑΡΎ ]Οπ ἀρ} 6]! πίμν. απο ὀνθυε Ποπλΐπιιϑ., 

αἴάιιθ ἀοιποηιιπ. Ο[ΓΘγα ον [ΠΣ (Ομ ἸΟΙ]Πτι πη, 

51ν 6. {Π|81 Ῥ]Ὸ οἰ ν [ἀΓ6, σἰνθ ΡΓῸ δηϊηὰ σΟη[τςα 

86 ΡΘΡΓαθατὰ 6 }15. ΔοοΙρονθ. Νϑοθθθθ θϑὲ ΘΠΪ ΠῚ 

ΔΠΪΠΊδ τη 1)6ὶ ΘΟ αι] γ6 1" Π10. «[οσΕἰΓπτὰτ ΠοΡῚ Θρὶνῖ- 

{ππιπ ΓΘΡΙΌ ΒΟΥ ΠΑ] ΓΔ ΠΟ Πθιη. Ἐπίμηνουο {Π|Ὸ 

ΠΟΠ Ποϑρ αι Ῥαβίον. ΝῸΠ δϑῖ θηΐπι μαβίο- 
γ5. ῬΟΠΪ ,. πὰ ΟἸΠΠῚ ΘΟΠΟΡΘΩΪΟ σγθρθ, (υϊ 

ΘΥ̓ΘΥβι15 Θϑὲ., μα] νγ0. 5664. 5ἰ"6Π65, ἱπάπ|}, οἱ 

ἀφιηοηϊα, οἱ ὁποοθηΐδινὶ,, οἱ Ππουϊπαοοὶ. Ργοϊ μεθ 

οἴαηι νἸἀ6γ 15. ἈΠ Δ ΠῚ ΘΟΠ[Ἐ5ὰ πῃ δὲ ῬΘΡΓ θα Δ], 
501{0 1Π|Π| δοηΐϊξιι 6556 γϑίου ἃ ΠῚ, “04 γοὸχ οἷἶαγα 

δὲ ἃν Που]αῖθ ρυΟ πιὰ [αἴας ΠλΪΠΙΠ16. ἴῃ Θὰ γΘρονῖα-- 

ἴα, 564 Θσοιροῖ ῬΓΙΠΟΙΡ ΘΙ ΔΠΪ Πι85. {ΠΠΠπ|5 ῬΑ ΓΘ 

{πη ]{π|5. αὐ! ἀλ πὶ ΟΠΊΠΙ5. 515 ΠἸΠΟΔ ΟΠ ἰ5 ΘΧΡΘΙ5., 

ἃ {α} θΕΠΘ ΠΕἾ5. ἃ ΘΟ 15 Θχουιϑ. Ὑ] θη αν σῖτα 

ῬΓάνε. «ποάδηι ροἰθϑίαιθϑ, ἄτη ρ6} νοοῖὶβ {Π]-- 

οἴη] δὲ δυο [ΟΠ 6 ΠῚ, γοἰ]ρίαίθηι οἱ Ο] οι ηθη- 

ὕπ|π| ΟΥ̓Δ ΠΕ Δ ΪΠΊΆ]ΡΕ15., (15 Δ ΘΑΡΙΙΠμ 6} ρον ηϊ- 

ς (]}». βθοιιπ 5 οἱ Πορ. {Π|Ή|6πὲ βοοιπάιπι5 εἶναι 
ὁμιοιώνυμιαι. 

ἃ Βαγϑιι5 (01. βθοιπάιι εἰ ἤθρ. βοοιπηάμις ἐχεῖ μὲν 
οὐ ποιμένος χατάλυσις, {16 ψαΐέΐεπι ποῦ ον Ῥασίογὶς 
αἰμεγδογίμπι. ΑἸ ἀπὸ Μ55. ἃ} οτ15 ἴῃ οὸ αἸΠ σις, 
4πο4 γγὸ χαταλύει Παεαῃι χαταλύσει. 

4 Απεααὶ ἅτ ΠΡτὶ οαπὶ Θ 115 φωνὴν ἐχχλίσεως : 14 
φαοά ἴα το 1611 Ἰπτουρυο5, 10)6)" υθοιεπι ιιαγιγιεῖαγι 
ἐπ αοίος. πιοαϊΐος. Ν οἴυιδιϊου. (Ομ 6 ἢ511 (οοχ οἱ 
Ἄδρ. βοοιπά 5 φωνὴν ἐχχλήσεως, ορ{ἴπηο. 
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9. 

8ὃλ8 

εἴδϑι. ἀδπια!οθηΐ 510. σα Πῖπ . ν ΠΑΡ [ΓΑ Πϑθιιηἴο5. 

ΤΠΘΟΡ ΠῚ 651 τὰ ἘΠ νΟΟΙ5 δια ν15., Δ ἅΠ1ἃ ἀτιτ- 

ἄαπι ναι ἀφιηοπιιπι. {ΠΟΥ τιτὰ. πη ρα σι Θχοῖτοι 

«4 ΡθοσδίΠ ἃ0 ΡΙΌνΟΟΘΙ. Ἠοῦς [ἀΠΊ6 ΠῚ ΟΘΥ [ΠῚ . 

605. 41| ᾿πϑϑοδηίαν νοὶ αρίαϊο, 581 ἃ νοΡΔ 

3. Τύμι. ἡ. γα ΡΊ πὶ ΓΘ Π{π|5 ΟΠ] νΊβοῖ. Οποα 51 ν᾽ 4θυ}5 16 η1- 

Ῥίδηι οαϊ Ῥ} ἘΔ ΠΕ 1165... ΘΆΒΠ116 ἁνουίαϊ ἃ νουὶ- 

ταῖδ., δὲ. σοπνογίατιν δα [ἈΡ 185... ΠΡΟ δ ϑιπεαξ 

ΘΙ ΠΠΟΠΟΠῚ 50] ]ἀτιπ οἱ οἰ οασθπι, πθο ΟΠ] 110- 
ΠΟΠῚ οἵ ΤΟΡΙ ΠΟ ΠΒΙ ΟΠ ΘΠ. 5ΘΥΘΡΆ ΠῚ, “πιὸ ἈΠ 110- 
ΓΘ ἀθάπιοὶε ἃ σΟΠΥΘΙΒΙΟΠΘΠῚ . ρΟΡίουα  : 1Π1Ὸ 
41 5ϑυ ΠΟ ΠΟ ἃ Ἰπϑιιπ πὶ ΘΡ ΙΔ ΠΏ. ΘΟΠΊρΟΒΙ-- 

{ππΠ| 5 οἱ ἀδ]1οῖα5 ἀθ] οι ΠΟ ΠΟ ΠΊΖτ|ι6 ἈΠΉΙΕΙ Πδ τη 

ΔΠΙΘΕ,. νΟ]Πη Ρυτο5. πππο ΡῸ. Ὀ] ΠΑ ΠΟ τι Θ Π ἴα ΠῚ 
οἱ ἀϑϑθη τ ΟΠ 6} θοθρίτι, ἃ ΘΙ ΛΘ Ριι5 «6 1 Πρ}. 

564 εἰ ἀξιποηΐα {τι ναυΐα ἴῃ ΠΟΡῚ5. ΡγΟ ποῖ ηι 

Ῥθοσαία,, 5] τα1Ὸ ἀἸοαΠτα".. {π06] Βα] Τα τ|0. ἱπίοσνα 

51 ΘΠ] ὈΓΌΤ αι ἀσιταιο. ΕῚ «ιΟΠ ΠῚ δα] το 5... 

1115. αἴθ 1115 1Π 1115 ρΘυβοηἶβ., γΘη ΠΕ ἴῃ 506- 
ΠΔΠῚ : 1ἴὰ ἀφριη 0 η65 ΠΟΡῚ5 1ρ515 σοὶ ]ανν 15 το 65, 
τ] ὁ «θη ᾿Ραβοθητθπι, Τη0 0 γ6᾽Ὸ οοποιι]-- 
506 Π 6 ΠῚ, ἃ σαγ ΠΆΠΠθ115. γΟἰ τ ρ τ 115 ᾿η Π] απ 6 ΠῚ, 

πηοίίο θεϊαιη. πιθη ἀἀοθπὶ 5]  ΠῸ0 ΓΘΡΙ σοί ηῦ : 

αἴθ. πος μᾷσίο ναν]ὰ5. ΤΘΟΙΡ᾽ ἢλ115. ἀφο ΟΠ 1 ΠῚ 

δοιίοπο5, “πὶ 50 1]Π|6 θὲ Θχ δου ΠῚ ψο]ιπἴαϊθ οῸΣ 

Ποϑέγιιμ Θὲ ΘΟΥ ΡΟΝ Ὶ5 ΠΟ ΠΡ Ρἃ ΘΟΠῚ Π ΘΙ 115. (πὴ 
Ἰδτταυ" ἀὰπῖιπ ἈΠ 1116} ΘΟΠΒΡΟΧΘΙΙ5 ππιπς τἶδιι 1η}-- 
πιοάϊοο αἰ Ποπθπ , πτιηο θ᾿ Γὰ5 ΓΡἸ511ὰ ἀ 6] οι τη 

οἵ σοῃβίθυ παι ., ἴα ι16 ΤΠ] 65.115, ΠΘΕΙθι5 οἱ 56- 

Δ ΤΠ] 115 ἀπ] ται), ἔπ ΠΕ Θ ΠῚ ΡΠ} ἴῃ ἴρ50 58]- 
[αν σου το5., 8]1ὰ5 ἀἴιιο }185 [Ὁ Πγὰ5. 5116 Π [0 1}. 

Ετ πο ἀνανὶτἴο.. τηθο ᾿πη15. σ᾽] ον, το ὸ 

ΒΡ υ᾽αο. σΟμ ΘΠ π|. ἃς [ἀθι]ὰ ΘΧΡυ Πλ ἐπ. 

{πὸ νου]ο., {υἸριιἸὰ Π5 σΘ ΠΟΥ Ομ  Πτιπὴ ᾿πϑι]ταΐ, 

Οπλ 1π ΔΠΙΠΠ Δ 115. 5 ΠΡ ΠΟΙ 15. δὲ δά ΡΘοσδ 1} 

να] θ ψουβα 1} 115. σπου δαιη ἀσὶξ δὲ ϑα]ίαι. Αἵ 

γΘΙῸ ὉΠΟΘΘΠ ΓΑΙ ΟΡ) ΠΟΠΊΘῊ ΘΠ θΟ5 1 Π} {18 1- 
ἀλη οἱ πιοΠϑ "ΟϑΔ ΠῚ Δ ΠΙΠ12 15. ΘΟΠΙΟΥ Πλα [ΟΠ ΠῚ 

βσαϊ θαι, πἰδὶ αιιοΐ 5ΡΘΟΙ65 511 διϊα πὴ εἰ πο Ϊ5 : 

ΓΈ εἰς ἐπιστροφὴν ἀνάγουσαν. Οοὔδχ ὑπι5. εἰς 

ἐπιστρέφειν ἀνάγουσαν. ΑἸΔ «ασίαον τὰ ἴῃ σοπίοδχίιι. 

Μ᾽ υἱβαίαπι ἸδοιἸοπο πὰ πιο] θαι 6556 πὸπ ΕἸ ΘΟ 41- 

ἄδεπι : 551 δὰ πὰ]]0ὺ (ἰοήϊοιιπι [δου πηοπΐο πη. {{{π0. 

Μοχ απιϊαιον (πιο 511 οάοχ ἀπαγγέλλοντος λόγους, 

ἀπιῖϊοιιε ἀἰέϊιις ψιιὶ αὐ δναίϊαπε εἰ υοϊιρξαίεοτε σου τιο- 

πὲς ργογενί. ΑἸῈῊ ἔτγὸβ Νῖξς, ἀπα λοντος λόγου. ἘΔ 
οι Ἀορ. ΡΥΐπιο ἐπαγγέλλοντος λόγου, ἀπιαης 56 γΠο-- 
πεῖς ϑναζίαπι αἰψιια σοἰμρεαίεπε ῬΙοπιϊί(επεϊς. 

5 δῖ. 4ιαίθον 1ρτὶ νοΐογοβ. ΕΠ τὰ ποικίλως... εἰς 

ἁμαρτίας. 

ἃ (οὐΐοοθ ποηη}}1 προσωπεῖα ἔχοντες, 

ΛΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 58. 

Νι 7 }} 

ΕἾ χον, μηδὲ ἐπιτίμησιν αὐστηρὰν, εἰς 

» 

σ 

ΒΑΒΙΠΙῚ ΜΑΟΝΙ- 

-»" , 

γων γίνονται, ἄδηλον" πλὴν ὅτι οἵ ὑπὸ τρυφῆς χα- 
, - ἣν ΕΣ ΑΥ̓͂ ΄Ν 3 ταχηλούμενοι τῆς πρὸς τὴν ἀληθινὴν πατρίδα ἐπα-, 

νόδου ἐπιλανθάνονται. ᾿Εὰν δέ τινα ἴδης χνηθόμιε- 
ν᾿ 9; “ Ἂ . Ἃ ᾿ τῳ ὅν , 3 νον τὴν ἀχοὴν, χαὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας ἀπο- 

στρέφοντα αὐτὴν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐχτρεπόμενον, 

χαὶ εὐτόνου μὲν λόγου μὴ ἀνεχόμενον, μηδὲ ἔλεγ-- ὄνου μὲν λόγου μὴ ἀνεχόμενον, μηδὲ ἔλεγ 
Ἢ ἐπιστρέφειαν 

τ} Ν ὅν ᾿ ψ' ΄, , αν ἄγουσαν τὸν ἀχροατὴν, ὑπομένοντα" φίλον δὲ ὄντα 
- ν᾿ ΄ὔ Ἀν ἐφ ταν 5» “" ἢ 

τοῦ πρὸς χάριν χαὶ ἡδονὴν ἀπαγγέλλοντος λόγου, 

νόμισον ὑπὸ σειρήνων χατέχεσθαι τὸν τοιοῦτον, ὑπὸ 

τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατώμενον. Καὶ 
᾿ , ἊΝ ΤῸ ᾿ 5. ἐρουαας γα - 
δαιμόνια δὲ, τὰ 8 ποικίλας ἐν ἡμῖν ἐνεργοῦντα 
τι ἘῊΣ δι βοισκι ἐτεῦ ἌΣ πε δι λα ον ἁμαρτίας, ὀρχεῖσθαι λέγεται" διὰ τὸ τὴν ὄρχησιν 

Πατίραι ΞΟ, ΞΞΑΛΗΣ 
παντοδαπὴν εἰναι μελῶν χίνησιν. Καὶ ἐπειδὴ οἵ 

590 ὀρχησταὶ, ἄλλοτε ἄλλα ἃ πρόσωπα ἔχοντες, τὴν 
Δ 6,' Ω ᾿ ἢ ε 

σχηνὴν χαταλαμόάνουσιν: οὕτως οἱ δαίμονες ὡς 
τῆς ᾿ Εὐ Ἂς ἘΥ ΤΕ νν πες 

προσωπείοις ἣμῖν χεχρημένοι, νῦν μὲν ὀρχοῦνται 
ἐξ ΧΟΡ ΕἸ 

τὸν θυμούμενον, νῦν δὲ τὸν ἐπιθυμοῦντα, χαὶ περὶ 
ΕΝ ὙΡΥ Ἢ - ΡΡΎ, 3 , ν- τὴν " τῶν σαρχῶν ἀπόλαυσιν ἐπτοημένον, ἄλλοτε 

τὸν ψευδόμενον" χαὶ οὕτω γινόμεθα ποιχίλα ἐνερ-- 
γήματα δαιμόνων ὑποδεχόμενοι, κατὰ τὸ βούλημα 
- λ ΄“ ᾿ " -Ὁ 

ἐχείνων χαὶ τὴν χαρδίαν ἑαυτῶν χαὶ τὰ τοῦ σώμα- 

τος μέλη μετατιθέντες. “Ὅταν “ οὖν ἴδης νῦν μὲν 
» ΄ , , , τς τς ὧν ΄ 
ἀχράτῳ γέλωτι χατεχόμενόν τινα, νῦν δὲ ὑπὸ λύ- 

πὴς τεταπεινωμένον, σπαρασσόμενον ἐν χοπετοῖς 

χαὶ χλαυθμοῖς καὶ οἰμωγαῖς" ἐνθυμήθητι, ὅτι ἐν 

αὐτῷ ὀρχεῖταί τις ἄλλα χαὶ ἄλλα μεταλαυιδάνων 
γ΄ - Ἁ -Ὁ ᾿ 

σχήματα. Καὶ νῦν μὲν τὸ τῆς φιλαργυρίας εἰσέρ- 
ΕΣ Γ- τῶν {ῪΓ ἘΝ κ᾿ Ἰοὺ  ) ἃ » " 
χεται δρᾶμα, νῦν δὲ τὸ τῆς κενοδοξίας: ἅ ἄλλοτε τὸ 
-Ὁ΄ « , σ͵ μι .- “- 

τῆς ὑπερηφανίας. “Ὅλως δὲ χατασχιρτᾷ τοῦ γένους 
ΒΡ ᾿ , Υ ᾿ ς 

τῶν ἀνθρώπων, ἐγχορεύων τε χαὶ ὀρχούμενος ταῖς 
» » - ΝΥ Ἂν ς ΄ ΕῚ ᾽ὔ 

εὐχόλοις ψυχαῖς, καὶ πρὸς ἁμαρτίαν εὐμεταδλή- 

τοις. ᾿Γὸ δὲ τῶν ὀνοχενταύρων ὄνομα σύνθετον ἐω- 
ἼΩ Η͂ τ Ἦν ᾿ὕ ᾽ Ἃ 

φαίνει τινὰ χαὶ ἀλλόχοτον ζώου σύστασιν: πλὴν 
, 3 ᾿ -- - 

ὅτι χαὶ αὐτὸ δαίμονός ἐστιν εἰδος, νῦν μὲν ἡμᾶς 
᾿ Ἂν ἘΝ , ΞΟ “" Ὡ ἊΥ 

πρὸς τὰ ἀνθρώπινα ἀποῤλέπειν ποιοῦντος, νῦν δὲ 
Ἂν Ἀπ ΣΝ ας ἀσύρον τος ποίη ὍΣ τὴ 

πρὸς τὰ χτηνώδη χατασύροντος πάθη. ὋὉ δὲ ἐχῖνος 
ΙΝ ς ἘΡΡΡ ταν, Ε ι 
ζῶόν ἐστιν ἀντὶ τριχῶν ἀχάνθας ἠμφιεσμένον, δύσ- 

ληπτον χαὶ πανοῦργον. Ταῦτα πᾶντα ταχὺ ἥξει 

»ΈΜΙΙ εὲ 55. οπιπο5 τῶν σαρχῶν. (Λποα αἷς (οχ-- 

Βοῆϑιις, ᾿α]οπίθπι 56 Ἰθοΐασιιμη σασχικῶν, 14 Ξατἰς ΡΙα- 

δ : 566 1 ἴάπιοπ, τ πιὰ σ]5 ρ]ασοαξ ΠΙΡΥΌτγιιπ ἀπτῖ-- 

«ποχῖιπὶ ἁποιουῖαβ, Ν ΘΟ, 1ἴὰ πχα]ῖο μοβὲ ΘΠ χαὶ οὔ- 
τῷ γενόμεθα. ΑΥ.λ΄55. γινόμεθα. 

όσοι οὖν ὁ νεϊοσίθιις Πρ τὶς ἁἀαϊ ἀϊπιις. ΠΟ ἀοπὶ 

Μ535. ποπηι}}} ἀκρατεῖ 

ἃ ἘΔ ἄλλοτε δέ. Ὑοοι]ὰ δὲ ἴῃ ΜΞ5, ποῖ Ἰορσίταν, 

ἔλωτι. 

ΤΡΙ θαι Ἀοα. βοοπτ5 εἴ (ΙΒ γ Εἴπιι5 βθοιιπή 5 400- 

4ὰς ὅλα δὲ χκατασχιρτᾷ τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων ἐγχο- 

ρεύοντα καὶ ὀρχούμενα ταῖς εἴο, Ν᾽ οἸΤπι 5 ρΡ]εας. δαι- 

μόνια. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

5 “Ν ΄ ΠΝ ἘΣ ΟΑΣΝ ἜΤΗ 
ἐπὶ τὴν συγχεχυμένην ψυχὴν, καὶ οὐδεμία παρά- 

τασις ἔσται τῶν ἡμερῶν. 

ΕΒΘΑΙΔΑΜ ΡΆΟΡΗΕΤΑΜΝ. ΘΑΡΌΤ ΧΙ 810 

4 ἀτιοῖονο οἵ ᾿πηρυ]5ο 6 ππιπὸ αι θ.ὴ ἴῃ γ65 Ππ- 
ΠΙΔΠὰ5. ΟΟιι]05 σΟΠ] οἴ πητι5.,. ππιπ γ6})Ὸ ἃ Ὀνπῖο- 

γὰιπ| ΔΗ ΠΙΆ] τ γα ρ᾽ μα ἈΠ ΓΘ 5. ΠΡ Πλσθιι5 

δαίθηι ἀηϊπιαὶ ααοάιζαμπι δϑὲ, {ιοα νἱοθ ῬΠ]ΠΟΥιμηΝ 
ΔΙ] ΟἾ ταν 5Ρ1η15.. δὲ πο Αἰ {Π10116 οαρίι. 68: δὲ 
ἀϑίαϊι. Οὐππΐα ἰθθο. ΟἷἴῸ νΘηΓΡἃ 511 Π 0 [Π| ΔΠ1- 
Δ ΠῚ ΘΟ [δὰ ΠῚ δ᾽ ΡΟΓΓαθαϊα πὶ, ΠΘΟ {1 ΟΥῚΡ 

αἴθυια πὶ {ΠΟΥ ΠῚ ΠΟΤᾺ. 

ΚΙΦΑΛΑΙΟΝ ιδ΄. 

Καὶ ἐλεήσει Κύριος τὸν Ἰαχὼβ, χαὶ ἐχλέξεται τ) 

τὸν ᾿Ισραήλ. Νομίζω λόγον ἔχειν, τὸ “ μὲν, ᾿Ελεή- 
τάχθαι ἐπὶ τοῦ Ἰαχὼβ, ὅπερ ἐχρημάτιζε σει, τετάχθαι ἐπὶ τοῦ ᾿Ιαχὼβ, ὅπερ ἐχρημάτιζεν 

, δὐάνα τα ΞΞ τάκ ὅρα Ἥ 
ὄνομα μέχρι τῆς πάλης τῆς ἰ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιαχώβ΄ τὸ 

δὲ, ᾿Εχλέξεται, ἐπὶ τοῦ Ἰσραὴλ, ὅπερ ἀθλον ἐπὶ τῇ 
᾽' »͵Ν - , 31. Ψ,; ἈΝ ν δὴ 

πάλη δέδοται τῷ πατριάρχῃ. ᾿Ιὐμφαίνει δὲ τὸ μὲν 
, Σ , Ν Α ΝἮ ͵ Ἷ 

ταπεινότερον ὃ ἐλεούμενος, τὸ δὲ διαφορώτερον ὃ 
ὁ ; πεν ΚΞ 

ἐχλεγόμιενος. Διόπερ, Ὁ Κύριος δ ἐλεήσει μὲν τὸν 

᾿Ιαχὼβ, ἐχλέξεται δὲ τὸν ᾿Ισραὴλ, δωοιόν ἐστι 
, σὴ ᾿ “ 3 ΄ 5 -Ὁ 5» 

τούτῳ" ᾿Ιαχὼβ ὃ παῖς μου, ἀντιλήψομαι αὐτοῦ: σ- 
, τὶ ’ ΝῃῃΕ ἀπο ΌΝ ς ΕΝ 

ραὴλ ὃ ἐχλεχτός μου, προσεδέξατο αὐτὸν ἣ ψυχή 
 Ὸ" αὖ δ Ε εἷ 5 ων ͵ὔ 

μου. Τὸ μὲν γὰρ Ιαχὼβ ἐπὶ τοῦ ἔτι στοιχειουμέ- 

νου χαὶ σωματιχοῦ λαμδάνεται, τὸ δὲ Ἰσραὴλ ἐπὶ 

τοῦ χρείττονος χαὶ πνευματιχοῦ. " σθλως δὲ ὃ Ἶα- 

χὼβ χαὶ ὃ Ἰσραὴλ ᾿Αναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐὖ- 
. “- - αν 

τῶν" γῆς ἐχείνης, περὶ ἧς εἴρηται: Μαχάριοι οἵ 

πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ χληρονομήσουσι τὴν γῆν" ἥτις 

οὐχ ἔστι μέρος ταύτης τῆς γῆς τῆς ὑπὸ χατάραν 
΄ ΑΙ 2 , ΕΝ , Η͂ , 

γεγενημένης" ἣν ἐν λύπαις ἐσθίει πάσας τὰς ἧἣμέ- 
- - - 2 , » 

ρᾶς τῆς ζωῆς αὐτοῦ ὃ ἐργαζόμενος αὐτήν. Προστε- 

θήσεται δὲ καὶ ὃ γειώρας τῷ ᾿Ιαχὼβ, χαὶ τῷ ᾿Ἰ1σ- 

ραὴλ, ἀναπαυομένῳ ἐπὶ τῆς γῆς αὐτοῦ. Ὃ περὶ 

τὴν γῆν διαπονούμενος, ὃ προσήλυτος ἅ οὗτός ἐστιν 591 

ὃ γειώρας. Τάχα οὗτός ἐστιν ὁ ἐξ ἐθνῶν λαὺς, ὃ 
,ὔ Φ 3. ν, « , Γ 

προστιθέμενος τῷ Ιαχὼβ, ὅν γειώραν ἣ Γραφὴ 

προσαγορεύει, οἷον πάροιχον χαὶ προσήλυτον ὄντα. 
Τὐεργεσία δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις χαὶ ἄρχειν ἑαυτῶν ΡΥ ρ θχ' " ΕΣ ΤΩΜ, : 3 ͵ 
μὴ ἐπισταμένοις, τὸ δουλεύειν τοῖς χατ᾽ ἐπιστήμην 

ἄργουσι. Διόπερ ἐν εὐλογίαις εἴρηται τῷ Ἣσαῦ" ΠΟ Σ Ὁ Πτος ΕἸρῊ ὩΣ ἘΣΗΝ Ὁ: Ἀν ἈΚ τ τς ν 
Καὶ τῷ ἀδελφῷ σου δουλεύσεις. ᾿Γοῦτο ἢ οὖν ἐστι ᾿ Ἢ 

ς ἘΠΠῚ τὸ μὲν ἐλεήσειν. Αἴ Μ55. ποηπα}]}1} ἐλεήσει, το- 
οἵα, [πὶ γείουῖθιι5 ΠΡ ΥῚ5 πὸ γοβιϊσίιπι «αϊάοιι ἀρράτοῦ 

Ἁ]Ισα)} 5 ἘΠ Ε8]1. 
Γ(οαϊοο5. φαϊπααο ἐπὶ τοῦ. ΕΔ ἐπὶ τῷ. ΠΡΙΔοπὶ ἔμιαα : 

δαὶ τὸ δὲ ἐχλέξεται. Αὐ Μ55. ποϑίυϊ ἐχλέγε 

Ε γεΐεγες {αΐπαις ΠΡτῚ ἐλέησε.... ἐχλέγεται. ΤΑ ΤῈ Ἴ 
ἐλεήσει.... ἐκλέξεται. 

» (01. βοοιιπ ἦτ ὅλος δέ, 

ΟΑΡΌΣ, ΧΙΝ. 

277. ΕἸ πυϊδοτονηἊιτ ΤΠ) ογίτιις ][4601ν, εἰ οἰϊ- 

ξοὲ ]ογαοὶ. Ἐκχιϑί πιο ας! ΟΠἱ 6556 ΘΟ ΒΘ Δ ΠΘΙΙΠῚ . 

τὰ νϑυθιι., δον χει", γϑδγαίιν ἃ 91 Δ 00} : 

«πο πομηθη ΟὈεϊπα: ἃ ΘΔ ΠῚ τι56116 {πο ΓΑ ἸΟ ΠῚ 
{{πᾶπἢ 1056 5115{ΠΠ|ΠῈ  νῸΧ νο]Ὸ, αι σοι, 1ῃ16111-- 

ϑαῖαν 6 15:86], «πο ΠΟΠΊΘΠ ΡΥ ΘΠ ἰοοο ρΡὰ- 
{Δ ΡΌ Πδ5 μο 51 Ππποϊπηθη ἱπηροϑβί τι} ο5ῖ. Οὐ δῖι- 

[θη τ 5 θυ σο  ἀἸδπὴ ΘΟ 56 {|{π|0, ἃ] ΘΟ ΟΡ ΠῚ ΡΥ θ0- 

[δγὲ σοη  ἸΟΠ ΘΗ : {πὶ ν6]Ὸ ΟἸ ἸσΊτ)᾽.) ΘΧΟΘΙ]Θ ΠΠΟ- 
γΘη}. ΟΠ Ο ΓΘ ΠῚ νΘΥ15 5115, 1)οπιῖτιι5 πιῖ5 6 Γ6- 

δίτιιν Ψ]ασοῦ, οἰἰσοὶ νθῦὸ 1ςγαθί 9 51 }}1}6 6δι {Ππώ4, 

]αοον μιιθτ' ἡτθιι5., ασδιίηιαπι Θιιηὶ : Πογαθί οἷθ- 

Οἶπις πιθιι5., δι 5οορὶξ δτιηι ἀπίηνα πιθα. ἸΣΠἸ ΠῚ ν ΘΙῸ 

7860}» ΡΥῸ 6ὸ ροὶρῖῖι., {πὶ ᾿υϊπηα. Δά πιο {γὰ-- 

οἵα! οἰθπιθηΐα,, “αϊτι6 ΘΟ ΡΟΓΆ 15. Θβ[ : βιυ ΠῚ} ||’ 
ΨΘΙΡῸ [5Γ86] ῬΓῸ Ῥ ΓΘ ϑΓἈΠΙΙΟΥΙ οἵ Βριρ ἔι}1. Ομ η]-- 
ΠΟ διυιίθιη 71460}} οἱ. [5.86] Ζεφιιεδοθηι ἵπι ἰὉΓΓα 

51:45. ἈΪΠΝΪΓα 1Π [θυ γὰ 111, (6 ατιὰ ἀἸοίτιπ 6δὲ : 
Βεαιὶ πεῖς : φμοτίαπι ἱρδὶ ροκοίοντιτιὲ τογγαπι. 

Τουνὰ ᾿θ ΠΟΙ οϑὲ Ρᾶ 75 ̓ἰϑ{{π|5.. {πὸ ΟΡ ποχίὰα δϑί 

π)α]οάϊοῖο ; τα πὶ 411 ΘΟΠ1 4. ἴῃ ἀο] ΟΣ θιι5 οοπηθ- 
ἀἴτ ομπῖθιι5. αἴθ θιιθ ν τα. διιο6. ΟπἸ ποία 918 6000 

δὲ 15γδθὶῖ ἴπ [ΟΡ ὰ 5118 ΡΠ] 65 ΟΠ ανθπα δ ἤπη- 

δοῦν. Οὐ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΘΧΘΟΪ, [εἶσ 1116. Θδὲ ῬΥΌΒΘΙΥ [15 
αἄνοπα. ΕΟΡία556 ΠΟ δϑὲ σΘΠΕ1}15 ΡΟρα]ι5, Φάοοθοὸ 
δαϊαποίιϑ., [ἈΠ πὰ ἢ] ΡΘΥΘΘΡΙΠΙΙὨ) ΘΕ ΒΥ ΌΒΘΙῪ [{1Π| 

Βουίρίινα δάνθπαπι ἀρρ6}1ι. Οἴὰπὶ ἁυιθη 1ἰ αὶ 

51 πὶ ᾿π θυ ϊουῖὶς σΟΠ ΙΠΟΠΪ5., ΠΘΟ. 510] ᾿ΠῚΡΘ.ἊΓῸ 

ΠΟΙ, ἀππο ] 115. ἸΠΠ ΡΟΡ ΠΑ 5 θη τα πὶ Πα πιῖ- 
Ῥ15 βουνίαηι 5, [ἃ ᾿μ515 6ϑὲ ργῸ βϑπθἤοϊο. Οτιαγο ἴῃ 

ἃ 51. πἴογαιο (οπηθ οἴ, οὐαὶ 1115 {Ὑ1}01|5. ΕΔ αὖ- 

τός ἐστιν. Νὁο 1[ὰ τηπ]ῖο τηΐγα (ο16 68. ἀπῖπαιο οἷον 

πάροικον. ἘΔ 1 οἱονεί, 

» (οάϊοο5 πο τοῦτο οὖν ἐστι τό. Τ)οεβι τό ἴπ ρϑγν]- 

βαι5, Πρ᾽άθπι 611 πληθυνθήσεται. Αἰ Μϑ5, πληθυνθή- 

σονται. ΘΠ 6 ἔγτο5 ΝΙ55. πρόσκειται. ΑἸῚ ἄπο οἱ εΠ πὶ 

πρύχειται. 

ο- »᾿ 

ν. 1. 

ὅτε. 

28. 

1ϑι ον 

πα. ἡ 

4] 1]. 1 

τ 3 



ΜΠ α. ἡ. τή. 

:α. 0.9. 

δὺθ ἈΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒαῦΜ 

ο ΡΟ ΠΘαἸοΠΟΠΊθι15 ἀἸοιι}} ὁ51 ἔβαν : 11 {αἰγὶ [0 

σεγνίος. ος μ]απὸ ᾿πἰσαῖ., πος βϑάιμτα : δὲ 

παι ἰεἰρἐϊοα νιιτείτι δι ρ 6)" [ΤΊ απ 1)6ἱ ἰη 5 Ρνος οἵ 

αποί α5. Τνὰροπ ταν οἷθ σου ν 5. ΙθοῸ. ΘΠ ΘΟ, 

Δι ρπὶ σαριϊνὶ φιὶ σαρίϊνος σορονατ 605. 1Πὶ 

αὶ άθην ἐγ γαΠἶο 6. ΘῸ5. Ἀν ἼΡΊ Θὰ πε ἴπ΄ σαρεἰνῖτα- 
161}, ἀἰδυϊοίοβ δὲ ΟΡ ύ65505 56. Ψ [1 0 0}1 Δ 61- 

ὁδηΐθϑ ; δὶ νΘΓῸ οἰδιηθητον δὲ ᾿π πὰ Π6 ΘΘΥνἹΓα ΟῚ 

Βα οι ηἴ, ΘΧχ ἀἴΑ 0011 ἔγγάπηϊ 6 δα ΟΠ ν 1511 βοῦν τι- 

το ηὶ ἁπἠάιιοιϊ. 1508 6}} νϑρὸ ΠΠΡΟΛΆΤΟ ἄτι. {ΠΠπ|5 

ΒΘΡΨ [15 4τια 1} ἀρι ΒΆγ]Οπῖο5 βογῦνίογαῖ, θγὸ- 

ἈΠ ΕΓ 1". αἴαιιο την ταΐα αἰ τη ]5ο ἸσΟΥ  Ἰὰηὰ, τ 

᾿τισθαι ΒΑΡΎ ]ΟΠΪ5. ΓΘ θη, ΠΘῸ ᾿Π51|{ὰ} 6115 ΧΓΠΠ] Π 80, 

566] δι) Πα. Γἀ πιά τι8 πὶ 1} ρα Πὰ5. ΘΟΙΠΠΊΪ50- 
ΑΠΌ ΠΘ. ΟἹ ΜΠ ΒΘΡΙΟΟΥ ἤἸὰ αἰ  Πἃ5 511 ῬΑ ΒΒΕΠΊ5. 

278. (μουν ααἰηεοαζιτν. αἰ δε 1{ηι 6 πίπτει 5 ατιθ εἶ) 

ἐπ φιπαίιιην, σιοτὶ Θδί πρτειτηι : ἴα πϑήτι6 {{ἰ 

Φγὶς τπτιπάτι5. (ὐμοπίαηι ἰογ ἐπὶ τιθαάπι ρμογαϊοϊοιὶ, 
6. Ροριιζαπι πιθιέηι ἐτιγ [οἰ σε : τιοτι τη απο ὶς ἐπ 

«Οἰονπαιην [οἸΏ ριι5. Ἠ Δ πιο διιπι ἸαιηΘ π ΔΓ] Ο ἢ Ἶ5 

Ράντο5.. {πὰ ἔπτη ΒΑ ]ΟΠἶ5. ῬΥΙΠΟΘΡΒ5..,. {πΠῚ ΓῸ5 

1ΠΠπ|5. ἀοΠοπτιν, Ῥοβίθαιιαι Θπὶπὶ [μι Ὸ ὁ 

ΟΡ6]0. [Δ }05115 1Π ΟΡ 6. 5110 Εἰχὶ : “7 5οογίαπι ἐπὶ 

ἐἰμι., ὉΤῸ οἰ ἰϊς Ὑ{{ἰδδίηιο 1 αι ΣΟΙ ρΟΥ τ ΠῚ 

[ἴὰϊ δὲ ὀχ ρ]οναίιιη., “απ τι) σά ποῖο (ἰἸ551}}}}15 
5115... 4 ΘΠΠΙ ΒΡΌΓΡΟΙΓα δ σεθο δδὲ σοπ απ ηὰ-- 

{|5.., γ ΘΓ] Θη1Ὸ ΘΟΠΊ ΓΤ] : 4πο6] «παητιπι ἀκ] 

Ἰρϑῖτι5. Παϊαν απ. Δηοῖ... αἱ ΠΟ Ι  ΠΙ1ΠῚ ΟΥ̓ ΠᾺ ΤΠ} 

ΘΟΠ ΠΟΙ τα" : 564. {τὰ ᾿Π απ 1} Θ5ὲ ϑαπσιΠο.ν 

ΠΟΠ. ἈΠῚ ΡΠ 15. πἰβῖιϊ 1} Πα πὰ π 0. ἀοοΟΙ ἐὰν] ρὸ- 

1651. χ Ποο Ῥ}α] Δ Π}) οϑὲ, Π]Δ]ΠἸσητιμὴ {ΠΠπ|} ΠῸΠ 

6556. “πη Π τι} Ὁ] 5.106 ]] ΘΟ. ]6 εἰ ορο5, 5ο 

406] 5αΠσα 1 η6. ΡΘΥ δυι5. δἱτ ς ἀρ 06. {αὶ ρογα!- 
ἀοὐἹε ΤλομἰΠἰ ΤΟΥ ΡΠ] 5. ΡΟΡΟΪ πη τι6 θυ ροορα- 
τὰ ᾿ΠΙΘΙΘΠΊΘΥ . 181} δ ἈΠ10 ἴῃ Ιοσο Πιιπα Πὰ ΠῚ 

πατανᾶπι. ἃ Θοάθπ). ΡΙΟρΠ δ ὰ οἴιπὶ νϑϑ θη 

ΘΟἸ]αἴαιη [ἘΠ1556. ΠΟΥ ἹΠΊτι5.5 0] ν 46] 1 ο άνουϑιις 

605. 4 ἴῃ ΠΊΆΪΠΠὰ ᾿πνοίθυα 1 διιηΐ αἷΐ : δ οοο 
ΟΗΔ765 Ὁο5.. τὶ τϑοίπϑηίτηι ἱτιν οἰ ογαϑοθςιϊδ, 

δἰ {θα ὁοηϊειἰοι θοὸς. Ἐπὶ ἀυιῖθη σγαν δ ΘΟ 1 Παὰ-- 
{0.5 ἴὉν6., αὖ Πθ ἴῃς ῬΟ5ΓΟΓ ἢ 6 η} τητι πε θιιιν. 
Οιι δηΐπὴ πα] πάτα" ῬΘοσαῖο Ἁ]Ι]τιΟ., ΡΥ ΒΟ ΠΙΟ ΠῚ 
4Ζυϊάθην ἀρ} 10 λυ πη : σοὶ ΘΧΡΙ ΔΓ ΟΠΟ 4 

ἀοίποθυ5. Ρ6Ι ΡΟ ΓΘ ΠΕ ΠῚ 5ρΘ ἴα 5) ΠΟΙ ]ιΙα ΠῚ 

81. Μίε5. ἘΔ νοτὸ ἡ ἐδούλευσε. 

ἀ ΑΔ τοῦ θρήνου. ΑὐΤοι] 5. ἴῃ. Ν55. ἤοπ ἴητο- 

ἰτατ.. 
ὁ ΔΕ εὐ θρ. δοοππάτις ἀπέχῃ, ΑἸ1Ὶ «ααίιου 155, 

ἀπέχει. ϑίαιαπι ἄτιο ΝΊ55. ἀκαθαρσίᾳ χαὶ ἁμαρτίᾳ, δριω»"- 
εἴα οἵ Ρέσςαίο ἐπισιιϊπαίιδ. 

ΓΝ οϑιυὶ φυΐπάιιο ΠΡτὶ γθίονοβ ἀνθρωπίνην παραδεχθῆ- 

3 δ. ΒΑΒΙΠΙΙ ΜΛΔΟΝΙ. 

τό: Καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Θεοῦ 
ΚΝ τ Οτες ΕΥΌΙ. , , 
δούλους χαὶ δούλας. ᾽᾿Δντ εὐεργεσίας πρόσχειται 

αὐτοῖς τὸ δουλεύειν. Καὶ ἔσονται οἱ αἰχυάλωτο! οἱ 

αἰχμαλωτεύσαντες αὐτούς. Οἱ μὲν τυραννικῶς ἦγον 
δ κντῶς , Ὁ , “ διαδί ε 6 

εἰς αἰχμαλωσίαν, τῇ δουλεία τοῦ διαδόλου ὑποῦάλ- 

λοντες τοὺς κρατουμένους" οἱ δὲ φιλανθρώπως ἀν- 
ἐν ᾿ πε δ 

θυπάγονται τῇ αἰχμαλωσία, ἐχ τῆς τυραννίδος τοῦ 
: ς τὶ , διαδόλου τῇ δουλεία τοῦ Χριστοῦ προσαγόμενοι. 

Ξ ἝΞ εσες, τῇ ἘΠ 
᾿Επαγγελία δὲ τῷ ᾿Ισραὴλ, ἀπαλλαγὴ τῆς δουλείας 

» ͵ὕ ᾿ 

ς ἧς ἐδούλευσε τοῖς Βαδυλωνίοις, χαὶ τῆς σχληρᾶς, 
ς 3 τ ἱἀκο ας ς 

προτροπὴ εἰς εὐσπλαγχνίαν, ὥστε λαδεῖν τὸν θρῆ- 
- ν ΑΥΓΕῚ 7 

νον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος͵, χαὶ μὴ ἐπιχαίρειν 
ἀρ τον Ἢ ΣῊ ἜΣ Αοος ἩΡΑΙΝ 

αὐτοῦ τῷ πτώματι, ἀλλὰ θρηνεῖν αὐτὸν ὡς οἴκτου 
τε σεν ωΣ Σ 

χαὶ ἐλέου ἄξια πεπονθότα. 

᾿ : 
ἵματι πεφυριλένον οὐχ 

. Διότι 

μου απ 

Ξ ΠΟ Ὁ; 5' 
Ὅν τρόπον ἱμάτιον ἐν α -ῷ 

“ , “, 5.ἊΣ ΕἼ 
ἐστι χαθαρόν᾽" οὕτως οὐὸόξΞ σὺ ἐσὴ ων 5 φ» - 

“Ὁ 
ο. 

"ἡ 
τὴν γῆν μου ἀπώλεσας, καὶ τὸν λαόν 

μέρη 
᾿ Ξ τὸν 

“θρήνου ἐστὶν εἰς τὸν ἄρχοντα Βαῤυλῶνος, καὶ τὰ 

Α ᾿ πνεονν ἈΑΘΟΆΡΣες. ΦῸῪ Ἔτ 
νας" οὐ μὴ μείνης εἷς τὸν αἰῶνα χρόνον. ἵὕτι 

τ Ξ ς ν᾿ ἄκος πολ ΩΝ 
ἐχείνον. ᾿Κπειδὴ γὰρ εἰπεν ὃ ἐχπεσὼν ἀπὸ τοῦ οὐ-- 

Ἔν ἐς ΝΑ τος Ἐς ᾿ 
ρανοῦ ᾿ἸΣωσφόρος, ἐν τῇ χαρδίᾳ αὐτοῦ, ᾿Αναδήσο- 

Α Σ Ἐγα ν Ξ 
μαι εἰς τὸν οὐρανὸν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ᾿ἡΙΨίστῳ" ἵνα 
ἐν Ἐν, τ ; βατρηος πρτν τς ΘΕΟΣ 
δειχθῇ πόσον “ ἀπέχει τῆς πρὸς τὸν ἅγιον δμοιώ- 

ν ᾿ Ξ 
σεως ὃ ἐν πάση ἀχαθαρσίᾳ χαὶ μιαιφονία χατεῤῥυ- 

΄ « Ξ ΄ 6 (λλ. ἢ 4. ΄- ς πωμένος, ἱματίῳ παραδάλλεται, ὅσον ἐπὶ τῇ ἕαυ- 
ῷ ᾿ ᾿Ξ ρὲ ; ΔΑΥ 

τοῦ φύσει, εἰς κόσμον ἀνθρώπου πεποιημένῳ, διὰ 
δς δ. - “ τας  Κξες ὅρος " τς ΟΥ δὲ τὸ ἐλμφυρῆναι αἵματι, μηχέτι δυναμένῳ εἰς γρῆ- 

- , { δεῸΣ Ἔ , δ λ 
σιν ἀνθρωπίνην ἱπαραδεχθῆναι. ᾿1κ τούτου δῆλον, 

Ξ Ξ, Ε: ἜΣ ΠΕΤΑΣ 
ὅτ' οὐκ ἐν τῇ χατασχευῇ τὸ ἀχάθαρτον ἔχει ὃ πονη- 

: ΣΕΥ ρα ΠΕΣ είς 
ρὸς, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐνεφύρη αἵματι, τὴν γῆν ἀπολέσας 

“ ΡΙΚ . , τ τ - 
τοῦ 5 Κυρίου, χαὶ τὸν λαὸν ἀποχτείνας διὰ τῆς ἅμαρ- 

, ΕΣ Ν 4, Ὁ. -΄ χ ν ς , ᾿ ΕῚ τίας. Ἤδη καὶ ἀλλαχοῦ ἔγνωμεν ἱματίῳ τὴν ἀν- 

" αὐτοῦ τοῦ 
" , , ἜΣ 

θρωπίνην φύσιν παρειχαζομένην ὑπ 

λέγοντος πρὸς τοὺς πεπαλαιωμένους διὰ ξ' τ ρος τ Τ ν με ς 
, 

προφήτου. 
ἢ ς 

τῆς χαχίας: Ἰδοὺ πάντες δυεῖς, ὡς ἱμάτιον πα-- ᾿ 
᾿ 5 » ν᾿ Ἀν 

λαιωθήσεσθε, καὶ σὴς καταφάγεται ὑμᾶς. Δεινὴ δὲ 
Ἢ τ 

ἢ ἀπειλὴ, τὸ μηδὲ εἰς ὕστερον καθαρὸν ἔσεσθαι. 

Ὃ μὲν γὰρ ἐν ἁμαρτία τινὶ πεφυρμένος τὴν μὲν εἰ μὲν γὰρ ἐν ἁμαρτίᾳ φυρμένος τὴν μὲν εἰς 
" ἐξ ἢ 

τὸ παρὸν καθαρότητα ἀπούάλλει, τῆς δὲ εἰς τὸ μέλ- 
5 ,ὔ 5, ΄ ᾿ Ψ “ ΕῚ 

λον ἐχ μετανοίας ἐλπιζομένης χαθάρσεως οὐχ ἀπο- 
ΤΑ ΞΘ 3 χ "ἢ δὰ - ᾽Σ .-» ον κε: ἊΝ 

στερεῖται. ᾿Ενταῦθα δὲ ἀπόφασις παντελῶς, τὸ μηδὲ 
΄ 2 [τ » Ὺ ΝΟ ΡῚ 

εἰς ὕστερον ἔσεσθαι χαθαρὸν, ἐπειδὴ πέφυρται ἐν 

ναι, ΔΙ παραληφθῆναι : φιοῦ «αΐπ ορίϊπλιπὶ 511, 

ποῖ “ιθῖτο ; 5ο ἀπαὸ βυπαττπι, ποβοῖο. 

8. δῖα αἴόγαιο (Ομ 6, οἵ 4111 ἔτος Νῖ55. ΑἹ άπ Κυ- 

ρίου τὸν λαὸν καὶ ἀποκτείνας. 

᾿" (οάϊοο5 ἄπο παρ᾽ αὐτοῦ. Μοχ δαὶ τοὺς παλα!ου- 

μένους. Τουτὶ νογὸ ἀπέ! τοὺς πεπαλαιωμένους. ' 



ΟΟΜΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙ͂ΛΝ 

τῷ αἵματι τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὃν ἐνέχρωσε διὰ τῆς 

παραχοῆς, ὑποσύρων αὐτὸν ἐπὶ τὴν χαχίαν. 2 

Ἰ 7 9 ἘΤΥΤ ΤΣ. ἐπαὶρ 
ἄχα γὰρ, πρὸ τοῦ χτισθῆναι τὸν ἄνθρωπον, 

τόπος τις μετανοίας χαὶ τῷ διαδόλῳ ὑπελείπετο, 

χαὶ ἐδύνατο ὃ τῦφος, εἰ χαὶ ἀρχαιότερον ἦν νόση- 

85 

ἐᾶνοι. Ηἰὸ ἁπίθην θ᾽απο ΡΥ μαι πιὰ, ΘΠ}. ΠΘ ἴῃ 

Ροβίθυιι αϊ θη πηι η τη [ΓΘ 5 οἰπὶ 51 ἐπα α]-- 

Παττι5 βασι π6. ΡΟρ.]Π] Ποῖ : 4πθηὶ Δα πη] ΕἸ 

δὐάτιοτιπη., ρον ποθ ἀἸοπεῖαπι πον ἀγα 1. 

479. ΒογΙΘ ΘηΪηι, ΡΥ Ϊπβάτιαπι ΓΘ ἴα ΠΟΠΠΟ, 

ΒΘ] ρΟΡογαΐ γ6]} ᾿ρ5ὶ ἀἰά θῸ]0 Αἰ 4τι5 ρα: πὶ το πεῖα ἰο-- 
οἴι5. ΑΙΖτι6. διρϑυθῖα, 1114, δ ΪἀΠη51 [ΟΡ δὲ που} ιι5 

ῬΠΟΡΠΕΤΑΜ, ΘΟΑΡΌΤ ΧΙΝν. 

Εὐτιὸ κα - 
ρογίαϊι ἀϊα- 
"οἷο Ραπὶ- 

τοητῖο ἰὸ- 

εμα, ὅμως διὰ μετανοίας ἑαυτὸν ἐξιασαμένου θερα- 895 ΘΕ τι5 1551 ηγ115, 51 [ἈΠ] 6 ἃ} 1050. 510] 1051 θ61 ΡΟ ΠΙ- οι. ξ' 
π:ιυθεὶς, ἀποχαταστῆσαι αὐτὸν εἰς τὸ ἐξαρχῆῇς. ᾿ΔΑφ᾽ 

οὗ δὲ τοῦ χόσμου ἡ χατασχευὴ,χαὶ παραδείσου φυτεία 

καὶ ἄνθρωπος ἐν αὐτῷ, χαὶ ἐντολὴ Θεοῦ, χαὶ φθό- 

νος τοῦ διαδόλου, καὶ φόνος τοῦ τετιμημένου, ἀπε- 

χλείσθη αὐτῷ καὶ ὁ τόπος τῆς μετανοίας. [“ἰ γὰρ 

Ἡσαῦ μετανοίας τόπον οὐχ εὗρε, τὰ πρωτοτόχια 

ἀποδόμενος, τίς τόπος ὑπολείπεται μετανοίας τῷ 

τὸν πρωτόπλαστον ἀποχτείναντι ἄνθρωπον, καὶ δι᾿ 

ἐχείνου τὸν θάνατον "ἢ 
2 ΄ Αι . 

εἰσενεγχόντι; Φασὶ δὲ χαὶ τὸν 
Ξαν; ἀγθέεκ ΓΥΡΙ ͵ ὙΡΙΟΕ Ξ 
ἐχ τοῦ λύθρου τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγγινόμενον σπῖλον 
ἘΡΕΡΙΓΕΝ που εν 5 ͵ 

τῷ ἱματίῳ μηδενὶ τρόπῳ δύνασθαι ἀποπλύνασθαι, 

ἄλλὰ συγγηρᾶν αὐτῷ τὴν ἅπαξ ἐγγενομένην ἐχ τῇ ἡ γρα ΟΝ 56) ς ἐγγενομένην ἐχ τῆς 
τῶν ἐἢ δ ΤΩ 2 ΤΕ σἦ ἐπ ΧΩΡΘΙ, Ἂν» ἐαδρ μοι 
ἐν τῷ αἵματι βαφῆς ἀλλοίωσιν" “ οὐδὲ οὖν ἐχείνῳ 

δυνατὸν, ἀποθεμένῳ τὸν ἐχ τοῦ αἵματος σπῖλον, 
γενέσθαι καθαρόν. Τ ἤἥρησον δὲ τὴν λέξιν ἐμφαντι- 

χῶς παριστῶσαν τὸν ἐχ τῆς μιχιφονίας ῥύπον. Οὐ 

γὰρ εἶπεν" ἐν αἵματι βαφέν" ἀλλὰ, Πεφυρμένον, 
φ, Ε "ν ὅτ ται. «Δ 95, , - , - 
ἵνα ἐνδείξηται αὐτὸν “ἐγχυλιόμενον τῷ φόνῳ τῶν 

τῇ Υ “-“ ΕῚ “-Ω - 

ἀναιρουμένων. Οὗτος τὴν γῆν ἀπώλεσε τοῦ Θεοῦ, 

χαὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀνήρηκεν. Ὃ μὲν οὖν Ναύου- 
χοδονόσορ ἠρήμωσε τὴν γῆν, ἐκτεμὼν αὐτῆς τὰ χαρ- 

ποφόρα φυτὰ, κώμας τῷ ἀφανισμῷ τοῦ ἐμπρησμοῦ 

παραδιδοὺς. “Αὐτὸς καὶ τὸν λαὸν τοῦ ᾿Ισραὴλ, τὸν ὦ 
Δα 5... ἢ 3 ͵ ν ΎΎΡΙῚ "᾿ ϑ,»α Ἢ 

μὲν ἀπέχτεινεν ἐν μαχαίρα, τὸν δὲ αἰχμάλωτον ἀπή- 

γαγεν εἰς τὴν Βαδυλῶνα. Πδη δὲ χαὶ ὃ μυστιχῶς 

ὀνομαζόμενος Ῥαδυλῶνος βασιλεὺς ὃ χοσμοχράτωρ 

τοῦ χόσμου τούτου ἐστίν. Οἰχείως γὰρ χαὶ τὴν σύγ- 
χυσιν τοῦ χόσμου τούτου Βαδυλῶνα ἄν τις προσ- 

είποι. Αἰχμάλωτον γὰρ ἐποίησε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ, 
ἀπὸ τῆς ζωῆς μεταστήσας εἰς θάνατον" ἠρήμωσε 

δὲ τὴν γῆν, τὴν ἑκάστου σάρκα διαφθείρας διὰ τῆς 
ἅ ί θὼς [γέν ὅτι Κατέφθε ἃ ἁμαρτίας, χαθὼς γέγραπται, ὅτι Κατέφθειρε πᾶ- 
σα σὰρξ τὴν δὸὸν αὐτῆς. 

4 ἘΠ παραδείσου φυτεία. Θε γὺχ φυτεία ἴπ Ν55. 

ποι ᾿πν θη αν ; ΟΡ Ἰ446 Θἂπὶ ἃ ἐΥροργαρἢ 5 ἀἀἸὰπῃ 

580 διιϑρίοον., Ν᾽ οοθ58 ἴάγηθπ ποῖ ἔπ}, «ϊ αιια πὶ ἀα- 

Ἰΐοογο, οὰπὶ νοχ χατασχευὴ βιιρρ]ογὶ [Δ 0116 μοβϑῖτ. Μὸχ 

Βερ. ιαγίιιβ χαὶ φόνος τοῦ διαβόλου, χαὶ φθόνος τοῦ τετι- 

υνημένου, αν οὐϊ ἐαὐα65, εἰ ἱπνία αι ἐς “ει ποιοῦ α- 

Ραῖιι»". 

»ΈΔηι θάνατον εἰσαγαγόντι. ΑΙ ΜΕ5. αὐὐπάμο αἰ ἴῃ 

οοπίοχίιι, 

ΓΘ απ πιθάθηϊο {Ἐ|556 1 σαν αἴα, ΡΘΕ Ὁ ΠΠπ 1 

ἴπ ΡΥ Ιδεϊπιμι δίαίιι ροΙἶ55θι. 564 ροϑὲ οο πα  τινηι 

παι π την, Ροϑὲ Ομ δι τι πὶ ραν Ἰδιιπὶ., μΟ51 69}10- 

δαϊιμ ἴθ 6Ὸ ΠΟΠΙΪΠΘηῚ, Ροϑὲ Ποῖ ρυφοθρίιμηι,, 

Ρόδ5ι ἀἴάθο 11 τπν ται, ρΟ51 {ΠΠ|π|5 411 πο πο Αἰ ει" 
οὐρίθηι,, τα εἶ ΟΕ ΓΒ ΘΙ 5. 65. ρα πΙτθη τα Ιθοιι5. 
51 δηΐηι Εδαιι ΚΠ ῬΥΪΟΥ 5. Οὐπ5. νθηάϊ0., πα]] την 
ἱπνθ πε ρα πο πε ἰσοῖιηι : ΘΟ 15. ροοπ ΓΘ πεῖαΣ 

Ἰοοιι5 οἱ γϑ] πα} πη. 411 ργΟΤΟΡ! ἀδίιιηι ΠΟΙ] ΠΟΘΙ 

ΡΟΥΘ, δὲ ῥΡοι δῖιη τπογίθηι ἰηνοχ "3 ΕΘΥΩΙ 

Β ΔῈ ΟΠ ΠΟΙ Δ} ἴῃ νϑϑηθηῖο Ὁ παι πηα}1ὺ 584Π- 

σαϊπθ ἐπι ρυ βδᾶμι Π1}10 πη ο ἰδίου "αἱ ρΟ556 : 504 
ΔΙΓΟΡ ΠΟ ΠΘΙ. ΘΧ ΘΔ ΠΡΊΪΠ15. {ΠΟΤ ἃ 5616] οο0η- 

{Γδοΐαπι ,,. ὉΠᾺ ΟἿ νΘΒΓ ΠΙΘ ΠΟ ΘΟΠΘΘΠΘΘΟΘΙῸ : 
{6 υῚ ̓σίταν" πθπ μοίοϑι, ἈΠ 116 σα πριι Π6 δ. τηδοιι- 

Τὶς. ἀοἰθεῖὶθ. οἱ ἀρβίθυβίβ, δνααΐ ριῖ5. ΟΡ δοῦν ἃ 

ἀὐιῖθι ἀϊοιοπο. 5005. εχ ορ6. ρον ΘΠ θη 65 

ον ἀθητον δα ρυϊπποπίθαν. Νοη Θηΐηι ΕἸΧῚ: :  6βεῖ- 

πιθητα πὶ Εποίτι σα ΠραΪΠ6 : 564, ὠμφεῖηαίμτα 1 

1 παἰ οσίοπαι ἴῃ οδο46 ΡΟΡ ΘΙ ΟΥῚΙΠῚ [ἰ||556 ν ]ιι- 

ταῖιπι. ΠΙς ρον τἀ1ι Π)6ῖ του τᾶ μι, ΘΓ ΘΟ 11} 6115 
Ἰπιθυθι. ΕΞ νον ΝΑ) ΠΟ ἀοπόβον [θυ τ νὰ- 

ϑίαν!τ, ὄχ οῖϑῖβ Ραμ Εἰ5. 6115. που ΓΟ εἶδ... ΘῈ ὙἹΟΙ5 
ἱποθπαϊο ῬΥΟΥβει5. ΘΟΠΒΒ ΠΏ Γ5. Οὐ ἢ. ΘΓ ἸΡ56 ΡΟριι- 

Ἰύιν [5.86] ρανεῖπι. ὁσοΙ αἴ β]αάἴο, Ρανεῖπι. ΘαρΕ]-- 

να ἀράπιχιε ἴῃ. ΒΑΡΎ] Οπθην. (οί θυιι. ἀτ [6 }} 
οεἴαπι ἰ5. {πὶ τυ 5{106 ΤῸ Χ ΒΑΡΎ ΟΠ 5. ΠΟΙ ΠΔ ἔμ, 
πη Παιιι5. ρυΐποθρ5. ὁδί. Νάηι τππιπϊ Πα] 15 
ΘΟΠ[ιβίοπο πὶ ρΟίοϑι {15 ἀρίθ ἀρρθ!]ανο ΒΑΡΎ ]ο- 

πθπι. Ετοπῖμι Ποῖ ρορυγιμη., ἃ νἱΐα ἃ ΠἸΟΡΙΘΗῚ 

ἐγαπϑίαϊαι Ρπίγαχε π΄ ΘουΨ 6 πὶ Ὁ [ΘΙ ἍΙῺ 
νΘΙῸ ἐἰδγαβίαν τ, πΠ 15} }π|56116 ΘΓ ΠΘ μ6 1 ροοοὰ- 

ἀπ} ΘΟΥΡΙρΓα., ἴοι. 5ΟΡΡΠΙΠῚ οδὲ : Οὐργιριί 

Θηιτ ἰδ ΟαΤῸ ὑἱάαπι 5ι(ωηι. 

ὁ Απεϊζᾳαϊ {τὸ8 ΠΡ τὶ εὐδὲ οὖν. ΑΙ ἄπο οὐδέν, απ 

οὔτε. ϑιατπη αυΐπαιια Ν55. γενέσθαι χαθαρόν, Εᾳπχα- 

θαρῷ. 

ἀ δὶς Μ85. Ὅπιπο5. ἘΜ Π1Π. ἐγκεχυλισμιένον. 

“ἘΠΠῚ οὗτος χαί. Ατ Μ85. φυΐϊπαας αὐτὸς χαϊ. Ἠαιά 

Ἰοπρο Ἀερ. του 15 Βαῤφυλώνιος βασιλεύς. 

ΓΈΔΙ γέγραπται - ὅτι ἴδεν ὁ Θεὸς ὅτι κατέφθειρε. 

Μ 55. 1{α, πὶ οἰ απ. 

Αἱ 

ἡ. Κερ.χ5. 
ἐεπτεγέπι. 

39. 

ὥεη. 6. 12 
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3. ι..12 

ΟΟ ὃ. 

“80. ιϑϑηιθη ργαντοη , ρτϑραγα 1πιο5 Πἰϊος,, τὶ 

ιφσιιεπι μεοοαι5 ραϊγὶς ἐμὶ, τι8 τ σιγθατι., εἰ 

"6 ἱπιρίοαπε ἐογτάπι οἰνίαἰἰθιι5. ΕἸ Πιδιισράπι ἴτε 
ες, αἰοὶς Τοηιΐπιις ϑαδαοίλ,, οἱ ρον άαπι θοτιπι 
σιοηῖθπ, οἱ τοἰἱηιιῖασ., δὲ 5θπιεπ. ΝΘ ἴ056 50]11ΠῚ 

ποη δεῖς ππιπά 5. 564 σι ισοοϑϑα ὰ ΘΠἃ ΠῚ 506 θυ τὶ 

1Πππι5 Ῥοϑίουτὰ5 ττπὰ οηλ ἰρ50. θοπϊταξο. οἰθιηθη- 

εἰβϑίμη Τλοὶ ἐδ! οοῖτυιν τ 41 Π]Π1ο5., νἀ θ! θὲ. πῸη 
τὰ τι ΟΡ ΠΆΪΘ ἢ ῬΓΟΪΘ ΠῚ, {πᾶ ΟΡΘΙ ΠῚ. ΘΧ πη ]0 
Βα ται ῬυΟ  οἰϑοθπ τι [ατιιη 6. πιΘἴο [0}}} ρον-- 

γ]τ|τ. ϑόσιθη ὑταάντ. Οὐοα πηλ] 160. πος ΘΡὰϊ 

Ῥάτον", 5ϑ απο 40 110 πη! 156 ῬΓδσΘι 1] ΟΥΕ ΠῚ 

ἀσοθρῖς, ἀἴ 16 πο Ὁ] πὶ 6]115.. {|| 568 βθτηϊ παν], 

ἰμλϊτατα5 δδῖ, ἰά60 ἀϊοϊξιιν βθηηθη ρυάναπι. ἤσ- 

Ῥάγα βίϊος ἱμιος., τ γσιθπίμ μϑοοαιῖς ρας 

τι. ΝΟΠΠιΙΠ τι ΠῚ Οὐ} 5 ρα 56] 6. ἀϊοϊ τι" Ργὰ- 
ναπι, ποῦ “πος σοπζίηιο. ΡΙΟν μα ΘΧ 5ΘΙη]Π6 

Ῥυτοοθάθηϊο : 566 «π|04 ἃ] το υἶτι5 οὐ ττὶ (αὐ 1 {{πππ|.. 

ΒΘ ΠΣ. Π5. ΠΟΙΊΘη ἀροῖρὶε. Οἰιθπια πο ιιπι ΘΗ ΪΠῚ 

ὅσ. πλιΠα{π|5. ἔα σΟπαἴΠπ|5., δὰ ἡτ|85. ῬΥΪΠλττην 

ϑϑε Πᾶν ΘῈ, οὐδ αι 46 5θιη! ηὰ ἉΠΠΟΥαΠ, ΠΘῸ 

τἀ 6 ἢ ̓ρ5ἃ 6Χ 1115 56 3] 1015 ΡΡΟἀἴθυΘ.,. οαπὴ γὸ- 
Ἰ»15. ΘΧ βϑιηΐπθ Θυϊσίπθη ἀπ ΘΠ} 0115. Θϑϑθηΐ ΔΏ1]1- 

«αϊονα : ᾿ὰ [Ὀγῖθ δι. ΠλΠῸ 566 ἢ ῬΥΑΨΊΙΠῚ 

Βουρίατα νοοὰξ διιπι,. 4] πΘηι 165 ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ 
ΡΥ α5 θά 1ι σδοῖθυ 5... ΓΪΓΖιι6 ἀτι51 5ΘΠΊΘη., 56- 
ΠΘΕΙ ΡΒ. ΠῚ ΡΥ ΞΘ 5. ἱπηϊ τὰ πα ειπὶ : πΠῸη “πο Πᾶμς 
5 0515 πα ϊ γαϊοηθμ ἃ} ἀπ ΘΟ οϑουῖθιι5 Πα θθαϊ, 

566] ιιοα ροϑβίθυ δ 5115 Ὀ δον θυ. Αἰταπηθη ροίθϑὲ 

«ΒΡ ᾽Ὰ ΠῚ ΘΧ 56 ΘΓρ50. σοὶ ΠΟ] ΜΝ: ἁπποῖον. οἱ 
ἈΡΟΒΙΓΘΟΙτι5., ῬΥΑΥ ΠῚ) 50 ΠΊΘΠ ᾿ς 6556 : δὲ ὙΠ 5115. “ΕΪ 

4}0 Ἱπ]ργΌ 5. πα 5115 δ ἰθοίιι5. Θϑῖ, ραν ΠΟΙΏΪΠ6 

Ῥοιῖδϑὲ ᾿Π5᾽ σ γι, Ρϑοολῖον 1}1|6 νοοδίι5 οϑὲ ϑέσιοπ 

Οπμαπαάπ 5 οἱ πον Ψμάα; ποτ ἀτιο οαγ 5 σΘΠιι5 

ΒΡαΡγατη δὲ οχ Οπαπδδη σοπηηϊχἔτιπι πα θυ ροι : 5οά 

ἴάδθο βθπιθὴ Οπαπᾶδη ἈΡρΡΕΙ] ταν, ἀιιοιὶ δομλ] αἴτι5 
Ομαπᾶδῃ 5:1. {ΠΠ||5π|56116 ᾿σἹ [1 511ἃ ᾿ρϑίιιβ νοϊαμ- 

ἴαϊθ ΡΟ θϑι 6556. Δι: 5Θ ΒΘ ΒΔ ΒΟ] . ἃ σΟΠΓΓὰ-- 

Απάὶ δὴ. Ῥαυ]πὶ ἀἸοθη θη : ίαηι ἐπ 

(Ἀείϑίο ὕόδιι μοῦ ἐναπροίπιηι ὁθὸ θοὸς βοπεῖ, Ἐϊ 

ΜΠ ἃ : Ομοίφιιος τϑοθρογιινῖ δίίπι, ἀεαϊι οἰς ρμοίο- 

σαί {1105 1) εἰ Ποτὶ. Ἐπ, Οπιτιῖς αὶ [αοῖϊ ρεοοα- 

ἑμπ., θα αϊαυοῖο πιαίιις 65. 

γἰτη. 

8 815 ατογίας (οπθεῖ. ρεσίη ἐς αἴψιις ποβὶσὶ Οοα!- 

οο5. ἘΔῚ ἔβας ἀναστῶσι, χαὶ χληρονουνήσωσι τὴν γὴν, καὶ 

ἴσωσι. 5.4 οἵπὶ παῖς ϑογθα, χαὶ χληρονομήσωδι τὴν 

ἣν, ἤο ἢ 1π οΥ τοῖο σ᾽ ἀΠΟΙΟΙ ; ὙἘΤΙβ 1] 6 τὶ πε, 11- 

ὁὰ πὰς ἐχ β15 ΒΡ] 15. Γγαπβί α]ῖσσο, ΠΟΙ ἄοι 

{τὸ5 Δῖ55. δὲ δ 1 γῆν πόλεων, Ζηιρίεαπε ἐδ απε οἰνίζα- 

εἰνι. Ν᾽ α]σαϊα φάσαιιο, Δίεχιθ ἐπιρίδϑιιτι Γαοίοπει οἹ-- 

ῥὶς εἰνίταίπι. Αἴ ᾿ὰ ἀΠ1Π5 ἀπο Νῖσα. οἱ ἀρυᾷ ΧΧχ 

Ἰόβαζι" γῆν πολέμων, 1: ἱπιρίεαπί τεργαπι εἰς. 

ῬΥΆΤΊΟ5 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 58. ΒΑΒΙΠΙΠΙ ΜΆΟΘΝΙ. 

᾽ὔ ΝΣ 

Σπέρμα πονηρὸν, ἑτοίμασον τὰ τέχνα σου σφα- 

ἢ γῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός σου, ἵνα μὴ ἀνα- 
- Βα Ἐ πλῆ Δ - ΚΕΝ ΤῸ 

στῶσι, 8 χαὶ ἐμπλήσωσι τὴν γὴν πόλεων. Καὶ ἐπα- 
͵ Εγαρο τ νὴ ἣν τις Ε 

ναστήσομαι αὐτοῖς, λέγει Κύριος Σαῤδαὼθ, καὶ ἀπο- 
τα προς Ὁ ἢ Ε ἜΕΚ ΤΩΣ 5 
λῷ αὐτῶν ὄνομα, χαὶ χατάλειμμα, χαὶ σπέρμα. Οὐ 

, νος “ » δ ν ἊΨ να ἢ Α ς᾿Ὁ 

μόνον αὑτὸς οὐχ ἔσται χαθαρὸς, ἀλλὰ χαὶ ἣ δια- 
ἣ τ Ὁ - -» 

δοχὴ τοῦ πονηροῦ συναφανισθήσεται αὐτῷ δι᾿ ἀγα- 

θότητα τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ συγχωροῦντος τὸν 
κοῖς ρον, ἐν Ξ 

ἀφανισμὸν τῶν τέχνων, οὐ τοσοῦτον τῆς " σαρχίνης 

τεχνογονίας, ὅσον τῆς τῶν ἀπὸ πονηρᾶς ἕξεως ἐπι- 
ἸῸΝ ͵ Υ, "ὦ τῷ Ἐπειδὴ οὗ 
τελουμένων ἔργων. Σπέρμα πονηρόν. Ἐπειδὴ οὐχ 
- -- τ ς : 
ἦν πατὴρ τῆς χαχίας, ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρου προχαταρξα- 

ν εἴληφε, χαὶ πεποίηχε μένου τῆς καχίας, τὴν γένεσιν 

χατὰ τὴν πονηρίαν τοῦ σπείραντος αὐτὸν, σπέρμα 

λέγεται πονηρόν. Ἑ τοίμασον τὰ τέχνα σοὺ σφα- 
ἐξ Ἁ ἢ ἥ 
γῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός σου. “Λέγεται δέ 

ποτε σπέρμα πονηρόν τινος, οὐ πάντως ἐχ προα- 

γούσης σπορᾶς γενόμενον, ἀλλὰ χαὶ τὸ αὐτὸ χα- 
λ 7 ,ὔ 

τάρχον εἰς τὴν ἑτέρου γένεσιν σπέρυια προσαγορεύε- 
ἜΣ ᾿ Ἂ 

ται. Ὥς γὰρ ἐν τῇ " χοσμοποιία τὰ πρώτως βχς 

στήσαντα, ἀπέρματα μὲν ἦν ἑτέρων, αὐτὰ δὲ οὐκ 

ἦν ἐξ ἑτέρων (πρεσδύτερα γὰρ ἣν τῶν χατὰ σπέρμα 
Ἶ ἐ δ; ; ἡ πο το ρε τ τ, ᾿ 
δυ5 τελειουμένων)" οὕτω τάχα χαὶ νῦν ὃ λόγος τὸν ἄλλοις 
ΑΛ Ν 

εἰς ὑπόδειγμα πονηρίας χατάρχοντα, χαὶ οἷονεὶ 
΄ 

αἰμήσεος , στ βιῖς πο- σπέρμα "γινόμενον διὰ τῆς 
γηρὸν ὀνομάζει οὐχ ὡς ἀπὸ π' προαγόντων τὴν ὑπόστα- 

ΞΑΡΟΣ Ζ 
σιν ἔχοντα, ἀλλ᾽ ὡς τοῖς ἐπι τιν οίβεναῖο τὴν ἀρχὴν 

ὃ παρ᾽ ἑαυτόν τις σπέρμα 
᾿ 

παρεχόμενον. Δύναται ὃ 

πονηρὸν εἶναι, ἀρχηγὸς τῆς χαχίας ὑπάρχων" χαὶ 

πάλιν δ᾽ πονηροῖς διδασχάλοις αθητευθεὶς, ὁμοίως 

προσαγορεύεσθαι. Σπέομα Χαναὰν, καὶ οὖχ Ἰούδα, 

ἤχουσεν ὃ ἁμαῤτωλὸς ἐχεῖνος " οὗ τῷ τὸ γένος τῆς 

σαρχὸς νόθον ἔχειν χαὶ ἐπίμικτον ἀπὸ τοῦ Χαναὰν, 

ἀλλὰ διὰ τὴν μίμησιν τοῦ Χαναὰν, σπέρμα Χα-- 

ναὰν ὀνομάζεται. Δύναται οὖν ἔχαστος ἐχ τῆς" αὖ- 

τοῦ προαιρέσεως ᾿ σπέρμα ἅγιον εἶναι, ἢ τὸ ἐναν- 

τίον. Ἄχουε γὰρ Παύλου λέ γοντος- Ἔν ΣΡ Χριστῷ 

Ἴησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Καὶ 

Ὅσοι 

χνα Θεοῦ γενέσθαι. Καὶ, Πᾶς ὃ ποιῶν τὴν ἅμαρ- 

᾿ ς χα ΕΣ ΕΝ ἘΠΕΣΝ το Ὁ , 
το: ελαῦον αὐτὸν, ἐόωχεν αὐτοῖς ἐζουσιᾶν 

΄ 
τε 

, 
ι 

πρτες σα ᾿ 
τίαν ἐχ τοῦ διαύόλου γεγέννηται. 

Ἢ (οάϊΐοος «υϊπάὰς τῆς σαρχίνες. ἘΔΘΙῈ τῆς σαρχι- 

ἜΣ: ᾿ 

ΣΆ ΠΕΖαΙ ἅτο ἩΡτῚ ἐν τῇ χοσιισγόνία.- 

ἃ (ὐάῖδος πορη}}} σπέρμα γενόμενον. 

ΡΊ͵Ω ποβί τις Ζαϊη 16 Με. Ἰορίταν αὐτοῦ : ἴὰ. φαπς 

σότο ἑαυτοῦ. Ηαπά Ἰοπσὲ σοσυ!ατῃ γὰρ Ροβί νευθιιην 

ἄκουε εχ ἄποθις Μ55. ἁἀ 14]. 

ς ἘΔΙΠ χαο ἂς τοχίαβ κάσον ὅσοι δέ. ΑΥὶ ρανιίου]α δὲ 

ἴῃ σα, πο το ρογῖἊ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΆΜ 

Ὑί δὲ βουλόμενος ὃ λόγος προστάσσει τῷ πονη- 

ρῷ σπέρματι, ἑτοιμάσαι τὰ τέχνα αὐτοῦ εἰς σφα- 
γὴν ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός; Πολλαχοῦ τετηρή- 

Καμεν, τὰ ἑκάστου ἔργα καὶ τοὺς χαρποὺς τῆς ψυχῆς 

τέχνα προσαγορεύεσθαι. Σωθήσεται γὰρ, φησὶ, διὰ Ὁ 

τῆς τεχνογονίας, ἐὰν μείνωσιν ἐν πίστει χαὶ ἀγάπῃ 

χαὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης. Σώζεται γὰρ ἣ 

Ψυχὴ, ὡς γυνὴ τοῦ μὴ ἀπατηθέντος νυμφίου, ἐπει- 

δὰν διὰ τοῦ λόγου χαρποφορεῖν ποιήσῃ τέχνα, τὰς 

ἀγαθὰς πράξεις, ἐὰν ἐπιμείνη, τῇ ἕξει τῇ ἀγαθῇ, 

χαὶ μὴ ἀμαυρωθῇ ἀπό τινων ἢ ἐπιγινομένων ἅμαρ- 

τημάτων. Οὕτω χαὶ ἡμεῖς χατὰ τὸν πνευματιχὸν 

χαὶ θεῖον ἀχούοντες νόμον τῆς εὐλογίας λεγούσης, 

Ἐὐλογημένα τὰ ἔγγονα τῆς κοιλίας σου, οὖχ ἄλλο 

τι νομίζομεν εἶναι, ἢ τοὺς χαρποὺς τῆς ψυχῆς. Ἀπὸ 

γὰρ τοῦ φόδου σου, Κύριε, ἐν γαστρὶ ἐλάδομεν χαὶ 

ὠδινήσαμεν, χαὶ ἐτέχουεν πνεῦμα “ σωτηρίας, ὃ 

ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς. Ὃ οὖν ἀφανισμὸς τῶν 

πονηρῶν ἔργων σφαγὴ τέκνων λέγεται, ἐπ᾽ ὠφελεία 

γινομένη τοῦ γεννήσαντος πατρός. Λανθάνουσαν οὖν 

ἔχει φιλανθρωπίαν ἣ χατὰ τὸν τόπον τροπολογία 

προστάσσουσα τῷ πονηρῷ σπέρματι, χατὰ τὸ ἐν- 
[χαχιῶν δεχόμενον χουφίσαι ἀπὸ τοῦ βάρους τῶν 

αὐτῶν. Οἱ γὰρ μεμορφωμένοι χατὰ τὸν πονηρὸν, 

χαὶ υἱοὶ τῆς καχίας γενόμενοι, πάντα τὰ ἔγγονα 

τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς σφάζειν ὀφείλουσι ταῖς ἅμαρ- 
πίαι ἜλΔν }} ἰνοΣ ρ0ά ΩΝ τ᾿ οτί Ὡς ἃ 
- ς. σ' γὰρ μη απο’ ἄνωμεν τὴ αμαρ ταν, πως 

ζήσομεν τῇ δικαιοσύνη ; Ἵνα ὰρ, φησὶ, μὴ ἀνα- 
στῶσι, χαὶ ἐμπλή τὴν γῆν πόλ Πονηρὲ ᾿ μπλήσωσι τὴν γὴν πόλεων. Πονηρὸν 
ὰ 2 7 Ὁ Γ᾿ δος δὺο “ Μ , γὰρ ἣ ἐπανάστασις τῆς χαχίας. Διὸ δεῖ αὐτὴν μέ-- 

νειν νεχρὰν, χαὶ μὴ συγχωρεῖσθαι ἐν συστήματι καὶ 

πλήθει γίνεσθαι. Τοῦτο γάρ ἐστιν ἣ πόλις. Πρέπει 
γὰρ Κυρίῳ Σαῤδαὼθ " ἀπολλύειν τὸ χακίας ὄνομα 

χαὶ ἐγκατάλειμμα χαὶ σπέρμα. 

Μακαρία κατάστασις χαὶ ψυχῆς καὶ πολιτείας 

δο. 

“81. Οὐ ἀπίθηι 510] να] ϑονρίανα . απ 

ῬΥΦΡΟΙρῚ 5θηλ εἰ ΘΔ Π}.5. Ὁ} {Π108 σιι05 δὰ ΠΡΟ 

ΡΓῸ ῥϑοοδιῖς. ρδ 15 ργθρανοιῦ ΟΠ ΒοΡ ἂν πλι15 78 Π| 
Δ ]115 ἴη. ἸΟοῖ5., πη πιβοιι 5116 ΟρουΡὰ δὲς ἈΠ Πλ88 
[τὐἴτι5 ἀρ ρο]]Πανὶ Π]Π105. ϑαϊναν μι" δηεῖπι., ἸΏ ΖΆΠΕ 
ΡῈ {ίἱοσιιπι σοπογαίϊοτιθπι οἱ πιατιδογί τὶ ἱπὶ 7116 

εἰ εἰϊϊεοιίοπο εἰ σαποίιοαίοτιθ σπίτι δοννϊοίαίθ. 

Ν πηι Δηϊμα., [Δ ΠῚ ΙΔ ΠῚ ἸΙΧΟΙ 5ρΡΟΠ5] {|| ἀθοορίιι5 
ΠΟΠ 65ϊ, δαϊνα οἰ Ποῖταν, αΡὶ γα οπο ἄτιοθ ΠΠ1Ὸ5 

δάἀθμάοϑ οσπνανθυῖς, ορθνὰ ν] ἀθ]οθι θο πᾶ; 51] πιο 

ΡΘΡΙΠΔΠ56 Ὁ ἴῃ θοπὸ ΠΑ, πθ΄ ἃ ΡΘΟΟΔΕ5 115 
55 ΘΙ ΘὨ 115. ὙΠθῖιν. 516 δὲ πῸ5. 41 Ταχία 
Βρ᾿ εἰ] θη δὲ ἀϊνίηδηι ΙΘσθπὶ 1 δ Ρ δίαμμαν 6- 
προ ΟΠ ΘΠ. , {πὲ 4Ἰοῖῖ, Βοποάϊοιὶ βωίιις ὐϑπ- 

ἐγὶς πεῖ, ἈΪΠ1] ἀἰτιιὰ ἀιιὰ πὴ. Δ Ϊπηε5. [Γιτοῖτιβ 51 5 1Π-- 

ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΟΔΡΌΤ ΧΙΥ͂. 

σαΥῚ ἀποϊπλι5. Δίαπι α ἰἵπιοτο {τπιο., ]1)οηιῖπθ, ἐπ Εξα.56. 18. ᾽ ᾿ 

μίεγο αοοορίπιι5., οἱ ρατιγὶνίηιτι5. 9 Θ᾽ ρθροτί πεῖ 

ορίγί τη οαἰμιὶς., σιίθπι [δοϊπιιι5 ἦτι ἰόντα. Ορε- 

ΓῸΠῚ ἰἴαι6 ΡΓΑΨ ΟῚ ΠῚ ΘΧϑι ραιο. γοοδίιῃ" {Π|10-- 

ὙἸ1 ΠῚ οὐο65., 4ιι85 ἢ τ ΠΠ1ἀ 6 πὶ ρα 15 4] σΘ Πα], 

Ῥδγροιναίαν. Ηος ᾿σίτι" Ιοοο Πρανατα 1Π|ὰ Ἰοατιθη- 
ἀϊ γαιτῖο ὁσουταπι “παπιάαπι οἰ αΐθπι. Ρ γᾶ 568 
[ἐνὲ, ἀϊτιηι ρδρο ΡΣ 5 ΠΉ] πὶ ποιὰ η)., αὐ ἀθροπδὶ 

( φιιοδά 6715 Ποῖ ρο θβι} Ψ ΠΟΥ 5.1ΟΥ 1 ΟΠΤΙ5. 
Οἰὐμοιιηγτι6 ΘΗ ΠῚ ΤΆ ]Π ΠΟ Πι ΠῚ {ΠΠπ|ΠῈ 5101 ΡΡΟΡρόϑιιο- 
τι ηΐ ΘΧΘΠΊΡΪΑΙ, [Δ  τι6 ϑιιπξ πη] 180. ΠΠ1,. οαπ- 

οἴοβ ἈΠ ΪΠγ60 δῖε [Ὁ πι5., πο α ἀεὶ ροοοαία ἁἰποῖν 

ἄδθθηι {ὐπιοϊάανθ. Νά ΠΙδὶ ΠΠΟ Δ ᾿Θοσαῖο, 

«πομηοάο νἰνθηλι5. {π|501{|80 ἢ Δ᾽ ΘΠΪπΠῚ 5, ᾿Π 41}. 

τοσιγραπί, οἵ ἑπιρίθατί ἰογτάπι οἰ νί(αἰὑιι5. Νὰ- 

Ἰυν δδὲ ἀπ ιιθ 114 ὙΠ] γ 6 }}Π10. Οἰιαπ ΓΘ ηὶ 

ορονίθε αὐ φὰ ππᾶηθαΐ τηονίπὰ. , πθο οὐ) οἱ 
γλ Πα ἀϊπθι δά ἶγο δἰπαῖι". ΗΟ βἰαυϊάθιῃ ἰη4]-- 
οαϊ Ποιηθη οἰν τα τ5, Αἀάδοθε. θηΐμὴ. Τ)ΟΠΉΪ ΠτΙΠῚ 

ΘΔ ΌΔΟΙ] ἀἰϑρονάθνθ ΠΟΠΊΘη δὲ γϑ {185 Θὲ 56 η 6 ἢ 

Δ ]1Π188. 

285. Βραίιι5 1Π16 δϑὲ τὰπππὴ ΔΉΪ ΠΩ {πὶ ΤΘΙΡ0]1- 
, 3 ζει Ἀ᾽ , , - ὁ 

ἀνθρωπίνης, εν ἣ ονομα χαχιᾶς οὗ χρηματίζει, 594 ὦ Πα π] ἃ Π 26 σἰαἴτις ν᾽ 1 40 ΠΟΙΠΊΘΠ ΠΟΟαι 6 ΠΟ 
᾿ χατὰ τὸν ἀπόστολον εἰπόντα" Πορνεία δὲ καὶ ἄχα- Α 

4 ἘΜ ἐπιγενομένων. ΠΙπά, καὶ θεῖον, φιοα τηοχ 56- 

«υϊξαν, ἴοχία! πού εχ ἄποθιι5 Νῖββ. δἀτοχειπι οϑὲ, 

ϑαβίπας ἀθὶ Ἰεσίξαν ἴῃ Θ 115 τὰ τέχνα, βουιρίατη τὸ- 

Ῥοντίαν ἴῃ ΠΟΒΕΓῚ5 4 ηιιο (ΟἸοΙθιι5 τὰ ἔγγονα. 

ὁ Ηἰἷς παηϊνιῆος αἰδθιάθπι ᾿πίου 86 Π|Ρυῖ, ἔπιπὶ ΤΥ 5 

ἀεβουῖριι, ἴμπι οα]άπιο ποία!!. ἘΔΙΠ σωτηρίας σοῦ 

ἐποιήσαμεν. Ἀδοοπίῖον (ομα Ρ ἢ511 Οοάήοχ οἱ Πθρ, ἀπατ- 

ἴα. σωτηρίας, οὗ ἐποιήσαμεν. δε. τουτϊα5, Φαθη. 56- 

«αΐπηιν, ὃ ἐποίησας, ψμπι {Ἐοἰδεῖ. (01}ν. Ξεσαπάτι5. οἱ 

Βερ. βθοιπάιβ οὗ ἐκυήσαμεν. Αρυά ΤΙΧΧ πνεῦμα σω- 
τηρίας σοῦ ἐποιήσαμεν ἐπὶ τῆς γῆς, δρίν"ζτιπι σαἰμεῖς ἐμ 

Τεοἴηγειις διρεν" τον πα. ἈΠΕ ϑϑίπατιβ που ρτο5 ἔπι- 

ῬΓΟΠΙΙ Εἰ αν, Πιχία Αροβίο! μι ἀἸοθηΐθηι : ΖΦ γ- 

ΒΟΡ 5. χαὶ ἐτέχομεν πνεῦμα σωτηρίας σου, ὃ ἐποιήσαμεν 

ἐπὶ τῆς γῆς, τ ρερενίπειις δρίν άπ σαϊιεῖα {ιω, “ιετε 

«]1εοἴπει ἐπ εν να. Ν α]σαία Ῥερενίπιις δρίγίψιιπε : 5α-- 

ἑμίε5 ποὸπὶ ἐδοίπειις ἐπ τον" α. ὍΘΙ ποιατὶ ροΐοδε, Οο- 

ἀ1ο65 ἐο5, 41 μαθοπὲ σωτωρίας οὖ ἐποιήσαμεν, οοπνο- 

αἶγα οαπὶ δ α]σαία, 5 ρτὸ οὗ Ιερὰ5 οὐ, ποπ. δ᾽ αἰμίε5 

ποπ {δοϊπειι5. 

ΓΈ τῶν χαχῶν. ΑἹ Μ55. φαδίπον τῶν χαχιῶν, (ο- 

ἄδχ ἀπὰ8 τῶν χαχιῶν αὐτοῦ. 

8 (οαἴοο5 ἴνε5 πῶς ζήσωμεν. 

ΒΤ ᾺΡΥῚ νεΐογοβ ἀπολλύειν. ἘΔ11Π ἀπολλῦναι. 

1. Τίπι. 2. 

15: 

7)ειι(.28.. 

2ή. 
Ρει. 2. 



Ἐρ]ιε5.5.3. 

ΠΕ ΚῸΡ 

“ει. 
1. 

το 

854 ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 

πιίραιο αἰοιν οἱ ἱπιπιιιαἑία απ ἰαδοῖνία πιὸ 

ποηιΐ θά ττ' χιιίε θη ἐπι τ᾽ "05, σοι ἀδοεὶ βαποίος. 

Βαγσιι5. δαῖοπι. ΟροΥΟΣ τ Π6. δαρουϑῖηὶ αυϊίθηι 

το  (υΐα». ΜΙᾺ] ΘΠ ΠῚ 50 Π|Ὲ {{] Οἴλη 56. ἀν ΟΘΑΥΙΠΙ 

ἃ Π]ΔΠ15 ΟΡΘΥΊ] 115.) ΟΡ ΘΙ ΠῚ ὙΘΙΘΙ ΠῚ ναι γοϊθηία 

τπθιπο τα, ῬΟΘΟΔ ΠῚ ΟΡ Γπ|ΠῚ Οἱ “ 5 ΟΘ 5. 580 06 

ῬΘΙ πᾶπο γοοον Δ ΟΠ θη) ἱππούδηΐ. ΠΆΘι6 ἘΠ ΠῸ 

γοΠυΐα» φαϊάθπι 5 ρουβῖηΐ, 14 ο5[., ΠΘ ΘΧΤΡΘΠΊΕΠῚΙ 

ΘΟ ΠΊ6 ἢ. Ῥάγας ἀΟοΙνΊ πὸ ΘΧ ΤΠ ]ΟΥ αι ΠῚ ̓ ΠηΠ ΠΟ ΠῸ 

ῬΡοβίοιυϊβ γι π τ ἀσοῖάαι,, Δίωο εἰϊοῖτ 1) ονεῖτετιδ : 

Ετ ροόπαηὶ Βα" γοπίαπι ἐἰθϑογίαιι., πὶ ἐπμανῖ- 

δηῖ ἱογιοϊϊ, οἰ ογὶε ἐπὶ τὶ ιλ πσπ : εἴ ροότιαπι θαηι 

{μι νατγαιμτιιπι ἵτὶ ρα ἱονιετπ. ΤᾺΓΘΡ ΠΑΡ 

Βοπ αἰ βϑίπιιιθ. ΠΟ μλΐΠτι5. ΒΑΡΎ ]ΟΠΪ Δ Π) ΓΘ ΔΟΕΠΜΠ:) 

56. 6556 ἴῃ ἀδδϑυίπι. (Ιου απ ρΡάν το Πα  ΓΑΠ ἢ Ϊ5 

ναϑία!ο., νἱ τα {π|6 ΘΟΠ τιδδρ ΘΓ ῬΟΡ Πα 80. ἃ}00}1-- 

το, θοπιιπι {πο πηι ὁδὶ 5θηδῖι ΟἹ πηθητ6 ρθρα!-- 

εἰ νὰ]46 ὀχορίαπάτπιπι. Ταηταπι. Δι ΓΘ ΠῚ}. ΠΪ ΠΑ 1) 

(ον ΒΑΡΎ ]ΟΠΪ5. ναι τἀ 6 πὶ... πὶ Πομη0 ΒΑΡ ]Ο τσ 

ἴὰ θὰ ΠῸΠ 510 ἈΠΊΡΠπι5. πὰ Ὀἰ Γαι 115., 564 5ῖπι. Π6- 

ΑἾΟ ϑα γοσαπα] ἴῃ ΠΟ πηϊητηη Ιθοιη}. Εδὲ. Δ16Π| 

ἀπίμιαὶ {Ππ|4 γἰρ 15. 6. ἀοα ΕἸ 55. Π}}5. 501 Π15. ΟΠ απ 

δϑρίπηι, 4π06] οἵ σάρα! οἱ ρθά465., οὐϊμὴ ΨΉ]Ὲ, οοπ- 

ἀρὰ Π1ν αἴάιι6 ρου [δοῖαπι 5ρΠ ον οθ Πραι ᾺΠῚ 5161} 1} ; 

ἀ160 τ νἱχ Ῥοβϑὶε σα ρὶ., σαριῖθ. οἱ ΡΘάθιι5 ᾿πτνὰ 

5Ρ᾿γᾺΠῚ 5056. ΘΟ] ΘΠ ΠΡ ι15.» ἀἴιιθ 5! ρον ἤ οἷο 5Ρ1Π15 

ἘπΉ Ποῖ. ἱππουγοϑοθηῖθ. ΠΟΟ υ{τι6 ΔΠΙ1η8] 

50] τη} 5. ν6] 4υϊθθοθηθ., 510] ἰπϑι ἰδ η 65. ι]- 

εἰδοίταν. Οὐἱ δπΐμὰ. οἱ ἸΠ]1ΟἸΣ πηλητιπι., ΘΡΆΥ ΤΟΥ 

Ραμ ρίταν τ Θὲ «πδηο, τη 5. νΟΠ ΠΟΥ. ἀ15. {Ππ|4 

ΘΟΠΘΙΡΙ ΠΡΘΓΘ » [Δ ΠΙῸ ΘΟΊΡᾺΝ 115 50 115. ἐγ Π5Π 6 Ἴ τι). 

“85. Βοντο ᾿ρίται ΠΟΠΊΪ παι ΠΟΥ 5. ΘΟΟΙ] 16 5]- 

δηϊῆοαι, νἴσθ ΒΑΡ Ὑ] ΟΠ Οναν ΠῚ. α1}]}6 ΠῚ ΒΑ ΙΓ π65., 

᾿πϑοοῖ 1165, Ιοησ6. ἃ} ΔΠΠΟΛ ΠῚ Ἀθη] γἉΠῸΠῸ 

Π6Π05.. οἵ ὃ Ἀβρουϊονΐ ν [86 ̓Π5{{π|0 Β ἄξονες ΝΆ 

ΔΗ ΠλΔΠ τι πὶ 5ρΘοῖ65. δά ΔΕ ΠῚ ΠΙΟΠΙΠῚ1ΠῚ 

ΠΟ 5. ἀϑϑιπ|ῖ, Ροινὶ νἰβίομθ Θ 0011 511 η115., 4 Δ Π- 

ἀοαυίάθηι πὶ να56 6 0815 ἀοϑοθη θη ΟΠ1ΠῸ ἃ ηϊ- 

ΤΠ ]ΠΠυς σΌΠιιβ ἱπο ρα 7. ΓΘΡΕΠΙΠ 1... ΟΠ ΠΟΥ. οἱ 

«παἀυπροάτ. Τπα]οαθαι Θηΐπι ΒΟ πὰ 605. (α] 

ἃ αἰνουϑῖ. ρϑοοατῖα. ονὰηι ἃ ἤΠάθπι δ ποθ πε, 
ἀπὶ «ααά νι ρο 115. 5: Πλ1165. ὁ556. Ὁ] ἸΠΟΡῸ5. θ06]- 

Ἅ Τὰ π᾿ 4παίπον Μ55. Ἰορῖταν. Ἑάτα χαὶ ἀσέλγεια. 

'Γοχίιιϑ βᾶσου ἢ πλεονεξία, 7 εἰ ἀναγ τα. 

» ΤΑΡεὶ γοΐογοβ τὸ ἤγουν τό : αὶ Ἰοοῖθδο ν᾿ οι ἴπ- 

τευ ρνῸ5 ἤγοντο, ἃ γόυθὸ ἄγειν, οὐαπὶ ὙΟυ ΤΟΥ τ: 7έα εἰε- 

πειπὶ αὐ αιιοοϊναπίι". ἸΌϊάοτα. ἄπο Μ55. μιὴ ὑπάρχοι" 

Νος ἴτὰ ππα]το ροβὲ δὶ ὑπολείπεσθαι τοῖς ἐκ. 

τοῖς ἴθ αἰ πο {π|6 (Ομ οῖ, οὐ ἴθ }1Π|5 πορίτις (οάϊοϊ- 

Ἰυε5. 

«Αἰ άαὶ ἤπιο ΠΡ τὶ χαὶ θήσω τὴν ΡΒαθυλῶνα. ΔΙοχ 

5. ΒΆΒΙΠΙΕ ΜΛΟΝΙ. 

,ὔ ὃ Δ᾽ «ἢ ᾿ » 
θαρσία " ἢ ἀσέλγεια υτηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, χαθὼς 

τῳ ἘΞ ςε { Δ , ὯΝ κὶ 5 , “᾿ 

πρέπει ἁγίοις. Δεύτερον δὲ, τὸ ἐγχατάλειμυνα γοῦν 
τον Ἁ μ αν 

μὴ εἶναι. Πολλοὶ γὰρ ἐπιστρέψαντες ἀπὸ πονηρῶν 
“ ΑΥ -Ὁ - 

ἔργων, οἱονεὶ τὰς μνήμας τῶν παλαιῶν ἔργων πα- 
; ἜΡΟΝ ΩΤ ΝΣ - ἴα 

ραχατέγοντες, δι᾽ αὐτῶν πολλάχις ἀνανεοῦνται τὴν ρ ὁ ) ς Ί 
, ὙΣ ὮΝ 

ἡσυχάζουσαν ἁμαρτίαν. Ἵνα οὖν υνηδὲ ἐγχατά- 
φ ἴν, ν - λειμμα " ἡ, ἤγουν τὸ τελευταῖον στ: τς μὴ ὑπάρ- 

“ἡ πονηρᾶς διδασχαλίας τοῖς ἐφεξῆς μὴ ὑπολεί- 

πεσθαι ἐχ τῆς μιμήσεως τῶν προειληφότων; τάδε 
ΠΣΠΡΕΙΣ μ 
ΠΣ Κύριος: Καὶ “ θήσω τὴν Ἰ)αβυλωνίαν ἔρημον. 

ὥστε 
τς ἐν αν ( ΟἿ 3 “ἢ ." 

χατοιῖχειν εχίνους; χαὶ ἔσται εἰς οὐδέν᾽ χαι 

. 
Ερη- 

: 

μον θήσεσθαι τὴν Βαβυλωνίαν ὃ φιλάνθρωπος Κύ- 

νὰ .ο ΕῚ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν. 
᾿ 

Ν ΚΡ Ξ 35 ᾿ νὴ 
ριος ἀπειλεῖ. “ Πονηρᾶς δὲ οἰκήσεως ἐρήμωσις» χαὶ 

᾿ ; 
συγχεχυμένου βίου ἀφανισμὸς, ἀγαθὸν περιαπού- 
αν τ ε ΤΡ εάφορη 
δαστόν ἐστι τοῖς αἰσθανομένοις. ᾿Ιϊπὶ τοσοῦτον δὲ 

ΠΥ ΤΎΡΟΥ, ὅμ ΤᾺ, «ἢ, δου θυ) , “" " 
τὴν ἐρήμωσιν ἀπειλεῖ τῆς Βαδυλωνίας, ὥστε ἀν- 

, Τὰ - τὰ θρωπον μὲν Βαθυλώνιον μηχέτι χατοιχεῖν, ἐχίνους 
ΡΥ "» ΡΞ , Ὗ Π' ΝΑ ν ΠΧ ΩΣ Ἅ ᾿ - 

ὃὲ ἀντεισάγεσθαι. "Ἔστι δὲ τὸ ζῶον τοῦτο σχληραῖς 
τα ΘΑ Τα Ξ ἢ 

χαὶ" ὀξυτάταις ἀχάνθαις περι τεφ γρενον; χαὶ χε- 
φαλὴν χαὶ πόδας συνέλν ὅτε βούλετα 3 φαλὴν χαὶ πόδας συνέλχον, ὅτ Ὀυλττανν χαὶ εἰς 

, 5 ὅρον πεσε α ἀκριδὲς σχῆμα σφαίρας ἑαυτὸ σχηματίζον, ὥστε δύοσ- 

ληπτον εἶναι, τῆς μὲν χεφαλῆς χαὶ τῶν ποδῶν συν- 

εἐσπειραμένων, τῆς δὲ ἐπιφανείας ἀπαηξχύξεν ἦχαν- 

θο δες: Μόνον γὰρ ζῶον τοῦτο ἣ συχάζον ἀμύνεται 
: π 

τοὺς ἐπιβουλεύοντας. Ο γὰρ ἐπ πιβαλὼν αὐτῷ τὰς 
ΡΞ τ ΟΘν ἔφ εὐ τα ν ὦ Ἅττς , χεῖρας ἀμύσσεται δεινῶς, καὶ ὅσῳπερ ἂν ᾿ πλέον 

αὐτὸ βουληθῇ χατασφίγξαι, τοσούτῳ χαλεπώτερον Ἶ 
ταῖς ἀχάνθαις περιπείρεται. 

, Ύ Υ - 
Τάχα οὖν ἤθη ἀνθρώπων αἰνίσσεται ἀντὶ τῶν 
“ἡ , 3 , - " 5» , 

Βαῤδυλωνίων ἐνοικήσαντα τῇ πόλει, ἀκοινώνητα, 
ϑρλσε τας " ἢ ἘΣΕΙ͂Σ τ 

Ὁ ἀπιδιαστικὰ, σχληροτέρα τῇ ἀγωγῇ χαίροντα. Ὅτι 

γὰρ τὰ εἴδη τῶν ζῴων πρὸς τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη 

μεταλαμθάνεται, ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τῆς ὀπτασίας 

Πέτρου, ὅτε ἐν τῷ σχεύει τῷ καθιεμένῳ ἐχ τῶν οὖ- 

ρανῶν πᾶν εἶδος ἦν ζώων, ἑρπετῶν χαὶ πετεινῶν 

χαὶ τετραπόδων. ᾿Ἡνίσσετο γὰρ ὃ λόγος τοὺς μέ)- 

λοντας ἀπὸ ΩΝ ἁμαρτημάτων τῇ πίστε! 

προσάγεσθαι, τούτους εἶναι τοὺς ὡμοιωμένους ἢ 
Ν 

τετραπόδοις διὰ τὸ χτηνῶδες" ἢ ἑ ἑρπετοῖς ὃ διὰ τὸ ἴο- 

.» 

ΔΞ5. ποηπ}}} χαὶ ἔσται εἰς οὐθέν. ΒΘ ῖπ ἄς οὶ χαὶ ς 
θήσω εἰς αὐτήν. Αἰ νοσπ]α εἰς ἴῃ ποβίγι5 φαϊη ας 55, 

ἄεοβι 

ἃ δῖος Μεθ. οὔποθ. ἘΜῚΠ πονηρᾶς δὲ διοικήσεως, 

τηα]6. 

ὁ δῖ Μίε5. ποβρίνϊ. Εχ ὀξυτάταις ἴπι Ρυῖα5. Ο 115 [ὰ- 

οἴππι {ποναὶϊ ἕξεσι ταῖς. Νὸο ἴ[ὰ πατ]τὸ ἰηΐγα {το ΔΊ5ς. 

ξἑσυτῷ σχημιοιτίζον. 

ΤΥ οἴοο5 ἁἸτἐμιοῖ ΠΠΥῚ πλέον αὐτῷ, 



ΟΟΣΜΈΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ 

βόλον" ἢ πετεινοῖς διὰ τὸ χοῦφον χαὶ ἄστατον. Καὶ 
δ ἐμῖνος οὖν ἐστι παρὰ τῇ Τ᾿ραφῇ τάχα τροπολο- 

γούμενος ἐπί τινας ἀνθρώπους, ὡς οἱ ὄφεις ἐπὶ τοὺς 

Σαδδουχαίους καὶ Φαρισαίους - χαὶ ὁ ἀλώπηξ ἐπὶ 
ΕΠ ΤΠ ΕΑ 

τὸν Ἡρώδην’ καὶ ἵπποι θηλυμανεῖς ἐπὶ τοὺς φιλη- 

δόνους" τὰ πρόβατα ἐπὶ τοὺς ἀχαχωτέρους τῶν ἀν- 

θρώπων᾽ τὰ ἐρίφια ἐπὶ τοὺς ἀχοινωνήτους χαὶ ἀμε- 
»ὔ σ . ΠΕΡῚ ΜΕ Υ δ, 

ταδότους. Ὥστε χαὶ τοὺς ἐχίνους εὔλογον παραόα-- 

λέσθαι, ζώῳ τὴν ἐλπίδα τοῦ μιὴ βλαδήσεσθαι ἐπὶ 

ταῖς οἰχείαις ἀχάνθαις ἔχοντι, τοὺς πλουσίους τοῦ 

αἰῶνος τούτου, οὺὃς ὑπὸ τῶν ἰδίων ἀκανθῶν συμπνί- 
ΕῚ , ΝἾ ΕΣ “- “ΠΑ ν 

γειν τὸν λόγον, καὶ δ ἄκαρπον ποιεῖν ὁ Κύριος εἴ- 

ρηχε. Γενήσεται δὲ ἣ Βαβυλὼν εἰς οὐδὲν, καὶ ὡς 

πηλοῦ βάραθρον. Ὥς πρὸς τὸ αἰσθητὸν ἐνδείχνυται 
ον; » ἢ 

ὃ λέγος, ὅτι ὃ ποταμὸς ὁ Εὐφράτης μέσην αὐτὴν 

διατέμνων, μὴ τυγχάνων τῆς χατὰ ῥεῖθρα διεξόδ ἔμνων, μιὴ τυγχάνων τῆς κατὰ ῥεῖθρα διεξόδου, 
; τ᾿ Ἔα αν Η 

ἐλλιμνάζων αὐτῇ, παντελῶς “ ἀφανίσει αὐτὴν, χαὶ 
3 , ,, - ΨΝ Ὁ “-᾿ 

ἀποδείξει βάραθρον οὐχ ὕδατος καθαροῦ, ἀλλὰ βορ- 
, ω Η͂ Ἀγ - - - 

Θόρου. Τοιοῦτον γὰρ τὸ τέλος τῆς καταστροφῆς τῶν 

παροξυνάντων τὸν Κύριον. 
Ῥάδε λέγει Κύριος Σαδαώθ’ ὃν τρόπον εἴρηκα, 

οὕτως ἔσται: καὶ ὃν τρόπον βεδούλευμαι, οὕτως 

μενεῖ" τοῦ ἀπολέσαι τοὺς ᾿Ασσυρίους ἐπὶ τῆς γῆς 

δ95 

τῆς ἐμῆς, καὶ ἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ἐμῶν. Καὶ ἔσον- 

ται εἰς χαταπάτημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῶν 

ὃ ζυγὸς αὐτῶν, καὶ τὸ χῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὥμων 

αὐτῶν. Ὃ μὲν κατὰ σάρχα ᾿Ισραὴλ, περὶ τῆς νενο- 

μισμένης αὐτοῖς γῆς τοῦ Θεοῦ εἶναι, χαὶ ὀρέων 
τούτων τῶν γηΐνων " τῇ αἰσθητὴ Ιουδαία, τὸν λό- 

γὸν ὑπολαμόανει ὑπάρχειν τῷ προφήτη: χαὶ τὴν 

᾿Ασσυρίαν αἰχμάλωτον ἀπάγειν τὸν ᾿Ισραὴλ, ζυγὸν 

δουλείας αὐτοῖς ἐπιθέντα" ἡμεῖς δὲ, οἱ συνεγερθέν- 

τες “ Χριστῷ, καὶ εὐχόμενοι τὰ ἄνω ζητεῖν, γῆν 
μὲν ὀνομάζομεν τὴν χαρδίαν τὴν καλὴν, καθὰ παρ᾽ 

αὐτοῦ δεδιδάγμεθα τοῦ Κυρίου λέγοντος: Ὁ δὲ ἐπὶ 
τὴν γὴν τὴν χαλὴν σπαρεὶς, ἃ οὗτος ὃ τὸν λόγον 
ἀχούων χαὶ συνιεὶς, καρποφορεῖ, χαὶ ποιεῖ ὃ μὲν 
ἑχατὸν, ὃ δὲ ἑξήχοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. Καὶ ὄρος 

οὖν τοῦ Θεοῦ δύναται χρηματίζειν, ἐν ᾧ εἰς χατα- 

πάτημα γενήσονται οἵ Ἀσσύριοι, ὃ αὐξήσας ἐν τοῖς 

ἔργοις τοῖς ἀγαθοῖς, χαὶ λόγῳ καὶ γνώσει ὑπὲρ τοὺς 
ἄλλους ἀνεστηκώς" ἐν τούτῳ καταπάτημα ἔσονται Ο 

8. Οοάοχ Βορίαβ, 416 πὶ ποπιϊηανἑπλιι5 {πανίιτη, μϊς 

ἀοβίηϊε, τουταϊπαΐασαιιε ἢ15 γον 5 πλουσίους τοῦ αἰῶνος 

τούτου. Μοχ Μ55. απαῦπον χαὶ ἄκαρπον ποιεῖν, ἘΔ χαὶ 
χαρπὸν μιὴ ποιέῖν, ιιο5 εἰἰατι ζρισίιπι ποσὶ Γἐντε. 5}0-- 

πο «παξιιον Μί55, ἡ Βαδυλών. ἘΔΠΠ ἡ Βαθυλωνία. 

ἃ ψοίονοβ {πδίαοι ΠΡΥῚ ἀφανίσαι! αὐτὴν, καὶ ἀπο- 

δεῖξαι. ΘρΡΡ]ο μέλλει, πἰδὶ Ιορσ ον τηαν 5 ἀφανίσει.... 

ἀποδείξει, Ἐάτι ἀφανίσει 

Τογὸ Ὑαττπιπὶ 50 γ0556 ΘΟ ἢ 

. ἀποδεῖξαι : «πονῖῖπὶ ἴῃ αἱ- 

ΡΕΌΡΠΕΤΑΝ. δῦ 

Τυΐηο 5.5 ἅπιι ΓΘ Ρ ΕΠ] 115. ΟΡ. νΘΠΘΠ ΠῚ 7. ἅττ ν τιον - 

Ρῖι5 ο0 Ἰονϊταΐθμι δὲ ᾿ποοηβίδη απ). ΕΌΡΓΘ. ᾿σὶτν 

Πϑυ  πᾶθθιιβ. δι πὶ Ρ6Ι ἱγορο]οσίδπι πὶ ΒουΊρἴανἃ 

ΠσΑΡΌΤ ΧΙΝν. 

ἀοδῖσπαῦ ΠΟμλΪΠ 65. ΔΙ] 1105. : τ] θυ ροπίο5. ἄθπο.- ἡ ωελ.9.} 
ποι 32. 

τἀπὶ ϑαάάιτιοοοβ οἱ ῬΠαυ ϑθθοϑ : νπ]}ρ65., Π ΘΙ 6η: 
Θάτὶ [πη  ηἶ5 Ἱπμἰαπίοϑ, γο] ρίαν ῖο5 : ΟΥ̓Θ5., 511η0 

ΡΙἸοϊονο5 : πα], ᾿πὶ ΠΟ 5 50 ΘΔ 15 Θὲ. ἀν αΓΌ5. 
Οὐιανο οἱ πϑυΐοῖο ἀπῖμη}}} φιιοα ᾿ποΟ] 1 15. 5ι188 

5ΡΘΠῚ ἴῃ 51115 ἴρ511|5 501η15 οο ] σα, μὰ} δδὲ σοη- 
Ρανανὶ, ἀἰν το δ  ΠΠσθὲ Παι} 115 5θθ οι}, ἀτι05. ἀἰϊχὶὶ 

ΤΟΙ Ϊ Πιι5 5ΡΙΠΪ5 51:15 5 ΠὉσαγθ νϑυΡαμ 5. Δ0 1Ππὲ 

ἱπ[γοτοβιιπι νἀ άθνθ. Βθασθιαν ἁπίθιη ΒΑΡ ]οη 

ἰπ πἰ μ]Ππππὶ., δὲ δῖ αὶ ΤπτῚ θαν τ γιιπὰ. Αἀ γῸΠῚ 

56 Π51 ΠΡ τὰ αι αἰτποῖ, πα ἴοας βουίρίανα ἔονθ., 

αἱ Πανίι5 Ἐπ ρα το 5., πὰπο τηθἸὰπ| ἸΠ θυ 5Θοα 5, 

ΠΟ ΟΧΙ τυ ΓΘΡΘΥ ΘΟ Π5. ΒΘ} ἉΙνΘΙΙΠῚ 5 ΘΑ ΠΉΠ16 ᾿ππ1}- 

ἄδηϑ., ᾿ρϑᾶμι «6 πηο ] τι [Πα Ππ|5.,. ΘΟ γΘΥ ΤΆ 116 
ἴῃ Βανατ γι ποὴ ἃ Πτιὰ Ππη ρα, 564 ΠἸπ|ὸ το ου- 
ἀπ. ἘΠῚ ΠΥ ΘΙῸ {|| ΘΧ σου θα Ὲ Το μη ππιπὶ Πτι}115-- 

π]0 6] πὸ νυ πη}. 

“84. Πιδὸ αϊοῖι Ποταίπιις ϑαθαοι] : Οτιοπικε- 

τοίη αἰϊαϊ, τα τὶ! τ εἰ χιιοπιαεἰπιοάζιηι σἔαίῖ, 

ἰα πιαπονῖς τ τοῦ εἰϊδρογάίαπι 4155 γΓῖος ἵπὶ ΓΟΡΓᾺ 

τπθα, εἱ ἐπ πιοτιϊθιι5 πιοὶς. ΕἸ ογισιῖ ἐπὶ οοτιοιεῖ- 

δαϊοποηι., οἱ απ [οτοίτιτ' αὖ. οἷδ 7τιδιίτι ἱρδοτιίτι, 

εἰ σἴοτία δογιίηι αἷν ᾿τεηιετῖς ἔρδόγιεη. ΤΥ 6] ἀτι1- 

ἄδπι σαν π}15 (6 ἰοῦσα 4πᾶπὶ Π6Ὶ 6556 δχίβι- 

τᾶηΐ, ἄθήτιθ [ου Ὁ Πΐ5. ἰ5 115. ΠΟ ΠΕΓΡιι5. ̓ πὶ Δι δὰ 

56 Π51 ΟΠ 51{|5... ἀϊοῖα ποθ [τι|5556 ἃ ΡΓΌΡ Ποῖα αὐ - 
τραΐαν ; ἀ0 [Ὁ"6 5. τιὲ 1586] Αβϑυνίαμι αἰάιισαι 1ῃ 

ΘαΡ Εν τα ΘΠ ; [6 5Θ ΡΥ {115 ΑΘΒΥΡΙΙ5. ΠΠΠΡΟΒΙῖῸ : 

ΠῸ5 γΟΙῸ 5 4π| ΘΟΠΒΕΡΤΘΧΊΠΊΠ5. οἵτπ ΟΠ Ἰδίο, νὸ- 

ΥΪΠητιστι6 4180 51 {Π|0Ὸ5 ΠΟΘ (185. 511Π|511Π} 511} 7. ΘΟΙ" 

ῬοπιιπῚ ἴθ ΠῚ ΠΟΤῚ ΠΑ ΠΊ15.. ΡΙΌΙΕ ϑιιηηῖι5. ΘΟ 

ἃ ἴρδο Τοπιΐηο ἀἸοθπῖθ : (με ϑ67Ὸ ἐπ ΘΓ ατιν 

νοπάμι σϑηιϊπιαίι5. 6ὁ5ῖ., ἰεΐο σεγϑτηι ατιαϊίοτις εἰ 

ἐπίοιΠρόπ5, Πγιιοίτει αἴ γογε, οἱ “κοῖς, αἰΐις φιιί- 

αἴδπι οοπίδοίπιτι. , αἴΐι5. απιίθηι 5θα αϑσοδίπιπι. 

αἴϊιις σότο γι βοσοίηιιιπι. ΤλΘηΐιι6. Π6Ὶ ἸΠ0Π5. ἴῃ 

{π|ὸ φοπου!οαπαϊ ΑΘΘΥΓΙΪ διιηῖ., ΡΟΙΟσΕ. ρρθ]]ανὶ 

ἰ5., {τ π᾿ θΟμ5 ΟρθυΊΡιι5 ΡΡΟΘΡΌΒ5ΈΠὶ [ΔΟ]Ὲ, 56-- 

4{ι6 5:10 08 ΤΟΙ Π]Ι1Ο5 ΒΘ ΠΟ ΠΘ ΔΙΤΟΠ 1 οἵ ΘΟ ΠΙΠΟΠΘ : 

ν 

ν (οάϊοες {παίπον τῇ αἰσθυτῇ ἰουδαίᾳ. ἘΦ1Π τῆς αἱ- 

σθετῆς ἰουδαίας. Οὐα βονρίθτα αὐῖπι πιο] ον 51 οἱ 

ἀΡΊ1οΙ, ΠῸΠ ἀυθιίατααϑ : 564, τὶ ἀἸχίπαιιβ, σοῦ ασπαπε 

ΕΠ τὶ ἀπε ψα], 

ὁ ἘΔ τῷ Χριστῷ, ΑἹ ἴῃ Νί5β. ποβί γῖβ ποῖ ΓΘΡΟΥ ΓΤ 

ἀσττοι] 5, 

ἃ ϑῖς Μ85. ποβίυ!. ΘΠ σορὸ εὗτό 

μου ἀχεύων χαὶ συνιεἰς, ὃς δὴ καρπεφορε 

ς ἐστιν ὃ τὸν λόγον 

τ 

176». 

Ἄ]αα{}ι. 
Ξ 

τ, 

ν. 

Ε 

'᾿ 

2:1. 

]}αι]ι. 
3. 

ῳ, 

3.7. 

8. 
ιὸ. 

"7]αιι1ι. κ3. 
22. 

Οοΐϊ- 6. τ- 

τὸς 



Ῥκαὶ.86.1. 

α. ον ΟΣ 
Ιή. 

ν. 

Ψ. 27. 

Ονεο. τή. 
τῷ, 

1κμε.12.ή2. 

ν. 28- 

48. 

δ50 

ἴῃ πος ἰϑίο σοποι σα Πα] ἸΏ] ΠΟΙ σαπῖ. ἘΠ ΟΠ πὸ 
Ἀβϑυυ νι πὴ Ππ|σῚ!πη ΔυΙ ΓΘ Θ μι Γ ΡῈ Πθιηϊ. ΕΘΗ 
ΠῚ ῬΑΙΈΠῚ ΘΝ] ΟΣ απ τ, 4θ0α] ἴπ Βυιμμθνο5 μὸ- 
ΠΝ Πα 1... 4π] Τ)6ὶ ῬΟΥ ΕΟ 6556 ΘΘΠΒΘ Δ ἢ 1". 1Π51- 
Ἰϊρθηξ,, ἃ0 605 Ζεὶ ἃ Τ)εὶ βθυυ 6 ρ6 ρεϑοραίᾷ ἀ6- 

[δοογαῃ, 511} Τπρῖιπι δα π) νά ϊσοροπῖ. Πἔαιδ 

ΟἸΙΠῚ ΒΡΘΙΘΠΊῚ5 }ιπ ἴα 1ὰ «πιο ἀϊοειιηι δῖ, ἀἰβρον- 

ἀθηο5. 6556 π᾿ Πη]σῸ5. ΠΟΒΙΓΟΒ ἴπ ἔθυσα Ποῖ, δὲ ἴπ 

τ] ΠΕ 115 6115. σοπου] σα Π 05, δὲ ἤασιιπη ᾿ρβου πὶ 

6556 Δα ΓοΓ τι, σΟη θυ θη ἀπ τι6 σου η ατιὰ 
ΘἰΓΘυ θα πται, αὖ {πὶ ἴπ ΠῸ5 Βα ΘΙ ΠΣ ΟΠ ΠΙΠΠΩῚ, 

ΠΟ 16. ̓ πναϑίβδοπῖ : ΠΙΠ1] ΠΟΙ ΠΙΟΙἸΔΠη1", τιΐ 

ΟΠΊΠΪΠΟ ΘΧΟΙ Δ Π}1Π5. ἃ ΠΟΡΪ5. ΘΟΓΙΙΠῚ ἱπρ ΟΠ]. 

Οιιοά 51 [ἸΘΥῚ 1115 ΠΊΟΠ [65 Π 6], ᾿ἰρϑῖπι5 [απ ἀδπιθηΐα 
δυπιης 1π ΠΟΡῚ5 : ΤΖΌΙΡΡΘ σον Ἰθι5 Ποϑίσὶβ τα πα ἃ- 
Ῥῖταγ νυ] πη σ θυ ἔα τς, ἂς θοπὰ ορορὰ ἴῃ ἢ ἀ6 ς- 

ΑἸΠοαθιιη παν. Οροντθε ἀιι θη ΓΘΠ ΠΕ Ϊα ΓΘ. ΠῸ5 51Π-- 
ΘΘΓΘ ῬΘοσαῖο, τ ΠΠΘΓΘ σα ΘΟΡΥΪχ ΠΟ ἃ Ππ|5Ὸ 

Αββυνοσιιηι., ΟΠ ΙΒ 46 [ΠῚ 6 ΠΕ ΠῚ ᾿οϑϑίμητιβ ἢ6- 
γ]. ΝᾺ ΠῚ ΘΟΥνἸοἱ Ποβίγο Προ ηΐ Ποη ροΐοϑε ἀπ ρ]οχ 
Ταραπι, ΟΠ ν σι δὲ Αϑϑυυ. Ομ οπίμι ραγιϊοῖρα- 
εἴο {ιιδελἴ οαεπι ἱπιφιίίαίθ, απὶ σι βοοίείας 

ἱμεὶ αὐ ἰεπεῦτας. 

“85. Π1οὁ δεὶ σοποίϊτιηι, φιοα σορὶξ ΤΠ) οπιΐτιιις 

5ΠΡΘΓ ππιὶρετσιίτι ΟΥ̓ οπι; οἱ δὲ ἰδὸ πιαπεῖις δα- 
οεἶσα ϑΙΡΟΓ Οπιπο5 ϑϑπίος ἰοἰϊιι5 ἰ6ΥΤΓδ. (τι δππη 

1) 6ιι5 δαποίιι5 ἀδοτγενὶΐ, ψιιὶς αϊδοίρανιι δὲ τπα- 

γτετι 6715 ἐα οοίςαπι πιῖς ἀνογίοί ὃ Ῥευϑρίοιθ ἀο- 

οδῖς ἀϊοὶ πὸ ἀθ 115 “τὶ βιιπὲ 1 τπιπΐνουθα οὔθ. 

ΘΕ π᾿ ΟΠΙΠΙθτι5. ΘΘΠΕΕ15 : 516 ΠΓ ΠΟΠΊΟ αἸ55 ραν 
ναϊθαῖ αιιοι Πλεῖι5 σα Ποἴτι5 σα τα, ΠΕ] σαι Ποῖ 

Δ ΠῚ1Π) ὈΓῸ ἴδυτὰ δὲ ΠΙΟΠΠ 115. 5115 ΡΓΟΡαΡΠδη- τὸ οἵουτε 

51Π}}}} ἀιιτθ πὰ. Οὔβουνα δὰ 
γνΟοΘ. ἘΠῚ τ} 15. 1ἢ ΙΟΟΙ5. Οϑἔθ ἢ ἀἸΠητι5., ΓΘ ΠῚ ΠΟῚ 

ΓΑΡΆΠῚ 50] 11} Οἵ 150] 18 ΠῚ 55] ΠΟΣῚ, ΘΟ πβ πη αὶ 
65: ΠΠ]ὰ4 : Ομὶς σαρίεπς., οἱ ἐπιϊοἰ ἰἶσοὶ τθο 9 ἴΐθτι 
ΠΠπ4 : Οεἱεὶς Με οἰὶς δὲ ρῥγιάοτις ΠΈΣΕ ἢ Νδὴηὶ 
πος ἰοοὸ {Πι44, Ομεῖς αϊξείρανιι 3 Ἰάθμη γαϊθὶ 

«αοά πϑηῖο. ΝΘ τι6 ΘΗΪΠῚ σορ ταν [5 65 σθρθυϊὶ 
ἀαθη τα π.,. «αὶ ἀἸβϑῖρανθ ναϊθαὶ ΠΟΠΏΪΏΙ οοηβὶ- 
Ππιπ|. 

“86. 7π ἀπιιο, ζιιο πιογίμεις Θεὲ «{οΠαξ τὸς, 
Παοἴνμν ὁδὶ ϑγϑιι ἰδία 

ἴδ} ἀΥθυ θυ ΡΟΚ51Π. 

ὁ ἰκδἰδπιϊτιὶ αἰϊοτιῖ-- 

ε ἘΠῚῚ χαταπατυθήσεσθαι τὸν ζυγὸ ν αὐτῶν χαὶ ἀφαι- 

ρεθήσεσθαι τὸ χῦδος. Αἱ Δ55. αὐ ἴπ σοπίοχεία. 

ΓΈΘΠΙ χαὶ συντριθήσεσθαι. Τ)εοϑε χαὶ ἴῃ πιοετῖς ο- 

ἀἴοθας. ΑἸΠΖιαμῖο. ροσὲ οάοχ ππιι δυναστείαν ἀπο- 

σειώμεθα. ϑιθῖπας ἄϊιο Δ55. ἐὰν γὰρ γινώμεθα, 

ΕΑΒΠΖαΙ ἄπο ΠΡτῚ ἐν πὶ Ησαυ Ἰοπδο ψααίαπου 

Ξς, ζυγοῦ ἔχωμεν. ἘΔῚΠ σχῶμεν. ϑιυιρῖπάε ἵτες Ἅ]ες, 

ἌΡΡΕΝΘΌΙΧΝΧ ΟΡΕΠΌΜΝ 5. ἌΞΒΙΠῚΙ ΜΛΆΑΟΝΙ. 

χθ οἵ οἱ. Καὶ πᾶς ὃ ζυγὸς τῶν ᾿Ασσυρίων ἀφαιρε- 
, . ᾿ : ΄ 

θήσεται ὑπὸ τοῦ Θεοῦ. Μέγα μὲν. γὰρ ἐφρόνουν, ὡς 

ὥμοις τῶν ἀπὸ τῆς μερίδος τοῦ Θεοῦ τῶν ἀν- 
ἥ ὍΡΤΙΝ ξ᾽ 

ἐπιδαίνοντες, χαὶ ὑπὸ τὸν ἴδιον ζυγὸν ποι- 
μ Εἰράμεαν το δ τυ Το Ε ες νετε το ευθος 

οὗντες τοὺς τῆς δουλείας τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν ἄμαρ- 
. ΄ Ε Ὁ ᾿ " τηβάτων ἀποσπασθέντας. Ἔ ὕχοντες οὖν τὴν χατὰ 

. ἜΕΖΩΣ 
τὸ εἰρημένον ἐλπίδα π περὶ τοῦ ἀπολέσθαι μὲν τοὺς 

κέ μχὸ Ν 
κι» 

ἐχθροὺς ἡμῶν ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ Θεοῦ, χαὶ ἐπ 

ΕΝ ΓΝ , ς -2 Ξ 2 - 
ἜΣ ἐς ϑξ τ τὸς ὅξᾷ γι 
ὄρξων αὐτοῦ ἡἰορυνρατβέροι. χαὶ 

, , 
ρ'ωὼν : ὡς ΣΤ ΕΡΟΝΕΕς 

Ν δὲν» 
ἡμῖν, " συντριθήσεσῦ 

λεον αὐτῶν τὴν δυναότξίαν ἀποσεισώμ. 
ΤῊ 

γὰρ γενώμεθα ὄ βῆ Θεοῦ, οἱ θεμέλιοι α 

[ΟἹ 

ὃ ὧς 

Φ 

ἐν ἡμῖν, τοῦ λόγου τῆς ἀληθείας ἐμ έντος ἐν 

ταῖς καρδίαις ἡμῶν, καὶ τῶν ἀγαθῶν ἔργων ἐποι- 
πὐκτ: τυ Ξί: 

χοδομουμένων 8 τῇ πίστει. Δεῖ δὲ χαθαρῶς ἀπο- 
Ἔ βγεῖ. πόστον ΤΥ ΣΞ 

τάξασθαι ἡμᾶς τῇ ἁμαρτια, ἵνα ἐλεύ ἐρὸν τὸν αὖ- 
΄, “ΨΥ -«νΥ͂ πα 39 ’ τ οι 

χένα τοῦ ζυγοῦ ἔχωμεν τῶν ᾿Ασσυρίων, χαὶ δυνη.- 
ἘΞ ὕσ ᾿ - ΥΩ Α 

θῶμεν γενέσθαι Χριστοῦ ὑποζύγιον. Δύο γὰρ ζυ- 
Ε ἀφ θευύτος Ἄρ τοϑον ἔνᾶς ; Ξ 

γοὺς οὐ δυνατὸν ἐπικεῖσθαι ἡμῶν τῷ πραχΉΔΩΣ τὸν 

τοὺ Κυρίου, καὶ τὸν τοῦ ᾿Ασσυρίου: τῆς γὰρ μετοχὴ 

δικαιοσύνη χαὶ ἀνομία, ἢ τίς χοινωνία φωτὶ πρὸς 

σχότος:; 

Αὕτη ἣ βουλὴ, ἣν βε δούλευται Κύριοζιε ἐπὶ τὴν 

Ε οἰκουμένην ὅλην, καὶ αὕτη ἣ ὙΠ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα 

τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης. Ἃ γὰρ ὃ Θεὸς ὃ ἅγιος 

βεδούλει χεῖρα αὐτοῦ 
γ΄. 2) 

τὴν δψηλὴν τίς 

ΡΣ τύ 
ται. τίς διασχεδάσει; τὴν ὁ ὥς 

σ΄. 
είχνυσ σιν : οτι 

χαὶ 

Ξ πε 
ἀποστρέψει; ἀδεος Σ 

ταῦτα λέγεται περὶ τῶν 
- “ Υ - Ε "Ὁ Ἁ ᾿» , ». »Ν 

ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν - οὐδενὸς δυναμένου διασχεδά- 

ὃ Θεὸς ὃ ἅγιος βεδούλευται, χαὶ οὐδενὸς 

ἐν ὅλη τῇ οἰχουμένη, 

σαι ὅπερ 
τοῦ τῆς 

Ἅμα δὲ 

παρατήρει τὴν ἢ φωνὴν οὐ μόνον ὡς πολλαχοῦ πα- 

ή ἐπὶ τοῦ σπανίου σημαινομένην, οἷον 

β Ξ ΕἾ 
ὄντος τὴν ὑπέρμαχον χεῖρα τοῦ 

μ δ: ; 
γῆς αὐτοῦ χαὶ τῶν ὀρέων ἀποστρέψαι. 

Ὁ τ ΚΟ Μεεν, εν Ὁ 
Τίς σοφὸς, χαὶ συνήσει ταῦτα: χαὶ τὸ, Τίς πι- 

ΝῚ ἜΣ 5 ’ " Νὺ "} μεν ἘΝῚ Ν᾿ 

στὸς χαὶ φρόνιμος οἰχονόμος : Νῦν γὰρ τὸ, Τίς δια-- 
Ε ; - ᾽ ΕΣ ΔῚ λΥ Ἀ 

σχεδάσει; ἴσον ἐστὶ τῷ οὐδείς. Οὐδὲ γὰρ θεμιτὸν. 
- ον, ΔΚ ᾿ ᾽ ᾿ εδ,.} δ 

ἐννοῆσαι τὸ εἰναί τινα δυνάμενον διασχεδάσαι τὴν 
ἜΣ ΘΕΟΣ ὁ 

βουλὴν ποῦ ἢ Κυρίου. 

Τοῦ ἔτους, οὗ ἀπέθαν νεν Ἀχὰζ ὃ βασιλεὺς, ἐγενήθη, 

τοῦ μὴ θείητε πάντες οἱ ἀλλό- τὸ ῥῆμα τοῦτο" μὴ εὖ φορὰν ξιητε παντες οἱ ἀλλό 

ἡμῶν τῷ. ἘΔ4ῚΗ εἰ Πδ5. Ῥτίπιιβ ἡμῖν. 

ἃ ἘΔ τὴν φωνὴν, τίς, οὐ. Ἰλδεξεε: τίς ἴπ ποκίγὶς Οο- 

ἀϊοῖθιι. 56 απηθη πες γόοοῦ]ὰ αξ ἐχρεῖμαι ἄθθεῖ, αὰς 

5 θ᾽ η 6 5]. διατπη ἄπο 55. εἴ δ σημαίνειν, ΑἸ 

ἄυο συμαινομιένην. 

ν (ὐοάϊςες {τε5 βουλὴν τοῦ Θεοῦ. 



ΟΟΥΜΕΝΎΥ. 

φυλοι, συνετρίβη γὰρ ὃ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὑμᾶς. 
Ἔχ γὰρ σπέρματος ὄφεων ἐξελεύσονται ἔγγονα 

ἀσπίδων, καὶ τὰ ἔγγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις “ 

πετόμενοι, Καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δι᾿ αὐτοῦ" 

πτωχοὶ δὲ ἄνθρωποι ἐπὶ εἰρήνης ἀναπαύτονται" 

ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα δου, χαὶ τὸ χατάλειμμά 
σου ἀνελεῖ. Εἴπερ Πάντα πνεύματι ἁγίῳ εἴρηται 

δηλονότι χαὶ 

ἢ ἀναγραφὴ τοῦ χρόνου τῆς προφητείας οὐ μάτην 

παρεμδέέληται. Τί γὰρ ὄφελος ἐχ τοῦ μαθεῖν, ὅτι 

τοῦτο ἐγένετο τὸ ῥῆμα πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους ἣ 

ἔτει ᾧ ἀπέθανεν ᾿Αχὰζ ὃ βασιλεὺς τῆς ᾿Ιουδαίας: 

“ Λογιζόμεθα οὖν, ὅτι ὥσπερ ἐν τῇ ᾿Εξόδῳ γέγρα- 

πται, ὅτι ᾿Ετελεύτησεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, χαὶ 

. τ: Α, 
τὰ γεγραμμένα παρὰ τῶν προφητῶν, 

τῷ ᾿ 

κατεστέναξαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισρχὴλ ἀπὸ τῶν ἔργων αὖ- 
Ξ' Ἔ 

τῶν, χαὶ ἀνέβη ἣ βοὴ, καὶ εἰσήχουσεν ὁ Θεὸς 

στεναγμῶν αὐτῶν. Δῶντος μὲν γὰρ τοῦ βασιλέως 

τοῦ πονηροῦ, στενάζειν πρὸς τὸν Θεὸν οὐχ ἠδύ- 
, 5 

ναντο" χατηνάγχαζε γὰρ αὐτοὺς ἐν ἔργοις σχληροῖ ἢ ργοις Ἰρθῖς, 
- ἢ 

μὴ ἐπιτρέπων ἀνανεύειν πρὸς τὸν Θεόν. ᾿Επειδὴ 
ες πωονον ῖ ΔΑ ἘΥ ἊΨ 
ὃξ ἐχποδὼν ἐγένετο ὃ πονηρὸς, τότε δέον χροτεῖν 
ΒΡ  ΎΜΕ) - , δοσ τς οςς - ς. ΝᾺ 2 - 
καὶ ἐπιχαίρειν τῇ πτώσει“τοῦ ἐχθροῦ. Οἱ δὲ ἐχ τοῦ 

την Ἔ ἰξ 
παραδόξου ἀναγράφονται στένειν" ἐνδειχνυμένου τοῦ 

τῶν 

Ἢ Ὥ τ ἘΞ ; 
λόγου, ὅτι ἕως δ᾽ φιλοσώματος νοῦς ἐπέχράτει, ὑπὸ 

τῆς ἀναισθησίας οὐδὲ ἤδεσαν ὀδύρεσθαι τὸ ἐχ τῆς 
ΔΛ νὉ προ πστος, χαχόν" ἐπειδὴ δὲ ἔλαδον σχολὴν ὦ ἀπὸ τῶν 

παθῶν, ἄῤχονται τῆς θεραπείας ἀπὸ τοῦ στένειν, 
ἘΝ - ' Ε 
ἐν τοῖς ὑλιχοῖς χαὶ σωματιχοῖς ἔργοις βαρυνόμενοι. 

ΛΩΝ ες Ε Ξ 
Διὸ καὶ ἐπήχουσεν αὐτῶν δ᾽ ὃ φιλάνθρωπος “Θεός. 
ο, φ᾿ - Ὅμοιον οὖν τῇ διηγήσει ταύτῃ δηλοῦται χαὶ ἐν 
»--ἘΞ “», “- (Κ « 32 ’, Ν . τοῖς χατόπιν τοῦ Ἡσαΐου. ᾿Εγένετο γὰρ, φησὶ, 

τοῦ ἐνιχυτοῦ οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὃ βασιλεὺς; εἶδον 

τὸν Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ χαὶ ἐπηρ- 

μένου. Πονηρὸς βασιλεὺς " Ὀζίας δπὸ τῆς ἱστορίας 

παραδέδοται, διότι Ὑ" Ψώθη ἣ χαρδία αὐτοῦ τοῦ 

καταφθεῖραι, καὶ ἠδίχησεν ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτοῦ, 
ΝῚ τω 

χαὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν ναὸν Κυρίου θυμιάσαι ἐπὶ τὸ 

θυσιαστήριον, χαὶ ἐλεπρώθη. Καὶ τότε τοίνυν ἀνα- 
, ἘΞ Ἔἢ τ 

πραπέντος τοῦ πονηροῦ ἄρχοντος, χαὶ τῶν μιασμά-- 
Υ͂ δ ,ὔ Ὁ ν ᾿ Ν Ἢ , 

τῶν ἐλευθερωθείσης τῆς χατὰ τὸν νόμον λατρείας, 
νων ᾿ ,ὔ --, -- 

τὰ τῆς θεολογίας μυστήρια ' φανεροῦται τῷ προ- 
’, τ" - , ν 9 οὐ - 

φήτη. καὶ ἐνταῦθα τοίνυν τὸν ᾿Αχὰζ οὐ σπουδαῖον 
ΕΝ “Ἢ λ ν - Ἴ ΕῚ ΄ ΠΡ ἐν ἄρχοντα ὃ λόγος ἀναγράφει ἀποθνήσχοντα, ἵνα δει- 

«ἘΠῚ ὄφεις, ἀσπίδες πετόμενοι. 5.4 γτόοσοπὶ ἀσπίδες 

πᾶτε βαιβε]πλιι5, πε πὶ γοΐοσιιπι ΠΠΡγοσ απ βθαααεῖ, 

ἀ ἘΜΠῚ ἐν τῷ ἔτει 

ἴαν, 

Ὁ ΘΟΓΙΡΙΟΥ οατη ΒΟΥ θογοῖ 111ὰ, λογιζόμεθα οὖν εἰς., 

ἀπ βοτηπίαν : 

. γοσιυϊα ἐν τη Νβ5. ποῦ ἱπνοηϊ- 

ἅτ ἃ ΠΡ ΓΑΤΊ5 ΑἸ Φα 1 γα ΓΟ σ Ἰσϑιιπη 

εβῖ. ΝΉΝΙ δπῖτη γοβροηεοξ νοοὶ ὥσπερ. 

ΓΈΛΙΕΙ τὸν στευσγμῦν. Περιόντος γὰρ ἔτι τοῦ, ΑἙ Μ95, 

ΙΝ ΕΒΑΓᾺΜ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. δὺο 

ϑόπῷ οπιπες 9 σοπ γι 65ι δηΐπι [πιβστίγι ρΟΤ οι - 

{ἰοπἰς θο5. απ δα 5θπιΐπ σογρεπίμπι ὀρ γθάϊεπ- 

{μι {(ξίι5. ἀϑρίάπιμι,, εἰ ἔδιτις. δογιίπι ΒΤ Θε ἰ η ἐπ 
δογρθηΐος υοἰαπίος. Εἰ ρακεθπίι ραιρογο 5. ΡΟ 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΙΥ. 

Θιιηι τ ἵπορθς ατιΐθπι Πιοπιὶπδς ἱπὶ ράσο τϑηιιῖο- 

βδοθπῆ: ἀπιὸ ΦΘΙῸ ἐπίογ[οἰοὶ δδηιθτι {ππ|τὶ.) δἰ Τὸ- 

ἐϊψιυῖας {τας ἱπίογίπιοί. δὶ 4υπάἀθπι Οπηηϊὰ, «ῷ 

ΒΟ. ἼΡ5ΟΓ6 ΡΙΌΡμοῖδο., ἀϊοϊαΐα βιιπξ ἃ βάποῖο Βρὶτῖ- 

τὰ, ἀπο ἴρϑὰ δἀποίαδεϊο [ΘΠ ρον 5. {πιο δά τα 
ΡΤΌΡΒΘεα δϑὲ. δαβίνα ἰπβοῦία ποη δδῖ. Οὐ] 

δηΐπ ἀἸἀἸοῖσβθ ρυθάθϑι, πος γ υ)ιιηι 60 ἀηΠῸ {π|0 
ΠΟΥ ῖι5. οϑὲ ἌοπαΖ {πιά δθα ΚῸχ, δάνουϑαϑ Δ] 16 η1- 

ΘΌΠΑ5 [ΔΘ ΠῚ 6556 Τα τι6 Πᾶθο 65: βθη!θπ ϊὰ πῸ- 

βίνα. Οὐδ πη αι ΒΡ Ἰρτα ΠῚ Θδὲ ἴῃ Εχοῦο: 

ν. 

οτγιμιις. δε τὸν Ζ αγρίὶϊ, εἰ ἐπιϑθηιθγῖ {{{ΠῚ ποι]. 2. 

]ογαεῖ αὖ οροτίδιις κιιῖς,, εἴ ἀδοθπαε οἴαπιοτ., οἱ 

ἐταιιαϊνε 1)θιις δοπεῖζιι5. ΘΟΤιίτι. ΝΆΤη “Ῥοϑϑ 0 

γΈΡ6 νἱνθπίθ σϑιη 15. ἐἙ ΠΙΙΘΓ ]ἃ5. 5185 1Ππ ΠῚ 

οἰαπάονο πο Ροίθυδ πε : 605. βἰ 4] θη σοϑεθραῖ 
ἱπουπη!όνο ἐπ οροῖὰ ἀνάπα, πος δα θύῃ δί[0]-- 

Ἰϑγὸ οοι]05 δίπθραῖ. Ῥοβιιυια πὶ αὐιΐθηι πΘαιιληὶ 1116 

ΒΘ. ]αἴτ5 οϑῖ 6 πηδἴο, ἴππο μὰν ονὰΐ ραν. 
βαυΐψι6. ΠΟ5Ε15. γαΐπϑο ᾿πϑα]ανθ. ΗΙ ἀπῖθπ ᾿πσθηἷ- 
5006. ΓΘίου ΠΕ: ΡΡΘοΙΘυ ἘΧΒρΘο ΠΟ Πθιη. ΝΙη- 

ΤΙΠΠ ΟΒΘ Πα ϑουρίθνα, αι ᾿ρδὶ ῥυτὰ βίαι ρου, 

ἀααπηε τι τη  η5. ΘΟ ΡΟΥΪ5. ἃπιὰπ5. ἀοπιϊπαίιη) πὰ-- 
Ρ6Ρθαξ, πὸ Ιασονο συϊάθηι Ῥαπαπὶ Ὁ Ῥοσδίμμ 

510] ᾿νγοσαΐαηι ΠΟνΊ 556 ηΐ : 5641 Ῥοβιίιϊαπι οοϑϑᾶ-- 

σιιηΐ νἱτα΄, ἃ σϑηλῖ ται ἐπ᾿ Εἰτι} ΘΕ ΓΟ ΠἾ5 ἀρ τ πὲ ν 

ΟΥ̓ Α5515 6 σουΡΟΥΆ Π]Ύτι5 ΟΡ εΙΡι5. ἀορυαναῦ. Εδιπ 

"5: 

ΟΡ σθ ὀχ αἴ ν1: 605 Ποι5 ΠΟΙ ΠῚ ΠῚ ἈΠΊΔΠΕδΒ51-- μος μὰ. 3 

πλῖι5. Ηπῖς ἀπ αὰθ ΘΠΔΡΓΆΓΟΠΙ 51 Π}}}6 ἀπ} 
ἀθοϊαναιι οἵ ἴῃ βρουονῖθι5. Ἐβαΐα νου 5. δ α-- 
δἔιιπι δδὶ Θηϊῆι, ἸΠ 4 ., ἀππὸ τι τπογίτιι5 δ5ὶ 
Οπίας τοῦ, υἱάϊ Ποπιίτιιεν δε δτιίθηι δι ρ 1 50- 

{ἱπὶ ὁποεῖςιιπι οἱ οἷον αίιπι. Βιοσθπι Οζίδμι ἔιι1556 
πη ρτΌΡιιπὶ Πἰϑίογία ρυοἸαἶτ : ἀαδηΔοαα! ἄθηὶ 
Ἐχαϊιαίιιηι δὲ ΟΟΥ ὁ}πι5 αὐ σογτιπιροπάιιτι, εἴ 

ἐπ) δῖ {δοῖξ᾽ π᾿ Ποπεϊπιμνι 1) θην σιιιτι τ οἵ ἔπι- 

ἐράνῖι ἐπ τεηιρίμπι Ποπαεϊτι αεἰ «αἀοϊοπάιιπι 50 6. 

αἰΐατα,, οἱ ἴοργα αἤδοῖιις ἐδ. Τα ἐἰθπλιιῆι 11} - 

ῬΓΌΡΟ Ῥυμοῖρ6 Θύθυθο., δὲ ἰθρῖβ οὐ]τιι ἃ}0 Τη ατιῖ-- 

ΠΑΠΙΘΏΓ5 Ρυγσαῖο ἃ ΠΡ Ραΐο, ργΌ ρος μηδ η]-- 

ποθ πᾺ}}1} αἴ ἴπ οσοηΐοχία, ΑἸ Ζααπίο ρΡοβί ἦτο Μ55. 

ἐπεὶ δέ. 

ε Οοαἴοος ἄτιο φιλάνθρωπος Κύριος, 

μ ἘΝ ὁ ὁζίας. Αὐ ἴθ Μϑς. ἄδεϑι ἀγίϊσαϊβ. Μὸχ 

ἄπο Μ55. παραδίδοται. δ πα ἄτιο {|| πὶ 55. τοῦ 

διαφθεῖραι. 

1 ἈπΕαὶ τὸβ ΠΠΡυῚ φανεροῦντοι. 

Ες«. 6. 

Ζ- 
26. 

Ῥακναί. 
16. 

δέφ. 

εἰ 



8 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΡΌῸΜ 5. ΒΑΒΙΠΠ ΜΆΟΘΝΙ. 

[οοία πηι αἰνίηὶ σομϑ1ΠΠΠ πη γϑιονῖα. Ηΐϊς ἰρίταν νος χθῇ, ὅτι ἐν τῇ τοῦ χείρονος ὑποχωρήσει, τὸ ῥῆμα 

[ον οεΐαπι ϑουίρεινα,, ὈΥΪΠοΙροπὶ. ΠῸΠπς ὈΡΟ]λιη γίνεται πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους παρὰ τοῦ εὐεργέτου 

Ἰη ΓΘ 5565 1 ΟΠ ΘΙ ΠῚ 511 οἱ ΘΧρ]οναίαμη, θη Θεοῦ. Εὕραμεν γὰρ ἐν τῇ τετάρτη τῶν Βασιλειῶν, 

ῬΝ»δηθἤοαπη,, ὙΠῸ β  ποο 6 56 δὲ γθοθάθηϊο, ἃ ὅτι οὗτος ὃ ̓ Αγὰζ οὐχ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλ- 

ἔ Δ] ΙΘηἰ πὰ Ιοα]. ΤΠ ἀν το Θηΐπὶ ΘΒ ΠΟΥ 11- μοῖς Κυρίου: χαί γε υἱὸν αὐτοῦ " διῆγεν ἐν πυρὶ 

Ἵ: Ἰρευ τ; ῬυνῸ ᾿πν θη ηλι5 πππ 0 ΑΟΠΝὰΖ 4πι0 4 γΘΟΙα ΠῚ Θ5501 ἢ χατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν " ὶ 

7 ρου] 15 Του ηΐ, 1 ποαιι τὰ} ΘΙ ΟΡ Ί556. : 4ᾺΪ 06 597 ἐθυμία ἐν τοῖς ὑψηλοῖς. Οὗτος δὲ 

ΠΤ μον Δ 

χαὶ ἐθυσίαζε χα 
ΚΘΣΣΣ ἘΡῸ 

χαὶ ἀπὸ τῶν θη- 

σαυρῶν τοῦ οἴκου Κυρίου χρυσίον καὶ ἀργύριον 

ΔΡΟΙ Πα ΟΠ 65., ΟἸ ΟΡ] σα! 4116 ΒΔ ΟΡ Ποἷα., ΘΓ Ἰη οχ-. ἀπέστειλε τῷ βασιλεῖ τῶν ᾿Ασσυρίων, ἐν οἷς οὐ 

66 515 Δ ο] ρας. ΠΟ «οί τ16 ἃτιγιι πὶ ΘΓ ἀΡΘ ΘΠ 11} 
ὁ {Ππ͵όϑἀτι015 «Ὁ Πλῖ5. Π)Ον Πΐ ΠΪ51 ἃ] ΑΘΘΥΓΙΟΥ ΠῚ -- χρήματα. Πεσούσης οὖν τῆς πονηρᾶς δυναστείας, 

γόροι τ ππΡ Θὰ ατια: Οἶγοα, 580 Γἃ5. ῬΘΟΙΙΠΪᾺ5 «ὁ- γίνεται τὸ κατὰ τῶν ἀλλοφύλων ῥῆνα. ᾿Αλλόφυλοι 

πλῖϑϑα [πού αΐ ἰπη ρ᾽ Θ[ἃ 5. ρᾶσνα ΠῸμ 556 ἀθηηοη- δὲ ἰδίως οἵ Φυλιστιαῖοι λέγονται, οὺς Παλαιστινοὺς 

δίγαταν, Ὀῖραῖο τα πι6 θυ ποῖ ρατι ᾿πηρνΌθο., νους ὁ “Ἕλληνες ὀνομάζουσιν. 

Ἰτι τ αἀνουϑιιβ θη ἶσθηὰ5. ΑΙ ΠΊσθη:θ. Δι {6 1} 
ΡΙΌρυῖο ἀϊοιηίιν ΡΠ Πδιοοῖ, 1105 Πομἶ πη ἀνθθοὶ 
ῬαΙ ϑ 1 Π05. 

“87. Βοϊθη τὴ. ἀὐιῖθηι ὁ5ὲ ἴπτὰ ΠουῚ ν θυ} ιιΠὶ Ἰστέον δὲ, ὅτι χαὶ ἐν τῇ ἑχάστου ἡμῶν ζωῇ, ἐπει- 

Τοιηϊηΐ ἴῃ ΠΟΡῚ5.. σαπὴ ρϑοσάτιηι 404 ἴῃ ποϑίτα δὰν ἣ βασιλεύουσα ἐν τῷ θνητῷ ἡμῶν σώματι ἁμαρ- 

αι Πἰ βου} 5616 νἱτα ΟΠ ΠΤ", 1 ΤΟΥ] ΠΟΒῸ τία ἀποθάνῃ, τότε γίνεται ὃ λόγος τοῦ Κυρίου ἐν 

ΦΟΡΡοΥῦΘ ππονἔαιπι {θυ τ. ΕΟνΓΘ. Θηΐπὶ ρΘοσάτι πὶ » ἥμιν, Γάγα γὰρ ἑκάστη ἁμαρτία πρὸς ἕχαστον τῶν 

ΔΘΑ ΠΠ061 5. π} 11 π  Π Π6 ἀπδιηηήδπι δὲ οοηθιιθη- ἐν ταῖς ᾿ραφαῖς κατηγορουμένων χαὶ ὅλως ψεχτῶν 

τἴαπι Πα] 6. οι ἀπο 16. ΘΟΡῚΙΠῚ ΤΌΘαιη}, 4 βασιλέων ἀναλογίαν τινὰ ἔχει, ὧν "ἢ πολλαχοῦ τὰ 
γΘΡΓΘΙ πα πιηται" ἴῃς ΘΟ Ἰριαν 5. Φα {πι6 νἱταρονα- ὀνόματα δι᾽ ὅλης τῆς ΤΓραφῆς δηλοῦται " ὡς χαὶ 

τόπο ἀἰσηϊ σι πὶ ΟΠΊΠΪΠΟ : Ἁιονῖιπι ποπηΐπα πᾶσ γῦν ἑρμηνεύεται ὃ ᾿Αχὰζ κατάσχεσις" σύμῥολον ὧν 
γα Ὸ ἀδιἰοριιηία Ρ6. Τοἴα μι ΒΟνῚριπνα μη. ΕΧΘΙΏΡΙ προχαταλαβόντος χαὶ χατέχοντος τὴν ψυχὴν ἡμῶν 
ὁατιϑα, ΘΙ πτιη] ΔΟΠα 2. 1ΠΊΘ ΡΥ ΘΙ Δ ἢ 1] ΠΟΙ 116 δόγματος πονηροῦ" οὗ ἀποθανόντος, ἣ ψυχὴ ἡμῶν 

εἰοιοτιιἱοτῖς, 4τιο 41 5. ΠῊ]Ο τι} 510 ῬΡΑΝ] ἀορσηλα 5, ἐλευθερωθεῖσα ἀπὸ τοῦ χατέχοντος, ἱκανοῦται πρὸς 

«ποἀ ργφοοοιιραῦ ΔΠΪ ΠΙὰ5 ΠΟΒ γἃ5 6 ἀθηϊποῖ : αι. τὸ θεωρῆσαι τὸ χατὰ τῶν ἀλλοφύλων ῥῆμα. Ὃ μὲν 

"ΠΟΥ, ΔΠΪπἃ ΠΟΙᾺ ἃ (ΘΕ ΠΘη[6 58 ΠΡ ὰ 7), οὖν πρόχειρος νοῦς οὗτός ἐστι" Μὴ εὐφραίνεσθε, πάν- 

οἰ οίτιν ᾿άοπθα {120 νϑυθιιμι {Ππ||| φιοά ἀν ουϑιιβ πες ἀλλόφυλοι " συνετρίδη, γὰρ ὃ ζυγὸς τοῦ παίοντος 

ἉΠΟΠΙσΘΠὰ5 ἢπ, σοπ θμ ρ]Θῖτν". ΤΆ ι6 ἢϊο ὁ 56 η- Ὁ ὑμᾶς. Μὴ νομίσητε, ὦ Φυλιστιαῖοι, ὅτι, ἀποθανόν- 

5115 Οὔν τα : Δ ἰιθηιίτῖ, οπιτιθ 5 «αἰϊοη ρθη : τος τοῦ ᾿Αχὰζ, ἐλεύθεροι γενήσεσθε τοῦ ἐπικειμένου 

ἐοπίρί ται 65 ὲ ἐπι ἡσιιην ρΦΡΟιἰθτιεῖς ὑο5. Νἧ ὑμῖν φόδου ἀπὸ τοῦ Ἰσραήλ- ὥστε υἡ εὐφραίνεσθε 

ΟΧΙΒ 6115. ὁ Ρ] ΗΠ σοὶ, νοὸ5, Δοπαζο που... ἃ 

τἰπ]0 6 {π|| ν Ὁ 15 ἃ}0 Τϑυδο!ο ποι {{π|}ν [ὍΘ πη πη1ι- 

Π65 : παι] ΓΘ πὶ π6 ᾿ θη ηὶ 6 γ᾿ 15. ἱπίουῖει. 

Ἐπ σϑὶ δαΐμι ΘΟΠ Εν Γαι 51 Ππασιιπι, ΠΟο Θδῖ, ΒΟΥ {18, 

488 νΟ]ἷϑ [10 Ἰπηροσῖ τὰ ἃ ΘΟ που] Δ ΓΠ0115 νῸ 5.7. οἵ 
ΡΓῸ 511 ἁιιοιονίταῖο Παρσυῖβ σα  ἀΘ ἢ Π|0115., ἰΠΠ ἢ ΘΧ 

5ΘΠΉΪΠῸ. ΒΟ ΡΟΠτιιπῚ. ΘρΥ θα Ἰδητα!" [Ὅττι5. ἀϑρίάτιηι. 
Αομαλὶ ροβιουϊταΐθηι δἰ σηϊῇοαι. Οιιοά 51 ᾿ἶο πὰ- 

ΡΘΕ, ΞΞ Ν 
ἐπὶ τῷ πτώματι τοῦ βασιλέως. Εἰ γὰρ χαὶ συνετρί- 

5 ὦ , : Η 
6 ὃ ζυγὸς, τουτέστιν, ἣ δουλεία, ἣ ἐπιχειμένη ὑμῖν 

ἐτρτς , Εἴ 
παρὰ τῶν καταπατούντων ὑμᾶς καὶ μαστιγούντων 
ἐφ λοι εις ὃ 
διὰ τῆς δυναστείας, ἀλλ᾽ ὅμως ἐχ σπέρματος ὄφεων 
5ξελ ͵ ν 9 ΠῚ Ρ ον Ὁ 
ἐξελεύσεται ἔχγονα ἀσπίδων. Τὴν διχδοχὴν τοῦ 
3 Ἶ , -»- Ψ ᾿ 
Αχὰζ σημαίνει ὅτι εἰ ὄφεως οὗτος εἶχε πιχρίαν, 

χαὶ διὰ τοῦτο ἐπιχαίρετε αὐτοῦ τῷ θανάτῳ ἀναστή- 
9.5.9 » Ξ' -“ - 

σεται ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐχ τοῦ σπέρματος τοῦ ὄφεως τούτου 
τ Ἰον1} ΘΘΡ ΟΠ 5. ἁΙΠα ΙΓ ἸπΘηι.5,. 9}0 Ἰάαιιθ. ἰπδι]τα- ἢ ἔχγονα ἀσπίδων, καὶ πάλιν τὰ ἐκείνων “ ἔκγονα ἐξε- ἐξε 

εἶθ. Ἰρβίτιβ μΠΟΥ , Ἰπδιι σ᾽ 'ῃ νῸ5 ΘΧ Πιι}115 5θΡροη-. λεύσεται. 'Γὸ πικρὸν τῆς διαδοχἧἧς τῶν ἐφεξῆς ὅασι- 

εἶθ 5θ 1 Π6 50100165 Ἀβρί ἀτι : οἵ Τα 5115. ῬΓΌΔΙΙΣ λευόντων ὃ λόγος ἐχ τούτου παρίστησιν. ᾿Ασπίδες 

ΚΔ διήγαγεν. Αἴ φαατιον Δβ5. διῆγεν. 4ὸ Ῥαρίμπαβ ΔΙ Ζοῖ ἄθοβδὸ ποία νίμητβ, οἵ ἴῃ ΑΠ1Π15 ἀπια- 

« ἘΔ οἱ ἴδλλυνες. Τλοοδι ἴπ ποβίυῖθ Νῖ55, αὐτοιι-.͵ τ 5[αςπι Ἰορί ταν ἡ ἐπικειμένη, ἘΠ ἐχχειμιένη. Ν ος 

Τι5. ἴα πλατὺ Ροϑὲ ΘΠ ὄφεως ἐξελεύσονται. Δτ φαϊηάιιο 

» Ἐδτὶ ὧν πολλὰ τὰ. Αἱ «παίαον Μ85. πολλαχοῦ τά, Μδ5, ὄφεων ἐξελεύσεται. 

διαί τὸς Δῖ55. δηλοῦται. ΕΖ διηλοῦνται. ἀ δὶς Νίββ. οπῖποβ. ΕΠ τὰ νου ἔχγονα ἐξελεύ-- 

« (οὐϊεος ἄϊιο ὑπὸ τοῦ ἰσραήλ. [πὶ (00}}». ρυπηο, ἴῃ. σονται. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΚΝ. ΕΒΑΤΙΑΜ 

γὰρ ἔσονται, φησὶ, πετόμεναι, χαὶ τὸ ἰούόλον τῶν 
ἑρπετῶν ἔχουσαι χαὶ τὸ ταχὺ τῶν πτηνῶν. "“ἶτα 

ἐπειδὴ ἣ ἀκολουθία τῆς γενεαλογίας ἐπὶ τὸν Κύριον 
; : β - 

φέρει, διαχόψας ὃ λόγος τὸ συνεχὲς, μεταδαίνει ἐπ᾽ 

ἀγαθὴν ἐπαγγελίαν." βοσκηθήσονται γὰρ, φησὶ Ὕ αγγελίαν. χηθήσονταιγὰρ, φησὶ, πτω- 
ἐὰν ϑ 

χοὶ δι’ αὐτοῦ. ᾿ς ἐστιν ὃ βόσχων πτωχοὺς, ἢ ὃ 
᾿ - δάτ Ποὺ ς, δὲ, οὗ ν Η ποιμὴν τῶν προύάτων ; Πτωχοὺς δὲ οὐ τοὺς χατὰ 

ὔ " 5. ως 

χρήματα ἐνδεεῖς λέγει, ἀλλὰ τοὺς τῇ διανοία ἢλατ- 

τωμένους. Οὗτοι δὲ οἱ πτωχοὶ, οἱ παρ᾽ αὐτοῦ μαχαρι- 
ῇ τ τάμα 

ζόμενοι τοῦ Κυρίου (Δαχάριοι γὰρ, ' φησὶν, οἵπτω- 
Ξ ; ὦ 

“οὶ τῷ πνεύματι), Εἶπ’ εἰρήνης ἀναπαύσονται, ἀνε- 
ἐς εν ἘΣ τ ὅὰ 

λεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου. Τῶν ἀλλοφύλων τὸ σπέρ- 
ἐν ᾿ Ὕ τι δ Σ 

μα λιμῷ διαφθαρήσεται; καὶ τὸ χατάλειμμα αὐτῶν 

ἀναιρεθήσεται. 

Οἱ ὑπὸ πονηρῶν τρεφόμενοι λόγων, ἐπ᾽ ὠφελείᾳ 

τῶν ψυχῶν λιμῷ παραδίδονται. Ἣ γὰρ ἔνδεια τοῦ 

πρὸς τὸ καχὸν ἐφοδιάζοντος αὐτοὺς διδασκάλου ἀφος-- 

μὴ πρὸς εὐεξίαν τῶν ψυχῶν χαὶ σωτηρίαν " γίνεται. 
Οὕτω ξὲ ἐχλαδεῖν τὴν ἔννοιαν τοῦ δητοῦ δυνατόν᾽ 

μὴ εὐφραίνοιτο μιηδεὶς ὃ συντρίδων τὸν ἐπιχείμενον 

800 

ΠΠαύιιπὶ ΡΙῸ]65. Ροι ππο Βουιρίαινα οϑίθηειι ἀπλὰ- 

ΡΒΟΡΠΕΤΑΜ. ΟΑΡΌΤ ΧΙΥ. 

γἍΠ [ΓΘ ΓΘσιι ΠῚ 566 ΠΕ} π|Π} 5:10 βϑίομθη). ὅο- 

Ἰαθυιηὶ δπΐπι, ἱπάυΐς, ΒΡ 465, ΓΘρΕ] πη. ὰ νο- 

ΠΘΠΙΙΠῚ., δὲ ψο] δι] πιπὶ ρον πἰοἰταιθ πὴ. ΠΑΡΘΡιιηΓ. 

Τοῖπ 6 ψιοπίαπι αὐ Ποπιΐπιιμὶ ρον πθὲ σθπθα]ο- 

δἴαθ 5ου165.. ϑουιρίανα,, ΘΟΠΕ πιά! θη 6. ΟΥ̓ΆΠΟΠ 5 

Ἰητοροῖβα,, ΓΡΆΠδιῖ ἀ θοπᾶιη ΡΟ]Π]οἰ [το πθη. δὰ- 

δούπίι Θαϊτη , ἔπ, μαι ρογ 65 μετ ἐπιπι. Ἐπ αυ15 
ἐδ 41 βάβοῖτ ραι Ρουθ, Πἶδὶ ράϑίου ονῖππι 2 ΜΙ η- 

ἀἴοοϑ ἀὐιίθιη (ἴθ ΠΟ 605 {π| ῬΘΟΙΙ 115 σα ΘΠ  ν 

Ε 566 δὸ5 71 πηθπΕ5 σὴ} ἱπορο5. Ηἰ πΐθπι Ρᾶιι- 
ΡΘΓῸ5. {πὶ ρυϑ σα πειν ἃ} ἴρ5ο Πομηΐηο Ὀθδίὶ 

(«ἷν δηῖμῃ : βοωῖὶ ραιρετες ἐρί γι ), Πὶ ραοὸ γὸ- 

φιιίοδοοπῖ., [αμηιθ ΦΦΡῸ ἰγιοτοἰθί σθηιθηι {πιτι. 

ῬΙΒρουῖθῖ: ΓΆπιθ Ἀἰ16 ΠΙ ΘΠ ΑΥ ΠῚ 5ΘΠΊΘΠ., δὲ γ6]1- 

4185 ΘΟΥτΙΠὶ 6 πηθ 10 1ο0]] 6 Πέιι". 
“88. Οὐἱ ργάν 5. ΠΕ ΓΙ] [1 56 ΠΠΟΠΙθι15.,. 1 

Δ ἀἸοιιπίτ Θϑαυ ΟΠ], 46] ΠῚ ΠῚΑΥ ΠῚ 5.1 711 ΠῚ 1{1- 

ἸἸταΐθπι. ΝΠ πη ΡΊΞΕ 605 ἃ ΠΟ] ΕΠ ΠΔΠῚ ᾿Πδ ΓΘ η- 
εἰ ρθπαγία, θόλο Πα ΙΓ ἀΠΠ1 ΔΗ μ180. ΟΘΟΆΒΙΟΠΘΠῚ 

ῬΓΘΡΘΕ δὲ δα αεῖ. Ἡπιπο αι πὴ 5ΘΠ511}} ΓΘΟΪ 61 Ὸ 

ΡοΙοϑὲ ἰβίμεθο βθητθητῖα : Τ δ ἔθ ΕΠ} ΠΘΠ]Ο; ΟἸ1ΠῚ 1ι- 

αὐτῷ ζυγὸν, τὸν ἐπιτεθέντα παρὰ τοῦ παίοντος αὖ- 598 Β11ΠῚ «ποἀ 5101 ᾿ποιπη 11, ἀπ ἃ ΡΘΡου θη 6 56 

τόν. Πολλάχις γὰρ πρόφασις γίνεταί τινι πρὸς τὸ Α 

συντρίδειν τὸν τοῦ Χριστοῦ ζυγὸν, ἤδη κληθέντι ἐπὶ 

τὴν σωτηρίαν τὴν ἐν Χριστῷ, ἣ ἀπὸ τοῦ λόγου πλη- 

γὴ; καὶ ὃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἔλεγχος, μαστίζων χαὶ χολά-- 

ζων ἐπὶ " τοῖς ἡμαρτημένοις τὴν τοῦ ἐπταιχότος 

συνείδησιν. Μὴ φέρων γάρ τις τὸν ἀπὸ τοῦ ἐλέγχου 
χαὶ τῆς ἐπιπλήξεως πόνον, ἀφηνιαστὴς, τρόπον 

ἵππου καὶ ἡμιόνου, γενόμενος, καὶ ἐλευθερῶν μὲν 
ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ," δουλῶν δὲ τῇ ἁμαρτία, ἀνά- 

ξιός ἐστι τῆς ἐν Θεῷ εὐφροσύνης. Πολλῷ οὖν βέλ- 
τιον, ἀνέχεσθαι λόγου παιδευτιχοῦ, ἢ δυσανασχε-- 

τοῦντα συντρίδειν τὸν ζυγὸν τοῦ παίοντος αὐτόν. Οἱ 

μέντοι μὴ συντρίψαντες, ἀλλ᾽ ὑπομείναντες τὴν παι- 

δευτιχὴν ἐπίσχεψιν, οἵ διὰ τὴν ταπείνωσιν τῆς χαρ- 

δίας χαὶ πτωχοὶ χρηματίζοντες, βοσχηθήσονται δι᾽ 

αὐτοῦ. Τέλος γὰρ ἀγαθῆς παιδεύσεως νομιή ἐστιν 

ἐπηγγελμένη, περὶ ἧς φησιν ὃ Σωτὴρ, ὅτι Εἰσελεύ-- 

σεται, χαὶ ἐξελεύσεται, χαὶ νομὴν εὑρήσει. Καὶ ὃ 

ὁ δῖ. Βερ. βεοιπᾶμβ. ἘΔῚΠ βοσκηθήσονται πτωχοί. 
ΑΠᾷααπο Ροβὲ Μϑ85. φαϊηήιιε ἐνδεεῖς λέγει. Ὗοχ λέγει 

ἴῃ εὐ 15 ἀοϑι ἀονά αν. 

ΓἨἩϊΪς νόσεπὶ φησὶ ἐκ ᾧπὸ (οαϊος Δα] πηι, 

8 ἘΔ1Ε γίνεται, χαὶ οὕτω δὲ ἐκλαμθάνειν. Αἴ φιΐπαιο 

ΝΜ95. υὺὕἱ ἴπ οσοπίοχίιι. 

ἃ Ν εἴθγεβ ΠΡῚῚ Οπημ65 ἐπὶ τοῖς ἡμαρτηκόσι, οὗ μέο- 

φαΐογδ5. ἘΔ ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις. ϑιαδρίοον ἔγρο- 
ΒΆΡ]Λο5 ἴρϑο5 δ δι10 ργὸ ἡμαρτηχόσι σα 1155 ἡμαρτη- 

ἱπηροϑι τι] δϑ 5 Θομ Ἰνοῦς. ΝᾺΠῚ ΡΙασα 4115 ΒΕ] 

ΘΟΓΠΠΟΠΘΠΙ ᾿ΠΠΊΡΊ τα, δὲ ΘΧΡΡΟΡν ΓΟ ἡτι80. ΡΕΙ 

ἰρϑίιπὶ ἢε, οὐρ 6 η5 Πρ 015 Θὲ σαβ σ Δ Π5. 6715 αὶ ἰὰ- 
5115 δὲ σοπβοῖ θη Δ} 9» ῥϑοοαία,, Πὲ Ῥ]θυι 116 

οἱ 411 [ἅτ δα δ] αθ πὶ ΡῸν ΟΠ νίδειπι ἀἀῖαπη νοοὰ- 
τι5 [ποταϊ, ἀπϑὰ δὲ οσοαϑίο δα Πάρι ΟΠ ΓΙσ ἢ οοη- 
τουοπάι μι. Οἴιπὶ ΘηΪ ΠῚ “501 πιη ΠῸΠ [Ὁ ΡῈ μηο]6-- 
518 Π| ΘΧ ΤΟΡΥΘΠΘηϑίοηθ δὲ ΟΠ] Ρ ΠΟΠΘ. ΟΥ̓ΔΠῚ 
ἰπδίαν Θ4αὶ δὲ μλ}]}} το] πολ π5 δὲ ΡῈ 06}}15 [δια 

5646 6 Ῥεὶ ΒΟΥ ΠΟ ΘΧΙ 65, Θὲ 5 }1ΟἱΘη5. 856 

Β Ροοραῖο, ᾿Ἰ Πὰ ἵπ 6 ἔγλιιθπ ἃ ἸπαἸρητι5 οϑῖ. Π|- 
46 πλιὸ ρΡδοδίας ΡΠ ΠΟΙ ΓΟΪ ΘΓ ΓΘ 5ΘΥΠΠΟΠΘΩῚ 

ΟΡ] πρρατουίαμη., πιὰ πὶ ἱπά 5 π6 [δυθη θη. Ππισιιη 
6] 5 4αϊ 56 ρϑυοα τ, Θοῃίθγουθ. 564 4] πΠοη οοη- 

{ὐϊνοῦῖπξ, ἴπι0 {πὶ νἰϑ τἀ Ποπ θη δ ΘρπἀἸθητιηι 
ἰἀοηθαιη ϑιιϑεϊπιιθυῖηῖ,, πὶ ΟΡ σον 15. ̓ πιτ] αΐθιη 

ἈΡΡΟΙΙΔΠ ᾿ αι ΡΟΓΘ5.5 Ρ6Ι Θιιπὶ Ῥαβοθηξιι". ΕἸ 15 5]- 

αϊάθιη ΒοπᾶΣ αἰ ρΠ 1 π80., 11 διιπὶ ρᾶϑβοιιὰ ρ᾽Ὸ- 

μένοις. Ῥαξαθθο οαΐπι νἱΔοπέμτ, 14 4 ποα το5 δέ, μᾶπὸ 

Ἰεοιτοπο πὶ πα 515 Θομ ὁ πῖσο, ΑἸισος βιβριοοποπι, {06} 

Βερῖαβ ρυῖπιιβ, 4110 τ] διιπὶ ΓὙρορσταρῖ, παροαΐ οἱ 

ἴρ56 4υοαια τοῖς ἡμαρτημένοις. {1 αὐ πὸ βαπί, τὰ] 

δαίαπη Ἰθοιοπὸπὶ ΓΘ Πα πητι5. 
» 81. Μί35. ποϑβίχι : ἀΡῚ νὸχ ἑαυτὸν 5 απ τὶ 4 Ρροῖ, 

Ἐδι δουλεύων. Ορίπιε φυΐάοπι : 5ε4 ΜΙ55, ποῖ οοπ- 

βοῃςπηΐ, 

“οαπ. το. 
ιή. 

Μᾶαιι]ι.5.3, 



«Ἰεαη.10.0. 

Ἐτδολι. 3ή. 

161. 

Αλ: 5 

Ὁ3.22. 

800 ἌΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

πλϊσϑα » (6 «αῖῃιι5 ϑαἸναῖον αἱδ : ]ηογθάϊθίι τ, οἱ 
δρτοαϊοίιτ', οἱ ραξοῖεα ἱινοπῖθῖ. Οὐΐπ οὲ ργορΠοία 
ἀϊεῖς : 7 ραξοιιὶς ρίηϑιινις ραξδοαπι 605. Τιδίτι6 

πο 065. ΠΟΙΉΪΠ65 ἴπς ρᾶθ6. γϑ]υθβοθηῖ, δ πηοΐο 
ποη πορΙθχθυῖπὶ Πομληὶ ἀἸβο Πα}. ΠΘά 16 Δ η1τ- 
τ10 οΟποϊ ἀουίηΐ,, ἃ ἴρ50. σοΡΓΘΡΕΪ. ϑθηηθη διι[6 

ΔΙ ΤΘΠ  σ Πα γι ΠῚ [Π θυ ἸΠηδ τι ἴάμη6.. Ραπᾶπι. Ὁ 
ΘΟΒΕΡΙ ἔα [πιστὴ ΡΟΥΘ ἢ5... ΔΙπηθ που νἱά6-- 
Ἰϊσθὲ ρϑπιιρατη. 

80. Ζἰίαίο,, ροτί οἰνί(αἰτιτι., δὲ οἰπηιθπξ 

εἰνίαῖος {ἀγϑαιρ, ΑΠορἢγὶὶ οπιπθς; σαΐα αὖ 

ἀηιιϊοηθ {εηιιις ὐϑπῖΐ, οἱ ποτὶ 65, πὶ οἷ!. Ἐξ 

φιιὰ τοοροπα νι τύθ05 σοπίϊιη" Οἰα 1) οπιί- 

πῖις ἢιπιάανῖ! δἵοπ : οἰ ρθι" διιπὶ σαϊναθιιπίτιν [εις 

ταῖς ρμοριεὶ. {Ππιϊαΐ6, ἰπαυῖε, ρονίώ εἰν αίτπιπι. 

Πφς σοπηπηϊ Πα. ἁμπιο ΑἸ]ΟΡ]ν 15. ̓ πτθη αἴ ππ|ν. 

Εἰ οἰκηιϊοηῖ οἰνίταΐος {τ αἰ. ΟἸαυλον 6, ἱπ 10, 

σΟΠΊρΡΙ απ τι" Ῥγτθ Πππη τι... ΤΕ] ΘΧχ {πη 6 ἸΠ ΓΟ" 
ΠΟ] ἃ 5 διι5οὶ αι", ΤΠ]. ] 6 η: Φαϊ δὴ ρον ο ΡΙΌρῖθυ 
ΟΡΒΙ ἀἸ ΟΠ ΘΠ. 5ιιϑοθρίδη : οἰν [α65 νΘΙῸ οἰδιηθηΐ, 

Ἰιος 6ϑί, ᾿ποο] οἷν αι]. Τπλὸ πὸ ΑΠΠΟΡΠΙ ἀπι- 

ἄδη ταὶ δὲ ἴῃ ἃσγὶ Πα τὰ πθ5., αι! θβοδηῦ. Ο] 

Θπῖπι ἃ }} Δ. ]]ΟΠ 6 νη [ἘΠΠ1115. ΟΠ] Π65 511} 161" [{} ΠῚ 

οἷν τὰ Γ65. 11} Χπισ!] σὰ ΠῸ5. ἀρργ πο ποῖ. ΑΒ ἀαι- 

Ἰοπθ θηΐμὰ γϑηΐτ {πηλπ5. ῬΌΠΙ ον Θοι]05 ᾿πη}066}]- 

᾿ϊαΐθηι ΑἸΠΟΡ ἢ γ]Ονιι πὴ : Φα]006. ἔπη] ΘΕ ΟΠ ΘΠ 

πο ῬΘΓθυιιη 5, ΠΟΘ τη} διισσθηδιιπι δ ΑἸΟΡν 15 

ἸΦΠΘΠῚ 5ιι5ι!] πθαπι. ἤἰεηεις αὖ ἀὐπιίίοπθ θη, οἱ 
ζιοὶ Θ5ΐ 9 τι οἷς. ΝΟῚ . ἸΏ 1, 1Π ΒΘ ΠΟΙ Ρ50 51}}-- 

5,511: ΠΘῸ 5 0518 Π11ὲ6 ΠΘῸ ΘΟΓΡΟΡῚ5 ΓΑΠΌΠΟΠῚ Πᾶ- 

ταγὰ {πππ}} Δ ΠΉΠ:. Εδι ΘΠΙΠῚ ΔΟΘΙ γΔΡΟΙ . ΠΙΙ0 ΠῚ 

6 πηαῖθυϊα. 58{{π|Π||σἀ ΠῈ6 ΘΙΉ 5511} [ΟΡ Ὶ ̓σ Π15. 51|- 
διπ:ν Οὐο δ᾽ ταὰρθαπίαν ΑΠΠΟΡΙΎ] [πϊοὺ, τις 

Παίανα δῖ ΠΟΙ 5110515Γ6 5. αὶ γοσθθ. σΘΏΠῺΙ 

ἀϊοιαν δῖιπι, 1508 6}15 βοσ] πο πὴ. νἰάἀθηῖθβ ἴῃ μὰ- 

ὁ 3 Βοσυϊά ἁΠπ,. φαπὶ φαοα 7)οηείγιι5 {επεἰα- 
νὶἐ δίοπ ὃ ΕΔ μδτ δίέην σαϊναντουνίι Ἰεεγεἰο5 ρμο-- 

Ῥειϊὶ ὃ Τρβο [ππδαμπιθηία 5ἴοη. ᾿πη πλοῖα "οι ἰποοη- 

Οὐιδδα 5. 5 ΧΊ1Ὸ : πᾶπὶ Π6ι5 ἴρ056. ἈΓΓΙΟΧ δϑὲ οἱ 
σοη Ἰτον 5 ΡΟ Πςθ. ΟΝ Γα1|5.. ΒΑ]ν1 ἀπιθηι ἴῃς Θὰ 

Ποπῖ πο απ να ]θηγ ΡΟ η 115. ΠῸΠ 4 [ΟΥ 65 διηΐ 

ΘΟΡΡΟΙΘ., ΠΟῚ 1 51Π| ἴῃ ΤΟ] 115. Π6]]Π1οῖ5. ὀχ θροὶ- 

ς δα. ἴοντι5 Οοάοχ οριπιο ποία ἰἀθηλιο, ἀπτ- 

Πι βδίπλις καὶ δι᾿ αὐτοῦ, δὲ ΡῈ} δἴιπι; πιο ΠΤ βουῖ- 

Ῥϑεσε Επβοθίτβ. εἱ Ῥγοσορίις, ΔῈ ἈΟΡῚΙ ῥυτπλῖ οἵ 5ο- 

οὐπάτς οὐπὰ (Π01}ν. δοοπἦο δὲ οπχῃ ΘΠ Πς χαὶ διὰ τεῦ- 

το σωθήσονται» εἰ ἰάδο καἱναιιπίιν. ϑιαϊτιπι {τὸς Νῖςς. 

χαὶ χεχραγέτωσαν. γοοιΐα χαὶ ἴῃ να] σαις ἀὈριἄογα- 

ἔπ", 

ἀ Βάπὶ 

ἴνο5 χαὶ ἐγχωρίων. 

καὶ ἐπιχωρίων. Αἴ αἴοτάας (ἰογ ΒοΥ, οἵ ἀΠῚ 

5. ΒΆΒΙΠῚΙ ΜΛΆΟΕΝΙ. 

προφήτης δέ φῚ ὅτι ἢ πίο; χήσω αὖ- ροφήτης δέ φησιν, ὅτι ᾿Ιζν νομῇ πίονι βοσχήσω αὖ 
75. σΟ τ τος ΕΥ̓ΓΣῚ “ϑφτο ὦ - 

τούς. “ὥστε οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι ἐπ᾽ εἰρήνης ἀνα - 
} πες τα τι Σ 

παύσονται, ἐπὰν μὴ ὀλιγωρήσωσι παιδείας Κυρίου, 
ΚΟΥ ΕΥ ἢ « ᾽ ΕὝ 5 , ΄ Ἀὰ ΄ 

.ὴοε ἐχλύωνται ὑπ΄ αὑτου ἐλεγχόμενοι. Τὸ δὲ σπερ- 

μα τῶν ἀλλοφύλων λιμῷ ἀναιρεθήσεται, δίκην τοῦ 
τον ᾿ ἜΣ ᾧ τῶν χ - 

χατὰ τὸν ζυγὸν συντριμιμοῦ ὑπέχον τὴν τῶν τροφῶν 
“ , 
ἀποριῶν. 

5 ᾽Ῥ Ψ" ᾽ 

Ὀλολύξατε, πύλαι πόλεων, καὶ χεχραγέτωσαν πό- 

λεις τεταραγωέναι, οἵ ἀλλόφυλοι πάντες" ὅτι ἀπὸ 

βοῤῥᾶ καπνὸς ἔρχεται, χαὶ οὐκ ἔστῳ τοῦ εἶναι. Καὶ 

τί ἀποχριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν ; Ὅτι Κύριος ἐθε- 

μελίωσε Σιὼν, καὶ “ δι᾿ αὐτοῦ σωθήσονται οἵ ταπε!- 

νοὶ τοῦ λαοῦ. Αἱ πύλαι τῶν πόλεων, φησὶν, ὀλολύ - 
Ξ ; ἌΡ Σέ ας 

ξατε. "ἔτι πρὸς τοὺς ἀλλοφύλους ἣ ἀπειλή. Καὶ χε- 

ν χραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι. Βοῆς ἐμπλη- 

σθήτωσαν, φησὶν, ἀπὸ τῆς ταραχὴς τῆς ἐχ τοῦ 
ΤΣ Ἀρλη γον ἘῸ ; : Ὑπτ τς 

φόύθου τοῖς οἰκοῦσιν ἐγγινομένης. Πύλαι μὲν ὀλο- 

λυζέτωσαν, διὰ τὴν προσαγομένην πολιορχίαν. ΔΑΐ 

πόλεις δὲ χεχραγέτωσαν, τουτέστιν, οἵ ἐν ταῖς 
," .- νΥ ΄ »ι « } 

πόλεσι χατοιχοῦντες. Μὴ μέντοι μηδὲ οἱ χατὰ 
Δ ἄν [4 ἀλλ) ἣΞ Ἅ ς τ ΜΟΙ ΞΞ Ὅ " 2 ᾿ 

τὴν. χώραν ἀλλόφυλοι ἥἡσυχαζέτωσαν. Ὃ γὰρ ἀπὸ 
τς , ΄ 

βοῤῥὰ καπνὸς πάντων δμοίως ἅψεται πόλεών τε 
τόν ον ι σεν, Κ κι . ΕΘΝ 5.5 τόν Δ 5 ἐν χαὶ “ ἐγχωρίων. Καπνὸς γὰρ ἔρχεται ἀπὸ βοῤῥᾶ. 

ξ, ; Ἶ 
Τὸ ἀδρανὲς τῶν ἀλλοφύλων παρίστησιν, ὅτι χα- 

τι ᾿ τι ᾿ 
πνοῦ προσβολὴν οὐ φέρουσι " τοσοῦτον ἀπέχουσι 

ὁ τοῦ τὸ πῦρ τὸ ἀπὸ τῶν ἀλλοφύλων ἐχχαιόμενον 
- Ξ ΡῊρΣ ἀυρ τ ον ΕῊ τράς τὰς ΣΡ Τα σον τας ὑπομεῖναι. Καπνὸς ἀπὸ βοῤῥᾶ ἔρχεται" χαὶ οὐχ 
᾽ ἔ 

φῷ Δ » ν ΓΝ ὩΣ ΄ "ἊΝ 
τοῦ εἶναι. Οὐχ ἔστι, φησὶν, ἐν ὑποστάσει ἰδίᾳ, 

᾿ ᾿ς σσεσΝ ; α 
οὐσιώδης αὐτοῦ χαὶ σεσωματωμένη ἣ φύσις 

ς -" “- ν᾽ ν᾿ δ  Θ ᾿ ᾿ 5 Σου σε, 
ἣ τοῦ χαπνοῦ. ᾿Ατμὸς γάρ ἐστι δριμὺς, ὑπὸ τῆςς τοῦ 

πυρὸς ἀναφορᾶς ἐκ τῶν ὑποτυφομένων ἀναπεμπόμε- 
πεβοιὸς ᾿ ρος: Ἔ Ρ 

νος. Γῶν ἀλλοφύλων ὑπὸ τοῦ χαπνοῦ ταρασσομένων, 
ῇ ἀμ τς 

Γ ἅτις ἐστὶν ἀνυπόστατος φύσις, τί οἱ. ασιλεῖς τῶν 
Ἐλρδς ΣΦΕ τας ἀστῆς πον Ὁδν, ἀ ΠΝ τα ρερύσδς. 
ἐθνῶν ἐροῦσιν, ἐν εἰρήνη τὸν τόπον ᾿Ισραὴλ δρῶντες 
π'» Π Η , . ᾿ Ψί ἄλλογε, ἢ ὅτι Κύριος ἐθεμελίωσε τὴν Σιὼν, χα 

ἍΙ τ έϑις «ΕΞΟ Στ ς 
δι᾽ αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ; Αὐτὸς 

; 
Ἢ 
ι 

ΕΣ ΟΣ Ἐπ τὸς γαφυν νειν τιήρθαες ἀν τοῖος 
599 τοὺς ἀσείστους θεμελίους τῆς Σιὼν ἐπήξατο: αὐτὸς 

: ᾿ ΡΟΣ ας δ 
Δ γάρ ἐστι τεχνίτης χαὶ δημιουργὸς ὃ Θεὸς τῆς ἄνω 

" ΑΛ 5 Ὁ Δ5 ᾿ ᾿ , πόλεως. Σωθήσονται δὲ ἐν αὐτῇ οὐχ οἱ δυνατοὶ χρή- 
ἦν ΕῚ ν - ΄ ΝΑ ΝΥ 

μᾶσιν, οὐδὲ οἱ ἰσχυροὶ τῷ σώματι, οὐδὲ οἵ τὰ πο- 

6 516 τους (Ομ) οἴ. οατῃ ποϑίγιβ {εἰθι5 (οαιοῖ- 

μας. ἘΔ1Π τοῦτο τὸ πῦρ. 
πάθος ξετῆςς 

ΓΝ βΕνῚ τὸς. Νῖ55. οὐσσὰ αἰτοῦ πὸ (οἴ θεῖ; ἥτις ἐστιν. 

Ἑάπ εἰ τίς» 

τὶ οἵ Νῖςς. πΌπμα}} χαὶ διὰ τοῦτο σωθήσονται. ἴπᾶ6 1π- 

μαι στδοῖο. Νος ἴτὰ σατο ἱπῖτα ε]1- 

ΤοΓΡτοβ : (μαπιοῦγοπι αὐ καἰμίοπι ργονε]ιεηπίι" ἢπι-- 

πεϊίος ροριεϊ. Αὐ Ἀερ5. Ξοσαπί 5 χαὶ δι᾿ αὐτοῦ, ΠῚ μεν" 

δἰιπὶ σαἰμίοπι σοπϑδοηπθηίι" Πιιυνεῖΐες ροριϊ : «πο 

«απ πο ]λιις 511, ἀιαθίτανὶ ποῖ Ροΐοσε, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ἷ᾿Ν 

λεμικὰ μεμελετηχότες, ἀλλ᾽ Οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ, 
ἐρεῖς Ξ Β 

φησί" διότι τὰ ἀσθενῆ τοῦ χόσμου ἐξελέξατο ὃ Θεὸς, 

ἵνα ἐν " αὐτοῖς τὸ ὑπερόάλλον τῆς δυνάμεως ἕαυ- 

τοῦ συστήση. 
“ΑΝ; 

Πλὴν ἀλλ᾽ ἵνα μήτε τῆς χατὰ θεωρίαν ἐ ἐξετάσεως 

τοῦ δητ Οὗ πάντη ἘΞ ῦΞοαΣ φέρε, εἴ τινα 

δυνατὸν ἐχ τῆς τῶν ὀνομάτων ἕ ἑρμηνείας λαθεῖν δδη- 

γίαν εἰς τὴν τῶν λεγομένων περίνοιαν, " πειραθῶ- 

μεν. Τὸ Φυλιστιαῖον ὄνομα μεταλαμδανόμενον εὕ- 
3 ΝῚ « “᾿ Ὁ Ἂ.- ε ΄ , 

ρομεν εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν, “ πίπτοντες ποτή- 

ματι. Ὅρα οὖν εἶ δύνασαι τροπολογῶν,, τοὺς με- 

θύσους καὶ πορνοχόπους , τοὺς εἷς τὰς φιάλας χαὶ 
ὰ , ὃ 2ό ᾿ ΨΕΣ συν " ΜΈ φὰς τυ" τὰ ποτήρια διδόντας τὴν ἑαυτῶν ψυχὴν, καὶ ὕστε- 

ρον γυμνοτέρους ὑπέρου περιπατοῦντας , χατὰ τὴν 
ῃ 

παροιμίαν, τούτους “ ὀνομάσαι τοὺς πίπτοντας τῷ 
Ἔν Ρ , 

ποτήυατι, τουτέστι, τῇ ἀμετρία τοῦ πύματος. Πί- 
πτουσι δὲ οὗτοι τῷ ποτήματι, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι 

ἀναδῆναι εἰς τὸ ὕψος τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας, διαῤ- 
΄ -Ὁ- 

ῥήδην εἰπόντος Παύλου: Μέθυσοι βασιλείαν Θεοῦ 
᾿ ν, }} ΄ ι 

οὗ χληρονομήσουσι. Πολλὰ γὰρ τὰ πτώματα, χαὶ 

διάφοροι αἵ αἰτίαι τοῦ ἀπὸ τοῦ ὕψους ἡμᾶς χατα- 
᾿ ΝΥ , ΕΞ ιν ὅεῖ - Υ͂ 

πίπτειν, καὶ μὴ φθάνειν ἐπὶ τὸ βραδεῖον τῆς ἄνω 

χλήσεως" μία δὲ χαὶ οὐχ ἐλαχίστη, ἣ περὶ τὸ πί- σεως "μ. ξ χηστη, ἢ ἀξ τσ εις 
» ΄ " "2 χ. ε, 

νεῖν ἐπιθυμία τε χαὶ σπουδή. Τούτων οὖν τῶν με- 

θυόντων αἱ πύλαι τε κοὶ προσετάχθησαν πύλαι 
δι ὧν ὃ ἄκρατος 

ἐσυὸν ἐ πισύρεται - 

Ε εἴσερ ρχόμενος τῶν χαχῶν τὸν 

Τὰς οὖν ὁδοὺς, δι᾿ ὧν ἣ ἅμαρ- 

τία ἐπιτελεῖται, ταύτας τρέπεσθαι εἷς ὀλολυγὴν ὃ 

λόγος προστάσσει, ὥστε διὰ στόματος στενάζειν τὸν 

τῷ στόματι ἐπιτελέσαντα τὴν ἁμαρτίαν τῆς μέθης. 

Πόλεις δὲ τούτων τῶν πολλῶν αὐτὰ τὰ τῆς ψυχῆς 

ἐστιν αἰσθητήρια᾽, ἐν οἷς συστήματα πονηρῶν δια- 

λογισμῶν χαὶ πλῆθος ἐπιθυμιῶν χαὶ χῶμοι καὶ μέ. 

θαι τὰς διατριδὰς ἔχουσιν . αἵτινες τεταραγμέναι 

χαὶ τεθορυδημέναι ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ οἴνου ἐγγινομένης 

ἃ ἘΔ ἐν αὐτῆς. Αὐ Μίςς. ἐν αὐτοῖς. 

7 εσίταν σογγιρέε 1π 6 41{|5 παραθῶμιεν : 564 ἐπιοπ- 
ἄαῖε ἴπ᾿ ποϑίτβ φαΐπαιιο (το Ἰ]λεῖς5 σου ρέμμα τορευϊειι 
πειραθῶμεν. 

ς (οάεχ Η. εἰ (010. ῥτίπιιικ πίπτοντες πτώματι, 
μαπᾷ τεοίς. Βερς. Ῥτῖπιιις πίπτοντες πτοήματι, ποπ γε- 
εἰϊπ5. Βες. τεγίιις πίπτοντες ποτύυατι, Βεπο. ἘΦ41Ε 46- 
πῖχαε πίπτοντας. ποτέματι. - ΥΡΟΡΤΑΡΗΣ ἀπέθπι ἰρεῖ, 

ορίπον, 46 ᾿πάιβεσα ῥτὸ πίπτοντες δἀὐϊάοτιπε πίπτου- 

τας, {πο ἀσουιδαιίντιβ ΘΆϑει5. 1115 σίβειβ 51[ πιθοθββατιι5 

655ε δά βεγυαπάαβ σγαπηπιαίϊοςς τοσι]αβ. : Ξε] ποῖ 
απιπυδάνεγίογαπέ νόσεπὶ πίπτοντες μος Ἰοσο, «μιοά 

αἴαπξ ἀπατρατὶ πιαίεγίαἐ {εν τπι ες} πα ἔν χα ; ῥσο- 

Ῥίεγεαψας πϑοῦβθθ πῸπ 6556 {πἰἀᾳπαπη τηπΐατο, με σα 

Τλσδιτα. Μοχ 61 εἰ Δῖ55, οσηπεϑς πορνοχόπους τ ΠΡ], 

αὐ πηῖῃὶ φαϊάεπι υἱάεῖαν, Ἰορὶ ργαϑίαι. πορνοθοσχοὺς, 

ἘΒΑΙΑΝ ΡΒΟΡΗΕΤΑΜ. ΠΆΡΟΤ᾽ ΧΙΥ. 80 

ταῦ! : Ξδά, ἰηχαῖς, ἡῆιεπεῖῖος ρίενῖς ; φααπάοαα!- ες ον πὸ 

ἄδπι ἱπῆγπια πηι πΠ4ϊ οἰθαῖς Πδῖιβ, τι ΡῈ δὰ ροΐο- 
βίδ5 5ιιεθ ργδϑία π ἂπὶ σΟπηπηθηάεῖ. 

200. (βίθ πη ΠΘ ΟΠΠΠΙΠΟ 56 θη 18 Π| ΠᾶπΟ 

ἱποχρ]ογαΐαπη δὲ οἰἔγα σοπίθμ ρ] ΑΟΠθ ργεθοῖθν- 
τηἸ εἴα πητ5, ἀσράπιπι, 5ὶ βϑυὶ ροϊθϑε, οσοαβί ΟΠΟΠῚ 

4ααπηάδμη δὲ 511 5: 4 1π|πὴ δχ ΠΟΙ ΠτπῈ ᾿πίεργοία- 
Ποπο δὰ πη} ]ΟΓΘ ΠῚ ΘΟΥ ΠῚ {1128 ἀἸοΐα ϑιπὲ Ἔχ θ]α- 
ΠΆΓΟΠΘΠῚ ἈΡΓΙΡΟΓΘ. ΘΟΠΘΠΊΙ.. ΤΠΥΘΠΙΠΉ15 ΠΟΠΊΘΗ 

ῬΆγ [ἰδέκιει τὰ ᾿πσυατη  Γεθοᾶ πη σΟΠΥΘΓΞΌΓΗ, 50-- 
παι (αἀεπῖος ρμοίτι. τάδ ἸσΊταΓ Πππὶ θυ! 6 πο 5 
δὲ ἱπηριάϊοοβ., 411 5018 Π| ̓ρΘΟΓΙΙΠῚ ἀηϊτηατη Δ 61-- 
οαπε ΡΒ Ϊ4}15 δὲ Ροσι 5, ἂς ροσίθα Ταχία ργονον- 

Ῥῖττη ΡἸ5ΈΠ10 πιιάϊονοβ., ἀρρο!]αγο Ρμοϑϑὶβ ΡῸΡ {ΓῸ- 
Ῥοϊορίαπι, εαπεπίες ροίτε, πος οϑῖ, μοῖτ5 ᾿πηπ|ο- 
ἀεναῖοπθ. Ηἶ δπΐθιη οαάππε μοῦ, 4ο ΠῸΠ 
4τιθαπέ ἀβοθπάθγε δά δἰ ππάϊποπὶ γϑσπὶ Πεῖ 
Ῥαᾶιηο ᾿πποι! ο πίον ἀϊσοπίθ: ΕΡγίοσὶ τεσπὶ θεῖ π- 
τεάϊίαΐεπι ποτε αεοῖρίδπι. ΘῈ ΘΠ] ΠῚ σᾶ5115 ΤῈ], 

ὙΑΡΙΘΘ]Π6. Οαιιβ88. 5. ΟἿ ΠῸΝ Δ {Π4 δἰ Πει απὸ 
Θχοϊάδηηιβ., πες Ρϑι Πησάπηι5 δά ὈγΆΒΙτΠῚ 511- 
ΒΘΥΠ:Β γΟΟδί!ΟΠ15: σᾶτιϑα ἀπ θ ΠῚ τπιπὰ ἢερο 6ϑὲ, ΠθῸ 
ΤΪΠΙμηἃ., ΒΙθΘπ ἢ 5οΠσθὲ οὐρίἀ  α5. δὲ βαιά πιπη. 

Ἠουτιπὴ 151 Επ1 ΓΕ ΠΠ]Θ ΠΙΟΓΙΙ ΠῚ ΡΟ ΘΒ. π|5585 511ΠπΐῚ 
δἄεγα υἰυαίιμη : Ρογίςθ, ᾿πηπιᾶ πη, ΡῈῚ Πτιᾶ5 π|6- 
Τα ΠῚ Δ νθοῦι πὶ ΔΟΟΘυϑὶἔ τηΔ] ΟΥἿΙΠῚ ἔπ ΠηᾶΠ). Ὑ 185 
ἰδιταν., ΦαΙθε5. ρδαοσαίαπη ΠΟΙ ΠΗ ΕΓ} 7. 706 ὲ 

Βογιρίανα δαὶ αἱ] τὴ σοπἔμσογα ; δάθο τὸ ΟΓΘ 
Ἰπρσοπηϊδοδέ, 4] Ρ6Ὶ ο5 ρϑοσαΐιπι δά πηϊϑὶῖ ἜΡυΙ6- 

τατ15. ΟἸνταἴθϑ ἀπ 6 πὶ ΠΑ ΤΊ ῬΟΓΓΑΓΊΙΠῚ 1ρ51 56 Πξ 

ΔΠΪΠΊ2Β 56 Π5115, ἴπΠ ΤῸ τ5 ΓΑ ἉΓΙΙΠῚ σοσίτα Πο-- 

ΠῸΠῚ ΘΟΠΥ ΘΠ ΕΒ., σ᾿ Πα τιιτ τη] Πξι 40, ογα ρα: 

εξ Ἔθγιθίαϊεβ αἰ νθγβαπίθν : 4026 ΟΡ ῥμαπἔαϑβίαπῃ ἃ 

γἶπο ἴπΠ οἷ5 δχοϊαΐδπ Ἔχ τυ θαΐς οἵ σοη 526, θατη 

ἴεπιοπες. ῬΥΟΥΟΥΡΙΪ 6]5, {θα τποὸχ βεχαΐξαγ, τηθη- 

τἰοπεπη ἴαςι! ἨδϑγοΒῖις. 
ἃ Ἐ41Π ὠνόμασε. Αἴ φυαΐπον ΝΜ55. ὀνομάσαι, Βεπε. 

ε ίρξεγεβ φαδέπον ΗΡΥῚ εἴ εαπ ἄχρατος εἰσχεόμενος, 

Ῥονίεβ, μεν ψιιας πιέγιπε ὑπ σξασς αεεοῖςῖξ εἴς., τοι 

ἰξα τεεΐς. τ Βες. βεουπάιι5 ἄκρατος εἰσερχόμενος, ο;- 

1, ΡῈ {πᾶς πΙΘΓπὶ αἀνεσίμπι ἀσεεισὶξ εἴς., Ῥδπο. 

Μὸοχ φυΐπαπς Μ5ς. ἔπεσθα: εἰς ὁλολυγήν. ἘΠπῚ 

ταύτας τρέφεσθαι εἰς ὀλολυγριῦν. 

Γ Απεφαῖ ἄπο Πθτὶ σὰπὶ ἐἀ 115 ἐστιν εἰκητήρια, ἐἴο- 

πεϊοϊίία. ΑἸ ἴτεβ αἰσθητήρισ, δέησις. [πὶ 11Π15, 4 

Τποχ βθήπαπειγ, αἴτενες τεταραγαέναι, νἱάἀεξαν ᾿ποϑϑα 

ἐναλλαγὴ, 5εὰ πυξαῖῖο πασηοσι. 5 αι οπι Ξαρογῖις 16- 

ἴξιν ἴπ βἰπρα]ατὶ τῆς ψυχῆς, οἵ ἴατπεπ Πΐς οί ἔτι 

αἵτινες, χιάδ απίπια. 

- ταῦτας τ' 

Γτγότεθ. 
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10. 
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«πιὰ: ᾿πιο]]Θο τι}. ΟΠ, ΠΘΙῚ 5106 ΓΘ» 00 ΠῚ ΠΟΙ ᾿ιὰ- 

Ρδηῖ; ἴπ0. 5680 6} ἀσιτα Πἴπ" Θὲ. ΘΟ ΠΟΥ ΘΠ. 

ΔΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 

Ἐδπὶ Ὁ} σατιβᾶηι. ΟἸα πη νηΐ. ΠΝ πίονα πιΠῸ 

Γι η ἀΠῈ}10., 46 ιιο ΕἾΧΕ Βα]οποη : «7140 
ἐμιριις δπίι5 ; πιοπιὶπθ αμίθηιν αἰοα ον υοοαΐ; 
᾿ιος οϑ, βρὶυ τ5. ἀΠγ115.),. 41] δ ίαυτι5. 0 Θ0η- 

{{πὰχ {τ σΟΥ Δ ΠῚ ΟἸΠ ΠΡΟ ηΘ γ. 51Π|Π|01Π|6 ΘΟ 

ΟΡ πραν! τ. ΠΟ π|6 πη} ΠΟΠΠ.Μ}}1 ἀΘχίριι πὴ. ΘΕᾺ ΠῚ 

νΟΟΔΠΕ, ᾿ρ515 πηι. ΔΙ ΓΘΡῚ. ΟΟΟΔΒΙ ΟΠ ΘΠ. 50 1106 ὲ 

πὰ ΓΘΡ Δ ΠΠ 116 ἸΔΟΡῪ ΠΙΔΥ 1}. (τα Π 1. ἁι[6} διιη , 
ὨἾΒ᾽ ἢ «πὶ τοί πα πηθ ἢ Ε15. σου τ ρίιι). Πα θ6ηΐ, 

οἱ οὐ ἴπὸ ἰηνοῖθο 6. 6} 15. [Ὁυὰ "πὶ 56 ΓΘ ΠΕΙΔ ΠῚ : 

{|| ἀϊοιιηξ ἀμ . 1}, ἄπ]6 6: Θὲ ἀπ]6 6, ἈΠΊΔΓΊΙΠῚ : 

4] ροπαηΐ [6 η1., [6 ΠΟ. ὰ5: δὲ [θ ΠῸ 5, ΠπΠ 61} ὃ 

ΗἸ ἃ ὁ0 {{] 56 ἴπ ἈΠϑο]τ μ᾿ ο15. {γα ηϑἤραγαϊ, 
ἀΘΟΘΡΕ οἱ δα] τιοιῖ, μπτηῸ ἰρϑίιη ΠΟΘ 5115] οἵ 
νἰταη τιμὴ, νΟοΔ ΠΣ ΑΘ Χ ἐλ τ1}}. Α ΠΟ ΟΠ Θ 1 ιι [6 Ρ]Ὸ 
Δάἀνουβανῖα ρΟΙΘΒΓΑ ΓΘ τ 08 }} Ο]Πιιη} ὁδὶ ἐκ ΠΙ5 

ν 6} 15.7), μαοῖο αἱ φιιϊοπῖς ἐσ ατἀδδοοπίτπαία: αὐοὰ 

ἀϊοίιιη) δϑὲ 1ἢ νἰϑίοπθ ΟἿ] διισοθηβθ. Οὐ Δι 61 

561 [}π1} 5106], 6556 ἀΘβίθυιιη!. ΝᾺΠῚ ἰπ Οἷδ5 ΟἹ ΠῚ 
ΠΟῊ 511 {41 νου οϑῦ : 1460 ἀϊοίιιηι δ: Εὲ ποτὶ 

66, πὶ οἵΐ. 

301. Εἰ φιια τερον ον τορος σοπίζεηι ἢ 

ψιιῖα 1)οπιίπιις. Γανὶς δου, οἱ μὸν θιίηι 5αἷ- 

φανβιεγείτι" ἰυπιτηἰος5. ρἱονὶς. Οὐὐα ἸσΊταν" ΠΘΠῚΟ 6δὲ 

ΑΠΟΟΡν]ονῖιπὰ. {π| 51ηὲ αὶ θη, 566 [Δ01] διτηΐ 

Τὰ] τι 1} ΠῚ 51Π| ῬΡΟΡΙΟΥ 5181 Ἰ ΒΟΥ) Π18]1-- 

τἴαπ : 7)6Ἰοἰαπί Θπῖμι, πα τ11, ρϑοσαίογος ὦ ἰοΥΤὰ 
εἰ ἐπιφιὶ, ἰ{α πε τιοτὶ οἰπί ; πο απο ἀΡροδηΐ ἴῃ 
ΒΠ]Π ]πη}.,. 564 ατιο βθιπονθα μι" ἃ ΘΟΠΒΡΘΟΙτι 

1.61, 4 116 ᾿ρ56 δϑὲ, {{π| νϑῦὸ δδῦ: {α14 ἀϊοεανὶ 

51Π| ΓΘ ΘΒ. ΘΟΡΓΠῚ 5. ἰἀ Πῖαλ {11} ΤΟΙ ΠῚ ΘΓ 510 

αἰνουβι[αἴθηι ν᾽ ἀθη 65" ΝΌΠΠΘ ᾿π|0]]Π θη: 65 Ζαϊ 
ΘΘΠΓ 1}. ΠΟΘ. ἈΠ 18 Π|, ἀσὶΓαγῚ δὲ σΟΠμ Πανὶ 
ΟΡ δι} ᾿ρβον τ. ΠΘΩ ΤΠ 1181}).,. 605. ὙΟΓῸ ΠΙΙΟΡΙΠῺ 
ΠἼΘη5. ῬΌΡΡ Τὰ 65Γ,. ΡΠ 1]1105. 6556. ΘΓ ραραίοϑ : 
{πὲ Ἰη6Π5. ἈΡΡΟΙ]αταν 50... Ζπο0] πὲ 6 παίιινὰ 

ΟΠΊΠ5. ᾿Πϑρ οἰαταν. ΝᾺΠῚ ἃ ΠΙΘΠ 5. 5.1] 1116 

γ Θ τι ἃ {ππηληη γϑυο6 δὲ ππππέϊ5 δὲ γθοῖι5 {ΠΠΠπ|5 

ΟΥ̓ ΘΟΠΒΙ ἀογατιη", ΘΕ ΡΘΡ ἰδρο Τλοιι5. Οὐ ΠΟ Δ ΠῚ 

Β Οὐδοχ τητι5 ἀεὶ δὲ ἐν χλόνῳ καὶ ἐν σάλω τυγ. 

Ἀ 51. ΘΠ οἱ (ὐοάϊοος ἔτοβ. (Ο]}. Ῥυΐπλιιβ τίνες δέ 

εἰσιν οἱ, Ἀδρ. δδοιιητι5. τίνες δὲ οὗτοι, οἱ. Ηαπᾶ Ἰοπρο 

αὶ οἱ Πορ. Ῥυΐπηιις χαὶ ἐνηλλοιγμιένος, ΠΟΙ ΙΖ 4ααΐαον 
Μ85. καὶ ἐνηλλαγμένως. 

ἃ (οαϊοοβ ἔτο5 ἐπὶ τῇ. ΠΡΊ οι πιο Μ55. τοῦ 

μένου, Ἀπγδιβ Ποο ἴρ50 ἴῃ ἴοθὸ 4αΐμο Ν55. 

ἘΜ ἐξέπεσον. 

»Ο οίοχ τἀπὶ διὰ τοῦτο οὖν. ϑιατςηι ατονααο (οτ-- 

Ἰνοί. οἵ 1} Μ95. ποβίχ] δίπλα] οὐπὶ τὶ Ππαοηξ χαὶ 

5. ΒΛΒΙΗΙῚΙ ΜΔΟΝΙ. 

5 Ὁ αὐτοῖς φαντασίας, τὴν μὲν εἰρήνην οὐχ ἔχουσι 
ΒΕ Σ ΄ , αν μὰς ἘΣ ΡΡΙ, ᾿ 

τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν᾽ ἀεὶ δὲ ἐν 8 σάλῳ χαὶ 
, βλόρδ ; , 

χλόνῳ τυγχάνουσι. Διὰ τοῦτο χεχράγασι. Γαύταις 
- ΄ Α ᾿ Ω , Ν᾿ ᾿ τ Υ ὙΡΕ ΥΡ Ὁ ΡΟ ΤΣ 

νῦν φέρει χαπνὸν βορέας" περὶ οὗ εἶπεν ὃ Σολο- 
᾿Ὶ } ᾿ » “ ᾿ς Ἐν ὯΔ 3 

μὼν, ὅτι Βορέας σχληρὸς ἄνεμος " ὀνόματι δὲ ἐπι- 
ἊΝ ᾿ ᾿ ὶ ν τ Ε 
δέξιος χαλεῖται " τουτέστι, τὸ σχληρὸν πνεῦμα. Ὃ 

ἘΡ , ἥ 
τραχηλιάσας ἐνώπιον τοῦ παντοκράτορος, καὶ σχλη- 

ρύνας ἑαυτοῦ τὴν καρδίαν, οὗτος φέρει αὐτοῖς χα- 
Ν ἣ ΄ γτ ), ΩΥ Μη 75 Ὸ.Ρ 5» 

πνὸν, δαχρύων ὑπόθεσιν, ὃν χαὶ ἐπιδέξιόν τινες ὀνο- 
Ὁ , ἐν ἫΝ Βθ᾽ 

μάζουσι. " Τίνες δὲ, ἢ οἱ διεφθαρμένον τοῦ νοῦ τὸ 
΄, Ν δ - 

χριτήριον ἔχοντες, καὶ ἐνηλλαγμένως τὰς περὶ τῶν 
δ; ἢ ι 

πραγμάτων δόξας ἀποφαινόμενοι; οἵ φάσχοντες τὸ 
ΕΣ τῷ Ων , “ , 

Ι πικρὸν γλυχὺ, καὶ τὸ γλυχὺ πιχρόν; οἱ τιθέντες 

τὸ φῶς σχότος, καὶ τὸ σχότος φῶς; Οὗτοι, ἀπα- 
τι ᾿ ᾿ 

τώμενοι ὑπὸ τοῦ μετασχηματιζομένου εἰς ἄγγελον 
ν ΕῚ δ,͵Ἥν ΤΡ ΞΩ Ἦ» Α Α' δ -᾿ 7 

δθῦφωτος,, ἐπ’'όξζιον αὗτον λέγουσι τὸν σχᾶιον χαι ἅπὸο- 
ο δ ἘΝ 5. Ἂ, ἕπδειν Η , 

πεμπτον. “Ὅτι δὲ ὃ βοῤῥᾶς ἐπὶ τῆς ἀντιχειμένης 
ΕΣ ἘΣ ΤῊΝ ᾿ 

ἐνεργείας τέτακται, δῆλον ἐχ τοῦ" ᾿Απὸ προσώπου 
ΩΣ; ὃ 0.6 " ἢ αν ΤΑ ΚΣ ΓΑ Σ 
βοῤῥᾶ ἐχχαυθήσεται τὰ χαχα᾿ ὃ εἰρηται “ἐν τῇ 
ἌΡΗ ἘδρςΑ τς ἜΝ ͵ Οἱ δὲ τ 
δράσει τοῦ λέδητος τοῦ ὑποχαιομένου. Οἱ ὃε τοϊοῦ-- 

ΜῊΝ πων ΚΕΝ, 3 ᾿ Ἔν ὙΝ εν 
τοι ἐξέπεσαν τοῦ εἶναι. ᾿Ἐπειδὴ οὐχ ἔστιν ὃ ὄντως 

Ξ) Υ̓ - ΦἘῈ ας ᾿ -- Υ 45. ὧν ἐν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο " εἴρηται, Καὶ οὐχ ἔστι 

τοῦ εἶναι. ς 
Καὶ τί ἀποχριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν; Ὅτι 

Κύριος ἐθεμελίωσε Σιὼν, χαὶ δι᾽ αὐτοῦ σωθήσονται 

οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ. ᾿Επεὶ οὖν οὐδείς ἐστι τῶν ἀλ- 

Β λοφύλων παρ᾽ οἷς τὸ εἶναι, ἀλλὰ γεγόνασιν ὡς μὴ 

ὄντες διὰ τὴν ἑαυτῶν χαχίαν " “ ᾿Εχλείποισαν γὰρ, 

φησὶν, ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς» χαὶ ἄνομοι, ὥστε 

μὴ ὑπάρχειν αὐτούς" οὐχ, ὡς εἰς ἀφανισμὸν χωρῆ- 

σαι, ἀλλ᾽ ὡς τῆς ἐπισχοπῆς τοῦ Θεοῦ χωρισθῆναι, 
ΑΛ ΘΟ θρ τ τὴ 

ἐστὶν ὃ ἀληθινῶς ὧν " 
γι 9 τὴν 

ὅστις τί ἐροῦσιν οἵ βασιλεῖς 
ἘΠΕῚ, : ᾿ρβραρα, γ ΠΣ ΟΡ ετγε ἐστ “θνζ; 

αὐτῶν, τοσαύτην διαφορὰν βλέποντες τῶν τε ἐθνῶν 
-" Ἄ » ͵ ͵ “ 

χαὶ τῆς Σιών; Ἢ δηλονότι εἰς συναίσθησιν ἥξουσιν, 
μὰ ΞΡ 

ὅτι οἱ μὲν χατὰ τὰ ἔθνη περιπατοῦντες, ἐν σάλῳ 
πα γα ἐᾷ ὙΡΡΕ κὸ τ: 

εἰσὶ διὰ τὴν ἑαυτῶν χκαχίαν᾽ οἱ δὲ τὸν νοῦν ἑαυτῶν 
, ΕΣ ἃ Δ. 2 “ ΠΡΊΝ 

χεχαθαρμένον ἔχοντες, ὃς ὀνομάζεται Σιών " ἐπει- 
τες ι ; 
δὴ ἐχεῖθέν ἐστι τὸ σχοπευτήριον πάσης φύσεως. 
ἌΣ Η -,, . , -“ν ἘΞ ὃ ψυλ , 

ὁ Θίον γὰρ ἀπό τινος ἀχρωρείας τῆς τοῦ νοῦ ὑψηλό- 
Ἐ ᾿ Ὥ ἘΝ τα 

τητος θεωρεῖται μὲν ὃ κόσμος, χαὶ ἣ περὶ “ τὸν αὖὐ- 
ἀε απο ᾿ ταν ΠΝ 

τὸν εὐταξία, χαὶ διὰ τούτων ὃ Θεός - θεωρεῖται δὲ 

δι᾿ αὐτοῦ σωθήσονται, οἱ μὲ)" διιπὶ δαίμίεπι οοπδδηιθπ- 

τως, ΑἸΤπαπῖο Ρο5ὲ ΘΠ εὐ (0]}. ρυΐπιαϑ διὰ τὴν ἑαυ- 

τῶν. ΑἸ φααίαον Μ55. διὰ τὴν αὐτῶν. 

ὁ ἘΔ οὐ δρ. βοοιπάιι5 ἐχλείποιεν. ΑἹ ἴῃ 

ἴον Μ95. οἵ ἀρᾷ ΤΙΧΧ Ἰορίταν ἐχλείποισαν. ΑΙ Φαδη- 

1115 {πὰ - 

ἴο ἰπἴτα δαὶ οὐ ἄπο Ν55. ὁ ἀληθινὸς ὦν. ΑἸ1 γτε5 Δῖ55, 

ἀληθινῶς, γοοίλ5. 

ἃ δὶς Νί835. οπιποβ. ΕΔΗ οἱ ὀνομάζονται. 

ὁ ἘΔ ἡ περὶ τοῦ κόσμου εὐταξία, Αἰ Μϑ5. ἀξ ἴῃ 

σοπίοχαι. 
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τὰ τοῦ βίου πράγματα, καὶ ἣ ἐν τούτοις εὐτέλεια. γῈϑ ΠηπΠ4] οἱ δανγιιπὶ ν "115 σροοιαπίι", Οπθμλαά - 
Ὡς οὖν ὃ νοῦς ὃ βεύαπτισμιένος τῷ οἴνῳ, χαὶ τοῖς πηοάτιηι ἰδ Ὶ [τ ἀπ  Πλτ15 ν1ΠῸ ἈΠ Π|56π|6. 1115 ᾿πηπη61"- 

λοιποῖς πάθεσι, πίπτει ὑπὸ τῆς μέθης" οὕτως ὃ χα- 5115, ΡΥΦ δρυϊθίαιθ ΘΔ 410: 118 ΔΠΪΠΊ115 ΡΌΠ 5 Π Θιμ 

θαρὸς ἔχει θεμελιωτὴν ἑαυτοῦ τὸν Θεόν. ᾿ Καὶ δι΄ Πια]γοῖ 5. ρ5ῖτ5 [απ ἀαίονθηι. ΕἾ μότ' διιπὶ “μιτηῖϊος 
αὐτοῦ οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ σωθήσονται. Μαχάριοι ρϊονὶς φαἰναντιί. ΒΘ 5 ψαϊ (θπὶ θαι ΘΓ65 : 

" Ξ δ ΑΡῚΡ Σ ΤΕ Σ 
γὰρ οἱ πτωχοί" χαὶ οὐαὶ τοῖς πλουτοῦσιν, ὅτι ἀπέ- οἱ νῷ ἀν! Π} 5, “αοΠΐδηι γθοϊρίιπιπε σΟΠ5ΟΪδί]ο-- 

χουσι τὴν παράχλησιν αὐτῶν. ΠΘΠῚ 5118}. 

ΓΨοουΐαπι καὶ οχ (σοι ι5. πόοππα}}}5 αἀ ἀἸαϊπηιι5. ἄχ οὐαὶ τοῖς πλουσίοις. 

διατῖπι Βορ. δδοιπάιι5 γάρ φήσιν. Πυθα ἰάομπι Οο- 4 

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ιε΄. ΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

Τὸ ῥῆμα τῆς Μωαδίτιδος. Συνάγαγε τὰ περὶ τοῦ 5 505. 7 Ἔγϑιιη, ἢ] οαντεϊς. (Ο1}116:6 51 γὰ] θὰ {τι 
Μωὰῤ, ἵνα δυνηθῇς πάσης τῆς κατ᾽ αὐτὸν προφη- 416 ΜΟΔΙ 501} 11 11}, τὰξ ΤΟΙ τ15. ῬΓΟΡΠΘ δ. ατια 

τείας τὸν νοῦν ἐκλαδεῖν. ᾿Απὸ μὲν τῆς Τενέσεως, ὰ δάνογϑιιθ διιπὶ ΡΡΟΓΘΥΕ)" [ἢ 6] ΠΡ ΘΠ ΓΔ ΠῚ ΡΟ 5515 Θ0η- 

περὶ Λὼτ, ἐχ τῆς θυγατρὸς τῆς πρεσδυτέρας γεννῶν- 5641. Εχ Οοποβὶ σαϊάθη τὸ σρθοΐδηςξ δ Τοῦ, 
τος τὸν Μωὰδ πατέρα Μωαδιτῶν- ἀπὸ δὲ τῶν Ἄριθ- 4 6χ ἢ]Ἰὰ δι1ὰ πᾶίαι πιὰ ]ογο σθπας ΜΔ} Μοὰ- ! 
νῶν, τὰ μετὰ τὸν γαλχοῦν ὄφιν. ᾿Απῆραν γὰρ οἵ υἱοὶ δ᾿ τἀνιιη ῬαΙ θη: Θχ ΠΠΡΡῸ ν᾽ Ὸ ΝΙΙΠΙΘΙ ΟΥΊΠΠῚ , 

Ἰσραὴλ, καὶ παρενέδαλον ἐν ᾿Ω6ώθ - χαὶ ἐξάραντες τᾶ ρΟ5: ΘΥ̓ΘΟΙΙΠῚ 56} Ρ ΘΠ ΘΠ) Φ0ΠΘΙ1ΠῚ ΔΟοΙ ἀθιῖιπε. 
ἐξ Ὥδὠθ, παρενέδαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ ἥ ἐστι χατὰ Ναῃηι Ῥγο[εοιὶ 5τιτι Π{ὶ ]Ιογαθὶ,, οἱ σασιγαπιοίαιὶ Ἴ Σ : 
πρόσωπον Μωάό. " Ἔτι χαὶ τὰ περὶ τοῦ Βαλὰκ, Ε σιεπί ἐπ Οὕοι]ι; οἱ αἰνοιιγι165 θα Οὕοι, ἐαδίταπ: 6- 

ὃς ἦν υἱὸς Σεπφὼρ, βασιλεὺς Μωάδ. Βουλόμενος {αίϊ Ξιεπί ἵτι ΘΥΟΩ10, μι ὁ5ὲ δοπίγα ἡαοίοηι Ἴοαν. 

77α:1}».5.3. 
δκις. 6. 2ή. 

Οεπ. τῷ 

37Ξ 

Νιηι. στ, 
ΤΌΣ χε. 

Νιπι.}9 

Πρία.υ.Ὁ 

Νινι.ὗς 
δε “Σ᾿ 

Ἀμαλν ας 

Δαιε]οιῖ 

διὰ τῆς χατάρας ἐξολοθρεῦσαι τὸν Ἰσραὴλ, ἐξαπέ- ΔΛαϊοϊοπα 5ιιηι ΘΕ πὶ (1186 ΡΟ [Θυ πηι" 46 ΒαΪδο, 

στειλε πρὸς Βαλαὰμ. υἱὸν Βεὼρ Παθουρᾶ, τὸν οἴω- 4{ὶ γαῖ ΘΘρ ον {ΠΠπ|5., τὸχ ΜΔ]. ΠΙῸ οιπ [5ν86- 
νησχόπον, τῆς πορνείας χαὶ ' εἰδωλολατρείας σύμ.- Ἰδπὶ ν Π16ὲ ρου θι μον πη] ΘΟ] ΟΠ ΘΠ, Π]51} δ 

ὄουλον, δι᾽ ὃν ᾿Εδεδηλώθη, φησὶν, ὃ λαὸς εἰς τὰς Βαϊααπι Π]πιην ΒΘον ἴῃ ῬαΠτι να, ΠΑΡΊΟΙ ΠῚ 5, 6}115 δ. 

θυγατέρας Μωὰό, Κ χαὶ ἐχάλεσαν αὐτοὺς ἐπὶ θυ-. ΓΟΠ5}}}1 «ποὰ ἐδ [ον πο οπο δὲ ἰΦο] ο᾽ αιγία ἐἰἀ π1Π| 

σίχις τῶν εἰδώλων αὐτῶν. ᾿ξέτασον χαὶ τὰ περὶ ΘΓ ΔΓ, ΔΙΙΟΓΟΥῈΠῚ , Ῥ6Ι ιιΘ τα, παι, Τοριεῖμις στην 

τῆς Ῥοὺθ τῆς ἐκ τοῦ Μωασδιτιχοῦ σπέρματος προσ- Πιίανιις οαν ρμοϊζιείιις 651, αὸ θίέπι υοσάνε- 

τιθεμένης τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐπὶ τοσοῦτον ᾿ ἐξευγε- ὡς χτιιπί αὐ δαογὶ Ποῖα ἑαοϊοτιίηι διιΟΥΙ τι. ῬΥβογι ΓΘ 

νιζομένης, ὡς οὐ μόνον τὸν Δαδὶδ, ἀλλὰ χαὶ τὸν διϊαπη {1185 50 Ἴθι παν (6 Βα, ΘΧ 56ῃηπθ ΡιῸ- 

Κύριον ἥμῶν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀνατεῖλαι. Καὶ πειράθητι ϑπαϊα ΜοΔΡ άγιιπὶ » 4 Ἰ5ύδε]] ϑοοϊαΐα δϑί, οἱ ἃ 

πανταχόθεν εὑρεῖν τὸ ῥῆμα τῆς Μωαδίτιδος, ἐν ᾧ ΘΔ ΠῚ Ρϑυνθηΐῃ θθπουῖα οἰδυ αίθιη 5 ΠῈ ποη αν] 

τὰ μὲν ἀπειλητιχῶς, τὰ δὲ χατ᾽ ἐπαγγελίαν ἐσχη- 501π|π|, 566 οἴϊα πὶ ΤΠ) ΟΠΊ Πτι5 ΠΟϑίοι ΟΧ Θὰ ΟΥβΊποιη 

μάτισεν ὃ λόγος. Μετ’ ἐπικαλύψεως δὲ εἴρηται {ταχουῖξ, ΑἸΖΘ. Ορθγαμη (ἃ, τι ἀπά ΘΠ οὲ Θυτιὰ 5 

πάντα; ἵνα τὸ κάλυμμα τὸ ἐπὶ τῇ ἀναγνώσει τῆς ΜΑΙ 15 ΠΟΙ » 400 ἤρβιιναῖε ἴπ Βονίρειτα δχ- 

παλαιᾶς Διαθήχης χείμενον, ἐὰν λυπηθῶμεν ἀλη- ΡΥΠ απ αν 411ἃ αυϊάριη 1Π ΘΟΠΙΠΙΪ ΠΑΕΙΟ 5 πιο- 

θινῶς ἐπιστρεφόμενοι πρὸς Κύριον, περιαιρεθῇ ἀπιπι, «1ἃ ν 6 Ὸ ἴῃ πηοάτιπ ΡΟ] ΠΟΙ ΓΔ ΟΠ ]5. Ῥ οί 

ἡμῶν. Θηΐπὶ διιπὲ Οπληΐὰ ΟὈΘΟΙΓ6 5 τι γϑ]ατηθη ἰθοιομὶ 

γοιουὶβ Τδϑί πη ἢ 5 ΡΘΥΡ Οἱ 1} ἃ ΠΟΡΪ5 δα ίογα-- 
ταν, 5ῖ τηοάο δά ΠΟΠΔΪ Πιι γ6ΓῸ ΘΟΠΥΘΡΒὶ 7 Π|0- 
Ιοϑιϊα αὐ Ποιά πηι. 

5 Πῖο Ἰορίτιν ἴῃ νοαβιϊονῖ (οι θεἤβίαπο οἱ ἰπ 411|ς 5θοιπάμβ σύμδουλον, ἑεο οἰαι τ 5μασοιδηι, ατιοίοἼ 6 ηι, 

ΕἸθιι5 ΟΟἸοΙΡι5. ὅρασις Δ, 7} ἰδίο ψιαργία : ἀριιᾷ Ἐὰ- οριἶιπο. 
56 ᾽πὶ γγῸ εἴ ἀρια ΓΙΧΧ τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωα- κ (οἄεχ τπτι5. οαπὶ αἴχοσις (Οοιηθβεῖ, καὶ ἐκάλεσεν 

Οἰτιδος, 7 εν νιπεὶ σοπίγα ΠἸοανίίάεπι. αὐτοὺς ἐπὶ θυσίαις τῶν εἰδώλων αὐτοῦ, εἰ νοσανῖϊ 605 «εἰ 

π (οὗοχ ὑπτι5 ἔστι χαὶ τά. ϑδαον Ποῖα ἑαοϊοντιπε δ γτατι. 

ἱ Ἀροσπίίον (Ομ 6 911 Οοάοχ οἱ ἀπὸ 111} Μ95. οἴπὶ ἃ 515 αἴονάαθ Οὐπιθοῦ, οἴμπὶ 1115 {0115 ΟΟα]ο τι. 

6115 εἰδωλολατρείας σύμιδολον. {Ππά46 ᾿πίουρτοβ, ἑάοίο- ΤΛΔΆ ἐξευγενιζομιένης πρὸς οὐ μόνον. 
ἑαιεῖ ογπιδοίμπι. ΑἸτον Οομα θοἤ511 Οοάοχ οἱ (}}Ρ. ᾿ 

τον. 1. τ 

2. 

[51 



ν.2. 

1. ον. τ3. 
ἧς 

Του 
15. 

12. 

Ἰΐουν, 6. 2. 

δὲ 

ΑΤΥ̓ΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠΤΝ 80. 

“05. Ποοίμ ρεγῖνι! Ὡοα εἰς : ποοίτι θπΐπη ρ6- 
σινὶς πείσαις δ͵οανιτἀἰς. Οὐοα ποοίτι ᾿γυΌ ΒΔ |) 

5 ΡΡΓΤοἴτιη.,. 5016 1 6556 ΔΟΘυἾπ5. ΝΆΠῚ Οἵα Πὶ οἵπ]- 

Ρἴαπι αἰ δοοίἀϊε αἀνθυδὶ Ἰπτου τι, ᾿πχ ᾿ρδὰ 
δον. τι Πιιπῖ δοϊατίτ. οδὲ δὲ ἸθναΠΊ θη : ΠῸΧ 

ΨψΘΙῸ ψΕ] ΟΧ 56 ᾿ρϑὰ 651 συ ἀἀδηὶ {γἸ56 δὲ ἐθγ οι. 
Οἰιοΐ 51 φυτὰ. δὲ σα] τατο5. Δ] ποία. Ππὰ- 
Ρδαΐ, ἀο᾽ονθηι οἱ πηο]θϑιϊα. ΠΟῸΠ ΡΥ) ἀτισοῖ. 

ΤΊΡΙ ἰσίταιν νϑ]ϊπι ἀπίτηο Ππσαθ. ΠΟΟΙιρΠδ πὶ. ΠῸ- 

5Ππ}. ἰυτα Ἰοπθ πὶ. ΘΓ ἹΠΟρΡΙ Πα ΠῚ ἰΠΟΙΙΡΒΙΟΠ ΘΠ. 

Πλ]Π]Θ Γι πὶ ἂς ΠΡΟΓΟΥ ΤΙ ΠῚ ΘΟ ΡΥ Γπῖθη, ΟΡῖ πὲ. α1- 

ΤΘΡΕΟΠΘΠῚ., σα Φοη} ΘΟΙΙΠ]7. 41 1π ΠΊΔΠτ5 Πο- 

5Πι|πὶ νΘΠΟΡΊ ΩΓ, ΠΟ ΠἾ 11} ΘΥ ΘΙ ΘΙΟΠΘὨ1ν ΠΟΘ ἴπ 1 

οἰν τα τ|5. Δίοοίι Ἰσίταν ρογὶνῖι ἡλιι5 Ιοα ας. 

ΝΠ ᾿πσθ 1} ΔΙΉ 1{π| ναϑίατο , ΠΘΟΘΘϑα Ο ΟἰΪἃ ΠῚ 

δίπλα} ἀἸΒ ρου υι Ὁ] 5101 ἴπὶ ᾿ρ515 ΡΥ ΘΡοποΡαηΐ 

]Τοϊει6 Ἰσῖταν., παι... ἦν οὐ. 

πιο ροῖς : ρογιδὶϊ οπῖηι οἱ 1) οοθοπι. τινὶ δδὶ αὐ 

νορίγα : ἰἰ0 ἀδοοπαοιϊς αὐ μἱοναπάμι. 1) οἴοίὁ 

ἐπ υοὐϊδιπ οι ἰρ5ῖς. ΒΘαῖι5. Θ5: Τυϊάθιη “5115 

ΔΠΙΠΙΔ ΠῚ ῬυΠ Δ ΠῚ σΟΠΒΟ 5... ΠαΠ]ὰ πὴ ατιεῦ 510] 

ῬΙΟΡΙΙα 511, μα ]οι πη γο Πα] πιά! θυῖαμη : 566 ατι0- 

ἀο]οηῖο 

ΒΘΟᾺ ΙΓ ΤῸ ΠῚ. 

ΠΙΔΠῚ ΘΑ ἴὰ5. ΠΟΠ {1 0 01 {{πὲ0 511ἃ δ}: 

ΠΊΘ ΠῚ] 1Ὸ 5 (161 5ἰ παῖ} δὲ ᾿ρ56. δἰ πη] ]ιι Αἰ ΠΙσ εν, 

οἱ Ποῖ οἵη ΠΟ ΠΕ ι15.,. Ππιχτα Α Ροβίο τη, Πλ]Π [05 

41 ΔΠ16 ᾿ΘοσανοΥαΠῇ, ΠΟῸ Θσο νης ΡΟ ΠῚ ΓΘ ΠΕ ΠῚ Η 

᾿υισϑη θη. (γ] γὰπῦβιι5. αἰ: 7 ἰδέα παῖ ιὶ ππασηα 

εεῖ, δ! οοπίϊπας εἰοῖοτ σον τὰθὸ ργὸ [ραίγίϑιις 

τηιθῖς., ἡτιῖ δτιπιῖ σοσπαὶϊ πιοὶ δϑοιηάίμηι ΘαΤ θη. 

Οιιοά 5ἱ αι ϑ θα ΠῚ Ο51 Θ᾽ Π5Π10 1, 566 ἴῃ 5.15 
νγο]υταια! ῬΟΟσαΓ5., πο 5] ΠΟΥ ΘΆΠ58. 511 ΠΟ 5{1|5. 

π 40] ἃ} Ποϑῖθ αὐνουθιιθ {6 ΠῚ 65: Ππποίατῖο, νἱ- 

οἴπι5 ΓπΟΡῚ ἜἸ σι ρονάτιϑ. ΠΠι]τι5. ΓΙ 5 Πα 1 ἘΠ ΠῚ 

ῬανΣ οἱ, ΦᾺ] Ἰρϑιιηῖ ἀο Ὶπ80 νου 5 αὐ σοπβοῖθη-- 

{ἀπ γονοσαϊ. ΟΠ πη τιπὴ δηΐμ ΡΠ αν Πιᾶσὰ 

4τι85 ανιτηΐ Θὲ ΟΡ ΠΟ απ 7. α]σοῦα, [πο ΘΠ [16. ΟΧ 

Ῥυγο ΘΠ Πβυιπ.,. οἵ να] πογὰ σΟΥ ἴα Θχϑίθυρηΐ,, 

σοΡρονάα6 γοάάιιηϊ πηὰρὶβ Ἰἀοπθὰ αἱ θᾶπὶ {1:0 

8110 ’Ιοοὸ ἢϊ οἰ πιο οπθ πὶ: ᾿χαιι εἰ ]551 Π}}] 6 1 56 - 

7] οἴει ἐπι νονῖς- 

τοί ἴροῖς τ ααοι ἀἸοίτι" ἀν οῦϑιιθ θ05, “πὶ 58- 

811 Πα] τὸ ταὶ ν᾽ άθειν ΠΠπ4. 

Ῥ᾽Θητῖαν. Πϊοιιτι5. ΠΟΙ ΪΠ6. Θ]ΟΥ Ια Π αν, οἰ] π5πη 0] 

51π| ᾿λϑΟΓΘσθιι Π οσἰ 65...) Πορίπ ΡΘΡΟΙΠἴ65 : 

» ( οἄοχ ὑπι5 χαθ᾽ ἑαυτὴν υνξ ἕν. Μοχ ἀαΐπαις Μ9ς. 

ἀληγεινῶν τὴν ἐπίδοσιν. ἘΜΙΠ τὴν 

ἴὰον Ν85, 

ταΐα. 

ς ΠΙοτγιιπι, λυπεῖσθε οὖν, 

τᾶσιν. Βα ΒΙ πο 4πὰᾶ- 

νόησον οὖν. Ν᾽ οου]α οὖν ἴμ να] σις ἄορι ε- 

Θᾷ δϑβί βεπίθηϊα : Γισοο 

ἴλπι ὁ} νοβίγα ροοοαΐα, {πάγη οἷν ἀ]ϊοπα. {πᾶς ἃ]1- 

«παπηῖο 1ηΐγα ἀἸοϊζαν : λυπεῖσθε οὖν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἐπείπερ 

ἀπώλοντο, ἀοἰείε ἐπ υοδιςπιοιροὶς οἷν ἱπίεγίτπι 60-- 

ΚΙ 

Β 

ν 

. ΒΑΒΙΓΙῚ ΜΆΟΝΙ. 

Νυχτὸς ἀπολεῖται ἣ Μωαόῖτις" νυχτὸς γὰρ ἀπο- 

λεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωσόίτιδος. Πιχροτέρα ἣ χό- 

λασις ἣ ἐν νυχτὶ προσαγομένη. Ὃ μὲν γὰρ ἐν ἡυέ- 

ρᾳ πάσχων τι τῶν περιστατιχῶν,, αὐτὸ τὸ φῶς ἔχει 
- λ Ν 

παραμυθίαν τῶν γινομένων" ἢ δὲ νὺξ χαὶ ἢ χαθ᾽ 
- ᾿ἶ Ἡ - 2 μου. , ἑαυτὴν σχυθρωπόν τι πρᾶγμα“ ἐὰν δὲ χαὶ πάθη 

προσλάθῃ καὶ συμφορὰς, πολλὴν ποιεῖ τῶν ἀλγει- 
- κ , Ὁ 4, Υ̓ 

γῶν τὴν ἐπίδοσιν. νόησον οὖν μοι νυχτερινὴν ἔφο- 
Ν 
δον πολεμίων, ἃ ἀπροσδό: χητον καταδρομὴν; γυναι- 

. κ χῶν χαὶ παίδων ἐξανδρχποδισμὸν , χρημάτων διαρ- 

παγὴν, φόνον τῶν εἷς χεῖρας ἀφιχνουμένων, τεί- 

χους καταστροφὴν, ἐμπρησμὸν πόλεως. Νυχτὸς 

οὖν ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαδίτιδος. Τῆς γὰρ 

τῶν τειχῶν περιδολὴς ἐρημωθέντες, ἀναγχαίως χαὶ 
τς ἢ 

προδαλλόμενοι συν- 

ἐφ 
ὃ 

οἱ τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν ἀσφάλειαν 

ἀπολοῦνται. 5 Λυπεῖσθε οὖν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, φησίν" 

βωμὸς ὑμῶν ἐχεῖ 

Μαχά- 
Η " ν΄ ) ἧς 

ριος μὲν ὅστις χαθαρὰν ἔχων τὴν Ψυχὴν ἑαυτοῦ, 

Ἁ 
ἀπολεῖται γὰρ χαὶ Δεηβὼν, ο 

ἀναθήσεσθε χλαίειν. Λυπεῖσθε τ ἑαυτοῖς. 

Χ Δν, δ Ἦν ΠΥ τὸ τἢ πὰς κν ππ ν 
μὴ ἔχει οἰκείαν ὑπόθεσιν λύπης" διὰ δὲ τὸ τὴν 

ἀγάπην μὴ ζητεῖν τὸ ἑαυτῆς, πάσχοντος μέλους, 

συμπάσχων χαὶ αὐτὸς, χαὶ συλλυπούμενος, χαὶ 

χλαίων μετὰ χλαιόντων, κατὰ τὸν ἀπόστολον, τὸν 
- Ὁ ,ὕ ἣν 

πενθοῦντα πολλοὺς τῶν προημαρτηχότων, χαὶ μὴ 
δ ᾿Ξ ) 

με Ὁς πάλιν λέγει" 
πο ον εν ΡΟ ΝΗ͂Νς ἘΜ τα τὸ 

μεγάλη, καὶ ἀδιάλειπτος ὀξηνὴ τῇ χαρδίᾳ μου 

“ συγγενῶν μου χατὰ 
σάρχα. Εἰ δέ τις μὴ τοιοῦτός ἐστιν, ἀλλὰ ταῖς 

οὗτος ἐφ᾽ ἑαυτῷ 

͵ σ͵ , 

τανοησάντων. ὁτι λύπη μοί 

᾿ 
υπε τ: Ὁ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν 

ἰδίαις ἅμαρτ τίαις ἐγχαλινδεῖται, 
Ὁ “ο“ ἢ 

λυπείσθω, νιχωμιένῳ ὑπὸ τοῦ ἐχθροῦ, πρὸς ὅν ἐστιν 
(: ΄ « ’ , κῚ δ ἈΝ - ὃ» 

ἢ πάλη. Ἢ τούτου λύπη εὐφραίνει τὸν τοῖς διδα- 

σχαλιχκοῖς λόγοις ἐνάγοντα αὐτὸν εἰς συναίσθησιν. 
ΟΥ̓ υ τ τὰ , δὴ Ἅ ΧΩ ἊΣ - Ὡς γὰρ τὰ χαίοντα καὶ χολάζοντα φάρμαχα ἀνα- 

, ὦ, ᾿ δ. ἣν ᾿Ξ , 
χαθαίρει τὰ ἕλχη, χαὶ τὴν ἀπὸ τῶν πύων δυσω- 

᾿ ΠΕΣ 
δίαν, καὶ τὰ διεφθαρμένα τραύματα, χαὶ σώματα 

Ε “- ᾿ Χ ᾿ ᾽ ἐπιτηδειότερα ποιεῖ πρὸς ' τὴν κατὰ τόπον συνού- 

λωσιν" τοιοῦτον ἔχειν μοι δοχεῖ νοῦν τὸ, Λυπεῖσθε 
ΕΣ « - ν ᾽ὔ .- 

ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, λεγόμενον πρὸς τοὺς μέγα φρονοῦντας 

ἐπί τινι σοφίᾳ, δποῖοί εἶσιν οἱ τῶν αἱρέσεων προε- 
» Ν᾿ - Ὶ 

στῶτες, οἵ νυχτὸς ἀπολλύμενοι, διότι Πᾶς ὃ τὰ 
- -Ὁ Ε, 

σεῖ τὸ φῶς, χαὶ οὐχ ἔρχεται φαῦλα πράσσων, μι ἔ ᾿ 

πρὸς τὸ φῶς. Καὶ ἐπειδὴ ἐν νυχτὶ ὄντες, νυχτὸς 

ἀπολοῦνται, νυχτὸς αὐτῶν χαὶ τὸ τεῖχος πίπτει" 

Τα. 
ἃ ΑἸΕ(αὶ ἔγοβ ΠΥ] μὴ ἔχτ. 

ὁ ἘΜΠῚ οὐ Ῥδρ. Ρῥυίπαια συγγενῶν χατά. {Πτογάτιο 

( 01)». συγγενῶν μου χατά. ΑΠῚ ἄτιο Μί55. συγγενῶν μου 

τῶν χατᾶ. 

" π τ σίς τὴν χατὰ τρύπον. Αἰ αἴογχας Οομηθοῖ, εἰ αἹτι 

ς. Μίς. αὖ ἴῃ ἀδατοστει. διαΐίπι δαὶ τὸ λυπεῖσθαι ἐφ᾿ 

Ατ Μ,55. {τὸς ἴτα αἰ δάτά πηι. ἢ Ἐς ἐπί. 



ΘΟΌΜΜΕΝΤΟ ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ ΡΕΟΡΗΚΤΑΜ. ΘΑΡῸΤ χν. δὺῦ 

τοὐτέστι, τὰ σοφιστιχὰ ὀχυρώματα, οἷς ὑποχαθή-. αυίρρο Οπεινιὶς ψεὶ πιαῖα ἀρὶΐ, οὐἶΐε ἱμοϑηι, δἰ ραν 3.50. 
μένοι ἐδόχουν ἱχανὴν τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν ἀσφάλειαν πογὶ τὉϑηῖ αὐ ἰμοθπι. ἘΠ᾿ αιιοπίδηι αι ἴῃ ποοίΘ 

προδεύλῆσθαι. Ἣ γὰρ διαλεχτιχὴ τὰς αἱρέσεις τῆς νογϑαπίιι, ποοίΘ ρου] τη :, ποσίν οἰα ἢ Θχ οι αϊε 
ψευδωνύμου γνώσεως, ὥσπερ τεῖχος, συντηρεῖ" ἧς ξὺν ΘΟΙ ΠῚ ΠΊΠ} 15; ΠῸΟ Θ5ι., 5Ορ] δι ϊσα ΠῊΠΠΠ] ΘΠ [ἃ . 
διαπεσούσης, ὀλολύζειν ἀνάγκη τοὺς ἑαλωχότας. ἀΠ|0115. 5} 05᾽ 46 165 πηᾶρ πᾶπιὶ Ππδιη ἀλη} σοι τα-- 

Λυπεῖσθε οὖν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἐπείπερ ἀπώλοντο. ἴ6Π] Θχ [νἶἰ8 ορίθπάθνθ νἱάθθαπίμν. Ια] δου οα 
ΘΗΪΠῚ γ ΘΙ ατὶ ΠλπΓι5. {πϑίπι" ἃς σουναΐ ΠϑοΓΘ5 65 [158 

50Ιθητἃ ᾿πηΐχαθ; {πιὰ ΘΟ] ] θη 6... αἰ] πὸ- 

66556 65[, {|| οαρίὶ ἔπιθυιιηΐ ἂς ΘΧρισπδῖ]. Ζοἰοί 6 

Ἰβίταν ἐπ υον ποι ρ5ῖς.. οὐ πὴ ρϑυ]θυηξ. 
, Ἀπωλείας δὲ ἄξιον χαὶ τὸ 5 Δεηδὼν, ἔνθα ὁ ναὺς 394. ΠδΘΡοπ “ποά116 ἐδὲ αἶσα, {τι ρογραῖς 

ὑμῶν ῳχοδόμητο. Νοοῦμεν τὴν Δεηδὼν, τῇ ἕρμη- ὉΠΡῚ «ὐϊολίαπι δὲ νϑϑίγιιπι [ει ρ] τη. ΑΔ ἴπίον- 

νείᾳ προσέχοντες. Ἑξςμιηηνεύεται δὲ ἢ ἡ Δεηδὼν, ΡΥΘΙΔΙΪΟΠΟΠῚ οἴιπὶ Αἰ ΓΘ Πα πη115. ἀΠΙ πὰ ΠῚ, αϊα 51} 
ῥύσις αὐτῶν. “Ὥσπερ οὖν ὃ τῆς ἀληθείας λόγος πά- ΘΟΡοη πιο} Π]σίτητι5. ἘτΘηΐπ δὶ ἱπίθυ ρυ θυ θ » 

γἱός ἐστι χαὶ ἑδραῖος, τεθεμελιωμένος χαὶ μὴ με- ΘΟΡοη ἰάθη ϑοπαὶ, αιιοα Μιιαίο δογιίηι. Οτιθιη- 
ταχινούμενος " καὶ ὃ τῇ πίστει ἐῤῥιζωμένος παρα- δήιποάιιῃ) ἰρίτιι" γϑυ 15. 56. Π]0. ΠΡΏλτι5. Θϑὲ οἱ 
άλλεται ἀνθρώπῳ θεμελιοῦντι ἐπὶ τὴν πέτραν. 514}0}Π|5.,. Γι πιά ατιι5 εἴ ᾿πηπιοίιιβ : [τὰ δὲ {αἱ γαάϊοα- Π]αε. τ. 

- Ἶ ἕη - Ἐπ ἐδ οα "ἡ. 
Καὶ τὸ μάννα δὲ λέγεται εἶναι ὡσεὶ “ πάγος τῆς ἴτι5 651 ἴῃ 46, σοπηράγαῖιι ΠΟ Πὶ {πε 41} 6 Π τι πὶ ἕξεις ΕΠ 
γῆς, τοῦ θείου λόγου τὸ συνεττὸς χαὶ εὔτονον διὰ τῆς Β᾽ δῖιργα ρϑ νάπη) ΘΟ] Οσαπ|]. Οὐΐη οἱ Μά ηπὰ [{|556 τή. 
πήξεως παραδηλοῦντος. Οὕτω τὰ ἐναντία δόγματα, ἀἸοίτιιν, γΘ] 11 [οδ σἰδοῖθ., ϑουῖρίμιγα αἰνῖπα πάν τ 

᾿ ΝΣ νον οἷἰΔ- 
χαὶ αἵ συνήγοροι αὐτῶν πιθανότητες, ῥευστὰ χαὶ Πγηλ τα ἴθι (απγήδη) δὲ 50} 1Π 6 ΠῈ ΡΘΙ ΘΟη 916 - οἷος τουτῶ, 

ἀδέδαιά ἐστιν, “ ἑστάναι μὴ δυνάμενα - χαὶ ὃ πα- ἰατοηδη οβίθπάθηϊ : δἱς. ἀοοιηαία σοηϊγανία, ᾿ 5 
τὴρ τοῦ ψεύδους ἐν τῇ ἀληθεία οὐχ ἕστηχε. Τὸ οὖν δ5:145]ΟΠΟΒ4τι6 ΘΟΡΙΠῚ ΡΑΙΓΟΠ8, ἤπιχα διηΐ δὲ ἴη- 

ἄστατον τοῦ ψεύδους, ῥύσις ὠνομάσθη. Λυπείσθω-ὀ 51401Π14, π6ο ἙσΟΠ5ἰβίθ 6 σαθιπῇ; δὲ ᾿ρ56 πιθηάδοὶ! 7οαν».8 16. 

σαν οὖν οἱ τὰ τοιαῦτα οἰκοδομοῦντες" οἵ τοὺς περὶ ῬάΓΘΙ᾿ ἴῃ γΘΡΊ ΓΘ ΠΟΤῚ 5161. ΤΔ πιο τη θη αἰδοῖ] ἴπ- 
Θεοῦ λόγους ἀστάτους ἔχοντες, χαὶ ἀστηρίχτους. 5140 }}ΠΠ{ὰ5 Ππχῖο ποιηϊπαία οϑί. Ποϊθαμΐ Ἰσῖταν 41] 

Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ θυσιαστήριον , ὃ χαταδεδίχασται [4]1ἃ δα Ποαπε ὝΤΡ ΤΣ ΠΡΝΝΑ ἀς Ὥθο ἈΞΕΉ ΔΑ οο 
, - Ν ε΄ Α " , ᾿ ν γ5. εἷς ἀπώλειαν τοῦ Δεηδὼν, οὗ ὁ βωμὸς ῳχοδόμητο. ΠΑ ΘΕ" ἸΠ5.4 1165 οἱ [ἢ Ἰγη]. Πας ἐδ ΘΠΪΠῚ γα, 

᾿ἈΑναῤᾶτε οὖν χλαίοντες οὐχὶ θύοντες, ἀλλὰ μετα- δάνογϑιιβ 4υδ πηι ἰαὰ βοπίθη ἃ δῖ ἴῃ τ] πη Π)66-- 
ἐΆ (ν ΝΣ ΜΕ Ὲ ἘΣ ΤΟΉΕ ΕΙΣ 

μελόμενοι ἐφ᾽ οἷς ποτε καχῶς προσηύξασθς, ὅτι Ῥοπ, τ] ἐφ αἸΠοαῖα ἐδεαγα. Αβοθπ ας ἸσΊ παν ἤοπῖεβ 

ἐγένετο ὑμῖν ἡ προσευχὴ εἰς ἁμαρτίαν. Ὁ γὰρ τῇὀ πεαιιάηιαπι 58 Ποῖα Οἰϊουθη ο5., δϑά ραπΐθη- 

ἵ , ΔΉ ΕΑ. ἡ βαθέα ἸπεΣ ΠᾺΠῚ ἀσθηΐθθ. Ὁ ᾿Γδοοβ, 4{|5. ΟἱἸπὶ πιαΐϊθ δά- χτίσει λατρεύων παρὰ τὸν χτίσαντα, χαὶ μὴ προσ- 81 85 Στ ΩΝ ΤΩΙ δ. 6 νας 
χυνῶν μὲν Υἱὸν, μηδὲ διὰ τοῦ ΥἹοῦ τὸν Πατέρα ἢ ]υι 5 15: ΤαΡΡ6. Ρυδολῖο [λοία 65. νοὶ ἴῃ 

: Ξρο αν, ς 
ἴδια δὲ πηγνὺς δόγματα, καὶ ἐπ᾽ ἀλλοτρίων θυσια- ΡΘοοΆΠΠηΙ. ἀπε» ες ΠΈΣΗ Νη αν Πονν. τ, αὅ. 

, τ Ἐπ ΞΕ τὰ (αν τῆς αἷν. οἸδαῖορὶθ., πθο δάογαῖ ΕἸΠΠπ πὶ, ποι Ῥαΐγοι ᾿ στηρίων προσφέρων ἑαυτοῦ τὴν θυσίαν τῆς αἰνέ- Ἡἥπι ἐὰ  η ΡΥ πη τα: ἱ τ ᾿ ΒΕ 
Ξ , εὖ ς- τ πὰ : : 

σεως, ὃ τοιοῦτος χλαιέτω, τῆς χατὰ Θεὸν λύπης - (ΝΑ ἩΜΟΣΙΝ ΠΩΣ ῃ τον ἼΡΡῳ ΡΣ "ἢ ΞΜ 
" δῇ 5’ τὶ ΈΡῚ ν ᾿ σωτηρίαν αὐτῷ ἀμεταμέλητον προξενούσης. Οὐ μό-ς “ΧΕ ΠΕΙ5 ἸΔΠΟΠΔΠΟΠΙΒ τ ΤΉΝ ο Ἵ: ̓ 5 ἤΝΙ 

ἀρὴν μα μα ΕΑΝ ΡΥ : Ἑ ΡΤ 5 νον δὲ τοῖς ἀπὸ αἱρετικῶν δογμάτων τὴν περὶ Θεοῦ ἘΠ Ι͂ΣΤΩΣ ΤΣ δ οωι ὯΝ 65 "ϑ τ 6 ΠῈ 
᾿ , ἧς - ᾿ ἐ . δόξαν συνειληχόσι ταῦτα εἴρηται: ἀλλὰ χαὶ ὅσοι Πιαπα ρα ῃἰΘη δ πι) ΘΟΠΟΙ ἃ τιιγὰ 51}}] 511. Ἡδθο ἃ11- 

τὰ ῥευστὰ πράγματα “ ἀποδεχόμενοι, ἐπὶ τούτοις ἢ ἴδ πο [6 115 βοϊτη ἀϊοία 5 η} ἡ11 σᾶ πὶ ἀ6 

ἔχουσι τὴν ἐλπίδα, παραχούοντες μὲν τοῦ λέγοντο 60 Ορ᾿ΠΙΟΠΘΠῚ ΠΗ ΙΕ 511Π1 ΘΧ ΠΟ ΘΕΪΘΟΡΙΙΠῚ 
Πλοῦτος ἐὰν ῥέῃ, μὴ ' προστίθεσθε καρδίαν: ἐπτοη- ρ]ΔΟΙΕ5: νϑυπὶ δία ἀθ (α]ιβουιιίτιδ, 41 

ἃ Νοοῖ Δεηδὼν πιοῖο βυφορίεατ ἀτιϊουθι5 {πιῖπῖ-.͵. Ἰοοιιπι ἴα δχ βᾶογο ἰοχίι ἐππθπαπάμπι ςοπϑοῖ, πάγος 
πιι5., πιο ο ποιιίοι, ποῖ ἵπ “Ἰ νουβὶβ τηοῦο (οτος, ἐπὶ τῆς γῆς, δέοι α]αοίε5 ιν" {εγάπι. 5εἃ 414 πὸ- 
584 οὔἴαιη ἴπ πο οἱ θοίοπι Πἰργο, Μοχ Βορ, βεοιαπάιι οθϑϑο 5ἱ} ὁππθπαγο, ποῖ Ὑἱάδο : οατὴ οϑηΐοη τὰ ῬῸΙ 58 
γεοῦμεν δὲ τὸ Δεηθών. 5ῖπ6 1110 ἀἀἀἸταπιοηΐο ἀρεγία εἰ. ϑια πὶ ἔγὸρ 85. 

ν Απεϊχαΐ ἄπο ΠΡΥῚ ἡ Δεηξών. ΑΡοϑὲ ἀντίους α πήξεως δηλοῦντος. 
γυϊσαιβ. ΠΡ ἐπὶ ἵγο5 Μ35. ὅρασις, Πεένοπ νίεῖο. ΑἸ ἃ ΓῊΡΕῚ γείουοβ ἑστάναι. ΕΑῚΗ ἱστάναι. 
ἄπο οὐπὰ οα 1115 ῥύσις, Πεενοη Μωκχῖο. ο (οὐοχ ὑπι5 πράγυνατα ὑποδεχόμενοι. 

ς ἙΔΙΕ βἰπημ] εἰ Νς5. πάγος τῆς γῆς. 5ε4 Οοπιρεῆ- ΓΑΠΈΦΟΣ ἄπο Π|ρτὶ προστίθεσθε χαρδία, ε αὐ]ιώ- 
5.5, Πστηο Δ] πλιΓαη πὲ ΞΟΠ ΟῚ ματα ἰ5ϑί πηι, πο. γεαζὶς σογεἶο. 

τ τὸ 



Ῥεαῖ. ἴδ᾽: 
ΓΝ 

Εκνα. ἠο.6. 

γον. Οἵ. 
-ὃ: 

ν. 3 

«. ἦ 

ν. ὃ 

ν. 6 

ν. 7 

ν. 8 

ν.9 

2. ον. ἢ 
το. 

« ἰα!θ εἰπὶ ρ]ογαίιι. 

πὶ σοσποβοοῖ: 

. οἷἰαηιαξ σοπίγ το, 

δῦ 

γῈ5. Πιιχὰθ ῬΓΟ απ 65... 514 }} 506 ΠῚ 1π ἰδ τ Ρο- 
ππιη, ΠΘαι Πα πὶ οἱ ΟΡ ΘΙ ρου 65. αὶ ἀἴοῖε: 

Τὶνίῖα οἱ αὐ ιαπε, τιοῖτιο σον ἀρρολιεγο; οἱ ΠΟ 

115. Ζοπ6., 41 ΞΡ] πογθι σα Πἶ5. δὲ σ᾽] ΟΣ ΠῚ 

ἀ]έγα πηο τι πὴ ΔΕ ΡΠ 1, τι [Ὁ ππιηὶ δίς δὲ 

5] ουα δόγῖμη τὶ 5 (πὶ. Τα] 15. εϑὲ δια Θὰ Πὶ5 

οἱ 5 115 ῬῈ]ΟΡΊ 0. ἴῃ {τα Πλ.}16} ΠΠ5] ΡΊ ΘΠ.» 

4185 ΘΟΠΊ} Δ Ὁ" ̓ΠΔ Ὁ} ἴῃς ΠΆΥ 115. 55, 5656 Εἴς 
[δνὲ. ἘΠ Ἰῃ δι πη Π1ἃ, ΟΠ 115 (τ πὶ ΘΥΓΟ ΘΗ ἰΠ- 

οἰάπηι., ἀοοοπιοάαν! μοϊοεῖ ποθὴ ὭΘΟΡΟη : 

60 πὶ ἀἴχουῖν ααϊθ πὸπ ἱπορίθ, 605, {] 5ῖν6 
ὙἸὰ 5᾽ν 6 ΒΘΓΙΠΟΠ6 ἈΡΟΥΓαΠἴ, ἴῃ ΠΘΘΡθΟΠ ἀγὰπι Ππὰ- 

Ῥδνθ. ΕἸθητοβ. Ἰσίταν ἀβοθπάδηι αὶ ον [ἃ ἰρϑιμ 
ααομάδηι οἰ θα Πι}". 

505. δέέρον δαναγν Ἡοανταϊς τὐἰ]α!ὸ. ϑαρον 
οἠλπθ σαρπὶ οαἰνηϊίιπι : οπιπα ὑταο]ιία ὁχοῖξα. 
{πὶ ρίαἱοὶς ὁγιι5 εἰσοιπιοὶπβιπεϊτὶ σασοῖς,, οἱ μίατι- 

816 διρον ἑδοΐα 6πι5, δὲ πὶ υἱοῖς 6715 Οπιτιθς τεἶτι-- 

μία εἰαπιανίε Εξονοπι., δ 

ΕἸοαῖϊε: πιδηο αὐ 9}6554 αταϊία ὁδὶ σοι ἐγ. 

Ῥγκορἕοτ πος {ιηῖῦτις δ]οαν ταὶς οἰαπιαί : ἀπίπια 

δον ῇοανιεἀἰς οἰαπιαὶ ἱπὶ 56 

ἐἰδῆες αὐ δέξου. ἢ πιὰ ἐνῖπι ἐγίνη ἃ δϑΐ ἔπι ἀϑοθτσῖς 

Ζ71αΐιι. 41 16 Πεπίος ἀδοοπάθης υἷα «{τιΐζηι: 

δὲ οσοποιίδοῖο. 

μογῦα σἰψιίάοθπι υἱτι εἰς τοι ὀγιξ. 

«14 Διεδγῖμι 

εἰοξεγία εχ: 

. Δῆμε οἱ οἷς σαϊνατάα 6518 1παπιοαπι δηέμι στί-- 

ΡῈ ϑαϊίοην ταῦος., οἱ σαρίεπί απ. ΑἸ ἰρὶξ 

ἐπῖπι οἴαπιοῦ ἰογηιπιίπι Ἡοανιαϊς (αἰϊίηι., εἰ 

εἰ] αἴτι5. ἐ71ι5. “Γχιια ἀπίθηι 1] οοῦον τορίεν τ 

. δαπϑιῖηθ. πιάσαι πιαπις τι δροΥ ])εοθοτ {τα- 

δὸς, οἱ (οἰϊαηι φοπιὸπ ἤοαῦ, “«4τϊεῖ, εἰ τοςῖ-- 

ἄπιπι “Γς«ἀπῖα τεϊζίαπι ᾳιαςὶ τρια ἐπι ἐϑυ ται. 

. Τηνηταῖ δα ΓΡΊΒΕΠΠ Δ ΠῚ ατι:0 5θοι πα τιπ| Τ)οιιΠ δϑί, 

605, 41] ρϑὺ Πυιπηδ πὶ ̓ πι]]θοῖτι5 οοτηπηθηΐα ριὸ-- 
Ἰαρϑδὶ διιη 1 ΘΙ ΡΓΟΡῈΒ ; ΠΘῸ 56 βδυηβουιπὶ ϑρὶτὶ- 
τὰ ΡΡΩ ΘΙ ἀ10... ἀὰ α]α]αῖι ΡΥ ΟΒΘ ΘΓ ΘΠ 111) ΤΟΥ ΓᾺ ΠῚ 
ῬΟΒΕΠ]δη τι. ΠΟ ΙΒ ΓΟ). ΕἰΘπΐπ ρὲ’ ΝᾺΡαν 
[165 ᾿πάϊσανο ταὶ νἸάθιιν δου ρίινα,, απο Νὰ- 
ῬβῬὰγν ΠΟΙΪΠῸ σϑσϑίογιὶς ἸΠ ΟΡ ΡΥ ΘΙ ΘΠ [1 . 511} ΘΠ] ΠῚ 
ΠΟΠΠ.Π]Π1, τ οἴμΠ} 50 ΡΠ} 15 Π} {1} 115. ἀο] ο5ἷ5. δὲ ἔι- 

σαηι ἔΔοΙΘ πεῖ Ριι5 βθάθπε, δὲ Ῥγαν 5 συ ΘΟ] {115 
ΠΟΙ ΠΙΙΠΊ ΠΙᾺ ΠῚ ΘΟΥ ΤΙ ΠῚ ρΡιιπ  ὈΟΠΟῸΒ ΤΟ 65. ρον το α 

ἘΞ ἘαΤῈ ἐπὶ Ναξᾶν : ργὸ 1πὸ ἴῃ Ἀπ ΠΖαΐοτα Οομθοῆ- 

511 ΠΡγῸ δὲ ἴῃ ἔὐ]θιι5. ΑΠ1ς. Ἰοσίταν Ναθαῦ: 
βάϊταπι γορουῖταν ἀρὰ ΓΧΧ, 

4 Βοσομεῖον (μος Οοάοχ εἰ ει τοῦ Αευΐθ. 
ΑἸΠῚ ἔγεβ Δῖβα. τῆς Λουίῃ. Ν᾽ ὁσο5 11ὰ5, 4αΐθιις πἷς πὸ- 

ΘΟ ΞΘΟΤΙΚ 

τλΐϊπα ῬΤορτῖα ἴση! Ποα πε, ΑἸ ΠΓου ἴπὶ Π1ἰ5 ΠΡ εὶς ξουῖ- 
Ῥ[αΚ ᾿πυθηϊπηι5. ᾿ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΌΝ 5. 

008 ὦ 

ΘΆΒΙΠΗΙ ΜΛΟΝΙΕ. 

τος. χαὶ ἧ 
Δϑν2. 

τὸ ἐν σαρχὶ χαὶ αἰαῖ χάλλος, 
: 

παραῤδαλλομένη 

δέ ἐστι χα "ἄν ᾧ 

μέγα φρονεῖ ἢ χαχόφρων γυνὴ, 
ὍΣΣ ΣΕ ὡς ΤῚΣ ; 

ἐνωτίῳ ἐν ῥινὶ ὑός. Καὶ ὅλως πᾶσι τοῖς ἐσφαλμένοις 
5 ὁ Α Ολ δῇ. ε ὯΥ ΕῚ 

ἐφαρμόσει τὸ Δεηδὼν ὄνομα, ὡς τοὺς ἐσφαλμένους 
Ἀν ὦ ν΄ Υ Ὶ 5 , 
κ] λογῷ εἴποι τις αν ευστογῶς ε 

»ἣς ἢ βίῳ ὶ 
ἘΕΤΙΣ : 

δὼν ἔχειν τὸ θυσιαστήριον. Κλαίοντες οὖν ἄναθαι- 
εἶ Ἢ ; 

Ε νέτωσαν οἱ ἐπ᾽ αὐτῷ ποτε μέγα φρονοῦντες 

᾿ΕἘπὶ Ἐπὶ 
πάσης χεφαλῆς φαλᾶχρωμα" πάντες βραχίονες χα- 

8 Ναβαῦ τῆς Νίωαόίτιδος ὀλολύζετε. 

Ἔν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώ- 

εσθε 

τῆς, χαὶ ἐν ταῖς ῥυμαῖς αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε 

ν, χαὶ Ἔλεα- 

τατετιιηένοι. 
Ν Ἷ Ἁ [ ΘΟ -Ὁ Ν» ᾿ - 

σασθε σάχχους, καὶ κόπτ ἐπὶ τῶν δωμάτων αὖ- 

ι -΄οσοσ͵άἍ “δε ;- Ἔςσ δὲ 

μετὰ χλαυθμοῦ. “Οτι χέχραγεν σεδὼ 
- ς -- δὶ “ὦ 

λή" ἠχούσθη ἣ φωνὴ αὐτῆς. Διὰ τοῦ- 
Ἀ 

το ἣ ὀσφὺς 

γνώσεται: ἣ χαρδία τῆς Μωαδίτιδος βοᾷ ἐν ἑαυτῇ 
παν 

ἕως Σηγώρ. Ἀὐπαλις γὰρ τρίετής ἐστιν ἐπὶ τῆς 
: Σ, Ν ΡΤ. 
ἀναδάσεως τῆς " Λουίθ. Πρὸς σὲ χλαίοντες ἀγαοΥς- 

σονται τῇ δὲῷ Ἀρουνιείμ᾽ βοᾷ σύντριμμα χαὶ συσ- 

΄ς. Τὸ ὕδωρ τῆς Νεδρὶμ ἔρημον ἔσται. Χόρ- σεισμός. Τὸ ὕδωρ τῆς Νεδρὶμ ἔρημον ἔσται. δός 
Ν δ' Γ 

τος γὰρ χλωρὸς οὐχ ἔσται. Μὴ χαὶ οὕτω μέλλει 

ὦ 39 ν 

ἕως ᾿Ιασσὰ 
τς - Υ 4 τὰ τῆς Μωαδίτιδος βοᾶ. ἣ Ψυχὴ αὐτῆς 

Α 

Ξ 
σωθῆναι; Ἔπαξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Ἄραδας, 

ὔ - , 

χαὶ χαταλήψονται αὐτήν. Συνῆψε γὰρ ἣ βοὴ τὸ 
ΓΝ 4 τ ΝΥ αν ΕΣ 

ὅριον τῆς Μωαδίτιδος τῆς Γαλλὶμ,, χαὶ ὀλολυγμὸς 
᾽ 

αὐτῆς. Τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Δεηδὼν πλησθήσεται αἵμα-- 
ΣΡ Εν ΝΎΣΕ στ τῆς 

τος. Ἔπαξω γὰρ ἐπὶ Δεηδὼν Ἄραδας, χαὶ ἀρῶ τὸ 
ὅ τῆς ᾿ 

σπέρμα Νωὰδῦ, χαὶ ᾿Ἀραὴλ, χαὶ τὸ κατάλειμμα 
Ἐπὶ 

ὑπὶ 
λὶ ΓΕ - - 

ι τοὺς ἀπὸ τῶν ἐπι- 
Ὶ 

χαὶ μὴ 

-ς τ τξ 
᾿Ἀδαμᾷ ἀποστελῶ, τὴν γῆν. 

ἥ 
τὴν χατὰ Θεὸν λύπην προτ 

- 
" τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ ἐσ 

χότας ἑαυτοὺς τῇ ὠφελεία τοῦ πνῦ ἐάτοεν 
Β νοιῶν φαλμέ νους 

3 ᾿» 
ἐπιδεδὼ 

3 ἩΡΡ ἧς ἀρ τ αν, τὰν. 
ἵνα ὀλολύξωσιν ἐπὶ τὴν γῆν τῶν λοιμῶν διδασχά- 

νι α ΝΕ ΕΕΡ  τ 
λων. Τὴν γὰρ Ναδαῦ τούτους μοι δοχεῖ ὃ λόγος 

Α τ “- 

αἰνίσσεσθαι, διὰ τὸ ἑρμηνεύεσθαι τὴν Ναδαῦ “ ἐγ- 

ἦν. Εἰσὶ γάρ τινες οἵ μετὰ δολίων σοφισιλά- χαθισμον. [ἰσὶ γὰρ τινες οἱ μετὰ ὁ φισι 
Ε Ξ ; Β 

τῶν ἐγχαθεζόμενοι, χαὶ ταῖς χαχαῖς δικιλίαις αὖ- 

» ἘΔ τοῦ ἀνθρώπου νοῦ. Τὐῖτογχας Οοταθεξ. οἱ ἃ] 

{το 5 τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ. 

«  όοεπι ἐγχαθεσμὸν γοδαϊάϊπηιι σεσδίοποσι. Εὰ δ η]πὶ 

τὸχ δα ἐχρυϊπιεπάθιπι 6715. Ἰοοὶ βϑηβιιπὶ 5α Εἰς Ἰάοποα 

αἰ ἀοῖαν ; οὐπὶ ΟΡΞοι Γι ΠΝ 51} 5ΟΥῚΡ ΟΓΟΠῚ Γοσροχῖϑϑο 

αα ππαρίξίτος, {πὶ πο Πα ΠῚιιὰ ΠῚ, 5 απ ΕΠ ῖς ἀἸξοῖ ρα] 15, 

βεάδπῖ, 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ ἘΒΛΙΑΜ 

τῶν ἔσύ᾽ ὅτε φθείροντες ἤθη χρηστά. Δεῖ οὖν με- 

ταμελεῖσθαι τοὺς τοῖς πονηροῖς ἐχείνων μαθητευ- 

θέντας δόγυιασι, χαὶ ὀλολύζε 

ἐφ᾽ ἣ μέγα ἐφρόνουν. Τοῦτο γάρ ἐστι τὸ, ᾿Επὶ πά- 
σῆς χεφαλὴς φαλάχρωμα; 

ἀποῤῥίπτειν, χαὶ γυμνοὺς τοῦ ἀπ᾽ αὐτῶν χόσμου 

ΣΟ αν ΠΡ 
ιν ἐπὶ τῇ διδασχαλίᾳ 

᾿ " ᾽΄΄᾽.. “ 

τὸ τοὺς διδασχάλους 

Γ᾿ ΝΥ - Ἐπ ΨῚ -- - - ΄ 25 

ἑαυτοὺς ποιεῖν͵, χαὶ διὰ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας ἐξευ- 

τελίζειν τὰς ἐχείνων ὑποθήκας τῶν πραχτιχῶν δι- 

δαγμάτων;, χαὶ οἷονεὶ χατατέμνειν τῷ ὑγιεῖ λόγῳ, 

ἵνα ὦσι πάντες βραχίονες χατατετμημένοι, τουτέ- 

στιν, αἵ πραχτιχαὶ ὑποθῆχαι τῷ ὑγιαίνοντι λόγῳ 

εἷς ἔλεγχον ἀγόμεναι διὰ τῆς διαιρέσεως, χαὶ τῆς 

χατὰ μιχρὸν ἐξετάσεως τῶν χαχῶν διδαγμάτων. 
3} Δ ἈᾺ δ; τι «ἢ νος σο 
Ἐπειδὴ δὲ διὰ τῆς πλατείας ὁδοῦ ἤγοντο παρὰ τῶν 

“ πονηρῶν, τούτους τὸν βεδασανισμένον βίον προη- 

ρημένους χελεύει κόπτεσθαι ἐν ταῖς πλατείαις, ἐπὶ 

τῇ ψυχαγωγίᾳ τῶν πρὸς ἡδονὴν φερόντων μεταμε- 
, ΩΝ 

λομένους, χαὶ χοπτομένους μὲν ἐπὶ τῇ πλατεία, 

ἐχζητοῦντας δὲ τὴν στενὴν χαὶ τεθλιμ μένην τ ς ὃὲ τὴν στενὴν χαὶ τεθλιμμένην, 

ὀρθῶς μετανοοῦντες περιζώσωντα! σάχχους, 

πενθιχὸν “ ἀναλαδόντες σχῆμα, 

σ ἵνα 
. 

χαὶ 
τ ἈΝδν ἐφ πε γσραι 

οἵονεὶ διὰ αὐτῶν 
- ΄ --. ᾿ . ΕῚ - 3. Σ 

τῶν δρωμένων βοᾶν ποιήσωσι τὴν ὀσφῦν, ἐν οἷς 

ἐπλανήθησαν τόποις τῆς μετανοίας ἑαυτῶν τὰ ἴχνη 

χαταλιμπάνοντες. Καὶ ἐπὶ παντὸς δώματος ἐχελεύ-- 

σθησαν χαὶ ἐν πάσαις ταῖς δύμαις ὀλολύζειν μετὰ 
κλαυθμοῦ. Τὰ γὰρ διψηλὰ χαὶ διάκενα τῶν μαθη- 

Γ᾿ τ ᾿ 

μάτων δώματα ὠνόμασε" τὰς δὲ οἱονεὶ διαιρέσεις 
- δ Ὁ 

τῶν νοημάτων ῥύμας τῆς Μωαβίτιδος 

Εἴτε οὖν τις ἐπὶ ὑψωμάτων ἐγένετο ἐπαιρομένων 

κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ Θεοῦ, εἴτε ἐν διαλεχτιχῇ 

τιν! λόγων διαιρέσει χαὶ προδχημάτων εὐχρινῶς δο- 

χούντων πριχεη ξύνειν τερὶ ἑχάστου τῶν προχειμέ- 

νων; ἐχ μετανοίας ὀλολυζέτω, ἵνα πληρώτη τὸ γε- 
᾿ ἔχθος ὅν: 

γραμμένον- ἐν ταῖς πλατείαις, χαὶ ἐπὶ τῶν δωμά- 
Ἶ Ξ ἘΝ β 

των, χαὶ ἐν ἱπάσα'ς ταῖς δύμαις τοῦ λόγου προστάσ- 

σοντος χεχραγέναι. Δ'ὰ τοῦτο δὲ δεῖ ταῦτα χίνε- 

σθαι, ἐπειδὴ 5 χέχραγεν ᾿Εσεδών - ᾿Εσεδὼν μὲν γὰρ 
ζ ᾽, πος 
ἑρμηνεύεται λογισμός" ᾿Ελεαλὴ δὲ, Θεοῦ ἀνάθασις: 
᾽ .". - ’» "- » 

Ἰασσὰ δὲ, γεγονυῖα ἐντολή. Κέχραγεν οὖν ᾿Εσεξὼν, 
Ψ' - 

τουτέστι, φανερῶς διχμαρτύρεται, ὅτι ἀνθρώπινοί 

ῬΑΟΡΗΕΤΑΝ. δ0ὺτ 

ἰταιθ ταὶ ἢ 4αὶ ρου νθυβῖ5 ΠΠΠουιια ἀοσιπ 15 

ΘΟΑΡΌΤ ΧΥ. 

- - ᾿ Ξ - 3 
1πὴ θαι διιπε, ἀσαπὲ ΡΟ ΠΙ ΓΘ πταπε, αἰ! πία 6. 9} 
Θᾶπη ἀοοἰγπᾶπι, 6 {τὰ γα] 46 σι ρου ῖορθαπε Νὰην 
ψΈΡθΟσΙ ΠΟΙῚΙΠῚ., ϑρῸΓ οπῖπε αριι οσαἰντίίεπι, 

15 δϑΐ 5Θῃ 5115. αἱ ἀθ θα ΠηΔ ΕΟ 5Ε1Ὸ5 51105 465 ΌΓῸ ΓΘ, 

Δορορίο 40 οἷἰθ ΟΥΠΆΠΊΘΠἴΟ 586 5ρο αν 6, τῃοηἰ τὰ 
ἸΡϑογιπ 84] ἀθοἰνΊπᾶπι ρ δου ςαπι 5ρθοΐαηξα θΟΠῸ 
γἱτ. ᾿πϑεϊειιο οἰθναγθ, εἴ ΘΘΓΙΠΟΠΘ 58Π0Ὸ “πᾶϑὶ 

ΓΈβθοαγο, τὸ Ὀγα Πα ΟΠΊΠΙὰ 51Πηΐ} δχοῖϑα,, μος οϑί, 

ΡΙδοορία Ργδοῖοα 58Π0Ὸ 56 ΓΠΡΟΠΘ. ΠΟΙ ΘΠ ἔπ 
ΡΓαν 5 ἀοοιπηθπΕ5. Εἰ ν 1515, οἱ ραν ΠΟ] πὴ δχ- 
Ρεηβίβ. 5684 αυΐα ἃ ρΓαν5 ἀδάτιοι Γἀϑσιιπ ΡῈΓ 
ἴδηι ἰαΐαμπι., 60 605 41 ῬγΟ θαζιιπὶ νἹΐεθ πΘ ΠΝ 

51ΠῸ ΔΠΊΡΙΕΧΙ , μἰαησογο πὶ μ]αἴοὶβ Κα} 6, ο σπὰ-- 

Υἱταῖθμη. ΓΘ ὩΡι5. δ νο]ιρίαΐοπη. ρ 6 ]ΘοΕ 
51πῈ, με πἐθητία πὶ ἀσθηΐθβ., ᾿πσϑηΐθς. 4υϊθῃ ἴπ 

Ρἰαῖθα,, ᾿παι ΡῈ πίθ5 γ61Ὸ νἱᾶπι ἀπσιιϑίδμῃ δὲ βἔσ- 
ἴδηι, τ Ρορη δ ητα τ ρογαςοία, οἰγουπηοϊ σα -- 
ἴπ ΘΔ ΘΟἾ5., 51 πη π|6 ᾿πσιι ὈγῚ Πα ἱει., οἰοϊαπὲ 

τἰξ ῬΕΙ͂ ΓῸ5 ρ885 ν]51}}}}65. οἰδτηθε. [πὰ π} 115, 1π 115 

Ἰοοῖβ., ἴῃ «ἰιῖ5 ἀΡουγάν εν, ρα π [ΘΠ εῖδθ 5ιι:8 νο- 

55 1α τ] τ 6 Πῖ65. ΓΠΒΡΕΥ ΞΈΡΕΙ ΟΠΙΠΙ ἴδοῖο δὲ 
1 ΟΠΙ 115. νἱοῖθ οἵη ἤδίπ τατ!αγθ {π|55] διηξ. 
ΝᾺ ΠΙ ΘΧ οαΪϑὰ5 οἱ πᾶ Π65 (βαρ! πὰς νόον ἰθοία : 

αἵ φοβιτατοπιιπὶ δὶ εἰν ϑίοποϑ νἷοοβ ΜΘ Πα 5 
αἰχτε, 

2096. 851ν6. σῖτα {115 ἀϑοθ πάθει πὶ ΔΙ εἴ πὲ5 
{185 56. ἜΧΟΙ πηΐ ἀάνεγϑιιβ Π δὶ βοϊθπίϊαμι, 5ῖνα 

Θσσιράαῖι5 [ΠΟΡῚ 1πὶ ἀϊα]δοῖῖοα αιαίαπι ρατ  οπ6 
γϑυΡουτιπ δὲ ΡγΟ] 6 πη ἴτ πὶ, ατι85 46 5 πε} 5 τὸ -- 
5 Ῥγοροβ 5 ἐϊἰβ ποις γὰοίαγα νυ ἀεπέιν, α]α] δὲ 

Ραπιϊοηηα ἀπιοῖαδ: ταῦ αι 5ου ρει) δϑὲ ᾿πηρίθαῦ: 
«ιῖρρο ἴῃ Ρἰατῖοὶβ., Εἴ ΘΈΡΘΡ ἰθοῖα,, εἴ 1π ΟΠ ι15 

ν]οἷ5 οἰαηογο πὶ δα] 1 θεῖ ΒογΙΡπιγα. Τάεῖροο ἃιι-- 
ἴδηι Πάθος Ποτὶ ορογίεε, {τα οἰαιηανις : ἔβθθοπ 
ΘΠΪΠῚ 5 δὶ {π|5 ᾿πίθγργθίθίιν, βοηαδὲ στιαίοοϊπαΐο-- 

πόπι, Ἐ]ΘαΪΘ ἁπΐθπι,, [)εἰὶ ἀϑοθπιδιίπι: 7ᾳ558 νΘΓῸ., 

{αοίιιπι ρτιδοερίμππ. ΟἸανηαν ᾿στταν Ἐβοθοη, πος 
εἶσι λογισμοὶ, χαὶ οὐ θείων μυστηρίων ἀποχαλύ- 59, ε5ῖ, ΜοΔΡΙ γι. ἐοτππηδπία γα οἰ παῖ π 65 δπι- 

ψεις τὰ διδάγματα τῶν Μωαδιτῶν. Καὶ ᾿Ελεαλή. 

Καὶ αὕτη διὰ τῶ γμάτων χέ ὅτ Ἢ ἢ διὰ τῶν πραγμάτων χέχραγεν, ὅτι Θεοῦ 

καταναισχυντοῦσι χαὶ κατεπαίρονται οἵ ἐχείνοις τοῖς 

μαθήμασιν ἑαυτοὺς ἐπιδιδόντες. ᾿Γοῦτο γάρ ἔστι μασι . Ῥοῦτο γάρ ἐστι, 

ὁ Τὰ Μ85. μ]εγῖψις οπληθ5. ΕΠ παρὰ τῶν 

τούτους ἡγεμόνων, παὰά τεοίε. 
«Υ εἴεγεβ φυΐπαις ΠΡτὶ ἀναλάξωνται. ἘΔῚΠ ἀναλα- 

Οὖντες. ΠΡ᾿άεπι σοπ] ποῖ χαὶ απΐς νόσειη οἱ 

ἴπ εξ. βεσαπεο. ϑιιθίπάςε Βορ. Γονεῖες θεᾷν 

πονηρῶν 

ουεὶ ἐνερ 

οὐήσωσι, 

ΠΙΆ Πα 5 6556 τηδη! δϑίο ἀδθοϊαγαΐ., ποῖ αἰ νἸ ΠΟΥ ΠῚ 

ΛΥ 5ΓΘΥΤΟΥ ΠῚ ΓΘ ΘΠ 65. τ Εἰ θαϊθ. Αἴάιιθ μεθο 

γΘΙρδα οἰαπιαν!ξ, 605 {π|1 δὰ 1115 ἀἰβοῖρ!] πὰ5 

τηθ ἴθι ἈΡΡΟΙ τη, δάνθγβιιβ Πδῖιπὶ ἱπηριι δ πίοι 

θὸπο, αὐ ποθὶ5 νἱήἤείαγ. ΕΔῚΠ οἵ 4111 Μ55. ποιήσου σι. 

Γ(οάϊςεβ ἔτεβ χαὶ ἐπὶ πάσαις. 

ΕΞ ΕΔΗ χέχραγεν Ἐσεξὼν χαὶ ἐλεαλὴ ἕως ἰχσσά. δε 

111α, χαὶ ἐλεαλὴ ἕως ἰσσσὰ, ἴθ ΜίΞ5. ποὴ γερουϊπαπίαγ; 

ὁΡ 1τάχιε ἀεϊεπήα [π4ϊἸσανίπια. 

τι. ον». ι5. 
3 

νη 

2 ὥστ. το. 



ΜεΡκιχοτο. ΠΠΤΆΠΠτι5. ΒΠ ΘΙ 0 Ἷ5 : 

με. ε5.35. οὐνίανὶς οἱ Μεϊο]ιςοάδφο. Ἐϊ 

οὐδ 

ἀθοῦθ, 564πὸ σοη γα διιηὶ οἰουνο. τιπο Θηΐπ 

βθηϑιπι ἱπάϊοαι 2)εἰ ἀδοθηβιι5., σοι ἀπίηλι5. δά 

5 Ρουθ γασιϊρία οἰαίις, Εἰ ]ασσώ. Ἐπὶ ν᾿ θεν 

6558 αοιη ΡΓΓΘΟΘρ τ}... ἴτηθ ὴ ΤΈν Θὰ θγο6- 

Ῥίππ “πη }] Θἔι πη ΠΟ οϑὲ : 566] 681 51 Π} ]Δ 10. 4τ|20-- 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΡΚΌΜ 

ἄδην ΕΠ θη ἴα οἴ σα νἱτα γἉΠΌΠΘπι : {πιὰ ρΓάνὰ 
ἀοοιιπηδηῖα ἃ ἁπΐπη0. ρΓάνγο βιρσοϑία,, δ 60] 
εἴ Θχοῖρὶ ιθαηῖ. Ἐδπὶ Ὁ] Οατιβα πὴ ἀἸοτα 1 οϑΐ διι- 

4. ὈΓὰ : Οπιπία ὑγαολία ὀχοίσας τι 51 {15 ΠηΔ]τι5 

τη σ βίου" Ομ  ΠΙΟΠ ] 115. []515. «δ οΟ ρ ΥἹ 5ΘΟΓΑΓΟΥΓ ΠῚ 

ΔΠΙΠ]Δ5., 566} ΔΟσι ΙΓ Γ1τ|5. ν [85 1Π5 11 π| π|ΠῈ πη θ]Θ οὶ 

ν  ἀδαῖι", ΤΠ. 6 η ἢἰ {1105 Ῥα ΠἸ τα} Δα] ο 5155 6] 115- 
ΒΙΟΩ πὰρ σι", ΓΌΒΘΟΘ 511 Ἰρ5ου τη. ὈΡΔΟΙἶα, 

Βοος 6δϑὲ, νἴνθηαιὶ σθητι5 ργδοίίοιιπι. (ὑοτθιπιμη ἐ6-- 

τοπήθηϊ 6]15 4 παϑὶ ΘΟΠΠΔ ΠῚ 5. ΘΙ 116. ἃ 5110. Ο0Υ- 

ΡΟΥΘ ΘΘρανα}ηῈ : 

ἘοΟἸ ϑϑϊἀυιιη θ. 8 ΠἸοτιιπ τιν, ἢ 6 Ιθ 60 Θὰ ρ 5 δίῃ! 

Τίαιιθ οἰαπιδι ΘΙ] ΠῚ ΠτιΠ 4558. {1061 ἸΠ 6 Π5 5[1|-- 

αἴπιμι εἰγοα νἱτῶθ γα ΠΟπ πὰ. Δ᾽ ταππι.. ΠΟ]. Ὡ} 

«ποάάδμ 511. δὲ] ρουϑιια θηδηι γϑυϊταΐθηι, Προ 

δὲ ἰρίτει" σατιϑα 6 α] απ οὐαὶ θα ποῖ, ιοε εἰὰ- 
τᾶν: ἔβοθοπ δὲ ΕἸΘα 6 πιάτο [ἀ55ἃ. 

297. Ῥγορίεν ἰοῦ ἱππδιι5 οα ιιαϊς οἷα-- 

4ιδπάοφαϊάδην. 41} σΟΡ ΡΟΣ 

γιαί. Τὰ Ρ]Θ  βήιιθ Ἰοοἱβ Πυπ}} 115. Βυ1 ἢ π|" ΡΙῸ σ6- 

«{«{ππ|ὸ Θπαῖπι ἔνι ἐμ ὶς ραιτῖς 

δἰ δαὶ, ἈἸλ γι} ΤιονῚ {15 ΑΡνΡα], φιατσιο 

οϑὲπὲ ἐμηιδὶ νεςσιγὶ 

ΡγΘοϊποιῖ. ΤᾺ ΠΣ ηλτ5. Τμ σαν... ἀρρθιίτι5. ααϊ 
ΒΘΠΘΡΑΓΟΠΙ 58 Ὀ5θυν απ, ΓΘΡΥ ΘΠ 05 6556. [κι- 

οἴτι5. ᾿σῖταν ΜΘ ΓΑΙ πη] 6 5, αὶ οατιδα Θϑῖ δὲ 

ΘΥ͂ΘΟ ΘΟΠΠἸΠΘΠΙΕ5. δὲ μιά !ος να, οἰδηγαΐ ὁ νο- 

εἰ ον οπθιι ἔβοθοη οἱ ἘΠΘαΪΘ δὲ 1α55ὰ. “πῆμα 

ἐὐμ5., μα, 

51{Π| ΟΒΙΘ ΠΑ ΘΟΓΙΙΠῚ., 4π| ρυθἸοία μὸν ρα πιθη-- 

Εἰὰ Πὶ ΘΧΒΘΟΜΙ διιητῖ. 1ὅὲ., (ογ οανιαϊς οἰαηιαὶ 

ἔμ 56. τιδητι6 αὐ δόθον. Ἐδὲ ἀπῖθηι βθσοι ἰδ 1056 

Ἰοοιι5 ἃ ἀτιεμη Τιοἱ 6 ΒΟ οι 5 ΟΡ Ρ 55.115, ῬΟΥΥ ΘΗΪῸ 

Ῥοίαῖι. ὙΠΟ Ραπι. ΘΠ) ΔΠΘ5ΘΙ1.,. 1π ΠΟ Πίθ μὰ. τῇ 

σοϑποϑοοί. 7 πὶ ΒΟΡΙΡ γα ΡΓΟΘΤῈ5- 

ἄνα, τ. “οηβοθηθνοῖ, δἰ] ποθ] απ : ιϑωένιν ἤας {ταν 
12.-:720. ἴρδῖμις απίτπαπι. δὰ τϑϑρίοῖας ΓΕΙΓῸ : τι60 σἰες ἰπ 

Θηιτιὶ ΟἰσοιΠι ) ἀσοιιῖ6 γδοίοτιθ. [τ πιοτείθηι ἐδ τθ-- 

εἰρθ.. τι [ον εἰπεῖ ςξοπιργοἰιοπείατι». 1116 αἰί ϑηι 

αἰαὶ : ιίασο, Ἰ)οηιῖπθ, πὸ ἀρρΓο]ιοπααξ πὲ 

« (οάεχ ππιι5 ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς. 

» Απε αἱ ἔγὸ5 ΠΡτὶ παραδοχὴν τῶν πειρασμῶν. [δῚ- 

ἄδην δ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου, αὖ απῖπιο «ἄνεγϑο. Αἱ 

«αἰπῆπο Μῆ55. ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. 

ΦΈ ΔΙ δοκῶν προέχειν. ΤἸθυῖ γείθγοβ προσέχειν. 

ἃ ἘΔΠῚ ἀποχείρωνται δὲ ἑαυτοὺς οἱονεὶ χόμιην, καὶ ἀλ- 

λοτριώσωσι, ΑΕ ποβίτί ααϊπίιο Μ55. αὐ τὰ σομίοχτα, τρία ' 
“ Οὐήϊοος. αἰϊψαος. ἐνδεικνυμένη ἀχρίθεια. Νος [τὰ 

5. 

σ 

ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

Θεοῦ ἀνάδασις, ἣ " ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς ἀπερα το τας 

ἔπαρσις. Καὶ Ἰασσά. Εἰ καὶ δοχεῖ γεγονυῖα ἐντολὴ 

εἶναι, ἀλλὰ κατὰ ἀλήθειαν οὐχ ἐντολή: σχηματι- 

ασμὸς δέ τις περὶ βίον ἀχριδείας, πρὸς πιθανότητα 

χαὶ παραδοχὴν τῶν " πονηρῶν ἀπὸ τοῦ πονηροῦ 

φρονήματος ὑποδαλλομένων διδαγμάτων. Διὰ τοῦ- 

το ἐν τοῖς χατόπιν εἴρηται, Πάντες βρυχίονες χα- 
ἐπ τὰ 

τατετμημένοι" ἵνα εἴ τις διδάσχαλος ἐν Ψευ- 
ἐΣ ᾿ " 

δοδοξίαις ἐξαπατῶν τὰς Ψυχὰς τῶν ἑπομένων, βίῳ 

ο᾽ ἐ δοχῶν “ ἔχειν ἀχριθεστέ ΐἷ αμελη- Ξ δοχῶν “προσέχειν ἀχριδεστέρῳ,, οἵ μεταμελη 
; ἘΣ ἅτ 

θέντες ἐπὶ τῷ τοιούτῳ διδασχάλῳ ἑαυτοὺς ἐπιδεδω- 
᾿ - Ἀ , 

χέναι, χαταχόψωσιν ἑαυτῶν μὲν τοὺς βραχίονας ;. 

ἅ πο: 
ὙΠ: ν 

χόμην, χαὶ ἀλλοτριώσουσι 

- - - ᾿ 

τουτέστι, τὸ πραχτιχὸν εἶδος τῆς πολιτείας. 

αὐτοῦ οἱονεὶ 
᾿ 8. “" » ε 
διότι ἄντι χεφαλῆς εἰσιν οἱ 

μ᾿ τὶ 
χεέρονται δὲ 
μὲ ΕΝ τς ΟΝ 

ποῦ ἑαυτῶν σώματος" 
εἱ βίαν. ἜΣ α τα Ὰ ὙΡΙΗΕ 

προεστῶτες τοῦ σώματος τῶν ᾿Εχχλησιῶν. Καὶ νῦν 
, ΕῚ ΝΥ ἊΝ: [ ΝΗ ,, ΕΣ ἫΝ ΝῚ 

τοίνυν Ἰασσὰ χέχραγεν" ὅτι δέλεάρ. ἐστι πρὸς τὴν 

τῆς ἀληθείας πιθανότητα ἣ κατὰ τὴν πολιτείαν ἐπι- 

δεικνυμένη “ἀχρίδεια- Τοῦτο οὖν ἐστι τὸ αἴτιον τοῦ 
Ά, Η͂ Ὁ “ ΓΞ ΟΣ ὀλολύζειν μετὰ χλαυθμοῦ, ὅτι χέκραγεν ᾿ΙΠσεδὼν, 

Ἐπ ας Ἷ 
χαὶ ᾿Ελεαλὴ ἕως ᾿Ιασσὰ. 

τῷ ἘΠΕ ν Ἀσ Ὁ ΤΕΣΙΣ ἊΝ τε . 
Διὰ τοῦτο ἣ ὀσφὺς τῆς Μωαδίτιδος βοᾷ. Ἧ ὀσφὺς. 

πολλαχοῦ ἀντὶ τῶν γεννητικῶν λαμόάνεται. τι 
- ἊΞ - - 5 ΄ ΄ 

γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἦν ( δηλονότι ὃ. 

Λευὶ τοῦ Ἀδραάμ), ὅτε συνήντησεν αὐτῷ δίελχισε- 
“7 ιν ΥΓ ΡΟ ΗΓ ἌΓ νυ ΄ 
δέχ. Καὶ, [Ἔστωσαν αἵ ὀσφύες ὑμῶν περιεζωσμέναι. 

Νοοῦμεν, ὅτι αἰνίσσεται συστεῖλαι τὰς εἰς γέννησιν 

. Τὸ οὖν πένθος τὸ ἐπιχείμενον Ε᾿ πουργούσας ὀρέξεις 

τῇ Μωαδίτιδι, αἴτιον γινόμενον τοῦ σώφρονος βίου; 

βοᾷ ἐπὶ τῇ ᾿χραυγῇ τῆς ᾿Εσεβὼν χαὶ Ἴ“λεαλὴ χαὶ 

Ἰασσά. Ἢ ψυχὴ αὐτῆς, φησὶ, γνώσεται. Ἤδη 

προχοπὴν τῶν τὰ προειρημένα ἐπὶ τῇ μετανοίᾳ 

πεποιηχότων ὃ λ' Καὶ, Ἢ χαρδία τῆς 

Ἔστι δὲ ἣ 
Ὕ εἰ Ῥ ν 

Σηγὼρ αὕτη, ἔνθα Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων ἐξελθὼν, 

ὄγος ἐμφαίνει, 

Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν ὅ ἑαυτῇ ἕως Σηγώρ. 

φθάσαι δεδύνηται. Οἱ μὲν γὰρ ἄγγελοι ἐδούλοντο 

εἰς τὸ ὄρος ἀναύαίνειν, χαὶ εἶπον αὐτῷ" Σῶζε τὴν 

Ψψης εἰς τὰ ὀπίσω, υ᾿ηδὲ ἑαυτοῦ ψυχὴν. Μὴ περιδλέ 

ατῆς ἐν πάση τῇ περιχώρῳ. ᾿ἰς τὸ ὄρος σῴζου, αή- 
4 ν ὃ , 

ποτε συμπαραληφθῆς. Ὁ δὲ εἰπε᾿ δέομαι, Κύριε, 
ἂν γι , ν 

μὴ χαταλάδη με τὰ χαχὰ, καὶ ἀποθάνω. ᾿Ιδοὺ ἣ 

τλΠ}Π10 Ροβὲ ἘΠ ὁ ὀστύς. Αἵ Ν95. ἡ ὀσφύς. 

ΓΑΕ ζαὶ 4ο ΠΡνὶ χραυγῇ τῆς. ΑἸ {τὸ5 οασὰ 115 

χραυγῇ τῇ. 

Ε Οὐδοχ τἰπτι5 οαπὶ οἰ ἐν αὐτῇ. ΠῚ «αδίιον ἐν 

ἑαυτῇ. απ Ἰοπρὸ ποβινὶ Μ95. χαὶ εἶπον αὐτῷ. ἘΔ1ΠῚ καὶ 
εἶπαν. [Πηἴτὰ συμπαραληφθῇ γὕγὸ συμπαραλειφῦῇ οοΥ- 
τοχίπατις. οααπὶ Οοάϊος 191 οἱ Β10}.} 



ΟΟΜΜΕΝΤ, ΙΝ 

πόλις αὕτη ἐγγὺς, τοῦ χαταφυγεῖν ἢ με ἐκεῖ. Οὐ μι- 

χρά ἐστι; Καὶ ζήσεται ἣ ψυχή μου. Διὰ τοῦτο ἐχλή- 

θη τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, Σηγώρ" τουτέστι, μικρά. 

Βοᾷ οὖν ἡ καρδία τῆς Μωαδίτιδος ἕως Σηγὼρ; 

ἥτις ' ἐπὶ τοῖς δρίοις ἤδη χεῖται τῆς Παλαιστίνης. 

Ῥὴν οὖν ἰσχυρὰν καὶ εὔτονον μετάνοιαν, ἢ τὸν βα- 

ρὺν θρῆνον, τὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς τῶν χαχῶς αὐτῇ 

πεπραγμένων, ἐνδειχνύμενος ὁ λόγος, τὸ διάστημα 

ἡμῖν ὑποφαίνει, μέχρι τίνος ἀκουστὴ γίνεται ἣ βοὴ 

τῆς "Μωάόδ. Καλεῖ δὲ ἢ μετάνοια, τὸ πρότερον ἐν 

ἑαυτῷ τινα βοῆσαι, καὶ ἑαυτοῦ συντρίψαι τὴν χαρ- 

δίαν ἔπειτα χαὶ ὑπὲρ τοῦ ἄλλοις ἀγαθὸν γενέσθαι 

ὑπόδειγμα, ἐξάκουστον ἑαυτοῦ χατασχευάσαι, χαὶ 

δημοδιεῦσαι τὸν τρόπον τῆς μετανοίας. Δάμαλις γὰρ 
τριετής ἐστι, τουτέστι, τελεία ἐστὶ χαθ᾽ ἡλικίαν. 

Ἧ γὰρ τριετὴς δάμαλις ἤδη τοῦ γεννᾶν δύναμιν 

ἔχει χαὶ τοῦ ὑπέχειν τὸν τράχηλον τῷ ζυγῷ. Ἵνα 

οὖν δείξη " ἴδιον τῶν δυναμνων ἐπιστρύφειν τὸ τετε- 

λειῶσθαι μὲν κατὰ τὴν τοῦ ἀνθρώπου ἡλικίαν, ἔχειν 

δὲ τὸν λόγον, δυνάμενον ὑπούαίνειν τῷ ζυγῷ τῆς 
ἀληθείας, εἴρηχε δάμαλιν τριετῆ. Ὃ γὰρ μήπω 

διὰ τῆς ἡλικίας τὸ ἐν ἀνθρώποις τέλειον ἐσχηχὼς, 

μηδὲ τὸν νοῦν ἀπηρτισμένον ἔχων, ἀλλ᾽ ἀτελής 

ἐστι διὰ σμικρότητα, οὐδὲ ἀπαιτεῖται τὰ ἔργα τῆς 

μετανοίας. Διὸ χαὶ ἐν τῇ Γενέσει τοῦ ᾿Αὐραὰμ. ζη- 

«οῦντος σημεῖον παρὰ τοῦ Θεοῦ, χαὶ λέγοντος - Δέ- 

σποτα Κύριε, κατὰ τί γνώσομαι, ὅτι χληρονομήσω 

τὴν γῆν; "εἶπεν ὃ Θεός: Λαόε μοι δάμαλιν τριετί-- 

ζουσαν χαὶ χριὸν τριετίζοντα" ἐν τοῖς τρισὶν ἔτεσι 

τὸ τέλειον τῶν ζώων χαὶ τὸ πρὸς γέννησιν ἐπιτή- 

δειον ἐκλεγόμενος. Τρυγόνα δὲ καὶ περιστερὰν χρό- 

νῳ οὗ περιέγραψε, διὰ τὸ εὐθὺς τὰ ζῷα ταῦτα τῆς 

γεννήσεως ἄρχεσθαι. 

᾿Επὶ δὲ τῆς ἀναθάσεως τῆς Λουὶθ χλαίοντες ἀνα- 
᾽ὔ ΕῚ ν᾿ ᾿ “ 

φήσονται. ᾿Ἀρχὴ εὐφροσύνης ἐστὶ τὸ χλαίειν καλῶς, 

χαὶ ἀναθάσεως χαὶ προχοπῆς τῆς ἐπὶ τὰ ἄνω, ἣ 

χατὰ Θεὸν γινομένη λύπη. Διὸ χαὶ ὁ ἀπόστολος 
“ εὐφραίνεται ἀπὸ τῶν λυπουμένων, δρῶν εἰς συν- 
αίσθησιν ἄγοντας τοὺς ἑαυτοῦ λόγους, χαὶ ἐνεργα- 

ζομένους αὐτοῖς τὴν χατὰ Θεὸν λύπην μετάνοιαν εἰς 

σωτηρίαν ἀμεταμέλητον. Οἵ γὰρ χλαίοντες ἐπὶ τοῖς 
ἃ - ἈΚ. - “- “- 

χαχοῖς ἔργοις, χαὶ ταῖς χαχαῖς “ αὐτῶν διανοίαις, 
ΡΨ φΦ, 3 “-» 

οὐκέτι μὲν χαταδήσονται, οὐδὲ εἰσελεύσονται εἰς 

ἘΤία αἴουίας (οπηθεῖ, οἱ 4111 ἔτε (ὐοάϊοοβ. ὅοχ με 

ἴπ οὐ 15 Δοριογαάτζαν, ΝΝ οἵα ἱπιουγοσαιομβ ἀρ ΓΧΧ 

Ῥοπῖζαν, πος τπσᾶο : οὖ μικρά ἐστι ; οππε μαννα ει 
Βεά ποο Πιισαῖς πὶ ΒΕρῚ5. 515 (ΟΊ οΙΡιι5, πεσ πὸ5 ἵπὶ 

ποβίχ5 ἴα] δ πὶ ποῖα πὶ ἱπν ΠἾ Π1115. 

᾿ (οαἴοο5 ἀἸτάποῦ ἐν τοῖς ὁ ἐν 

ΕΒΛΙΑΜ ΡΆΟΡΗΒΤΑΜ. ΠΟΑΡΌΥ ΧΥ. 800 

μας πιαΐα., εἰ πιογίαγ. Εοοθ οἰντίας ἰμθα ῥΥῸρο 

ὁδί, μὶ οοπἤιρίαπι 660 ἢ. Δοπποράτγνα 6513 

Εἰ νίυοῖ απίηια πιοα. Ἐάτα ΟΡ στη νοοδίμμ εϑὶ ἐδίωώ. ν. 22. 

ΠΟΠΊΘΗ τ} 15, 5650} : πος 6δῖ, μάγψά. ΟἸαπηδξ 

Ἰσίταιν" σου ΜΙ Δ 1415 πβήιιθ ἃ ΒΘΡῸ 1, 485 ΠιιπῸ 

ἴπ Ῥαϊαϑιϊηο πίθριι5 Ἰασθῖ. Βιγθπιιαπὰ ἰ[τι6 ἃ 

εἰοασθμι. ρα ΠΙ ΓΘ Π Δ ΠῚ, 51 ν 6 ΘΛ πὶ [ΠΟ 11} ΟΡ 

50 γιὰ πιὰ] λοι γιπὶ Ὀ] ασᾶπη δ τη}. Ὁ]} Οστ]05 

Ῥόπθη5. ϑουῖριανα,, ΠΟΡῚ5 Ραιθίδοιε ᾿πτθυν!] τη}, 

δ) 4υοά τιδάτια ὀχαιιάτειι5. 65: ΜΔ 15 οΙαμπον.. 

805 Την ΑΓ ἁιιῖθ πη ΡΟ ΓΘ ΠΕ]ἃ 5 αΐ 415 ΡΥἶτι5 πὶ 56 050 

οἰαπιθῖ, σού πὸ ϑύπιπὶ σΟΠοΡ ΔΕ : ἀεϊπάθ οεϊδηι τις 

Ρα πἰτθπεῖα: 5188 πηθάτιηι Δι Ἰοπ τι π ΘΌΓ ΘΕ, ΘιιΠ)- 

{πὸ ποίιιπι οἰοῖαι, αὐ Ῥθοπιιπὶ ΘΧΘΙΉΡ ΠῚ 4}115 

ΡΓδϑίαπάιϊιπ). 7 ἐἐεῖα ἐπῖπι ἐπα δεὶ., οο εϑὶ, 

Ρονίδοια 6ϑὲ, ψιοα δα φίατοιη αἰπποῖ. ΝΆΠῚ {πὰ 

νἰτ]α [δπν σΘΠΟΡΆΓΘ., Ἰυ9Ό 416 ΘΟΠ τι πὰ σαι θη] 6 6 

Ῥοίοϑβί. Ταχιιθ αὶ ἀοοθαξ [ἃ ΘΟΥΆΙΠῚ , 411 σοπνονιὶ 

Ῥοβϑιιπέ, ῬΓΟΡΥΪα ΠῚ 6556.5. χ: Πα πιὰ πὰ δα 6 ΡοΥ- 

[οετὶ οἰηξ δὲ δι], ΡΟ] θα π4π|6 γᾶτοπο, 41ἃ 56 

γον ται5. [πρὸ 500] σον ροβδίηϊ, ἀἰχῖι ν] Πα] ηὶ 

«εἰ πιαπι. Οὐ Θηϊπὶ Ρ6ν εἰαἴθπι ΠΟΙ 1) 55 Θ Ή 1πι- 

τὰ5 δοὲ Π ΠΠΔ Π ΠῚ ΡΘΥΓΘΟΙΟΠΘΠῚ ; ποοάτιπι ροβϑί οι 

πιο η ἴθ πὶ ρου δοίδηι , 56 ἱπρθυ δοιτι5. ὁδὲ. Ὁ}} ΩΝ] 

πογθῖη τοία 6, ΠΘήτι6 ἃ} 60 Θχ σαι η π)" ΡΟΣ ΠΙ ΓΘ Π-- 

εἴα: οροῦὰ. ΟὐδριΌΡΙΘΡ δὲ ἴῃ Οοποϑὶ ΑΡρα πὶ ἃ 

Το 5σπαπι ΓΘ] ΕΠ] Ὁ πίθ, οἵ ἀϊοθηῖο : 1) οπιίπαίοι" σε 

Τροοπιῖπθ, ηιιοπιοεῖο 5οίαμι τ 6 πμοωγθαϊιαίοιι [6.7 

6556 αὐοοερίπγιτ 9 Τλδιι5 ἀἴχῖε : “Τοοἶρο πιϊ]εὶ γι- 

νοποάπι ἱγίπιαμι δὲ ατίδίεπι {γί πιτίπι ᾿ αὐ} ρ6. ἴῃ 

αὐ θα. ἀηπἶ5. ῬΘΡΓ ΘΟ ΠΟ πότη ΘΟπϑε Πι6] γα: ἃ ΠΙ πη - 

Παπι., οἱ ᾿Δοπθᾶπι σϑπθγδπαϊ [Δου]ταΐθμι εἰ ρα. 

9. 

δϑά ταντανὶ οἵ οο μη] νο5 ΠΌΠ] τὰ ΡΥ ὩΘΒΟΥ ρ518 ἴθη}-- Πρί εκ. 

ΡοΥῖ5. δραιτίαπι,, φιοα [ιδθο ΔΗ ΐππα]α βΘ ΠΟΙ ΓΟ 5ἰα- 9 

τἴπι ἱποιρ πῇ. 

“08. 1π| ἀδοόπϑῖ απῖοπι [ει  έτιιες ἀϑοθη-- 

«οπῖ. ἘἸοῖτ5 θοπιια [π᾿ ΠῚ 651 [8 1120 ; Οἵ ΓὙἸ5111|8, 

4πιᾶ5 δθοιιπάτιηι ΠΘῖιΠ] 65: ΠῚ {{π|Π| ΘϑΓ ΒΟΘΠΒ115 5 

οἱ ο͵ι5 χαΐ δὰ βιροῦπὰ ΠῚ Ρ ΓΟ ΟΒ55115. Οὐαι ΠΟ ΓΟ Ι 

εἰ Αροβίο|ιιβ [οί οτιδᾶ ΘΟΓΡΙΠῚ » 4υὶ [πϑυδηξ 2. ο).7.9- 

δομ γιατ , οατὰ νἱἀθυοῖ 605 διι9 ᾿ρ51115 ΒΘυἸ ΠΟ ΠΪ- 

Μὲ5 αὐ διιουιπὶ ἀ ΘΠ οἴου πὶ σΟΠΒΟΙ ΘΠ Ϊὰ ΠῚ [{|556 

Δαάποίος, δὲ δά δαπὶ 418 ΒΘ Π πὶ Τ)θιιπὶ 65. 

αὐἰσε απ ἱπάποῖοσ,, νἱἀθ!οθε δα ματοϊτοπείδηι δά 

ϑαϊαΐοπι παι ροπιεπάδμ. Νὰπι 4] Ἰυιροπε ὁ» 

κ (οᾶοχ πἀπι5 τῆς Μωασθίτιδος. 

ὁ ἘδῚ ὅτι ἴδιον. οκ ὅτι ἵπ Μ55. ποπ σϑρουϊταν. 

»» οἴογες {πάξαον ΡΥ εἶπεν δὲ ὁ, 

« Ἐδιὶ οὐφραίνετο. Αὐ Μ55. υϊπάαο εὐφραίνεται. 

ἃ (οαϊοοβ οπαπο8 κακαῖς αὐτῶν. ΕΘ ἑαυτῶν. 



Ῥκαί. 
1ῶ. 

ΡΞαὶ. 2.2 

δ0. 

δ10 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΣΝ 

Ῥγανα Ορθνὰ,, δὲ Ὁ] βου βὰ5. δι1λ8 ΘΟΘΙ ΔΙ ΟΠΘΒ . 
ΠπῸΠ ΔΠΊ}] 115 ἀδβοθπθπε, ΠΟ ]πῸ ἱπογ  Ἰθη αν ἴπ 

ΤΠΠΠΠὰ5. ΤΟΥ 80 ῬΑ ΓΟ5 : 56] ἀβοθπάθπε, θὰ {|20 

βϑοιπάτ Π)θ ΠῚ δὲ ἐν Ί5. 11 Τὰ πη τὰ πὶ Δα ΠΉ] η]-- 

οὐ] φαοάαπι τιϑὶ, {πὸ Θν μπὲ 56 ϑιιβΗ} οἱ αἵ- 
[0]].πε. ΟἸαπιαὶ ααΐθην σοηίσγεϊῖο οἰ σοποιιο5ῖο. 

ΘΘΙΙΗΟ ΘΠΪπΠὶ 41 Γϑάαγσι! οἵ ΟΡ] γσ ., ΘΟΠΙΘΡΙΣ 
ῬΓΑν ΔΗ ΠΙΘΠΙΘΠῚ , δὲ σιάδι 0. σΟΘ Τα ΠΟ Π 65 
ΨΊΠΟ56 ᾿Π51185 Θχασῖταϊ δὲ σοποιε. τ ᾿ρ5:0 4π]- 
ἄδπι ΤΟ] πεῖν γΔ Ἰ οἰ ἔει5., 56 ΠΙΘ τὰ ὙΘΓῸ {π|ὲ σ8 Πᾶ 

511 ἹπεΡ ποδί. Οταγε (γ᾽ σοπίγπιην οἱ παιηνἷ- 

{αίιιπι Π) 65 τιοτὶ ἀθερίοοῖ. Νᾶτη ρϑοσαπα! Πα τι 

ϑίδητο,, ΠϑοιΠι ΘΟΠοῖιθ5ο, ποάπο ΠοΡιιπὶ ρθοοὰ- 
τονο5. ΠΟΙῸ6 ἀβοθηάθηΐ δα βιιρθυϊογα ; 56 ργᾶνο 

αἰοοια σοπίγιο., οἵ ἀηϊηγα ν᾽ {1 ΘΟΠΟΙΙΒΒΙΟΠΘΠ) 

ἀπαμηάαπὶ οἴ ῬΟΡΕΙ ῬΑ ΠΟΠΘῚ Ὁ ρϑυνοῦβα. ἐο- 
διηαῖα ραιθηῖθ, ἁπἸταν ΟἸΆΠΙΟΥ", ἃ δου πὶ 4] 

ἀὐιάππιπε τ 1 6 1. 
200. «“14τπια Τίοῦτίην εἰοδονλία ογῖξ. ΝΝἸνΟ Γι πὶ 

ἀάια [αἰῶ ΟΡ πο ηἶβ5., αὐ. ῬΥΪ5. ΑΙΓΔ μὰ. οἱ 

ἀΡαπ δ ἤοθαι δ δουιιηὶ ΡΥ ΠΊΟΙΘ ΠῚ 41} Θὰ μ δχοῖ- 
Ρίορθαπε, 6 τηϑάϊο, ἵπάθ1, το] ]δῖιν, δὲ ἐδϑουία 

οὐῖτ. Οὐοα 5ἱ ἀαγοῖνν νἴμι Παι]}115. ΠΟΒΉΠΪ5. ΠΟΒ56 

ΡῬόϑδοΥ ἴπ46 νυρὶ ὁσοαβῖο, αἰ τα ᾿ἱπι6}Π5 ὁπ εῖαπι 
5ΘΠ5115 ῬΓΟΡΠΘΙΟΙ ΒΟ] 1π|5 ἀββοιθ 6], Θὲ ΠΟΙΆ Πιι πὶ 

5 σα  ΠοαΠ]οπθ ᾿Ρ515. ΓΈ τι5. ἀοοοπημπιο αηαϊ. (- 

. τονα πὴ ἀπὲ 1 ἃ τ85 γ [ΒΟ ΠΟ ΠῚ5 αιιὰ 4πὺ5. ΠῸ 

ΠΝ Πεῖ5 ἃ 56 Ῥᾶβίθβ Πα, ΟΠ ναυϊὰ εϑὶ εἱ αὐ- 

νοιϑα,, ἐβί πὸ ]16ηὰ ἃ 11 ἀ]τια., “τιὰπη ΤΠ) Ομ ἴπτι5 

ἢ5, {αὶ ἴῃ 56. ογοάτιπε, ἱμηρθνεῖς τ Ῥόῖιι Οἰ]τι5 ὅθ 
Η 5 πε χες Ε Α 

όσα ἡ. τή. {Ἐ]57115 [πουῖτ αἰσπαῖαθ, Παθεὶ ἴῃ 56. [Ὁπΐθηι 

ἀάτι85 58 Π16 Π 115 ἴῃ Ὑἰ τὰ ἘΘΓΘΓΠΔῊ]. Τα αὐιΐθιι || 

ἁ΄υα πηὰϊὰ οϑὲ οἵ ΒΙΏ1]}1 [ἀοϊθπα, τὰ Ἰὰς 181] 

ἃ] πι αἰδὶ ωπαπι,, {πο δὲ ᾿ρϑαπὶ πὸπ ουῖτ. Ηοο 

ἐδ ἀπίπια ΓΟΠΙΡΟΥ ΓΙ. ΠῚ ΠᾺΠΟ δὲ ΟΟΥΘΘΠῺΘ ΠΊΆΡΟΟ- 

βοθηΐθιι πλΠᾺ] 9]ουίαπι 56 48] Θἀοοίοθ, ΒΟΥ ΠΟ 

41 δὰ5 {υαϑὶ ἰνυϊσαθαξ, γαδίαϊο ἃς ἄεἸεῖο,, οοη- 

[δῖα ᾿πηπηανοθβοθηῖ. Δισηφιαῖϊά δὲ οἷο σαὶνατιάα 

ἐσὶ 9 ϑουῖρίαγα οβίθθ 1} [ΠΕ ΠῚ 6556 5 αΐ ΜΙΟΔΡΙ 5 

Υἱϊβ φυϊθυβάδηι ἃο γἱτδο ἸΠ5 ἘΠ ππ|115 βαϊνα δε, ἀτατιθ 

αἰδοῖ ρ!ῖπα ἀβρθυΐονο ρου ποαπαν (Ϊ 5α] θην. Νὰ πὶ 

{πιά Ρεγιϑὶε Μοανιιὶς, εἰ, Νοῦς ρμογίδῖς, οἱ 

11ὰ φαφοῦπαιο ἀϊοῖα. δπὶ ππιο 60. ΡΘ[Θυ πη ταν, 

ἀποα ἰδέμοθο ῥργὸ {ΠΠ1π|5. βα]α 6 ἤδπι. πιάσαι ἐπίπι 

“«{γτανας. Οοπβοαιθηταν 5] [6 ΠῚ δηρὸν ναϊίθπι 
ΠῚ γΘΙῸ ΠΟΥ ΟΟΥ Ρυΐογοβ φαϊάθαι Ποῖ διὸ : 

Ρααϊτθη5 πὸ 65ῖ, Ρἰαθα ΡῈν Ασαθὰβ ἱπάποθπάδ. 

5 ἘΔ πρὸς τά. Αἴ Μϑ5. πρὸ 

τὶς Νῖξα. οπποβ. ἘΔ ὑγιαίνοντας. 

ν. 4ΜῚ γχόρ ΕΊΞΕΣ ϑηιαα ἐχτρέφει. 

» δος ῖξς. ταϊι χαὶ ἀγωγῷ. διαίζηι Δ15-. 

τον ἐχτ 

ὉΠΊΠΟΣ. 

5. 

Ὦ 

Ε 

Β 

ΒΑΒΙΠῊ ΜλαΝὶ. 

τὰ ο πο 

ὃ 
δν ὃ}ὰ τ 

' τὰ χατώτατα τῆς γῆς ἀναδύήσονται δὲ 

ραγωγία τῇ “ 
᾽ ᾿ν 

λύπη κχ χεχρημένοι. Βο Κ δὲ σύ 
ἘΝ 

ΥΡΕΜΕΣ ΜΙ “4,,,, 
προς τὸ ἄν ὑψώσει τῇ χατ 

ὕντριμμα χαὶ συσσεισ 
Ὁ γὰρ διε ἔγξας χαὶ χαθαψάμενος ΧΛΩΣ συντρί 
ὃ πονηρὸν φρόνηυα, χαὶ οἷον σάλον τινὰ τοῖς λο- 

ἰπμῖς τοῖς χαχῶς ἐμ πεφυκοσιν ἐμποιεῖ, πρὸς τὸ 
Γ λὶ - - 

τοὺς μὲν ἐκριζωθῆναι, τοὺς δὲ Γ ὑγιεῖς λόγους ἀν- 

τεισαχθῆναι. Διὰ τοῦτο Καρδίαν Θυντεξ με ε νὴ 

χαὶ τεταπεινωμένην ὃ Θεὸς οὐχ ἐξουδενώσει. Συνε- 

στηχυίας μὲν γὰρ χαὶ μηδέπω διασαλευομένης τῆς 

ἐν τῷ ἁμαρτάνειν ἕξεως, οὔτε χλαύσονται ἁμαρτά- 
“ τ ΘΟ ᾿ νας δ 

νοντες, οὐτε ἀναθησονται προς τὸ ἄνω συντετριμ.- 

᾿ δι - - ᾿Ν ΄ Ἁ « Ἁ 

μένης δὲ τῆς μοχθηρᾶς διαθέσεως, χαὶ οἵονεϊ σει- 

σμόν τινὰ χαὶ κλόνον ἐπὶ τοῖς πονηροῖς δόγμασι τῆς 
ὙΗ͂Σ ἈΟΘΕΣ δ 

ψυχῆς πα αθούσης, ἀχουστὴ γίνεται ἣ βοὴ, ἐπ᾽ ὧφε-- Ἶ ὅ 
λεία τῶν ἀχουομένων. 

ἢ 
νοῦ. χαὶ χαθιχέσθα!: 

3 

τῆς διανοίας 

ἐφαρμόζεσθαι τοῖς 

ινόμενα. Πλὴν ὅτι 
ΠΣ - 5 , 5» ν ἴ9. ᾿ 

τῆς ἀναπαύσεως, ἔτ᾽ οὗ ἔχτρεφε 

σημα 

᾽ 
ν 

π᾿ αὐτοῦ ποιμαινομένους " χα “ [. - ς- [Ὸ ἢ Ἐ 
ς ὃ 

ἢ Σὲ 
δίδωσιν ὃ Κύρ τος τοῖς πιστεύουσι 

τ 
τὸν. οὗ ὃ χαταξιωθεὶς πιεῖν, ἔχει ἐν ἑ 

ς ἁλλομένου εἷς ζωὴν αἰώνιον. Οὕτω ΓΟ τὲ .“ { 
ΤΣ “ (ἢ“ 

«6 Ὡ ς 
͵ 

ον ἫΝ αὐδενὸς ἄξιον τὸ ὕδωρ τοῦτο, ἅτ! ο »ἥ» '΄φ'ὰ ῷυ [Ὁ ὅν « 

ἢ χόρτον ὀτρες » ὃς χαὶ αὐτὸς οὐχ. 

“ἢ ἐν 
βρν τς ς πὶ δὰ τὰν , ᾿ 

τιν. αἱ Ψυχαὶ, αι: τὴν προσχᾶιρον ταυτὴν χα! ἧς Ε 
. ᾿ ΕΗ Ἐας τε ἐρΣ 

ταχὺ μαραινομένην τοῦ χόσμου δόξαν πεπαιδευμέ-- 
΄ -- 

ναι, ταχὺ ἀπανθήσουσι, τοῦ οἵονεὶ ἄρδοντος αὐτὰς 
“Ὁ ἐτϑΣ , ᾿ ΙΓ “ τὰ 
λόγου ἐρημωθέντος. Μὴ χαὶ οὕτω μέλλει σωθῆναι : 

Δείχνυσιν ὃ λόγος, τι μέλλουσα σώζεσθαι ἢ Νωα- 
- - ᾿Υ ᾽ "» - 

ὅϊτις, ὁδοῖς τισι χαὶ ἢ ἀγωγαῖς σωθήσεται, χαὶ ταῖς 

ἐπιτ πονωτέροις Ἢ παιδεύμασιν ἐναχθήσεται εἰς σωτη- 
ρίαν. “Τὸ γὰρ, Ἀπολεῖται ἡ Μωαέττις, χαὶ, Νυχτὸς 
- α΄ς Α Υ̓͂ ΨἊ ᾿ Ἀ Υ̓ 

ἀπολεῖται, καὶ ὅσα ἄλλα εἴρηται, πρὸς το το ἔχει: 
"ἢ ΑἿ .«“ Ὁ , 

τὴν ἀναφορὰν, ὅτι ταῦτα γίνεται πρὸς τὸ σωθῆναι 
ΕΣ 31;. “Ὲ Η ΔῈΝ ᾿ ς 

αὐτήν. ᾿ἔπαξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Δραθας. Οἱ 
Ὁ ΠΥ " ῈΣ ΝΣ ἐπορ ἂς “ ἑῷ 5 
μὲν γὰρ πρότεροι διὰ τοῦ χλαυθμοῦ σωθήσονται 

οἱ δὲ τὴν ἀμετανόητον χαρδίαν ἔχοντες, διὰ τῆς 

ἐχ τῶν Δράδων ἐπαγομένης πληγῆς. Ἄραδες δὲ, 

ἔγοβ ἐναχθήσεται. ΑἸτις. συναχθήσεται. ἘΔΠΠ αὐτὰ Ἀορ. 

Ρτίπιο ἀναχθήσεται. 
ο Ν οἴογος ἀπαίιον ΠΡυῚ οἱ μὲν γάρ. Ἐάπὶ οἱ μὲν 

ουν. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. ΙΝ 

οἱ ἑσπέριοι. Ἢ τάχα “ αἱ ἐοιχυῖαι τῷ σχότῳ δυνά-- 
μεῖς Ἄραδες ἐνταῦθα προσαγορεύονται" δι’ ὧν ἀπο- 

στέλλονται αἱ παιδευτιχαὶ πληγαὶ τοῖς τὴν ἀμετα- 
γόητον καρδίαν ἔχουσι. Συνῆψε γὰρ ἣ βοὴ τὸ ὅριον 

τῆς Μωαδίτιδος τῆς Γαλλὶμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὖ- 

τῆς. Τὸ ὅριον τῆς Μωαόίτιδος Γαλλὶμ. ὠνόμασται. 
Ὅ ε ΓΟΣΑ Ζ Ξ,ν } Ἐπ 5: (ἢ 
ως ἘΠΕ ΕΨΕΕΡῈ ΕΈΡΙΟΡΈΡΥΣ ἐπώνυμον τῷ Ὧγξ 

ΟΝ ἡ, 
μογίκῷ ζώῳ χαὶ ἀρχιχῷ. Ἐπεὶ οὖν τὸ αὐτὸ δύναται 

χαὶ πέρας εἶναι “χώρας χαὶ ἀρχὴ, τὸ ὅ ὅριον τῆς 

Μοωαδίτιδος νῦν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὴν προσηγορίαν 

εἴληφε. Καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς πάντα πεπλήρωχεν. 

Πάλιν τὸ ὕδωρ ᾿ διδασκαλίαν λέγει, ὅπερ αἵμα-- 
τι 5. -. “»Ν ν Ἰ ς , , 
τὸς εἶναι πλὴρές φησι, διὰ τὸ ἐνόχους θανάτου γί- 

νεσθαι τοῖς διδασχομένοις τοὺς χαχῶς χαθηγουμέ- 
σι 5 Γ αὶ βωοὶ ὁ , , Ἢ 

νους. Ὥστε εὐχαίρως περὶ τῶν εὕρω λόγων καὶ 
5πολλύ ΦΕΡΕ ΌΤΙ ἀπολλύντων τὰς ψυχὰς χρήσ 
δητῷ τῷ λέγοντι" Τὸ δὲ “ὕδωρ τὸ ἀπε πλη- 

ἢ ποτὲ τ' ᾧ ὅ προφητιχῷ 

σθήσεται αἵματος" ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Δεηδὼν Ἄρα- 

ας, καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωλό, τὸ " μὴ υε- 

ταθαῖνον ἐπὶ τὰ χρείττονα, ἀλλὰ μεῖναν ἐν τοῖς 

μὴ εἰσερχομένοις εἰς Ἐχχλησίαν Κυρίου. Σπέρμα 

τοῦ Μωζό. Οὐχ εἰσελεύσοντα: γὰρ Μωαδτται εἰς 

᾿Εχχλησίαν Κυρίου ἕως δεκάτης γενεᾶς, χαὶ ἕως εἰς 

τὸν αἰῶνα. ᾿Εξαίρειν ὃ λόγος ἀπειλεῖ, ' ὅπερ σπέρ- 
μα τοῦ Ἀριὴλ ὀνομάζει. ᾿Αριὴλ᾽ τ ας ἕρμα 
γεύεται παρ᾿ Ἕραίοις. Τοὺς οὖν φονιχοὺς καὶ ὃ 

Κύριος ἐ ἐχ τοῦ διαδόλου γεγενῆσθαι λέγει, ἐν οἷς 

πρὸς Ἰουδαίους διαλέγεται, ΠΡῸΣ αὐτῶν τὴν χατ᾽ 

Ὑμεῖς ἐχ ἢ τοῦ 
}} ἢ 

τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ φονῶσαν προχίρεσιν " ὅτι 
ΡΕ Ἐας προς, ἢ ἐκ) τὰ 

πατρὸς τοῦ διαδόλου ἐστὲ, καὶ 
5 

ὑμῶν ποιεῖτε, ᾿Εχεῖνος ἀνθρωποχτ τρνῦς Ἐρ ἀπ᾽ ἀρ- 
χῆς. Σπέρμα μὲν οὖν Μωὰδ, βῖ 6 οστάται τῆς 

᾿Εχκλησίας. Σπέρμα δὲ ̓ Αριὴλ, οἱ" χατὰ 

φῶν φόνον πνέοντες, χαὶ διὰ τῶν ὀλεθοί 
τὸν θάνατον ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν ἐμποιοῦντες, Μετὰ 

δὼ 9 “ σοὶ “ 3, Ὁ ἦν κε ταῦτά φησιν, ὅτι Τὸ χατάλοιπον ᾿Αδαμὰ, ὅπερ ση- 
΄ - ν πῆς 4. ὩΣ 05. Ν ἢ, κ - μαίνει γὴν τὴν παρθενικὴν, ἀφ᾽ ἧς ἐγένετο τὸ σῶ- 

μα τοῦ ᾿Αδάμ.. ᾿Αποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν, 

τουτέστι, τὸ κατάλοιπον τῶν ἀνθρώπων, τῶν τὰ 

ἀ Ἐδ1 εἰ φπαίαον Μ,55. αἱ εἰκεῖσ: τῷ. Ηΐης ἱπίεν- 
Ῥτεβ, 7} απιϊίαγίπεν" ἀπδϑιιδίς ἐεπενῖς. Αἴ Βιος. Ξεσαπ- 

ἄιι5 ἣ τάχα ἐοιχυται τῷ, ἀμ ξογίε νἐγειίες τεπεῦγῖς οἷς 

γεϊΐες. ᾿ 

Ὁ [πὰ αἴτοσιε (01. δὲ ἴπ Ἀδρ. βθοιιηο Ἰορίξν τὸ 
χωρίον ὑτὸ τὸ ὅριον, "δ 0 “ῃοανΡιια ς. διαϊιτα Ἐ1| πε- 

τοῦ φρέατος ἐλείυ., πδήι6 εἰ μιείδιιπε 

4πῖρρε 

πήρωχεν ἕως 

ΤΕιάπι. ϑεὰ 11, ἕως τοῦ εἴς., Ἔαραπχίπηιιβ - 

«πώ ἴπ Μ,55. ποῖ ἱπυθπαπέιτ. 

ΕἾΝ οκίεν Βερ. 5εοιπίίις διδασκαλίαν ἔ , ΔΙοχ ἴάεπὶ 

ΕΒΑΙ͂ΔῚ ΡΒΕΟΡΒΕΤ ΑΒ. δ11 

Οπίογιιπι Αγαθο5., οσοϊἀδμία θβ. Αἰ ον υἱρίμτθ5 

ΘΠ ὈΓΙ5 βί μη !]65 μος ἴθοο ἀϊοσιππίμν Αὐαθ65 : 4π|ὰ- 

γα Ορονα ΕἸμθπ λίνῖοο5. Ὑἱ πα σθϑάιθ Ρ]ᾶρος ἴῃ 

δο5 4πογπι οῸΓ ρα ΠἰΓοπεϊαπι γ ίασῖε , ᾿τηπαϊτταπ- 

ταν, Ῥογιϊσὶι ὁτῖπι οἴαπιοτ αὐ ἐετπείπαιπι ἢοαδι- 

εἰαἰς Θαϊἶπι, οὐ εἰμϊαίτις 6}μι5. Ομ πηατη Μοᾶ- 

ΒΙΠ 15. νοσαΐαμιν οδὲ (8}11π|. θεὰ Πχῖα ΠΟΙ 5 
ἱπιορρυθιδ!οπθηὶ ἰάθη ναϊθὲ ἴηι ἀγίείίπα πε , 

ἀδϑιπιῖο ποιηΐπθ ἃ} ἈΠΙΠΙΔ]Π ΡΥ πεῖρα δὲ ἄπιοθ. 
Οἰιοπίαιι ἰρίταν ᾿άθ πὶ ροΐθϑε ε5568 [1η15.. δ 1Π11Ππ|ΠῈ 

γορῖοπὶβ, πιιπο ΜΙΟΔΌΙ 15 τοῖο ἃ} ἱπ| 10 ἀρρεὶ- 
Ἰαϊποπθ πὶ ϑιιὰπη. ατιχῖε. ἘῈ αἰπ]αῖιι5. 6715. Ομ πὰ 

πη ρ ον ες. ἥ 

300. Βαγϑιι5 ἀπὰπὶ γοοαΐ ἀοοΙνΙΠᾶ ΠῚ : Π4ι8Πὶ 

αἰ 6556 5 ΠσΊΠ6 ΡΟ ΠΔΠῚ 5, 4061 Π1Α}} ΡΥ ΘΡΟΘΡΙΟΙῈ5 
τοὶ 5ἰπε πη Ρ5 ἀἸβο ρα ]ονιιπι. Οὐτᾶρο 46 βου Ὠ θ 115 

ΟΑΡΌΤ ΧΥν. 

Ἔχ  οϑὶβ, δὲ 4] πὶ ππὰβ ρθουν Ἰ πηιιηξ 5 οαπὶ ἸΟ 6 5, 

τππ| ΟΡΡονγίπη6 του ῖ5 ΡΓΟΡθ ῖοα βθπίθ πε 5 485 

ἀἰχῖε: φια αμΐϑηι ΤΠ εοΡοπ τορίεὐ τι σατπιβιῖπε: 

ἐπάποαπι δπΐπι σίρε Πεεῦοπ ἄτανας, εἰ ἰοἰϊαπι 

δόπιοη 7οα!», αιιοι παϊπῖπηθ ἔλα Πβ 1} δα πο] ]ογὰ 

5ε πίοι 605 {π| πη ἱπσγθαάπιηίιν ἴῃ ἘΘΟΙ βία πὶ 
ΤΟ ΙΪΠΙ , ΓΟ πη πϑῖ. ΤΟΙ] δἴτιν βειηθη ΜΙΟΔ : δοα- 

Ῥῖτ85 Πα π6 ποη ἱπίγοῖθαιπε ἴῃ ἀοπηῖπὶ ἘσοΙ 6ϑίᾶ πη 

Ὀϑίπι6 αὶ ἀδοϊ πιὰ πὶ σΘ ΠΟΥ ΠΟΠΘΠῚ, δὲ π5Ή1|6 1π 
ϑέδοιτιμ. [ἃ Θουρίαγα σΟΠη μη Πα ταν ΘΧτΘΡ ΠΝ ηὰ- 

{πὰ 11 : (πο Ξϑιηθη Αὐ]θὶ νοσαϊ. ΗΡγοοῖ δυο πὴ 
ΑὙἿἸΘΙ ΠΟΠΉΪΠ6 ᾿θοπῖβ ἱπέθγργοία ει". ὅ8πὸ εὲ Πο- 

ΠΝ Πτι5 ἴ056 Αἷξ ΠοιηἸ οἰ ἀα5. δχ ἀϊαθ 010 6556 παΐοϑ, 

ΠῚ Τυιάδθο5. ἈΠ] αι", ΘΟΥΤΙ ΠῚ ΠῚ ΠΊ 111 ΠΠΟΓΕ5 

᾿ρϑῖπι σα ρίτιπη νἱάθηβ : 705 δα ρμαίγο εἰϊαϑοῖο ὕοωι.8.ή1. 

δπίϊς., ΘΕ Ορθγὰ ῥρδῖγὶ5 [Δο ε15. 7116 ποπιϊεϊάα ἐγαΐ 

αν ἐπιίεῖο. ἘΠ᾿ φαϊάθιη ἀδβουίου 5 Ἐο  θϑῖδθ 5ΘΙΏ ΘΠ 

51π ΔΙΟΔΡ : 566 Π ψΈΓῸ ΑΥἸΘ] 11 ἀϊοιιπέιιν, 48] 
ΔΠΠοΙ πὲ [ΓΔΕΓΙΙ ΠῚ οςρ θη, ἃς ῬΘΡΠΙΟΙΟΒ15 βθυηο-- 

ΠΙθτι5., ἀΠΙ πη θτ15 ΘΟΓΈ ΠῚ ΤΟΥ 6 ΠῚ αἰ ουτιπε. Ροϑίθα 

αἷξ : βεοίάιμιπι “4ἀπια, ατιοα 5ἰσηϊῆοαι νἱνρῖ- 
ΠΑΪΘΠῚ ἔρυΓᾺ ΠῚ, ΘΧ {πᾶ [ΟΥ πηδίιπὶ δϑὲ Α ἀ8Π}1} ΘΟΥ- 

Ρι5. Ἡπιίαπι ιιαςὶ τορεϊα ἵπι ἰόττάπι,, πος δςῖ, 

Ποπηΐπ65. ΤΟΙ 4τι05, 40] ἴθυγθπα ϑαρίππί, «πος 

ΘΧ 811ἃ πη 11 ἃ6 ῬΓΑν ΓΑΓΘ ΚΘ ΗΠ 51Π0 5Ε ΡΟ ηΐθϑ, 

Οὐοάεκ διὰ 
Ξ Οσαΐοεβ αἰϊᾳιοῖ τῷ προφυ, 
5 51. Νί5β. οπυπεβ. ΕΠ τὸ μὴ μεταναστάν. 

τοῦ ἐνόχους. 

τικῷ λόγῳ τῷ. 

ι ἙαΙΠ Ἐλΐ, σπέρμα. ΑἙῈ πέεναας ΟοἸηΡ οἵ. εἴ απ 

{γεϑ ὅπερ σπέρμα 

Ε τος: {τὸ 5 πατρὸς υἱῶν τοῦ διαύλου. 

1 Ἐ6Π1 οἱ τὴν κατὰ τῶν. Ὗ εἴεγες πάξιον ΠΡ οἱ χα-τ- 

ὃν ἀδελφόν, [πῆγα Οοά, τὰ τῶν. Βερ. ἰογέϊαβ οἱ χατὰ τ' 

191. γεγενῆσθαι ἐχ.... καχίας.} 
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εἰ δηϊμμα]α νϑηθηλ πὶ δ] οι] ἀπεῖα. ὅπη «α θη 

ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝΜ 8. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

γήϊνα φρονούντων, διὰ τοῦτο γεγεννῆσθαι ἐχ τῆς 

βογροηΐθθ, {{|ὰ δάμη. ΔΠΣΪ5Θ 6. 500] ΠΠ 6 ΠῚ, ἴῃ ρ0γ ἑαυτῶν χαχίας ἑρπετὰ καὶ ἰοδόλα - ἑρπετὰ μὲν, 

ἀπ|ὰ Γπθυὰπξ σΟΠΒΕ || [αχία ρυἸπηδπι σθαι σ0η-- ἃ τῷ ἀποδαλεῖν τὸ ὕψος, ἐφ᾽ οὗ χατὰ τὴν πρώτην 
ἀἸ ΠΌΠΟΙ : δ811ΠπῈ νΘΙῸ ΔΠΙμηΔ]1ὰ ὙΠ] θηἴα 5, τ]ὰ 
ΘΧΊ ΕΟ πὲ ΘΟΟΠ ΡΟ ΠΕ] 115. ΠῸ5. ΠῚ ἀἸο1 5ον]- 

Ρίαπνα. Ταηι6 ρΟ5ὲ ῬΥΊΟΡ 65 {105 ΔΙ οα  τὰ5, (6 ἀ1- 
Ῥὲι5 ἀϊοῖα διιπηξ τη] ον, 51 {115 1Π [ΘΥΡὰ 5110 6} 511, 
δὲ ΒΘΡΡΟ ΙΓ 51}}}}|}5 δνα]αϊ, (6 4τῸ ἀϊοίπμ) οϑί, 

μ᾿ . ὃ . . - 

Θεπ.3. τή. Τογγαπι σοπιδαδς ον ΐνιις εἰϊούιις {εἰς ; Πἰο ἴπ|- 

με 6. 8. χη] ἘΠ τ υαϑὶ γΘρ Πα. Οὐ 5 5. ἀπ 6 ΠῚ μι πὰξ 

υ. 

-. 

νυν 

1} ΘΠ, ΘΟΠΊΘΑΙ ΓΕ Τὴ . οἴ ΘΧ σα Π6 ΤΠ0 {1 οοΥ- 

ΥἹΙΡ.ΟΠΘΠῚ. 

ὁ Ἐ61 ἐξαποστελεῖν. ΑὉ αἴογαας (01). εἰ Βορ. 56- 

οαηάιι ἐξαποστέλλειν. Μοχ «αΐϊπααε Μ85.. χαὶ ὁμοιοῦ- 

χατασχευὴν βεθηχότες ἐτύγχανον" ἰοθόλα δὲ, διὰ τὸ 

φθαρτικὸν τῶν συνόντων. ᾿Γούτους ὅ ἐξαποστέλλειν 

ὃ λόγος φησί. Μετὰ οὖν τοὺς προτέρους Μωαδίτας, 

περὶ ὧν τὰ κρείττονα εἴρηται, εἴ τις ἐν τῇ γῇ χα- 

ταλείπεται, καὶ δμοιοῦται τῷ ὄφει, περὶ οὗ εἴρη- 

ται, ὅτι Γὴν φαγῇ πάσας τὰς ἡμέρας σου" οὗτος 

ἐξαποστέλλεται ὡς τὰ ἑρπετά. Γῆν δὲ ἐσθίει ὃ 

σπείρων εἰς τὴν σάρκα, χαὶ ἐκ τῆς σαρχὸς θερίζων 

Β φθοράν. 

ται. ἘΔΠΠ καὶ ὡμοίωται. 

ΟΑΡῸΤ ΧΥΙ. 

301. Δίωπ, ρείγα εἰοξογία δεῖ πιοτπς Πα δῖον ἢ 

. ἃ. Ἐτὶς ὀπῖπι δος ανὶς ἀανοϊαπιῖς ρας αὐϊαίις, 

ἐγῖ55) {Πα Ἤοαν. Πεἰπεο στο, σποτι, ρίιιγα ἐ6-- 

. 3. {ίϑονα. Εαρίϊο Γοσηιθτι {ποῖ τι5 οἱ 5ΘΠΊ ΡΟ. {πὶ τη6-- 

τὶ ἀϊατιῖς ἱεπουτὶς Πιιρίθπῖ, οὐδίιμριογι. 6 αὖ- 
ἀιοατὶς : Παῤι(αὐιιπὶ ἡμαία 16 ργοβιρὶ Λοαν. 

. ἡ. Ἐγνιαι τοσιιτπόπίτη υοὐϊ5 αὶ ποῖ μογοοηιθη 5, 

ψιία οι ἰαζι 651 σοηιηι ἐλ πιτπι ἔμειιπι, Θέ με ῖνι-- 

5. “005 μορὶϊι φηὶ σοποιίοαναι α (ογγα. ΕἸ τϑσίαιι-- 

οἱ ςοάεορὶϊ 

δἰ 60 οἴει Ὁογίίαῖ 6 ἐπ ἰαὐογπαριίο ])ανῖά, {πι- 

εἰἰσαπς οἱ φτλθης5 ἡμαϊοίιηι, οι ἀσοοίογαπς [ι5εἰ- 

ἐΐαηι. ϑθυμο. δια πησῖι αὐ ΔΙῸ 8} 5ρθοίαι. δι 

Ῥμείγα ἐἐξογία 65ί πιοτὶς {11 δῖοι ἢ ἈΟρν θη 

6715. σΟΠ ΘΠ τι}, 4ιι0 ῬΡΟΒΘαΘ αι" 510. ΝΑῚ 

ΘΧ᾿βεϊπηα]α Ὁ πη ΟΠ ἴθ ἤτ1Π 6556 ᾿θΘΙγα τη (ἰο5 [ἈΠ]. 
ἃ δ᾽ πα} ἃ οἱ ᾿πθϑϑθὲ. ἀπηρ! το τηθιηογαίιι 61]-- 
θπα, ποήτιθ ἀσυϊουτιιγεο ΒΟ πὰ ΡΌΘ56᾽ ΘΧοίροιο, 

460 τιξ πος ἰποοϊαθ. Π6Ὸ ΟΕ] ΓΟ 65. 5.105 αἰοροὶ. Τιι 

ταδί" οἰιτι τηϊδογιοον αἶα {Ππ τετι5 

Θη τη {1186 ᾿ἴὰ 56 Π|15 (6 θὺ πιοῃΐθ, δ0 {ΠΠπ|πὶ ἀ5ρ6ν- 

ΠᾺΡῚ5. {116 βιιρυα πηοάπιη ἀΡ ΡΟ σα ητὰ ἃς [ἀπ 

τὰγθ 65, ἃ [6 ᾿ρϑὰ δ θυ 5. οι 7. οτα ΠΕϊὰ οἱ βιιρον- 

» Απεᾷᾳιλ ἐγ ΡΥ ποιεῖτε σκηνὴν, Ζ οἷα ἐδπίο- 

γἔπατι, ΤᾺ Χ ποίει τε σκεπὴν, εὐ 7ὰο ἰεϑπιθπ. 

Ργο 1Π0, μὴ ἀχθῇς, ἸΙοστταν ἀρ Ῥτιοσορίπμ εἴ 

ἀρ ΟΥὐνη]ὰπι μὴ ἀπ᾽ ἀρχῆς, δίοππε αὖ ἱπϊτίο παδὶ- 

ται ῬΈ  ἴτὰ φασααο παρθοπὶ Οοάἴοοβ ποθι}. 

4 Απἴὸ νοοοπὶ συμμαχία, ἐχ Ζαϊπάπο Νῖ55, αὐ άτει5 

651 αὐτοα]ι5. ΑἸΙα απο Ροβὲ αἰουτμιο Ομ) εἴ. εἰ ΠῚ 

Δῖρδ. χαθεεῖται ὑετ᾽ αὐτοῦ, σεάενιε στα ἴρδο. Ἰλά 11 ἐπ᾿ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ις΄. 

Μὴ πέτρα 

Ἔση γὰρ ὡς 

ρημένος, ἔση, θύγατερ Μωάό. Ἔπειτα δὲ, Ἀρνῶν, 

νΝ ’ τὰ ὌΝ, ᾿ πεν ἢ ἔρημός ἐστι τὸ ὄρος θυγατρὸς Σιών; 
πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφη- 

πλείονα βουλεύου. " Ποιεῖτε σχέπην πένθους αὐτῇ 
»»" ΔΑ ἘΣ - , "- .» 
διὰ παντός. ᾿Ἔν μεσημόρινῇ σχοτία φεύξονται" ἐξξ 
΄ ὁ Μὴ ἀγθῶςε- ΄, ΄ ΐ “Ὁ ἔστησαν. “ Μὴ ἀχηῇς παροικήσουσί σοι οἵ φυγάδες 

Μωάδ. ἔσονται σχέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώ-- 
ΠῚ Ψ ὰ ῃ ᾿ “ 

χοντος, ὅτι ἤρθη ἣ ἧ συμμαχία σου, καὶ ὃ ἄρχων 
ΕἸ ΄ ε -- - Ν ΟΝ - ᾶκιννς ΄ὔ 

Ο ἀπώλετο ὃ καταπατῶν ἀπὸ τῆς γῆς. Καὶ διορθωθή- 

σεται μετὰ ἐλέους θρόνος, καὶ καθιεῖται μετ᾽ αὐτοῦ 
δ. ΞΕΣΕΣ 5 ΄ 3 - Υ , ν 2 

μετὰ τῆς ἀληθείας ἐν σχηνὴ Δαδὶδ, χρίνων χαὶ ἐχ- 
Ξ Ἁ ὃ 

ζητῶν χρίμα, καὶ σπεύδων δικαιοσύνην. "Ἔτι πρὸς 
- ᾿ , , Η͂ 

τὴν Μωλό ὃ λόγος ἐστί. Μὴ πέτρα ἔρημός ἐστι τὸ, 

ὄρος θυγατρὸς Σιών; ᾿Ελέγχει αὐτῆς τὴν καταφρό- ρος" υυγατρος “ἰὼν ν᾽ ΠΕ ΛΕΥΧΕ δου φῃ Ξ: Ε 5 
νησιν, ἣν χατεφρόνει τῆς Σιὼν, “ πέτραν ὑπολαμ- 

΄, - Υ νν ε “ ΄ ν, 
θάνουσα εἶναι ἔρημον τὸ ὄρος, ὡς οὔτε μέγεθος ἔχον 
ν» ν ἂν Ν ᾿ Η͂ , 
ἀξιόλογον, οὔτε τὰ ἐχ γεωργίας χαλὰ δυνάμενον 

- “-- , 

ὑποδέξασθαι, ὡς μήτε τοὺς οἰχοῦντας τρέφειν, μή- 
55. Ὁ τ ΗΝ 

.» τῈ τοὺς νεμομένους αὐτό. Ἣ γὰρ ταῦτα περὶ τοῦ 

Γ ὄρους ὑπολαδοῦσα, καὶ ἐξευτελίσασα αὐτὸ, ὑπερ- 
ἘΠΡῊΣ ὟΝ ΕΟΣ ΚΟΥ ΙΖ ἢ τοὐκενεα δὲν ΗΌ:. , φυσηθεῖσα δὲ τῇ ἀλαζονεία, χαὶ ἑαυτὴν μετεωρί- 

- , ἀμ λέγον: Ε , 
σασα τῳ φρυαγμᾶαᾶτι χαι τῷ τυφῳ, Ξσῃ ὅμοία γεοσ- 

αὐτοῦ, ἐπ ἰρ5ο. [τὰ ἁπιΐοπι οπιθη 556 ὑυ ΡΟσταρ] 05 ἂγ- 

ῬλιΡΟΣ : Ξ6 4 ἀπὸ [Ο5ΕΠπιομϊο σουγδοίτπι 51Γ, πθϑοῖο ς 

απ ἴῃ 115 Ἰρ5ῖὶβ ΟΠ οΙΡιιβ, {ι105 50105 τπὶ τα πῖθιιβ Πὰ- 

Ῥαογαηΐ, Ἰεσάταν μετ᾽ αὐτοῦ. 

ὁ Ν ρίονοβ Ζαδίαου ΠΡΥῚ 

τ, φαιθὰ5. δα. τογίϊι5. βοοαπ 5. σαγὶβ ἕανοῖ, παθοπῖ 

ἐτραν ὑπολαυιθάνουσαν. Ἐα1- 

ὑπολαμθάνουσα. 

Γὐάοχ πἰπὰ5 ὄρους πολαυμιθάνουσα. 



ΓΌΜΜΕΝΥ. 

ξι οὗ ἐγκαταλελειμμένῳ ὑπὸ τοῦ θάλποντος αὐτὸν πε- 
κε: ὥς ινοῦ, ἐπειδὰν ἀναπτῇ τῆς χαλιᾶς πτοηθὲν, χαὶ 
"ς ἔρημον χαταλεῖπον τὸ ἐχτρεφόμενον. ᾿ὸ μὲν γὰρ 
ν Ὁ ΑῚ ᾽,ᾶ Γ , ΕῚ -Ὁ τὰ οἴχεται φεῦγον, τὸ δὲ εὐάλωτόν ἐστι τῷ βουλομέ- 

γῳ. Ἀετὸς μὲν γὰρ, ἢ εἴ τι ἄλλο τῶν μεγάλων πτη- 

νῶν τῶν ἐπὶ πολὺ ὑψοῦσθαι ἀπὸ γῆς πεφυχότων, 
ΕΝ ἢ πειὸ» σῶν κα , ῃ ν 
ἔξω ἐστὶ τῆς παρὰ τῶν ἐπιχειρούντων βλάδης:" σὺ 

8 ᾿ 
δὲ ἔσῃ ὡς νεοσσὸς, ἀλλοτρίας βοηθείας εἰς τροφὴν 

8 ἐπιδεόμενος, ἄρτι μὲν τοῦ ὡοῦ προχύψας, οὐδὲ ᾽ μ 0 ᾽ 
»Ὶ - -Ὁ 1: Ζ ᾿Ὶ -Ὁ ΕΝ νΝ 

βαθεῖ τῷ πτερῷ χατημφιεσμένος τὸ σῶμα, ἀλλ ἔτι 
Ξ ἢ 

τῆς ἑτέρωθεν δεόμενος σχέπης πρὸς τὸ ἐν νυχτὶ 

συνθάλπεσθ ὶ μεθ᾽ ἥμέ ὴ ὕγεσθ συνθάλπεσθαι, χαὶ μεθ᾽ ἡμέραν μὴ καταφρύγεσθαι. 
Σ 
Τῆς οὖν μητρὸς φυγαδευθείσης, " 
τῆς χαλιᾶς, ἀδρανὴς μὲν ὧν πρὸς ἄμυναν, ἀδύ-- 

νατος δὲ πρὸς φυγήν. Ὃ αὐτὸς δὲ ἔσται ὃ χαὶ σὲ 

τῆς χαλιᾶς " χαθαιρῶν, χαὶ τὴν σχεπάζουσαν μη- 

- Ἀελε με δεν ο 
ἀναιρεθήση ἀπὸ 

τέρα ἀποδιώξας. Δῆλον οὖν, ὅτι αἱ ὑπὸ τοῦ πονη- 

ροῦ καὶ ἀστάτου πνεύματος ἐχτρεφόμεναι ψυχαὶ, 
ἐπειδὰν ἐπιτύχωσί ' τινος γενναίως δι᾿ ἔργων ἀγα- 

θῶν χαὶ διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματος τοῦ Χρι- 

στοῦ ἀποδιώχοντος αὐτὰς, ἐρημωθεῖσαι τὴν χαλὴν ΐ 
ἐρήμωσιν, εὐληπτότεραί εἶσι πρὸς τὴν ἐν Χριστῷ 
ἀνατροφὴν, τὴν ἄγουσαν εἷς τελείωσιν. ΓἜσῃ, ὃ θύ- 

γᾶάτερ Μωὰό, ἐλεγχθείσης τῆς περὶ σὲ ἀσθενείας, 

τὸ καταλειπόμενον. Τί ἔση, θύγατερ Ιωάό: “Ὅπερ 
ἧς, τοῦτο φανερωθήσεται. ᾿Επελάθου γὰρ τῆς δυσ- 

γενείας ἑαυτῆς, ὅτι πατρὸς ἐγένου ἀπὸ γάμων χλο- 

πιμιαίων προσελθόντος, νυκτὶ καὶ οἴνῳ πρὸς τὴν τοῦ 

πατριχοῦ σπέρματος χλοπὴν τῆς μητρός σου συγ- 

χρησαμένης. 

Ἔπειτα δὲ, Ἀρνῶν, πλείονα βουλεύου. ᾿Επειδὴ 

οὐδέν σε ὥνησε τὰ πρότερα βουλεύματα, ὦ Ἀρνῶν, 
οὐδὲ τὸ πολλὰ περὶ δογμάτων τῶν κατὰ πᾶσαν φι- 

λησοφίαν " συμπεπλεγμένων φιλοσοφῆσαι" πρόσθες, 
εἰ δοχεῖ, τοῖς βουλεύμασι. Δοχεῖ κατά τινα χλεύην 
χαὶ εἰρωνείαν προχαλεῖσθαι ἐπὶ τὰ ἀνόνητα βου- 

λεύματα τὴν Ἀρνῶν, ἵνα χόρον λαδοῦσα τῶν μα- 
ταίων ἑαυτῆς ὀουλευμάτων, χαὶ μαθοῦσα τὸ ἀπ᾽ 

8. Οοαϊοο5 ἔνο5 εἰς τροφὴν δεόμενος. 

᾿' Ἀδοοπίῖον (οπα Ρ 511: Οὐοχ εἰ τ ἀναιρεθείσης 

ἀπὸ, νεἴοσε. ΑἸίον Οὐτ εἴπ: (οάοχ οἰιπὶ 1115 {ὙἸ}θ1ι5 

ἀναιρεθήσῃ, ορίϊπ|6. 

τ ΓΟοά. 4941 καθαίρων. 

1 ἘΔΕ ἐἕ φααξαον. Ν55. τινὸς γενναίως. (ὐοάεχ Δ]τιι5 

τοῦς γενναίου. Μοχ ΘΠ οἕ φαΐϊηαιιε Νίς5. ἀποδιεώχοντος 

αὐτάς. ΟοπΒεῆϑῖιι5 αΐοπι ἐπιοπαϊ, Ἰορίεχιςε ἀποδιώ- 
χοντὸς αὐτὸ, ψαῖ πεστο ορίγίξιπι [5 ει : ἴθ αο Οσπαρε- 
Ππίατη τ ρτο μοπἀοπάτπη ραῖο, πὸπ “πο τὸχ αὐτὸ 

ἱπορία 511, Ξε ψιοα σουγθχουῖ ἦ6 5ιιο. 

α Ἐδπὶ εἰ Ἀορ. ῥυίπηιιβ ἔσῃ θυγάτηρ.... τί ἔσγι θυγά- 

τῆρ; Αἰ 55. ποι} αἴγοαις ἴπ Ἰοοο θύγατερ, Βοπ6, 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΑΜ ΡΕΚΟΡΗΕΤΑΜ, δὃ10 

"»ϊα, Δι ἀβ᾽ πλ}} 15. ουῖβ ΡΌ]]Ο ἃ [ον θηῖθ 586 ἅν (6511-- 

ταἴο, Ροβίιιδπι ρου ΟΡ ΓΙ τὰ 6 πἰάο ἀν αν, ἃΙ πιπῸ 
5110 οἶἴγα οπβιοά απ ἀδυθιοῖο. Νάηι Γασίθη ἴθ ἀνα 
ῬΌΠΙ5. ον 15. γΟΙΘ ΗΠ δδὲ οαρίι ρΟΡ απ [Δ 0}}15. 
ΑΔΕ] «αϊάθπι, ἃ 51. {πὰ 411ἃ 51 ΠΠ Δ ΠΥ ΠΠῚ 
ἀν, 1125. 5656 ἰΙθησ6 ἃ ἴδυγὰ ΘνΘΠΘΓῸ 5016 1, 

41} 115 πὶ 5101 ἀἰουα ῬΘγμ οῖθ ΘΟ Πα", {πὰ 

δι δὲ ϑϑοιγὰ : [πὶ νΘΓῸ δ. 15 “ἀδὶ θα} }π|5. Ορ 5 4116- 

πα ᾿πάἰστ5. δα σοΙη ραν πη ππ) ΔΙ ΘΠ ἔΠΠΠ 5. 41] 
ὨΠΡΘῚ ΡΥΘ οχ ονο; οἱ οὐ τ5 σοΡΡιῖ5 π6 ΡΥΟ Ὲ- 
ἰ5 φαϊάθιη 4}15 Θϑὲ οἰγουπιν δι ππ|, 56 αὶ δά- 
μὰς αἰΐθπὸ οσδὶ τοσπιπηθπῖο, τὶ φα]οίϊαι ποσῖιι, οἱ 

ἱπιθρά τι ποη ἰουγθαταν. Μαῖνο Ἰσίτα" 5101 ἴπσὰ 
ΘΟπβ θπΐθ, 6 πἰάο ἀο γα ΒΘ ΡῚ5 5 οττηὶ ΠΟ 116 ΓΘΡΕΙ-- 
Ἰερθ ᾿π} πανία πι, ποτ {προ θ ΡΟ 5515. (δ ίθυιιηι ΘΙ 

1άθιη, 4 δὲ τὸ ἀθιι θα Ὁ 6 πἰάο, οἵ αὶ τη 6 

αἴ ἴθ ργοΐεσοραι, [σα 11. Α Π] ΠΙὰΔ5 ἰδ Ί [τ ἃ ᾿γὰ- 

γῸ δὲ Ἰῃϑία 1} 5ρ ᾽ν Ί τα Ὁ ππι Ε [55 Ὁ}0} “ΘΠ Ρ1ΔΠ], 
4] δὰ5 ρϑν θομὰ ὀρϑγὰ δἐ μεν Ἰηνοο ΠΟ Π πὰ ΠΟ-- 

ΟΑΡΌΤ ΧΥΙ.- 

βοπάσιθ ρου ρΡονπθ οὐθιταῖθ ογραῖθ ἔμθυῖηΐ, 

ῬάΪαπν οϑὲ Πουὶ Ἔχ ρα" ΠονῈ5 δα ϑυιηθπάδηι (ΠΡ 1- 

511 αἰ μποπἰάπι, {πὰ ΡΡΟν ΘΠ ἔτ δ ρϑΥ [ΘΟ ΠΟ Π πη. 

ἘΠῚὰ ΜόοάΒ, ἀθίθοϊα τὰ ᾿π ἢν Πλϊτατ6, σε] απ 1}-- 
4 ουῖ5. Οὐἱά οεῖ5, ἢΠ]ὰ ΜΔ} 9 Οὐ] 515, σοπι- 

ΡΘΓίι πὶ οαὶ τ δὲ ρογϑρεοῖιμ. ΟΡ] 65. ΘΠ11}} ἔπι85 

᾿σπο ΠΠτα115, πθηῖρα ἴ6 δχ ραΐνθ 4] ὃχ {πΡΕΪνῚ5 
παρ 1115. ΟΥ̓ σΊ ΠΟ ἢ. ἰναχῖ 7, ὈΙΓΌΡ ΑΓΔ 6556.) [πὰ 

πιαῖγο ὁ} ποοίθιη δὲ νἐπιιη 56 ΠΊ6 ἢ μαςου Πι1ΠῚ 50{- 

ἐαγαηῖο. 

305. 7 εἰπίο ὑόγο. σποπ, ρμίμσα ἀοἰϊψογα. 
Οὐαπάοαυϊάοπι μ1}}}} ΕἸ], ὁ Αὐποη, ἀἴεα!θυθ Θμηο- 

Ἰυπηθμ τ ΘΟΠΒ Πα ρυΐονα, ποάπθ τοί (6 4ο- 
ΒΘ. 15. οὐ ΟΠΙΠὶ ΡΠ] ΞΟΡἢΙα ΘΟΠ ΠΟ 5. Πλ1} 85 

ἀορϑίοποϑ. Ὀ ΠΟ ΒΟ ρ]οὰ5. ΠΆ]Ρ 1556 5 Βα] ΠΡ θὰ, 

51 γι θθίταν, σοη51114. Υ Ἰἀδει ρον Πι Π] γ τιτὴ δἱ 

᾿ροπαπὶ ΘΧ ΠΟΥ αν ΑΥπῸπ δα [τὰ ΘΟΠ51Π1ὰ οὰ-- 

ΡῬίθπ, τὰ νη 5 ϑιι5 θχϑαᾶ τα ΘΟ 5115, ΘΕ ΘΟ τη 

τ 
ει. Τρ ἄοπι οπ Μωάθ ; τουτέστιν ὥσπερ {Πππ᾿εγάαιὸ 

Οὐμθεῦ, Μωάδ; ὅπερ εἴ. ΑΙ ἀπο Μβ5. ἧς: ΕΡῚῈ 

εἷς ἀεάϊε (αγπΐον. ϑουιρβίπιαβ ἧς. Οοα. 491 ἦ πε 
ἰῶτα 1 Ηος ἴρϑο ἴπ ἴοοὸ 4παῖπον Νῖ55. φανερωθήσῃ. 

Μοχ δαὶ πατρὸς ἐγένου. Ἄοχ ἐγένου ἀδεβὲ 1ῃ ποβίτῖ5 

4Ζαΐπας Οὐ ΙοΙΡ 5 : 566] δάτη, οΡίπου, ἁἀἀεηάαμη 6556 

Ἰμάαϊοανπηι τ ροσγαρῖ ; π᾿ 4ο 605 ποῖ ἴα τη] ἔπι πὶ 

τ ργο ποποπο8 ἀγθ᾽ γάγου", 51 θὰ ἦε τὸ τπποπιβδοηῖ, 

»Έ ΝΜ εἰ Πορ. ῥτῖπιεβ συμπεπλασμένων, εἶδ ἀο5πια- 
εἰδιιδ, ψιια δοη [οῖα σεσιέ ἐα: τοί ρμ]εἰἰοδορ ει ργώ- 

τερεῖς. Τιεοο ορεῖπια. ΑἹ 4Π1Ὶ φαδίαον Οὐάϊοο5 πε - 

πον ποία συμπεπλεγμιένων. 

608 χη Πἰ5 ΟΠ υἶσ11 ᾿ησϑαπαίαν νἸν 16}, παοίο [ἘΘΡῚΗΐ, 

Ὅεποτῷ 33. 
εἰ 37- 



ου τὰ ἌΡΡΕΝΡΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

οἀοοία ᾿πιι Πα θη}, πος Ρᾶοῖο ἀοοράδὶ δ] ϑᾺ ΠᾺΠῚ 

ἀοοιμηαμι. ἔδε ἀπο Αὐποπ, ορρίάπηι ΔΙΟΔθ- 

τἰσαμη, δὲ πος ἀπὸ ΟΡΡΙάο ϑουιριινα ποθ ὶ5 ἱπαϊ-- 

οαξ ΟΠΠΠΘ ΠῚ ΔΡΑΒΪς Ιοοιιη). Ἐπὶ ἀιιθ πὶ ΠΟΠΊΘΠ 

ἌνΠΟΠ ΔΠΙΘΡΟΒΙΓΠη1, ΟΡ 6715. 5 σῃ ΠΟ ΠΟΘ πὶ ἃ} 
ΤΠ ΘΡΡΡΘΕΠ]Ρι15. ΔΙ] : ΑΥΠΟῚ 5᾽ 4] ἀθμ, δὶ ἴη- 

ΘΓ ΘΡΙ5, 5οηὰΐ ἐἰπιοίγα! οποπὶ δογιπι. Οτο- 
ΠΐΆ ΠῚ ἰδ  ππ] 11 ΠΧ ΠῚ «πὶ πλ] α η} Οὐδ ιιπ πο 
ΒΔΡΙ ΘΠ [185 5118. ΘΧἸβἐ Πα ΟΠ ΘΠ], ὙΘΥΒαΣῚ ἴῃ [τσ 

511} ΔΠΓΠ.ΠΠῚ Ρ Τα ΠΙ, ΘΙ] Πιδὶ ΤΟΙ Ρϑὰ 5᾽Π| τη ηῖο 

ΘΧΟΘΡΟΔΕ, δὲ ΔΠΠΘηΔ 11 ἃ Π)6ο, Ἰάθο ργορ]οία αὐνοι- 

5115. 605. ἸΟαα τι", 4] 56. ἀν ὈΙΓΓ παι" τη ΠΟΡῸ ἴπ 
Ἰιϊοθ σοση ΠΟ ΠΪ5 δὲ βοϊθητῖς. 

303. Ῥείη πονυίαϊαν δὲ δἠμηοποὶ : Ζαοῖίο ἰ6-- 
5Ππιεγὶ ἰπιοίτι5 οἱ 5ΘΠΊρΕΓ. Τλειιϑι] δπὶ ΝΑ 48} οἱ 
ΑἸ 4, ΟΡ]αῖο ἴῃ ἀρὰ ἴσπθ αἰΐθπο. Ἐπ {αὶ πο τὸ- 

ΘΘΡΘΙΘ Ὑ ΠῚ [πἸΟΘ 1. 1Π10 4 δι ΠΔ {π| 56 ἔΡὰ π5- 

Πραραῖ ἴῃς ΠπιΟ15 ἈΠ ΘΙ ΠῚ... 5 ΒΟ ρίππῈ, 51 ἰπ16}}1-- 
ι. 88 Π1 5868 1π᾿ [4]5ὰ βοι θη τῖοθ ΟΡ᾿ ΠΟ Π6 γϑυβαῖοϑ [ῖ556. 

δὲ ἀΡΘΓΓα556 56 ἃ νϑυϊαο . ΠΟΟΘΘΒΩΤΊΟ 56 ΠΊΘΙΙΡ505 

Ππσϑ θα πί. Ἐδηι Ὁ} ΓΘ πὰ ΒΟ. ρα τα {γα 5.10 σοπ- 
5Ππ|Π| ἃ 605 41] ΘΟΓΙΙΠῚ Οὐ πιὶ Παρ Ραηΐ, οἱ αἰ- 
οἷτ : ΖΦ αοἰΐο (θα πιθτὶ ἰμοίιι5 δἰ σοι μοῦ. Οὐἱ ΘηΪ ΠῚ 

ΠΠΟΟΡΟΡΘ ΠῚ οὐδαπε δὲ τη] θϑιϊα πὶ Ὁ} ρϑοσαΐα, 4: 
Δα ΠΗ ἘΠ Π τ} τὶ ἴῃ 115. 4πῷ αἰ πος δὰ νἰΐδη), 

ἴπ|Ππ| 1Π 115 4 δὰ ἀοοιιϊπαηι., 56 αἰ ΠΟΙ Π.Π}} 
ἃ 4 Ἰνθατιμη Πποίιιην θυ ησαηῖ, ἢἰ ΓΔοα πὶ ΓΘσ 6 ἢ 
᾿ποτιι5. 16 Θθὸ αιιοβάδμ), ἀπ ᾿μηπποάϊοο (0]0- 
ΓΘ σΟΡΡΘρΡΕΪ, ἱποιιάθυθηΐ 56. ἴῃ. οαβίσαϊο, οἱ [ὰ- 

οἷβ δάϊτα οπηπὶ ΟΡραΐο, να] 56 1ρ51 ρθι 6]05- 
"0 ἢ νἱΐατη ἴῃ [πε γα {γα πϑαοίαμη. τ οἰβοθυθη- 

τὰν. Τία]τι6. Π6 σοπϑιιθῖα {ἃ “υὰπὶ 6 σὰ 58- 
Ο᾽οπεῖα πα 6 η: ΘΧΊΒΕ πη τ] 5ΘΠ515. δου, (6- 

ὁδρία πιθηΐθ, ον] δὲ, Ομ ἰρδὰ γθγ 511 ἴθπθ- 

Ῥγδ, δὲ ἴδηι ᾿πιχ, 6556 Ραζθειν, αἷλ : Εοῖίε [6- 

δμητϊθηίτιπι {πιοίτι5 οἷς. ΝΝΊΠΉΙ τι Π}, τ ΘΧΟΪ 515 μοο- 

ΤΘΕΙΘΟΓΙ ΠῚ ΘΥΓΟΡΊΡΙ5.. Ππτ]πὶ νου Ἰἰοσιιηὶ (6115, 

40 οονάα. δοῦιπὶ 41] ἴῃ 56. οὐδάππε, {ΠΠπ|5ίγθι. 
Ῥυῖαβ. Ἰσίτιν Φαὰπι νϑηϊαὶ αἴθ5 ΠΟ ΠΉΪηϊ, ἴῃ απ 

ῬΙαπσθης ΟΠ ΠῸ5. ΕἼ} 15. ΤΟΥ Ἰαχία 14 χαρὰ ἴῃ 

ΖΔΟΠανῖα ἀϊοίαμν εϑὲ : ἤζασπιις ογὶἐ ρίαποίις ἔτι 

ογιισαΐίθηι : κἷσιξ ρίαποίιις. τπαϊοβταπαῖϊ; εἰ 

Ρίαπροί ἰογγα ρμϑὺ Τγιίδτιδ; {τἰντις ἀοτπιις ])αντα 

5 ἈΒΕΔῸΙ γος ΠΡ οἱ δἰ φωτισμὸς αὐτῶν. ΑἸῈῚ 
ἄπο 155. φωτισμὸς ἀπ᾽ αὐτῶν. 

ἃ ἘΔΙΕ τὸ ξ: τῆς. Δὲ λ155.τῷ ἐχ τῆς. Νὲο τὰ πη αἰΐο 

Ροϑβὰ {τὲ 55. τῷ θυσιαστηρίῳ, χατεφλέχθησαν. 

ε ἘΠ τὰς αἰσθήσεις. Αἴ 55. ταῖς αἰσθήσεσι. 

ΓΝ ὁϑεν τη ιιο 155. ἘΔ ξ 

ΑΠΖαδηῖο ροβὶ Ἀθρ. Ξεοιηάιις εἰς αὐτὸ 
ἘΔ1 οἵ α1π| Δῖ55. εἰς 

᾿ ᾿ς 
ὧν οὐόξων.- 

Ὄ 

τευχύτων. αὐτόν. 

5. ΒΑΒΙΠῚῚ ΜΆΟΝΙ.- 

3. Ὁ "- , [2 “ς ’ Ἄ αὐτῶν ἀνωφελὲς, οὕτω προσέλθη τῇ ὑγιαινούση δι- 

δασχαλία. Ἔστι δὲ Μωαδιτιχὸν χωρίον ἣ Ἀρνῶν, 
ΑΥ̓ ΓῚ Ἀν ΘΥῸΝ -" “- ὃν ἢ Ν , -- 

χαὶ ἀπὸ ἑνὸς ὅλον ἡμῖν ἐνδείκνυται τὸν τόπον τῆς 
5 ᾿ 
Αραδίας 
3 ΄“ φον Δ ϊ: Ἷ τι ΕῚ 2 “Ὸ-ΦὉ ." Ἀρνῶν, διὰ τὴν ἑρμηνευομένην ἀπ᾽ αὐτοῦ διά-- 

ὃ λόγος. ἸΙροετιμήθη δὲ τὸ ὄνομα τῆς 

ν » 
νοιαν" ἑρμηνεύεται γὰρ ἣ Ἀρνῶν, “ φτισμος αὖ- 

τῶν. ᾿πεὶ οὖν μάλιστα οἱ πολλὴν ἐχ τῆς οἰήσεως πε 

τῆς χατὰ σοφίαν ἔπαρσιν πα σ ον τες; ἐν φωτὶ οἵον- 

ται διάγειν τὸν ἑαυτῶν νοῦν, χατὰ ἀλήθειαν ἐσχο- 
τισμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, καὶ ἀπηλλοτριωμένοι 

τοῦ Θεοῦ, πρὸς τοὺς ἐν φωτὶ “ τῷ ἐκ τῆς γνώσεως 

ὑπολαμθάνοντας εἶναι τὸν λόγον ποιεῖται. 

σχέπην πένθους αὐτῇ 

᾿Ἀδιοὺδ, ἀλλότριον πῦρ 

προσενέγκαντες τῷ θυσιαστηρίῳ, χατεφλέγησαν. 

Καὶ οἱ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν μὴ δεξάμενοι, ἀλλὰ τὸν 

μετασχηματιζόμενον εἰς ἄγγελον φωτὸς τοῦτον ὅπο- 

δεχόμενοι, ἐὰν αἴσθωνται, ὅτι ἐν φαντασία μὲν 

γνώσεως ἦσαν, ἐσφαλμένοι δὲ τῆς ἀληθείας ὑπὴρ- 

χον, ἀναγκαίως ἑαυτοὺς χαταπενθήσουσι. Διὸ με- 

τήγαγεν ὃ λόγος τὴν παραίνεσιν ἐπὶ τοὺς ἐπιμελου- 
" ᾿ 

υένους αὐτῶν, καί φησι" Ποιεῖτε σχέπην πένθους 

αὐτῇ διὰ παντός. Οἱ γὰρ ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις, 

εἴτε χατὰ τὸν βίον, εἴτε χατὰ τὴν ἡνῶσιν Σ ΘΈργας 
μένοι λύπην, ὥστε τινὰς ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ μαχαρίως 

πενθεῖν, οὗτοι ποιοῦσι σχέπην πένθους. Εἶδόν τινας " 
΄ 

γὼ τῶν ὑπὸ ΥΣ πῆς ἘΛΈΣΕΕ θῖδξ τρεθον, ἀπο- ὧν τ: 

σ εἰ 
ς να οὖν 

ΑῚ ῃ Φ ἐν σ᾿ 5. - χ ᾳς. -:δ “ 

μὴ τὸ σύ ἈΩΣΣ αὐτῶν ἐξαπατῶν τὴν διάνοιαν, τῆς 
θα Ὲ Ε ξι 

ίας οἴημα, κατὰ ἀλήθειαν σχότος ὑπάρχον, φῶς 
: : 

ταῖς αἰσθή- 
; Ἢ : Ξ ΩΡ Σ 

σεσι" Ποιήσατε, φησὶ, σχέπην πένθους αὐτοῖς, ἵνα 
[ 

ταν ἐν "; Ὁ τ 
οξ εἶναι φανταζόμενον, διοχλὴ αὐτῶν 

Ἔλὴμ τ τς Ξ' τῶν Ἐπ ον ΚΕ. ΟΝ ΟῚ 
ἐν τῷ ἀποχλεῖσαι τὴν ἐχ τῶν ᾿ ἑτεροδόξων ἀπάτην, 

χώραν δῶτε τῷ ἀληθινῷ φωτὶ ἐλλάμψαι ταῖς χαρ- 

δ09 δίχαις τῶν εἰς αὐτὰ πεπιστευχότων. Πρὶν οὖν ἐλθεῖν 

τὴν ἡμέραν Κυρίου, ἐν ἢ κόψονται πᾶσαι αἷ φυλαὶ 
τῆς γῆς, χατὰ τὸ ἐν τῷ Ἐὐλ ΩΣ προ ὅτι 

Ν ̓εγαλυνθήσεται δ᾽ 

χοπετὰς οΟνοος χαὶ κόψετα 

φυλὴ οἴκου Δαδὶδ χαθ᾽ 

ἃ Οὐάοχ ὑπὰ5 ὁ χοπετός σου. ΗἸΕΤΟπ  σλὰ5 ἀοσοῖ, αἰ 

Ἰοσῖπλὰβ ἴθ ποῖῖ5 ΝΌΒΗΙΙ, 1ὰ ἀρ ρΕ Πανὶ ποῖ ἀπὰπι ἂτ- 

Βόχοπι πια]ουαπι στα πα ουιπι,, 1 ἐπ, πὰ] Ῥαηῖοὶ,, 

56 Ἰοσιπὰ [ιῖ5. ἀυθουῖθιι5. σοπδιξαϊη. (Ομ ρ]. να]οῖ 

δοῶν, πιαϊογιιηι σ απαϊογαιπε. 

» ἜΝ: οὐ ἄπο Μ55. φυλὴ οἴχου Δαθὶδ χαθ᾽ ἑαυτὴν, 

χαὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν χαθ᾽ ἑ 

οὐαὶ (ΒΡ. 

ἄς. πᾶσαι. Αἱ Ἀερὶ ἄτο 
βοσιιηἦο αὖ ἴθ σοπίοχίι, [δ᾽ ήδη τὸ 155. 



ΟΟΝΜΕΝΤ. ΙΝ ΕΒΆΤΑΜΝ 

αὐτῶν χαθ᾽ ἑαυτάς: φυλὴ οἴχου Νάθαν χαθ᾽ ἑαυτὴν, 

χαὶ αἵ γυναῖχες αὐτῶν χαθ᾽ ἑαυτάς’ πᾶσαι αἵ ὕὅπολε- 

λειμμέναι φυλαὶ, φυλὴ καθ᾽ ἑαυτὴν, καὶ αἵ γυναῖ- 

χες αὐτῶν χαῦ᾽ ἑαυτάς" ὑμεῖς οἵ διδάσχοντες τὸν 

λαὸν, χαὶ ἐπιστρέφοντες τοὺς ἡμαρτηχότας ἐν παν- 

τὶ τῷ τοῦ βίου ππέτι ποιεῖτε σχέπην πένθους αὖ- 

τῇ; Γ ἐχ τοῦ ὑμετέρου λόγου οἱ ὑπὸ τῆς χαχίας 

πρότερον χεχαχωμένοι, εἰς τὸ μαχαρίως πενθεῖν 

ἐναχθῶσιν. 

Ἔν μεσημόρινῇ σκοτίᾳ φεύξονται. Δοχεῖ τὸ με- 

σημόρινοὸν τῆς ἡμέρας χατάστημα λαμπρότερον 

ἔχειν καὶ φανότερον τὴ φῶς. Τῆς οὖν ἀληθείας ἀπὸ 

χτίσεως χόσμου νοεῖσθαι δυναμένης τοῖς συνετῶς 

τοῖς λόγοις τῆς κτίσεως ἐπιθδάλλουσιν, οἵ ἐν τῷ χό- 

σμῳ ζῶντες χαὶ πανταχόθεν ὑπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ σο- 

φίας περιλαμπόμενοι, νοσοῦντες δὲ τὴν τοῦ Θεοῦ 

ἄγνοιαν, οὗτοί εἶσιν οἱ ἐν μεσημδρινῇ σχοτίχ ὑπάρ- 

ἤρντες: τῶν μὲν πραγμάτων τὴν μεσημόρίαν 

ἐχόντων, ἐν δὲ ταῖς ψυχαῖς τῶν ἄγνου ούντων τῆς 

σχοτίας ἐνυπαρχούσης. Οἱ τοιοῦτοι οὖν ἐν μεσημ- 

ὄρινῇ σχοτίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν - διότι τῆς φαν- 

τασίας, ἣν οἱ μεμιηνότες φαντασιοῦνται, οὐδὲν δια- 

φέρει τὰ τῶν τοιούτων δόγματα. Καὶ ἑρμηνεία ἐ 

τοῦ ἔεσηπς ὀρινοῦ σχότους ἣ ἔχστασις, ἐπεὶ χαὶ 

πάθει τινὶ λογισμῶν -παρενεχθέντες, οὔτε 

λάμπειν οἴονται ; οὔτε φῶς εἶναι πε 
τὸν ἥλιον 

, “ οὕτως 
ἐναργῶν πραγμάτων χηρυσσόντων τοῦ ποιήσαντος 

ἡμᾶς τὴν δύναμιν, εἰδώλοις προσέχειν καὶ πλά- 

σμασι;, χαὶ θεοποιεῖν τὰ μὴ ὄντα, χαὶ πολλάχις διὰ 

δογμάτων αἱρετιχῶν ἔξω φέρεσθαι τῆς ἀλ πθείας, 
καὶ οἱονεὶ ἐχόάντας τὸ φῶς ἐν τῷ σχότει διάγειν. 
Μὴ ἀχθῆς. Προτρέπεται. ἣυᾶς ὃ λόγος, μὴ ἄγεσθαι 

ὑπὸ τῆς ἐπι π συ τητος τῶν ἕτ τρουξοΣ μανία ἴδ 
σαφὴς; ἐξεστηχόσιν 
ὅτι ἐξέστησαν. Ἔξω εἰσὶ τῆς ὁδοῦ τῆς πρὸς Θεὸν 
ἀγούσης" μὴ χρήσῃ αὐτοῖς δδηγοῖς, μή ποτε “χύῖς 
ὕπ᾽ αὐτῶν εἰς χρημνὸν χαὶ βάραθρον. υφλὸς γὰρ 
ἐὰν τυφλὸν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον “ πε- 
σοῦνται. 

ἃ ἀχολουθεῖν. Γ΄ νώρισον αὐτοὺς 

Παροικήσουσί σοι φυγάδες Μωσδ. Μετὰ ταῦτα 
δὲ τῇ θυγατρὶ Σιὼν λέγεται ὗ ὑπὸ τοῦ ' χρηστοῦ χαὶ 
θελανθ θυ ποὺ Θεοῦ περὶ τῶν Μωχδιτῶν ἐπίσερες 
φόντων χαὶ παροιχεῖν μελλόντων αὐτῇ, οἵτινες πά- 

αἱ ἀπολελειμμέναι. 

γίοουϊα οὖν ἴπ Μ55. ποι Ἰορίξαν. 
ς ἘΠ 1ΠῚ ὄντως ἐναργῶν. ΓΑΡτΙ τοΐεγος οὕτως ἐ ξνσργῶν. 

ἃ (οάδχ ππις δι ἐξεστυκόσι χατακολουθεῖν. 

ΗοοῚ ἴρϑο ἴῃ ἴοσο βαπὶ ὑμεῖς οὖν. 

ΡΕΟΡΗΕΤΑΝ. 

Ε 

ΠΑΡῸ Χυτ. ὃγῦ 

5ΕΟΥ ηι, Θὲ τητεϊ οτος ΘΟΤ πὶ 5ΘΟΥ δι; {τἰὐτι5 ἀο- 

τπιι5 δαίἑιατι 5 δου τίτα, δἰ παι οτος ΘΟΥττηι 5601"- 

διπὶ: Οπιτος το ϊψιίο {ἰγὶθιι5, ἀγὶ θτι5 5Θοτδιίηι, οἴ 

ται θγ 5 ΘΟΓΙηὶ δΘΟΥσιίηι; νῸ5 48] δ ἀοσοιῖβ ρο- 
Ῥαϊαπη, ἀἴ6. ΡΘοσδίοΓο5 ἴῃς ΟἸΉΠΪ νἱΐδο ἀγΈΟα} 0 
σοην ον Π 15, δ αοῖτὁ ϑσπιθπ {πιοίιι5 οἷ; αι αὶ ᾿ΥΠτ5 

νἰτο πλαϊθ ἃ ἢ ο]ραπττιν, 7α πὶ δ Βϑαίιηι [ππσέιτπὶ 
ΒΘΓΠΊΟΠΟ ψοϑίτο πα πιοαπίπι.. 

50Ά. 1πι πιογιἰϊατιὶς ἰοτιουτιὶς {ιισιθτιῖ. Ταὺχ ἴῃ 

πηθυ ἴὰπο ἐϊδὶ βἔδτιι ν᾽ άθίμν οἰ νον 6556 δὲ 5016 :- 

ἀἸάἴον. πα ργορίθυ οἴμπὶ νου 5. Ρ6Ὶ τη Π6] ογθα- 

ἴπνὰ5. 40 115 4ιϊ ΔΠΙΠΊΠΠῚ 511) Δ γΆΠΟΠΟΒ 

ΟΥΘΑ ΕΠ Δ. ΠῚ ΡΘΡΟΙΡΊΘ πἰα5. 506. 16} Δα]ππσιιηξ, 

ἀθρυθθπαῖ πιθαῦ δὲ ᾿μι6] Πσὴ; 4πὶ ἴπ πη 0 
ἀεριπε, Τοίαιιθ βαρίθπίϊα ππάϊαιιθ ΘΟ βίγδη- 
{πν,. δὲ απιθη Π)6ὶ ᾿στπογαπίϊα ἰθογαηΐ, πὶ νοὶ-- 

5 Πέθν [πὶ ΤΩΘΥ Πὰ Π15. [ΘΠ ὈΡ 5. : 4 ΠΙΡΡ6 γΓ65 αὶ- 
ἄδπὶ πιθυ 6 πὶ Ρ 8 56. ἔδυαηΐ, σϑὰ ΠΙΠ ΠΟ ἶ Πτι5 

[6 ΠΈΡΓδ5 ἴῃ ΠΟΙΠῚ ἸΣΠ Δ ΓΟΡῚΙΠῚ Δ ΠἾΠ115 Θχϑιβίιπί. 

ΤαΪϊο5 Ἰΐαιιθ {πρὰ 1Π ΠΟΙ Ἰα Π5. [ΘΠ θυ 5. οαρία, 

ΠΙΘηΘ. ΔΙ Πδτ ϑπῖ, ἀπο δουτππὶ «ορπηαΐα ἃ 

ῬΠαηίαβία “πᾶ 510] ᾿πϑαπὶθπίθβ ἤπσιηΐ, ΠΙΠ1] 
ἀπ ΠΘραπὲ. Αἴαιθ [ΘΠ ΌΓὰ5. ΠΡ  ἀἸὰ πᾶ5 ἱπῖθΡρΓο- 
1ΑΥῚ ᾿ΐσ ΘῈ ΑΙ ΠΑ ΠΟ ΠΘ ΠῚ πηθη 15. : “πὰ παοαιίάθηι 

οἵ 4] πΠΟΥ}Ὸ Δ]Π]]τι0 ἃ 5ᾶπα πιθηΐθ (6]6. βιιηΐ, 
ΠΘΩτ6 1Ππ|σ ϑο 6 5061, ΠΟΙ Ὲ6. ΔΘΡΘ ΠῚ [το 6. οἷγ- 

ΘΠΠΙΙΠ] ΟΡ παπίαν. Τα π6 σοθυ5. αἄθο οἰαγὶς 
ΡοΙθπ απ (ΟΠ ΤΟΥ 5. ΠΟΒΓΡῚ ρυΘἸ σα ΠΕ 115, πὸ- 

Υ γ 6 ΠΏΘΠ 5. Αἰ Θμαἰϊο οἵ δι! Πα πηαηϊ δϑία, 

Ἰ40115. δὲ ἤριηθη 5. δι Ππ πὴ ἱπηρθυ ἢν, 115. 416: 

ΠΟ 5ι1πῈ Παἰι αι Π6] ΕΓ ΡιιΘ 6, Ῥ] ΘΓ Π116. ἃ 

γϑριταῖθ ἀράπιοὶ ρὸν πουθεῖοα ἀορστηαΐα, δὲ ᾿πποὸ 
γο] απ ἀθβουία πὶ ΤΟ ΠΘΕΡῚ5 ἀν ουβανῖ. 6 αὐάποα- 
τίς. ΑἀΠοναταν ΠῸ5 ΒΟΥ ρίαγα, τὉ ΠῸ ἃ 5850 115 

ΒΩ γ  Πσουιπ γΘΥθΪ5. Αἰ ΠΠΟἸ ἃ Πλ11}, ΟΠ] πη ηΐθ 4]16- 

Παῖο5 56 π| ρδυβρίοιια 51} 5] 18. ΘΟΙἴ0 1105 τη 6η- 

τἰ5 ΠῸΠ 6556 ΘΟ! ροίθ5. ΠΟ  πᾶγιιηΐ 46. νἱὰ πιὸ 

84] Ῥοοιιη Ρϑράτιοῖξ : 115. ΠΘ τ }15 “πιοῖρτι5, π6- 

4 π 0. ἃ} ᾿μ515 ἴῃ ῬυθροΙ ρ᾽τπιπὴ ΒΑν ΑΓ τη ΖπιῸ 

ἀθάπιοανβ5. Οἰδοῖις οπῖπι δὶ σθοο ἀποαΐτιπι ργιδσίθί, 
ἀπιϑὸ ἵπὶ ἤονεαπι σααοτεῖ. 

5οὅ. Παῤίταντιτι γιισία [6 ρυοξπισὶ ἤοαν. Ῥοϑδὶ 
ἢξθο διιθ πὶ ἃ ὈΘΠΙ  ΠΙ551Π|0 δὲ ΠΟΙΉΪ Πα ΔΙΊ ΔῊ [15- 
5ἴπηο 1)60 ἀἰοῖτιν Π]1α: δῖοι 48 ΜΟΔ 5. 5656 ἂς 
Βοπδμ ἔλαθ Θ ΠῚ γΘΟΘρία}15, οἱ Πχία ᾿ρϑᾶμι πα ὶ- 

ς  δίογοβ {παΐαοι ΠΡΥῚ ἐμπεσοῦνται. 

ΓΈ εἰ Μῖ55. ποπμι}}} Χριστοῦ χαὶ φιλανθρώπου, 

οονταρίο, Αε Ἄδρ. βεοιπάπ5 εξ 01}. 1] ἀθ πὰ Ξθοαπ- 

ἅς χρηστοῦ καὶ φιλανθοώπου, ορίίπηο. 

Μαιε,ν τὸ 
τή. 
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ταξιι 5. Ζαὶ αι πὴ ΤΘι1}} ΟἸΤπῚ ΓΟ πσϑιῖιηῖ, 56 

γον θυ ϑγὶ σα ηῖ δ6] 5111} ᾿ρ5ΟΡΠῚ ΠΟΤ Πτιπὴ : αἸ- 

οἴταν, ἱπαιαπὶ : Πανιταϑιτι μαῖα 16 ρῥγοξιρὶ 

Δήοαν. Ἐπ ρνοϊοσθηταν, ἱπ 481, πὶ ἀραὶ νοβ, πἰὶ- 

ἯΠῚ ἃ [ἀοῖθ βϑυβθ  πθ Πτ5. ΡΟΓΡΘββιν]. Οὐ ΘΗΪΠῚ 

διαπὶ ἰδ πη 0. σΟΙ ΠΟ Π65, ᾿νΐ ρ ΒΘ απ ΓῈ8 
ἤδη, οἰιπὶ 60 ΡΟ] Τα τι}}, πο σοπνθυθηταν δ 

ΤῬϑιιηὶ ν θη]. ΟἸοΠἸδ πὴ Ἰσὶ ταν Δ ΟΕ διιπὶ αἰ ἃνῚ5 

Ἀν ΟΪΔΠΓ5 ΡῚ]]115. ἀΡ] τσ, ΠῚ τ16. 50 τ{{π|5 65 ὲ πιὰ ]ὸ 

Ἰπηρουῖο, ΠΠΡΘΡἃΠιβτιθ θυ Ποῖρ6 ργάνο, 4 οπηηὶ- 

Ῥ115 ῬῸ δα ρου θατῃ οἵ ΓΥ γα πη 46 ΠῈ σΟ που] σα 15. 1π- 
[ον Ὁ : 4πὸ 5] 0 ]α 10 6 πηθάϊο, ψαιοῖ ἢ πῇ ̓πά πιο 

41|25 δν θπ ἃ Θββθηῦ θθ πὰ: Τ᾽ γοπιις Θπῖπε Ἰμ 11}, 
οἰ γόβπιῖιη 1) αν γοσίαιγανίζι. Τα τ16 οἵιπὴ 51}}"- 

Πιοϊθ μα] 5σῖπὲ Ομ η65 ΟΠ 511 ἐπ ρουϊο γχῖα πος ἀϊ- 
τ. (ον. τ5. οἴπηι : Ορογίοε ἐπὶ γϑστιαγο, ἄοιιδο ροπαπι ἐπῖ- 
ΠΣ 

ν.6. 

ν. 7. 

ν. 8. 

πεῖοος διιν ρεάϊνιις ὁ; τπγοπιιπὶ αἶχὶς γϑϑίδι- 

γατιιπὶ ἰσὶ, ιιο αιυιδοου πηι πι6. ἴῃ 6715. ἀΠΠΟΠΘΙῚ 
το Ἰσδηταν, Γοραναπαα 5ἰηϊ δὲ ἱπβίαιιναπάα : «ποιή 
πα πἰ πη {τ Ὁ} πηθυ τι πὶ δογιιηι 41 ροίοδβίαεϊ 6]τ15 
ἃ ᾿πηρουῦῖο 51η1 5] 16 4], 5θὶ ῬῸῚ παἸβουῖοου- 

ἀἴαμι ἂς Ῥϑηϊ σα] αΐθηι Π)6]. Αἰξ ἰἴαααθ : Θά θθῖ 

αν] 4, μος δϑῖ, ΟΠυ βέιβ ᾿ρ56 τηᾶηιὶ ἃς Ροϊθηεῖα 

Ἰἀοηοῖιβ, οἴιπὶ νϑυϊταΐθ. ἘῈ γοσπαθὶ ἴῃ τἀ ον πὰ- 
οὐἶο, ἄοπες {ιἀϊσαη5 Πππ Ἰοῖπι μι [οναΐ ἀ8 οπηπίθιι5. 
Ἑὰ ἀπιῖθηι 4110 οἵιπὶ γϑυϊτατθ ἢξ 56 55ῖο ΡΟ] ΠΟ Π πὶ 
ἱπάϊοαϊ πιθπάδοῖ!. Βοσπαθ νονὸ ἄοηθο [δοθνὶς 
Ταάτοίιην. Οβίομ 1: 6115. ἵπὶ ΘΠ Ἠ Π115. Ππιϑττι αν Ἵ1|-- 
ἀϊοίνιαν, βϑοιπάϊιπι φοὰ ποῖ ἰθιηθῦθ ἐδ δἰ πεπι- 

115. Ρυοίογε βθπϊθπιϊαπι : 5864 14 «πο «αυαπι 5ἰὲ 

ἃς σΟΠΡΤ ΠῚ, παῖ, αἄθο αὐ Ἰπάϊοῖπιη). ἐδ 

ἘΠΟΖΙΟΖα6 ἰάίιηι Ροράποαι δ Πομιιη ΘΧ ἐπὶ : 
ἀαΐρρδ. «αὶ Γοβεϊ πα πἴθι" οοοΙογδὲ ἀγβθαΐάιιθ {π|511-- 
τἰαπν, ΠΘῸ ΓΘ ΠΙΪ556 ἀπ Το πο συᾶάι, 564 οσὰπὶ Ομ πὶ 

[δϑεϊπαίϊοπθ θῶπὶ [δοϊαΐ. 
306. “καϊνίπιις οοτετιτηοἰϊαπι Ποαν : σοπίε- 

πιοϊϊοσιις ϑαἰάδ : σρογϑίαηι 6} 5 σιιδί 1 οἵ δοπι- 
{ππιοῖα 675, οἱ ἔγα : τιον οἷο αἰἰνίπια!ῖο ἰμα., τιοπ 

οἷς. σαῦὶι Μοαν : παπὶ ἰπ οανι6 οπιπὲς 
τἰμ]ανιηῖ. Παριαπενις ϑεάθε τπραϊίαϊϊο, δὲ 

Ρπάονο ποτὶ δι Ππεπάογὶς. Οαπιρὶ Εξονοπ ἐπις6- 

διιηῖ. τος ἃν αἰτθυο ρυϊποῖρὶο σπὴ ροίαμεαιν, [τὰ 
Ἰοσϑηὰ πὲ αιιαδὶ ἃ ρου ιι5 ποιὰ πη ΡΘη- 

Ξ Ἀπεχαὶ {γὸβ ΠΙΡνῚ τοῦ πονηροῦ ἄρχοντος. Τ᾽ ἄεπι 

τοσοηῖον Οοαθοἤϑιὶ Οὐάοχ δὲ δάϊ ὃς ἀπολεῖται, ψιὲ 

ρΡενινῖι. ΑἸτον Οομαθεῖβιι ὐἤδχ οαπὶ ἃ]115 ἔσθ. ὃς 

ἀπώλετο. 

ἃ δὶς ΔΞ5. ρ]εγίψιιθ οπιποβ. ΔΙ ὀρθωθήσεσθαι τό. 

Ηαιά Ἰοπρε Ἀδρ. βδοιπάιι5 κατὰ τὸ ἔλεος, δαρθῖπε 

Μ955. ποηθα}]}} χαϑ'εῖται οὖν. 

ΒΑΕ Ζαὶ ἴσος Πιδυὶ βασιλεύει δέ, ΑἸ φααητο, μοξὲ 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΆΌΜΝΜ 8, 

6 

Α 

σ 

ΒΆΑΒΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

λαι πεφευγότες τὸν Θεὸν, ἐπανήξουσι πρὸς τὸν ἕαυ 

τῶν Δεσπότην: Παροιχήσουσί σοι φυγάδες 

Καὶ σχεπασθήσονται οὗτοι, φησὶ, παρ᾽ ὑμῖν, μη- 

δὲν πεισόμενοι ἀπὸ προσώπου διώκοντος. ΟἱἨ γάρ 

ποτε συμμαχοῦντες, οὗτοι διῶχται γενήσονται, πο- 

λεμοῦντες αὐτῷ, διὰ τὴν πρὸς τὸν ἀληθινὸν Θεὸν 

ἐπιστροφήν. ᾿Επεὶ οὖν Ἵ ἕνοντο ὡς πετεινοῦ ἀνιπτα- 

μένου Ῥεὐσοὺν ἀφερημένος, ἤρθη υὲν τῆς πονηρᾶς 

προστ τοῦ 5 μοχθηροῦ ἄ ἄρχοντος ἠλευθερώ- 
ἕ 

᾿νε ἈΞ, 
θη,ὃς ἀπώλετο δὲ ὕπερη φανίαν αν του συνε πατῶν 

γ᾽ ἀρθέν ντι ἐπάγει ἣ προφητεία τὰ ἐσό- 

μενα ἀγα τ ς γὰρ,» φησὶ, καὶ ἣ βασιλεία 

Δασὶδ τα βοδν εται. ᾿Επεὶ οὖν πάντες βασιλευ- 

θήσονται ὑπὸ τοῦ Ὁ Χριν τοῦ χατὰ οὐ δι δορος ὅτι 
ἀπο ΕΣ , ᾿ 
Δεῖ αὐτὸν βασιλεύειν ἕως ἂν 0 τοὺς ἐχθροὺς ὃπὸ 

ΑΥ 
τοὺς πόδας αὐτοῦ, τὸν θρόνον εἶπε 3 διορθωθήσε- 

σῦαι, τῷ διορθώσεως τυγχάνειν τὰ βασιλευύμενα, 
ῳ , ἐν ΑΥ̓͂ δὰ ΕΣ -- , 

ὅπερ γίνεται οὗ χατὰ τὴν ἀξίαν τῶν μελλόντων βα- 

σιλεύεσθαι, 
ΟἹ " . "» ι ι , 
ἄλλα χατὰ τὸν ἔλεον χαὶ τὴν ἼΕΡΉΡΣΕ- 

τητα τοῦ Θεοῦ. Καθεδεῖται οὖν, φησιν : ὃ 
ὙΠ Ρ ἢ τουτέστιν, ὃ ἱκανὸς χειρὶ χαὶ δυνάμει ὃ Χριστὸς » 

ἕως ποιὴ- 

Ἡ δὲ μετὰ ἀλη- 

δὶ μετὰ ἀληθείας. Καὶ βασιλεύσει ἐν σχηνῇ, 
᾿ 3.. , 

σὴ χρίνων τὴν ἐπὶ πᾶσι χρίσιν. 
- 

θείας χαθέ ἔδρα δείχνυσι τὸν τοῦ ψεύδ οὺς ἀφανισμόν. 
» Ξ Ἰδβασιλεύσει δὲ ἕως ποιήσῃ χρ'σιν. Γὴν ἐπὶ πᾶσιν 

- Ὰ δον 
αὐτοῦ δικαιοχρισίαν παρίστησι, χαθ᾽ ἣν, οὖχ ὡς 
᾽ Η 3 Ἐν ῶνς 
ἔτυχεν, ἀποφαίνεται περὶ ἑκάστου, ἀλλ᾽ ἐχζητῶν τὸ 

; Ἰκα : ᾿ ἢ 
πρέπον καὶ τὸ ἁρμόζον, ὡς πρὸς τέλος ἀγαθὸν φέ- 

Ξω ὑνοτὰ, ᾿ ᾿ τς 
ρειν ἑκάστῳ τὸ χρίμα., ἠπειγμένως χατασπεύδων 

ι ; 5 
καὶ χατεπείγων τὴν δικαιοσύνην - οὐχὶ δὲ ἀνειμένως 

ΞΕῸῚ ΠΥ τ ς ᾿ 
οὐδὲ βάδην, ἀλλὰ πάση σπουδῇ ἐργαζόμενος αὐτήν. 

΄ 

Ἠχούσαμεν τὴν ὕδριν Μωαδ - ὑδριστὴς σφόδρα" 

τὴν ὑπερηφανίαν αὐτοῦ ἐξῆρα, χαὶ ἣ ὕδρις αὐτοῦ 

χαὶ ἢ “ μῆνις" οὐχ οὕτως ἣ μαντεία σου, οὐχ οὕτως. 

᾿Ὀλολύξει Μωαδ - ἐν γὰρ τῇ Μωαδίτιδι πάντες ὁλο- 

λύξουσι. Τοῖς χατοιχοῦσι Σεδὲχ μελέτησις, χαὶ οὐχ 

ἐντραπήσῃ. ἃ Τὰ πεδία ᾿Ἐσεδὼν πενθήσει. Ταῦ- 

τα ἀπὸ ἑτέρας ἀρχῆς , ὥς μὴ ἠρτημένα τῶν προ- 

τέρων ἀναγνωστέον. Πολλαχοῦ δὲ ἣ Γραφὴ διὰ τῶν 

οἴ ἀποφανεῖται περί. ΑΕ ΄φυΐϊπαας ΜίΞ5, ἀποφαίνεται. 
ς ἘΜῚΠ ἐκῆνις αὐτοῦ. οχ αὐτοῦ ἃ ποδίγι φαϊη πα 

ΜΞς. αθοςῖ, διαί Ἂα1 ὀλολύζει τοῖς χατοιχοῦσι Σεδέχ. 

Ταρτὶ τεΐογος αὖ τὰ σοηΐοχία. 

ἀ Ἐάπὶ τὰ πεδίυς ἐσεξὼν πευϑήσῃ,, Υἱξίοξο. 

ἄπο Πρτὶ τὰ παιδία 

Ἀπεχαὶ 

Ἐσεξὼν, Ῥμενὶ ἔξοδον Πενιιπε. 

ΑἸῈ {τὸ τὰ ταἰ εὐϊάτηις. 
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χρηστοτέρων ἀναπνεῦσαι ποιοῦσα τὸν ἀχροατὴν, Ὁ ἀδαηΐ. βου Ἴριγα θη (1188. ΠΟΙ ΓΔΡῸ ΘΙΠΟΙΕ αΐ 

χαὶ ἐνιδεῖν τῇ χρηστότητι τοῦ Θεοῦ χαὶ τῷ χατ᾽ αὐὖ- Φ ΧΡ ἢ ΒΞ " ᾿ ; 
τὴν ἐσομένῳ τέλει, “ ἐπαναλαμδάνει εἰς ἐπιστροφὴν 

ἡμῶν τὰς ἀπειλὰς, χαὶ τὰ περὶ τῶν χολάσεων. Οἱ 

γὰρ πλείονες τοιούτων δεόμεθα, ἵνα μὴ τοῦ πλού- 

του τῆς χρηστότητος χαὶ τῆς μαχροθυμίας χατα- 

φρονοῦντες, χατὰ τὴν σχληρότητα ἑαυτῶν χαὶ ἀμε- 

τανόητον χαρδίαν, θησαυρίσωμεν ἑαυτοῖς ὀργὴν, 

Γ ἐν ἡμέρα ὀργῆς χαὶ ἀποκαλύψεως χαὶ δικαιοχρι- 
ἘΞ ἜΕΕῈ σοδηδος ι 

σίας τοῦ Θεοῦ. ᾿Γοιοῦτον γάρ τι εὑρίσχομεν χαὶ πα- 

ρὰ τῷ ψαλμῳδῷ - Χρηστὸς Κύριος τοῖς σύμπασι. 

Καὶ πολλὰ εἰπὼν περὶ χρηστότητος, ὅτι ὑποστη- 

ρίζει τοὺς χαταπίπτοντας, ὅτι δίδωσι τὴν τροφὴν 
5 » Υ ἊΣ , ΄' Γ κἰ ΕῚ ΠΧ Ἃ 

ἐν εὐχαιρία “ οὐχ ἐν τούτοις χατέληξεν, ἀλλ᾽ ἐπι- 
7 , , Ἷ 4 Αγ - 

φέρει. Φυλάσσει Κύριος πάντας τοὺς ἀγαπῶντας 
αὐτὲ Α , δ ς “λι ν 2 Ἐ } 0 τ 7.52 τὸν, χαὶ πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐξολοθρεύσει. 

Καὶ ἐνταῦθα τοίνυν πολλὴν τοῖς 5 ἐπιστρέψασι ἐμ.- 

φήναντα χρηστότητα τὰ εἰρημένα, ἀπ᾽ ἄλλης ἀρ- 

,ῆς τὰ πιχρότερα πάλιν ἐπανατείνεται. Ἠχούσα- 
ψ -Ὁ- 

μεν τὴν ὕδριν Μωάδ. ᾿Επὶ τὸν ἄρχοντα τοῦ κόσμου 
, ἧς τ 

τούτου, τὸν πρῶτον τὴν ἀποστασίαν χαινοτουἡ-- 

σαντα, τὸν ἐξυδρίσαντα εἰς τὸν χτίστην, τὸν ἐνυ- 

ρίζοντα τοῖς ἀνθρώποις, χαὶ χαταπατήσαντα αὖ- 

τοὺς ὕῤρει χαὶ ὃπε ία, εἴρ ταῦτα. Οὗτο ς ὕῤρει καὶ ὑπερηφανία, εἴρηται ταῦτα. Οὗτος 

γάρ ἐστιν ὃ καθυδρίζων τοὺς ἐν τῇ ᾿χκλησία, τοὺς 

Ὁ μὲν ὡς ἀνδραποδώδεις χαὶ διὰ τὴν ἄγνοιαν οὐδὲν 

αὐτῶν διαφέροντας. Οὗτος ὃ ἐνεργῶν ἑκάστῳ τὴν 611 
: Α 

λοιδορίαν" οὗτος ὁ ἀναπείθων τοὺς αἱρέσεών τινων 

προεστῶτας ἀδιχί ἐν εἰς τὸ ὕψος λαλεῖν, εἰ δέ ρ' ς ἀδικίαν μὲν εἰς τὸ ὕψος λαλεῖν, εἰ δέ 

ποτε εἰς " ζήτησιν συγχαταδαίνοιεν, διδάσκων τὸν 

μὲν λόγον μὴ βασανίζειν, ὑδρίζειν δὲ τὸν δυνάμε-- 

νον ἐλέγχειν τὴν ἀτοπίαν τῶν δογμάτων αὐτοῦ. Θε- 
, δ ἀμ... 5. δ ΩΣ «πὶ ε 

ραπεύων οὖν " αὐτὸν ὃ Κύριός φησι" ᾿Γὴν ὑπερη- 
, "» ὅν ἣ , 5» 7. ,ὔ 

φανίαν αὐτοῦ ἐξῆρα. “Ὡς γὰρ νόσου ἀφαίρεσίς ἐστι 

τὸ πονηρὸν τῆς ἀλαζονείας πάθος. Ἀλλὰ Καὶ ἣ ὕδρις 

αὐτοῦ, φησὶ, χαὶ ἣ μῆνις αὐτοῦ. ᾿Ιδιόχτητα τοῦ 

Μωὰδ τὰ πάθη ταῦτα " πονηρῶν χτημάτων δεσπό- 

τῆς ὃ Μωὰλό, ὕόδρεως μὲν τῆς ἐπ᾽ ἀτιμία τοῦ πλη- 

9 ἘΔΠῚ ἐπαναλαμθάνει πάλιν. οχ υἱτἴπια ἴῃ ΝΞς. 

ποῖ ἱπυ θῖν. 

ΓΈ εἰς ἡμέραν. ΚΝ εἴεγοβ φυϊηιιο ΠΡτὶ ἐν ἡμέρα. 

ξ (οαϊοο5 ἄτι τοῖς ἐπιστρέφουσιν. ΤΙ 4επὶ (]Ρ. 56 - 

οὐπᾶι5 εἰ Ἀδρ βοσιη 5 ἐμφήσαντα, χοιστότυτα. 
᾿ ἘΔΠῚ τοὺς μὲν ὡς. Ὑοοι]α ὡς ἴῃ ποδί τι φαϊπια 

935. ποῦ ᾿πυθπῖζιΓ. 

Ὁ ἘΔΠῚ εἰς ζητήσεις. Αἴ αυΐπαιε Μ55. εἰς ζήτησιν. 

(ον εῆβιαβ ἴθ σὰο Οοάϊος Ηδφητϊοΐαμο ἃ ἔτοπΐε ρασῖ- 

πὸ Πος ἱπυθηϊξ ΞΟΠ }11: Τοῦτο πεπόνθασι χαὶ ὁ ἰταλὸς 
χαὶ ὁ Νεῖλος. Ἐἐλεγχέμενοι γὰρ ἐπ᾽ ἀσεξείᾳ, τοὺς ἐλέγχοντας 

ὕθδριζον, 14] οοπτῖαῖς εἰ Παῖο δὲ ΠΥ ϊο. Τ͵απε σιιπὶ ἐπι: 

Ρίοιατὶς δοαν Βπδ  δηΐτ)", ἐ05 φαὶ σοαν ϑμοϊνανῖ, ἐππο- 

ΔῈ ΊΓΟΥ ΠΙΘΙ ΠΟΥ ΠῚ ΠΑΥΡΆΠΟΠΘ ῬΘουθϑῖι", Ποία 
Ῥοπ [ἴθι δὲ ΓατιΡιιΠ} ΠΠΘ ΠῚ ΡῈ} ΘᾺ ΠῚ ἔπ ΘΠ τΠῈ 
ἸΏΒΡΊ οἷα , α σΟΠγ ΘΡΊΘ 05 ΠΟΘ ΠΉΪΠᾺ5 ΓΘΒΊΜΗΪ οἱ 

50 0]1οῖα. ΤΠ Ἰσθηλι5. ΘηΪπ. Ὀ]ΘΥΊ τι6 Πα} πϑι αἱ 
ΤΟΥΡΊΟΙ1}15..ὄ τ πὸ ἀἰν} 15. Βοπ ται 5. δὲ ΤΟ] Γ  Π 85 

ΘΟὨΤΘΠΊΓ5.,. }πχία. ΠΟΙ ΠῚ ἰρβοῦιιηι «τιν τὰ οἵ 

ΘΟΡ ΡΟ Π ΓΘ 6. ΠΘβο τη, ΘΟ] ΠΠτἃ Πλ115. ΠΟ] 5ΠῚΘΕΠ])515 
1.8}, ἴῃ 416 γὰρ δὲ γυναι οηἶβ, δὲ 7511 710] 

Ῥεῖ. Ναμη. ΔἸ α1 1 τὰ]6 Ἰπν ΘΠ 115. οἰϊὰ πὶ ἀριά 
Ῥϑα]ίθη : ϑιέανὶς 7)οηιΐπιι5. υἰγιὶν ΘΓ εὶς. ἘΠ᾿ ροβῖθα- 
4ιατη πηττα (6 οηϊταῖθ αἰχὶι; 4ποά 605 41 οον- 
σαπιπῖ, 5. [Γ]οῖα τ, ἀθίαιιθ ϑϑοαπὴ ἴῃ [ΘΠΊΡΟΙῸ ΟΡ- 
Ρονέηο, ποαιαηιδηὶ ἴῃ ἢἷ5 56 οοη εἰ ποῖ, 566 51}}- 

{ππρῖε : Ομδίοαϊε 1) οπιίπειι5 Οτητιθ5 αἰ ἰβ ηιῖο5 56, 
εἰ οπιλος ρεοσαίοτο5 εἰϊορογάοῖ. Ἰϊαηιιο οἵ ἢ σα ἢν 
ῬγοΪαῖα. νουθθα. πλα] τ οβίθηθυῖης ἸΘη τα 15. αὔς- 

4116 ἰδ  μ 85 115. 4{| 856. σοην θυ πιηΐ, Τα 5115 ἃ 

ἅΠῸ0 ῥεΙποῖρῖο ἐπ θη δ τα ἀπ ἼΟΡ ἃ. αν ίπιτι5 

δοπίιηιοϊίαπι οαν. Τῖοῖα σπὶ μας ήνουδιιβ 
ΠλΈΠΠῚ [λ1}}1|5 ῬΥῚ ΠΟΙ ΡΘ ΠῚ, 4] ῬΡΊΠηι5 ἀθίδοι:, α 
[10 ἴπ ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ ϑιππιπ) ΟΠ ΓΕΘ] ΙΟβιι5,. ΠΟ Π,1- 

ΠΘβάτι6 ΤΠ} γ1ὰ [Ποῖ Θὲ ΘῸ5. Ρ6 σΟΠ 16} 18 Π| ἃ 6 
5ῈρΟΡ Ια. ΠῚ ΡΡΟο] αν. ἩΤὸ 65ὲ δηΐπ 4πὶ Εςοϊο- 

5125. ἘΠῚ ΠῸΒ [Δ ΠῚ ΠῚ 51 ΤΠ Δ ΠΟΙ ρα ΓΘ ΠΕ 56 ΡΝ Ἰ{π- 
τἴ, πΙ Π]16 ἃ ΟΡ ν 15. ΡῈ. Ἰσπονδη τ απὶ αΠΠΠ Ργ θη, 

᾿η]}υνῖοβο ἐγαοιαῖ. Ἡΐο οοην ταῦτα δἰ πσαι 5. : Π]ς 

πάππος παν ν 15. ΠΌΡΓΘβιιπ ατισο5. ἃς ᾿Γρο[δοί 5 
αὖ ᾿π Θχοδίβιιη ἰπ] αι αΐθη Ἰοαιιαπἴι" : ΔΕ] 5] 

4υδπάο δά ἀ(ιοϑο πο πὴ. Θχροπάθπάδπι οοηνο- 
πἰαπξ, ϑάοοθὲ γαιὶοπθη αυϊθπὶ ΠῸπ ΧΟ ΘΙ 

564] δαπὶ 4 πον πὴ ἀνα πηδίτι πὶ ΠΟΘ ρ ]ὰ5. ΟΠ [ι- 
τὰ γ6 Ῥοβϑοῖ, σΟπ τ Π16}115 ᾿πϑθ αι]. ΠΟΠΉΪ Πτι5. ̓ ΣῚ Γπν 

Εἰ πιθ θα Δ Π]]} 6 η5 δῖ : ϑερογϑίατη 6715 διιδίτι: 
1. ΝΠ Οἴμπὶ ῬΘΘ5Γ ΠῚΛ1ΠῚ 5 ΡΘΥΌ]α5 ὙΠ π πῇ δα[δν"-- 

τὰν, γ Θ᾽ 11 ΠΟΥ 15. αι] ἀΔ 1 ἀὐ δ τιν : 564. ΑἸ ἐοπ- 

{ππιεἶϊα ὁ}πι5, Ἰπ αὶ, δὲ ἴσα 671ι5. ὙΊΕα 1|ὰ ρθοιι- 

Ἰιαν τον ἰρϑὶ ΔΙΘα οοπιρθίιμ!. ῬΟΒβΘϑβΙ ΟΠ ΠῚ 

φιιεαγείι" σοτιίμπεεῖζα. Αὐυιάϊατητιβ Ἰάτὰ σἰγιιπὶ ἀοοιῖδ- 

51.111. ΟΕ] 15 Πῦο οϑὲ σοπ]οοίατνα : 7 ἐάσει", Ἰπαῖε, 

Κὶς Τα, δϊο]ιαεἰ Ῥφεἰ «ρπιμάιι5, εἰ ἴρδθ φιιοσέ- 

φῶν ὕπατος : οι δασίαπέ ορισοιμία πὶ Βιὲνὶ. Πες., 

οὶ υαϊάε ἰαήδηδα “πὰ Οοπιπόπα, κί περ ϊγίοο Ῥ εοί- 

ἔμπι ἰαμά αι. ΠΣ ὐεγο, χιθπι Π͵αα ἱπιὶ απεϊψιαρ ας 

ἐπ ἤἶε5. πιάϑπο (οεῖσε, φιῖ ξεῖν Παρ αοίϊς Πμ τειν", 

σαρίπις διρίϊαι. πιο πβάπο (οπη ΒΟ βῖτ5. 

»ΈΛΙΠΙ θεραπεύων αὐτόν. Τ)εεβὶ αὐτόν ἴῃ ποβίτῖ5 (ο- 

ἀἸοῖθα5. Ηἰς ἀοοίπῖε (01}. βεοιπᾶι5 Οὐχ οριϊπιαα 
ποΐᾳ εἴ δηι αι Ἰϑβίπηιιβ. Τυοιβ πο πὖ Ἰπ16]ΠἸσαται, 

ΒΈΡΡ]6 ἀρθὲν Ροβί σόσοπὶ πάθος, δοκίψιιαπι διε αίιηι 

51 αάζιιη διε 6») ἴθ, {πύηῖ {16 τιον δὲ φπαςὶ ἀπιοῖῖο, 

ἤσμι, ᾧ. ἡ. 

Ῥεαὶ. τή. 
9. 

Πυϊάον. τή. 

Ἰυϊι ν. 40. 

Ῥεοαΐ.γ 2.8. 



Νιων.23.7. 

Πυ1τὼ ν. 8 

δὃ᾽ὃ 

Ἰπ! Ζυιάσαιπι ἀΟΠηΐΠτι5 δϑὲ ΔΙ08]}}, ΠΟΠῚ}06 {πὴ οοη- 

τη} 18 αα ἀδάθοιιβ ΡΓΟΧΊΠΙΪ ΘΧχ σορ Γαδθ, ἔπ} 1180.) 

δδῖι βου] ΠΘΠ ΕἾΝ. οἱ απ 55 ᾿γὰοιπ 18.᾽ 

307. Πεῖπη46 δ 41: δυσι οἷο αἰνίτιαίῖο {ας τιοτι 

56. ἘΧΡΙΡΟΡ να , ψϑῖτθ. ΘΟ Πϑ πηι ΜῸΔ} ατιοὰ Βαὰ- 

Ἰαατι ἀν! πατῖο 111} ΡΟ 556: θεν ηθητ ρΟρι]ο 

Του ΟΠ ἴσο ᾿πίου "6, φπαπ]οαιῖάθηι ον Ἶπιι5 ΤΠ )οῖι5 

ἃ τηλ] οι οπο Δ θΘΠπθ ἸσΠΟΠΘΙ ὁ5 1ΠΠπ| ἀ6Π6- 

χογαῖ. δον οἷο, ἱπψαϊ!, 

Ασφορυϑῖν! τ θηϊηὶ ΒαΪας ἢ] 15. ΘΘΡ ΟΣ ΜΟΙ Τα τι ΠῚ 

ἸῈΧ ναΐϑιῃ Βα]ααμη., Οἵα]11ι5 γι ο Πα. ἴῃ ΠΠΔΠ1115 

δγαηΐ, οἱ ἀἰχῖι: 7] αἰεαϊς πιίλιὶ, ροριιῖο παῖς. ΝΟ 

αἰϊνίναῖο ἔα. πιο οἷς. 

[6 ΘΟ τ6 Θυ ΘΠΟυ ΠΕ γ ΠΟΙ ηἶα, [050 ΒΑΪ Δ ΠῚ γΈβροη- 
ἀδηῖο: ὅπ χά πιαϊοαϊοαιι οἰ ποτὶ τπαϊοαίοϊξ 

Τ)οπιῖπις ὃ οἱ φιϊά πιαΐθ ργϑοανον", οἰ πταῖδ ποτ 
Ργοοαίατ 1} 6ιι5 2 Τλοῖπθ. υτη]αίτι πη Ῥ οπιιη εἴας 
ΜΆ Ι41. ΑἸ οπῖη : ἔὐπεἰαυὶι οαν: πατι {πὶ 
Μοανιιδ οπιπες τεἰπεἰαὐτιτιῖ. ῬΥΟΙΠ 6. οἴχηλ αατ|-- 

Ἰαῖιι5 νοχ 511 ἀο]οῦθ Ρ]6Πὰ 5 ἃ τη] 16} 1} 115. αὖ θ1π|- 

ΑἸ μι} ΘΓ ν 551 η10. Πππιοίτι ΘΟΥΓΘΡΓ5. ΘΠἶδϑα Στ 

ΟΪασα ᾿πΠ]οῖα: ἀοον θἸταΐθηη , 1 ΘΟΡ. 11 πηὰ }6 

Αἰ Ποῖα πι πΠ Π 1 τὰ ἔθ Οϑἰθη 11, οααχῃ “ΠΟΙ: Ζ7{ι- 

ἰανῖε οαν. 

308. Πιανϊιατι νας ϑϑάοο πιοαϊίαιϊο. απο νο- 

611 4185 ΟΡ ΒΟ ἃ 651, ΘΧ Ρ] πα ΠΡ Ια] ᾿πί θυ ΡγῸ- 

[65. «14 δασιιαπῖεδς ἐπ 
ὨλΓῸ ἰθοίασοο ἰοφηηεῖπὶ. ΝΟΗ ἀδϑιιπι 4] τηὰ- 

Θη]ῆοο 6 56 00 ἀἸα] οι σαι 5θη τ] 1 η1, οἱ ργϑ 410 

ἃ} δὰ ρθΠτο ΤΠ] τι ΠῚ Ἰλτ0Ὸ ἸΠΘΧΡασ Πα 11 ἀος- 
Ὠϊαῖα σὰ ΟἸΓΟπ ΠἸ οἰ πσαηῖ. ΗΙ ἸσΊταν {|| Ἰαοἴαπίτιν", 

Ἰπν ΘΠ 1 1] ΠλΠΠ]Ὸ ἰθϑίαοθο ΕΤ πὶ ρ᾽απιμη ἢ6- 

γϑῖ, 41 51} πλαιγτι5. [οσίαθιιβ . Δ ]6 01} ΠΠπ4: 10-- 
ιιη γι. Ἐξ αϊ ἃ αὐ θη ἰοϑία [που σαρίι [δοὶ-- 

Ἡλι5 Ὁ ΟἿ ἴῃ ΓἈΠΡ115 νἹΠ]Πο115. ΘΓ ῬυῸ π]Π 110 ἀποθη 5 

δ] οὐ ἸΔπτα1 5. 11 1ῃ τηϊΠ}Ὸ ἰοϑίδοθο ἰο πθη θ5., οΒ]6- 

εἴαπίιν. Ηοο 5101 να] ΠΠπ4: Μίαν ιατινιις ϑϑίίθο 

πιοαάϊιαῖῖο. Ἐπ αυϊάθηι θοπὰ οδὲ πιθα]ταιὶο,, πι6- 
αἴτανὶ Ἰοσθιὴ ΤΟ ΤΉ] ΠΙ ἀ16 ἃς ΠοοΙθ : 564 γηθαἸτα 10 

ΜΔ] τὰν τιη τ]ὰ οϑὲ ΘΓ ργᾶνα, {π|ὰ ουἿγ Πα]- 

τ ΠΠ|0115 ὅθ 6 τπηθά Πτα0. Οὐ]οι πη 4116 οὐ σο [Ἄ]ιι- 

Ἰὰ5. Ἰσπουηϊηἶα ἀἰσηα5. ΠΙΘΩ ΠΤ ΠΓΠ1,. ΠΟΙ ΠΙΙᾺ ΠῚ 
ΡῬυάονθ ἁἰΠοϊθπτιν. Οαδᾶνο Οαπρὶ Ἐςξονοη {ἱιρ6- 

ὑιιπῖ. Τυνοθαΐα ΡΡῸ πηρι θητα Ροπα, ᾿πίθομπη- 

ΑΙ δηΐηι ΒΥ ΠΊΔ ΟΠ 5: 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 8. ΒΑΘ ΜΑΘΝΙ.- 

» Ν 
Β σίον ἐπινοουμένης, αήνιδος ὃ ὲ τῆς ἐμμόνου χαὶ πα- 

ρα τεταμέν ἧς ὀργῆς. 

Εἶτα ἐπιφέρει: Οὐχ οὕτως ἣ “ μαντεία σου, οὐχ, 

οὕτως. ᾿ὈΟνειδίζει τὴν παλαιὰν ἐπίνοιαν τοῦ ΜΙ ωὰδ, 

υνηδὲν τῆς τοῦ Βαλαὰμ. μαντείας δυνηθείσης ποιῆ- 

σαι τῷ Ἰσραὴλ, ἐπείπερ Κύριος ὃ Θεὸς ἔστρεψε τὸ 

στόμα αὐτοῦ ἀπὸ χατάρας εἰς εὐλογίαν. Οὐχ οὕτως, 

φησὶν, ἣ μαντεία σου, οὖχ οὕτως. Μετεπέμψατο 

γὰρ Βαλὰχ υἱὸς 
λαὰμ. τὸν 

Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωλό τὸν [)α- 
ἁ μάντιν, οὗ τὰ “ μαντεῖα ἐν ταῖς χερσὶν 

ἦν, χαὶ εἶπεν" ᾿Ἔπαρασαί μοι τὸν λαὸν τοῦτον. 
[ Οὐ) ΡΞ- Εν δ αὖ ᾿Ξ Ις- 32 Ὁ 5 

ὑχ οὕτως οὖν ἀπήντησε τὰ μαντεῖα, αὐτοῦ ἀπο- 

χριναμένου τοῦ Βαλαάμ." Τί ἀράσομαι ὃν μὴ ἀρᾶ- 
ται Κύριος; χαὶ τί χαταράσομαι ὃν μὴ καταρᾶται 

ὃ Θεός; Εἶτα προφητεύει ὁλ ολυγμὸν τῇ Μωαδίτιδι" 

“ ᾽Ολολύξει γὰρ, φησὶν, Μωάό- ἐν γὰρ τῇ Μωα- 

θίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν. ᾿Επεὶ οὖν ὃ ὀλολυγμὸς 

φωνὴ ὀδυνηρά ἐστιν ὑπὸ γυναιχῶν, ὡς τὰ πολλὰ, 

ἐν πένθει βαρυτάτῳ χεχρατημένων ἀφιεμένη,, δεί- 

χνυσι καὶ τῆς πληγῆς τὸ ἀλγεινὸν, χαὶ τῶν πα- 

σχόντων τὸ ἀσθενὲς ἐκ τοῦ λέγειν, ὅτι ᾿Ολολύξει 

Μωαό. 
᾿ 

Τοῖς χκατοιχοῦσι Σεδὲχ μελέτησις. ΓΓαύτην τὴν 

φθνὴν ἀσαφῶς ἔχουσαν οἱ λοιποὶ σαφηνίζουσιν. Ὸ 

Ὁ γὰρ Σύμμαγός Φηοὺ Τοῖς εὐφραινομένοις ἐν τῷ τεί- 

“ει ὀστραχίνῳ ᾿ φθέγξασθε. Εἰσί τινες οἱ μέγα φρο- 

γοῦντες ἐπὶ διαλεχτικῇ, καὶ οἱονεὶ τεῖχος ἀχαθαί- 

ρετον τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς βοήθειαν τοῖς δόγμασι περι- 

βάλλοντες. Οὗτοι τοίνυν εὐφραινόμενοι, εὑρίσκονται 

ἐν τῷ τείχει τῷ ὀστραχίνῳ. Καὶ ἵνα δειχθῇ, τί τὸ 

ὀστράκινον τεῖχος, προσέθηκε τὸ, Φθέγξασθε. Ὑ΄' 

δ᾽ ἂν ὀστράχου γένοιτο εὐαλωτότερον; Οἱ ἐν 8 εὖτε- 

λέσι χαὶ οὐδενὸς λόγου ἀξίοις μύθοις ἐναδρυνόμενοι, 

οὗτοι εὐφραίνονται ἐν τῷ τείχει τῷ ὀστρακίνῳ φθεγ- 

Ε γόμενοι. Τοῦτό ἐστι τὸ ὃ, Τοῖς χατοιχοῦσι Σεδὲχ με- 

λέτησις. ̓ Αγαθὴ μὲν οὖν μελέτησις » τὸ μελετᾶν τὸν 

νόμον Κυρίου ἡμέρας καὶ νυχτός" πονηρὰ δὲ ἣ τῶν 

Μωαδιτῶν, ὅτι ἔσται τοῖς χατοιχοῦσι Σεδὲχ μελέ- 

τησις. Οἱ τοίνυν μελετῶντες ἐπ᾽ αἰσχύνης ἀξίοις )ό- 

γοις οὐχ ἐντραπήσονται. Διὰ τοῦτο Τὰ πα!δία ᾿ἔσε- 

ὀὼν πενθήσει. Τιμωρία τοῦ μὴ ἐντρέπεσθαι, ἣ ἀφο- 

ρία τῶν παιδίων Ἐσεδών. Ἔστι δὲ πόλεως ὄνου α 

ἀϊτα5. οδῖ σαπρόν Εβοθοη. δι αὐΐθη Ἐ5ΘΌΟῺ ΕΣ Μωαδιτιχῆς, εὐρυχωρίαν ἐχούσης ἐν τοῖς περιχει- 

. Τ ΎροργαρΠ, {πιὸ ογα  Θογιτη ὁδοϊ[ἀπιϊὰ, ΡΓὸ μαν- 

τεία οἀϊάογαπι πονηρία. Μὸχ 6111 μηδὲν τοῦ Βαλαὰμ. 

τῆς μνιαντείας. Αὐ Μβ5. μηδὲν τῆς τοῦ Βαλαὰμ, μιαντείας. 

ἃ ΤΠ μαντεῖα αὐτοῦ. ΠΤ) εδὲ αὐτοῦ ἴῃ ποβίχὶς 4ὰ- 

τον (ΟἸοΙΡι5. 

ς (οᾶδθχ τιπὰ5 ὀλολύξει. ἘΜ ὀλολύζει. 

Γ (οάϊοο5 Ρ. Η. 1. οὰπὶ ( 0]. ῥγῖπιο φθέγξασθαι. 

Βορ. [ονίλι5 οἵ οατ φθέγξασθε, πο ΔΠΠ1τὸν Ἰοσῖταν ἀρὰ 

Ῥγοσορίμπι μὰ. 290, ειαπ δ δεν ΤᾺ 6 ἢ, Ἐπαῖ Ἄρτα, 

τουίϊα5. Πα ροαΐ οἵ ἴρϑα Ῥάτ]ὸ Ροβὲ Ῥενιπς. αἴθ ἀΠ1 

Ν435. προσέθηκε τὸ φθέγξασθαι. 
ς ἘΔ οἱ οὖν. Ῥτὸ οὖν πᾳ {ἸΡιι5 Μῖ55, Ἰοσῖταν ἐν. 



ΟΟΜΜΈΕΝΤ. 

μένοις αὐτῇ προαστείοις" ἃ διὰ τὴν πονηρὰν τῶν 
χατοιχούντων μελέτησιν ἄγονα ἔσται χαὶ ἄχαρπα, 
οὐδεμίαν ὠφέλειαν τοῖς χατοιχοῦσι παρέχοντα. Εἰ 

δὲ δεῖ χαὶ ἐκ τῆς τοῦ ῥήματος διανοίας λαθεῖν τινα 

ἀφορμήν - ᾿Εσεδὼν “ ὃ διαλογισμὸς ἑρμηνεύεται. 

'ὰ οὖν πλήθη τῶν ματαίων διαλογισμῶν ἃ πεδία 

ὠνόμασται, πενθήσει, ὡς εἰς οὐδὲν προχωρούσης 

τῆς οἱονεὶ πονηρίας τῶν ἀσεδῶν δογμάτων. 

ἼΛμπελος Σεδαμὰ, χαταπίνοντες τὰ ἔθνη, χα- 
ταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ἰαζήρ. Οὐ 

μὴ συνάψητε: πλανήθητε τὴν ἔρημον" οἱ ἀπε- 

σταλμένοι " ἐγχατελείφθησαν, διέδησαν γὰρ τὴν 

θάλασσαν. Καὶ διὰ τοῦτο “ χλαύσονται, ὡς τὸν 

χλαυθμὸν Ἰαζὴρ, ἄμπελον Σεδαμά. Τὰ δένδρα σου 

χατέθαλεν ᾿Εσεδὼν καὶ ᾿Ελεαλὴ,, ὅτι ἐπὶ τῷ θε- 

ρισμῷ σου χαὶ τῷ τρυγητῷ σου χαταπατήσω, χαὶ 
πάντα χαταπεσοῦνται. Καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη 

χαὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων, χαὶ ἐν τοῖς ἀμ.- 

πελῶσί σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται, χαὶ οὐ μὴ πα- 

τήσωσιν εἰς τὰ ὑπολήνια οἶνον" πέπαυται γάρ. Κα- 

τόπιν εἴρηται, Τὰ πεδία ᾿Εσεθὼν πενθήσει" νῦν 
4 πρόσχειται ὅτι χαὶ ΓΛλμπελος Σεδαμά ἀπὸ “ χοι- 
γοῦ τὸ πενθήσει. Ἑχάστου τοίνυν ἔθνους λέγεταί 

τις ἄμπελος, οἷον Σοδόμων καὶ Γομόῤῥας ἰδιάζουσά 
ἐστιν ἣ ἄμπελος. Διὸ γέγραπται τὸ ὅτι ᾿᾽Εξ ἀμπέ- 
λου Σοδόμων ἣ ἄμπελος αὐτῶν, χαὶ ἢ χληματὶς 
αὐτῶν ἐχ Τομόῤῥας. Οὕτως ἐστὶ χαὶ ἢ Αἰγυπτίων 
ἄμπελος, ἣν πατάσσει ὃ Θεὸς, χατὰ τὸ εἰρημένον" 
᾿Απέχτεινεν ἐν χαλάζη τὴν ἄμπελον αὐτῶν, χαὶ τὰς 

συχαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνη. Ἔστι δέ τις ἄμπε- 
λος, ἣν ἐφύτευσεν ὃ Κύριος. ΓΛσω γὰρ τῷ ἦγα- 

πημένῳ ἄσμα τοῦ ἀγαπητοῦ τῷ ! ἀμπελῶνί μου. 

᾿Αμπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ ἐν χέρατι ἐν τό- 

πῳ πίονι. Πάλιν ἀμπελὼν ἣ βασιλεία τοῦ Θεοῦ 
εἴρηται, ὡς ὃ Κύριος παρέστησε διὰ τῆς παραῦο- 

λῆς τῶν γεωργῶν, τῶν ἐχλαδόντων μὲν τὸν ἀμπε- 

ἃ ἘΔΙΕ οἱ διαλογισμοί. Αὐ΄ ΒΘρῚ ρυΐπιιαθ. δὲ τογεἶτι5 
ὃ διαλογισμιός. Ν ες 1ἴὰ τπλα]το Ροβί Ν55, ποβίγὶ ἃ πεδία. 

γοοιΐα ἃ ἴῃ οα 115 ἀοοι ἀογαίΐατν, 

» Ο οάοχ πηι5 ἐλχατελήφθησαν, οἷν" οιπινογἰ σιμτί. 

« ἘΔ οὐ ποβιυὶ «αδίιιον Μ55. χλαύσονται, ρμίογα- 
δειπῖ. Αὐ Ὁ ΧΧ, Ἐπιβεθίαβαιιο δὲ Ῥυοοορίιι χλαύσομαι, 
Ῥίογανο. Μοχ 6α1ὶ εἰ ἄϊιο Μ55, ἄμπελον Σεθαμιά, ΑἸ1ὶ 
ἄπο Μίβ85. ἄμπελος, Ζὕιεα ϑεδαπια. ϑυθίηε. οὶ 

θερισμῷ χαὶ ἐπὶ τῷ. ΓΑΡΥῚ νοίογοβ θερισμῷ σου καὶ τῷ. 
ἃ ἘΝ εἰ ἔτεβ Μ55. νῦν πρόκειται. Αἷξ Οοπηθοῆβίιιβ, 

πΊ8}]6 86 πρόσκειται : 584 ἀεριιοταΐ ἀπ ϊυϊογεπι δι πὴ 

(οάϊοοπὶ Ιοροῦο, ἰπ 40 4ποα χπηλ]εθαΐ, γορουῖββοι. 

ΤΟΜ. 1, 

ΙΝ ἘΒΑΙΔΜ ΡΕΚΟΡΗΒΤΑΜ. 
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879 
Ποιηθη οἰν {15 ΜΙ ΟΔΒ  τἰοδ5., {1188 1π 5.0} 15 5101 
Εἰ Γου ΘΠ ΕΠ θτ15 ἀπ ρα πὶ ἀστιιηὶ Παθ6ὲ : ιια Ὁ 
Παρ᾽ Ποϑᾶπη ἱποο γι. πη  Ἰτατ] ποι. ἱπίθοιιπα 
δυτιηΐ δὲ ᾿πίτποΐποϑα, ΘΟ] ΘΠ {ΠῚ ΠῚΠ] τ 60-- 

ἸοΠἾβ. 5ι115 Αἰ θυθπεῖα. Οτιοά 5] οχ ἴρϑὰ δ απ νου ὶ 
ΠΟΙΪΟΠΟ ἃ ᾿Π|6} Πρ  ητ]α θᾶ] 511 ΔἸ Π τι ἢ ΔΥΓΊΡΟΓΘ 
ΘΟ ΒΙΟΠΟΠῚ : ΕΒΘΠΟΠ, 5] {{π||5 {ΠῚ ΡΡ θαυ, 16 ΠῚ 

γαϊθε σιιοά σοσίδῖο. Τα {π|6 να Πᾶριιπι ἃ6 {ἘΠῚ} Ππ| πῃ 

ΘΟΡΙ ΓΑ ΠΟΠιιηῚ Ππα] 1 πι10 “τι ΠΟΠΊΪΠ6. ΘΑΠΠΡΟΥΠῚ 
ἀοβιρπαίαν, 460 ᾿ΌσΘΌΪ, ἀπο ᾿πιρίουγιηι ἀορ- 
ΤΠ Δ ΤΠ ΠῚ ῬΡ αν Τ[ἃ5. ΠΙΠ1] 511 5101 ργοίδοιςινα. 

309. Τἴπεα ϑοϑαπια, φιιΐ ἀεορίμιἰς σοπίθς., 

δοτιοιοαΐο οἴτιθας 67τ|5 τιδιι6 160: τι Θοτ]ιη- 
ἀοΡΙ ἰδ: ΟΥΤαΐΘ ΡῸΡ ἐθδογίιτη: πιϊδοὶ ἀογοίϊοιὶ 
δετιῖ, ἐΓατιδί τισι Θπΐπι τιαγὸ. Εἶὲ ἴάθο ρμίογα- 

ῥδιεπὶ ψιιαςὶ Ρίογαίιην «]}αὰ2ετ΄, υἱπθαπι ϑοῦαπια. 

«{τϑογος [μας ἐο᾽θοὶξ Εϑονοι οἱ Εἰθαῖο., ψιιῖά 

πιθσϑθηι παπι οἱ υἱπαάοπιίατι ἱπατηὶ σοποιίοσανο,, 

οἰ οπιτιῖα σοποϊάοπί. ΕἸ ἰοϊ οί [ιἰἰα οἱ θα σιεῖ- 
ἰαίϊο εἰς νίποὶς : οἱ ἐπὶ νἰπιοὶς {τις ποτὶ [αἰ αὐ ιιιίι7", 

πῆμ οαϊοαδιιν υἱτιίπι ἐπὶ ἰοτοι[ατὶ ϑιι5: δἰ γε 
οθοϑανῖζ. ΒΌΡΟΥΪ 5. ἀἸοῖι πὶ δσὲ: απιρὶ ϑονοτι 
ἰμσονιπὶ. απο δά άϊταν: ΕῈ υἱπθα ϑοϑαπια : 50}"- 
ἀπά τιν, ἱμροῦίξ. Τδαιιθ τππα αι ιι6. 56 η5 νἱ- 

ΠΟδΠῚ ΔΙ πιὰ πῇ ΠΟ ΓΟ ἀἸΟΙ ἔπ}, 5101} οϑὲ 5060- 
ΤΠΟΓ ΠῚ δὲ ΟΟΠΊΟΥΓ:6 ῬΓΟΡΥΪα αι Π δὲ ρθοιι- 
Ἰϊανὶ5 γίπθα. ΟΡ ΟΡ θυ βου ρἴτι πη) δὲ : 1 υὐτιθα εμέ, 32. 
ϑοιοπιογιεπα,, οἶτιθα δογιίπι : δὲ ραΐηιος Θογιεπὶ δα 52. 
Οοπιοντίια. Τὰ «ποθ αιιοάδηι οϑὲ  συρο- 
ΤΠ} ν]ηθᾶ, “π|ᾶπὶ ρΘΡ ΟΠ Πθι5, [πχία ἀἸοίιτηι 
{πιὰ : Οδοϊαϊε ἵπὶ σταπιαϊηθ υἱπιθαπι θϑοτιπι., δὲ Ῥεαὶ. 

ΤΊ ΟΤῸ 5 ΘΟΤΊ 1 ἔτι ργμῖτια. Ἐϑὶ αὐιῖθπι ν᾽ πθὰ Δ] 1718, 47. 

4πᾶπὶ Ρ]απίαντ Τ)οτηϊητι5. ( ἀπίανο Θηϊπὶ αἰϊϊδοίο κε... 5. «.Ψ 
δαπίϊοιιτι αἰδοῖ ταοὶ οἴπιθ πιθῶ. ἢ ἴπιθα [αοία 

ὁδὶ αϊϊθοῖο πὶ σογπῖ . ἦπὶ ἰοοο ρίπριιῖ. Ῥυαγϑιι5. γὸ- 
σητη Π6ὶ ἈΡΡΟΙ ἔπ πὶ δϑδὲ Ὑἱπθὰ : {ΠῚ ΘΧΡΓΟΒ51 ἡγαι 

ΘΑΡΌΤ ΧΥΙ. 

΄.10. 

77: 

21τ. 

ΤΟ μλΐπτι5 ἱπ ἀρ  ]σΟἸαγιπὶ ΡαγΆθΟ]α απ] «αϊάθηι 39. 

ΟὈ ΠῚ 5 15οορουαηΐ ΘΟ] πε 85. γί πθδο., 566 [Ππιοῖτιθ 

ποαπδάιδμι ἡ ἀθθθαπε. 7} 6τ᾽ οἴ μι" ΘμΪηῚ 5, ᾿π τ, χϑίώ.ν. 43. 

6 Ῥγφοαγα οϑὲ οἵ ουππάτα Πυςσοὶ ποία ἴῃ 11, ἀπὸ 

χοινοῦ : οἰ} 15 Ἰσπογαίομο ΥἹΟῚ σφ ογο τη ΡΟΥ Εἰ 5ϑ᾽ πὶ 

ποὴ ΤΆΤΟ ἰαρϑὶ βιιπΐ, σάν θὰπὶ Πἴο ποτα ἐγ}ῖ5 
χα αγὸ ποῖ ΡΊΘΟΡΙ.. 7 ηεατιπιις, ἰππῖε, εὐϊαεναί, 

Α οοπιηπαιηῖ 4] 46 πὶ 46 αἴνασας σοπίε “ΠἸοῖ[πι, αιϊα 

Ἰαροθαπί, βόας ΡΙαηροπί, 00 65 εἰς 7΄ϑονοη εἰ εἶα 

ϑδϑεδάπια; 56 ἐἰα ρἠιγαδὶς αγώσα ἀπὸ χοινοῦ πι]ιὶϊ 

αἰμιὰ σοπαξ, ψιίάπε ὐδνϑτιτα πενθήσει σεν αια ἑεγιάδιιπι. 

ῬΙαγὰ 4 οαρὶξ, Το πίθπι ἰρϑιιπὶ δ ἴγὸ ροίεδβ. 
ΓΈ οἐ ἀπο Μ55. ἀγαπητοῦ τῷ ἀμπελῶνι ἀμπελών. 

ΑἸτ5 Μ8, αὐ ἴῃ οοπίοχία. 



ὕοαν.15.1. 

Ῥεμι. 
3. 

532: 

880 

α τυοδῖς τορταιπι σἰογιηι,, οἱ ἐαὐάπι σοπῖϊ [α- 

οἱοτιῖ γγιιοῖιις. ἐἦτις. Ας δὶ ἀϊοονοῦ : ΕἸοααία ἀἰ- 

νὶπα ἃ νΟθὶ5 Δα Γουθη αν, Ἰ6χ 50 ΠἸσϑῖ δὲ ρρορμοίςς: 

«υΐρρο αυΐα 6χ ΠΠορτῖπὶ το ητ6. 0 Ῥ]ΆΟΙΕἰ5 ψἹΆ 

ψΟϑΙΡΆ ΠῚ. ΠΗΪΠΙ 16. ἱπ5 ΕΠ {||5 15: δὲ Θονρι τὰ ἰπ6}}1- 

ϑομεα σθητ 4πια5 [ΠΟ ΠῚ 6715 ΡΘ. ΥἸἴ 1ῃ58πὰ-- 

τὰπὶ [ἀοῖοῖ, ἀαθῖταν. Οὐοιηδ πποάτπιμ) ἰδ ταν ΠΙῸ 

νἴπθα ἀἸοῖταμ" ΒΟΥ Π]0 γΘυ Γα115: [τὰ γπθα Του ΒΕ 

Θϑῖ δθῦπιο τηθπαχ ἱπίθι συ ΙΟ5. ΘΟΠΙ ΠΟΥ ΔΠ5 5 

«αἱ ἃ ρυϊποῖρο πλπαϊ το π ΡΛ γι ΠΆΓΊΠῚ ἰδ [ὉΠ 

δᾷ οοἸοπάπηι ἐν αει5. Ὑ᾽πθα 4ποάτο ἰπ ΒΟ ΟΠ} 15 

Ρἰαηίαία,, δὰ δὲ, 4185 Ρ6} {0} ΠΟ 58 ΠῚ ὙΠ οοΠ- 

βιιδιμἸ πο ἃ 4] τ5ν 15. 5 ρα 5. 116 ἀἸάθ0]Ὸ 

ὉΡΟΘυᾶπι 588} πιθΡοθθ ἸΘσ ΠΕ] 115. ΘΧ ΘΟ μι. Π1-- 

{πιὸ φαὶ γε]ϑοὶϊς ΤῬθοιαϊπὶ ἀοαμηΠ]}ι5.,. αἴθ 0}} 

ῬΙδοῖτα ἀἰδοιιηΐ, 11 ἃ νϑρὰ 1Π|ὰ Τὶ υἱτθ 5656 γδῆϊ- 

οἷζτιι5. ἀν αβοῦθ, φυαπάοααϊάθηι ἀἴἸοῖτ: 50 5τέηνι 

οἱκὶς ὐογα. Ἐὶ ϑοάομηῖβ ἀπΐοηι οἵ Ομλ νὰ 511Π}- 

5616 511π|π| ρα μΝἸ τοὶ ΔΙΑ ΡΡΟΡΙΘΙ" Γυπιοῖπιπι 6 [Ὁ- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΙΕΌΜΝ 8. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

λῶνα, τοὺς δὲ καρποὺς μὴ ἀποδιδόντων. ᾿Αρθήσε- 

ται γὰρ, δ φησὶν, ἀφ᾽ ὑμῶν ἣ βασιλεία τῶν οὐρα- 

νῶν, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς 

αὐτῆς. Ὡσεὶ ἔλεγε, τὰ θεῖα λόγια ἀφ᾽ δυῶν ἀρθήσε- 

ται; ὃ νόμος, χαὶ οἱ προφῆται, διὰ τὸ μὴ πολιτεύ- 

εσθαι ὑμᾶς χατὰ τὸ βούλημα αὐτῶν “ καὶ δοθήσε- 

ται τὰ νοήματα ἔθνει: διὰ τῆς πολιτείας ποιοῦντι 

τοὺς χαρποὺς αὐτοῦ. Ὡς οὖν ἐνταῦθα ἄμπελος ὃ λό- 

γος τῆς ἀληθείας, οὕτως ἄμπελος Αἰγύπτου ὃ λό- 

γος ὃ ψευδὴς ἐμπολιτευόμενος τοῖς Αἰγυπτίοις, 
παρὰ τοῦ χοσμοχράτορος τοῦ σχότους τούτου παρα-- 

δεδομένος αὐτοῖς εἷς γεωργίαν, χαὶ ἀμπελὼν πε-- 

φυτευμένος ἐν Σοδόμοις ὃ πονηρᾷ συνηθεία τοῦ βίου 

ὑπὸ χαχῶν τῶν ἐχεῖ μισθαρνουμένων τῷ διαδόλῳ 

ἐχπονούμενος. Οἱ οὖν τὰ ἐκείνου μαθόντες, χαὶ τὰ 
τοῦ Κυρίου δόγματα ἢ ἀποδάλλοντες, ἐξεῤῥίζωσαν 

μὲν ἑαυτοὺς ἀπὸ τῆς ἀμπέλου τοῦ Θεοῦ τῆς ἀληθι- 

γῆς, τοῦ εἰπόντος ᾿Εγώ εἶμι ἢ ἄμπελος ἣ ἀληθινύ. 

Ἠγάαγοντο δὲ ἀπὸ «Σοδόμων χαὶ Γομόδῥων τὴν χλη- 

γὰηΐ 5 ἀνα ΠῚ 56 1166. [6}}Π15.,. δὲ ΠΟΙ ΊΠ1 ἈΠΊΔΥΙΓΙ- 6] ματίδα, διὸ χαὶ γεωργοῦσι σταφυλὴν χολῆς καὶ 

ἀἰμῖθ ; δὲ Γανον ἀνδοομτι Θ5ὲ ὙἸΠιιΠ}) ΘΟΙῚΙΠῚ 5 δἱ Ὁ 

Γαρον ἀϑρ πα ᾿πϑα ΠᾺ}}}15. 

319. Ταπιιο {τ νίποα ἀϊοίτιν ΒΘ ραπιὰ {4π8π- 

ἀοαιυϊάθηι δὶ ἱπιθυρυθίθυῖβ, ΒΟ θαμὰ, ἰάθη 5018} 

«πο οοηνογοῖο), [Ογῖ 56 πη. αι {πὶ Θ5. δἰ μι 

ο]αῖα5., Ζαὶ φαϊάθηι ποθ Ά1}}} μἱθίαιῖβ οἵ αιιθηναπι 
ἃ ῬΡΆΝ 5 ΠΠΘΟΘὈΥ 15 γΘοθϑϑιιῃ ῬΓδΡ 56 ΘΡΓῸ βἰ πη] 

564 ΡῸΡ δἰ πιι] αἰ ποι πο ΠΟῚ Ῥᾶτιοο5. ΡΟΙΠΟΙῚ 

ἴπ᾿ διιὰ πὶ ρουνυϑι [αἴθ πη}. ΤΠ ΘηΪα5. ΘυΤα αν ΘΟΠΊρ ι- 

τ65 ποιουοάοχουιπι ΠΠγῸ5, 41 ἃ τπογιιη ΘΠ]61- 
ἀδίοηθηι 5βρθοῖοπε, οἱ ἃ νἰϊαιη υ116 ἱπουϊ πη ατη 

δαδπονυίοθηιαν. Οἴοβ. δ᾽ ᾿π|0}]Θχ θυ πητι5. ΠΟ Ὑ 6} 

φοπνουϑίομὶ ᾿ἰπδουνῖρο, 56 1460 ΡΥΟΓΟΡΗῚ τι 1η5ὶ- 

αἴ ρἰδίατι να]οὶ δεγιαηταν: 70 ΟΡΕπιῸ αἰχονῖ- 
τ15 ΘΟΥ ΠῚ ΟΠ ἃ ΠῚ 6556 νη θα πὶ ΒΘ Ραμα : ΠῸς 

ὅδ, ἀδοιν μα η}, ΟΧ Ρ᾽θίαϊθ οἵ ὃχ βᾶπὰ {πϑο]οσία 
ποαιααταπι ἀδϑιιπα 1, 566 6586 ἀσοιιπηθητα ἀιι- 
ἄλιη ἃ ρυδοθρία , «{}|0115 τηογῖιπι ΠΟ βί5, 50- 
οἰδίαβαιιθ δὲ. ΠΠΡΟ ΡΠ τὰ5. σο πα πθα πταν. 1 Ἰρδιι 
δϑ νῖπϑὰ ϑοθαμηα, ἃ ΔΘΑ 15. ΘΧΟαΪ τα : {80 ΟἸΠ 

δΧ 86 ὈΡονῸ5. {ππποῖτ5. ῬΥΟ ΟΕ. σΘπῖθ5. ἀθο]α 6 

ἀἰοῖταν. ΗΙ δηΐηι ἃ] πουῖιπὶ ἀοσπηαία ἢ ἈΠΕ 5.165.) 

Ρδι ἀϊαϊδοιίοανη πὶ αι σιιπὶ ΘΧΘΙΟΙ ΓΑΙ ,. δὲ Ρ6ὺ 

ΟΠΊΠΘΠῚ ψΟυΟ τι} ρΘυ 1 πὴ “τι 51 106 Ὁ Ρἢ ΠΟΘ ρ ἴδ. 

5 σρατη φησὶν ε Ἀερ. Ξξοσππᾶο ἈΠ] Ίμλιιβ, 

Ἀ ἘΔΙ ἀποθάλλοντες. Αἱ Μ,55. ἀποδαλόντες. 

ἃ ἘΔΙ ἡ νῦν τοίνυν. Ν᾽ οοι]α νῦν ἴῃ ΜΞβ. ποι τορο- 

τἰτατ. 

» ψοίογο. παίαον ΠῚ ἑτεροδοξούντων. ἘΔῚΠ τῶν 

ἑτεροδόξων. ΑἸΙχαδπίο ροβὶ 61 ἀλλ᾽ ἐγχαταθέτους. ΑἹ 

ἘΡΜΆΝΣ ἥξαις, ὐθδ Ὑ ΟΕ ΙΟΥΣΕΙ πασῶν τς ᾿ 
βότρυν πικρίας ᾿ χαὶ θυμός ἐστι δρακόντων ὃ οἶνος 

αὐτῶν, χαὶ θυμὸς ἀσπίδων ἀνίατος. 
ἡ ΕΝ , ; 

Καὶ " ἢ τοίνυν λεγομένη ἄμπελος Σεδαμὰ, ἐπει- 
πῇ Ἐπ 
δὴ ἑρμηνεύεται τὸ Σεδαμὰ ἐ Α ᾿- δι 7 

ιστροφὴ, τάχα λόγος 
ΡῈ ΑΔΕ ; 

τίς ἐστι ἐσχγηματισμένος, προσποιούμενος μὲν ἔχειν 
. "7 ι , ἊΝ “ὦ 

τινὰ εὐλάφειαν χαὶ ἀναχώρησιν ἀπὸ τῶν πονηρῶν 
᾿Ὰ ἣν Ἃ τὰ ᾿Ξ κέ 2 .Υ - δὰ "δὲ -- , , 

προσχλήσεων, ἐν δὲ τῷ σχηματισμῷ τούτῳ ὑπαγό- 
τ ἼΔΟΝ " ᾿ , τ 

μένος πολλοὺς εἰς τὴν οἰκείαν διαστροφήν. Εὕὔροις 
Ῥ- ΔΑ κα ἀρέζειςςς αμην 

δ᾽ ἂν χαὶ πολλοὺς τῶν ἑτεροδοξούντων ἔπιστρε- 
ἐμ πνετι ἜΣΚΑΣ εἴ ὴς. ἐς, ᾿ πράενν: 

πτιχοὺς καὶ εἰς βίον τεταγμένον προτρεπτιχοὺς λό- 
ε ᾿ ; ἀρ ος ᾿Ξ 

γους, οὕςτινας ἐὰν νοήσωμεν οὐχ ἀληθινῶς ἐπι- 
, ΠΡ ΤΕ νύν , κ“ “-Ὁ- " 

στρέφοντας, ἀλλ᾽ ἐγκαθέτους ἐπὶ θεοσεδεία τῶν πολ- 
“ , 
λῶν προδαλλομένους" ἐπιφθεγξώμεθα εὐχαίρως ὅτι 
ε ἘΠ - , ἣν Ἂς , ΄ 3 Ψ τ: Ψ»: 

τῶν τοιούτων τὸ γεώργιόν ἐστιν ἄμπελος Σεδαμά" 
, ἐξ ΞᾺ ἘΠ. ΜΡ ΥΝΝ ἘΠ κ 5᾿Ὰ νυ 

ουτέστιν᾽, οὐ περὶ θεοσεδείας μέν.) οὐῦὲ περὶ τῆς 
τ ι 

ὑγιοῦς θεολογίας διδασχαλία, περὶ σεμνότητος δὲ χαὶ 

περὶ τοῦ χοινωνιχοῦ καὶ μεταδοτιχοῦ ὑποθῆχαί τινες. 

Γοῦτό ἐστιν ἄυπελος Σεύαμὰ, ἣ ὑπὸ Μωχαδιτῶν 

γεωργουμένη, ἥτις, πολλὰ ποιοῦσα τὰ ἑαυτῆς γεν- 

νήματα, καταπίνειν τὰ ἔθνη λέγεται. Οἱ γὰρ ἀλλο- 

τρίων δογμάτων προεστηχότες, διὰ τῆς διαλεχτιχῆς 

ἧς γεγυμνασμένοι τυγχάνουσι, χαὶ πάσης τῆς ἐν λό- 

Ἴοις ἱχκανότητος, ἥττῶντες τοὺς ἀφιλοσόφους καὶ 

πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων, οἷονεὶ χαταπίνουσι τοὺς 

55. φαυδΐμον ἀλλ᾽ ἐγκαθέτους, Βοπε. 

ς ἘΔ ὅτι τοιοῦτον τὸ γεωργικόν ἐστιν ἄμπελος. ΑἹ 

ΒΕ. 5οσιιπά ας οἱ ΟΟἸογε. Ῥυΐπιιβ 1[α., αὐ ἴπ οοπίθχειι 

σίάονο Ἰίοοῦ, Νοο ἴζα πχα]το ροδὶ ΟΕ “πάτιου δῖσβ, 

θεολογίας" οὔτε διδασκαλία περὶ σεμνότητος, καὶ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ, ΙΝ 

ἁλισχομένους. Πρὸς οὖν τούτους ὃ λόγος, ὅτι Ὑμεῖς 

οἱ χαταπίνοντες τὰ ἔθνη. Καταφρονήσαντες “τῶν 
, π᾿ } τοιούτων λόγων, χαταπατήσατε αὐτούς. Οὐ γὰρ 

ΕῪ ᾿ » - ΝῚ - ᾿ - , δυνήσεσθε, ἐχ τοῦ περὶ ταῦτα ἀσχολεῖσθαι, συνά- 
-Ὁ- "ὉἊ ἴ᾿ - , 

Ψαι ἑαυτοὺς χαὶ ἑνῶσαι τῇ Ἰαζὴρ, ἥτις ἑρμηνεύε- 

ται ἰσχύς. ᾿Αδύνατον οὖν ἐστιν ὑμᾶς τὴν ἰσχὺν τὴν 

ἐκ τοῦ Πνεύματος ἐγγινομένην τοῖς ὀρθῶς πορευο- 
΄ ΓΑ 3 ᾽ν ἌΡΑ; ἐπ ΄ ψῪ τὰν 

«μένοις ὑποδέξασθαι, ἐὰν μὴ τὰς “ ἀμπέλους τὰς Σε- 

θαμὰ καταπατήσητε. ᾿Επιλάθεσθε τῆς ὑμετέρας ἢ Ο Ὥση Ί ᾿ 

ἜΡΒῇ ὶ ἜΣ ίδι τε ΘΔ "ἐρημίας, χαὶ μηχέτι αὐτῇ ξνδιατρίδητε, ἀλλ 
ἀποπλανηθέντες αὐτῆς, χαὶ καταλιπόντες, χρείτ- 

τοσι χωρίοις ἐνδιατρίψατε. 

Οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν. Εἰσί τινες 
-» ῃ λ. 9 ᾿ “ ΄’ Ψευδαπύστολοι., ἐργάται δόλιοι, μετασχηματιζό- 

ϑενοι εἰς ἀποστόλους Χριστοῦ, οἵτινες ἐγχκαταλε-- 
- ΄ ᾿ ϑ- ᾿Σ -- Α ’ Ξ)γα , 

λειμμένοι ἵν ἀπὸ Θεοῦ. Μὴ τοίνυν ἐξαπατάτω- 
5 ᾽ν Ε ἈΦ τι - , ᾿ Ἂ σαν ὑμᾶς, ὡς ἔχοντες ἰσχὺν τοῖς πράγμασιν ἀδοή- 

᾿ ᾿ 
θητοι γάρ εἶσι χαὶ ἐγχαταλελειμμένοι. Οὗτοι δὲ αὖ- 

. , - 

τοὶ χαὶ διέδξησαν τὴν θάλασσαν. Τί δὲ χαὶ τοῦτο 

αἰνίσσεται, χατανοητέον, “ἀξίως διὰ τοῦτο ἐγχατα-- 
- ᾽ 5 , Ἀ , ἀν τ 

λελεῖφθαί τινας, ἐπεὶ ψεχτὸν πεποιήχασι, τὸ δια-- 

βῆναι τὴν θάλασσαν. Δοχεῖ τοίνυν μοι τὴν θάλασσαν 
, Ὕ Ἂν Ἃ, λαμβάνειν εἰς τοὺς πειρασμοὺς πιχροὺς τυγχάνοντας 

ἌΡΩ τς χὴ ἥῃ Γ ὡ 5 [Δ ἢ. " τοῖς πειραζομένοις. Τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ, Ἦλθον εἰς 
, Ὁ “» "-“ Ἄ 

τὰ βάθη τῆς θαλάσσης. Ὠὐχοῦν ὃ μὲν ἀθλητὴς οὐ 
΄ { Ἅ) 3 ὮΝ δ. Ξ ΄ ι Ψ' 

ύγει τὰς περιστάσεις, οὐδὲ διαόαίνει τὴν θάλασ-- 
ζει γϑυς - Ἢ - , ΓΞ μος ᾿ 

σαν, ἀλλ᾽ δμόσε χωρεῖ τούτοις, χαὶ ὑπέρχεται παντὶ 

πειρασμῷ. Οἱ δὲ ὑπὲρ τοῦ μὴ διώχεσθαι τοῖς ἔθνεσι 
, - - 

συμπεριφερόμενοι, χαὶ ὑπὲρ τὸῦ μὴ ἀγωνίζεσθαι 
Ἵ Ξ Ἂ; οἱ ᾿ 

πκαὶ πονεῖν χατὰ τῶν σωματιχῶν ὀρέξεων, ἐνδιδόν- 
" " Ἂς ς Ἂ 

τες πρὸς τὰς ἡδονὰς, οὗτοι διέδησαν τὴν θάλασσαν. 

Μετὰ τοῦτο λέγεται" Διὰ τοῦτο χλαύσομαι, ὡς τὸν 

ἀλαυθμὸν Ἰαζὴρ, ἄμπελον Σεόαμά. Μήποτε οὖν 
ΤΡ 4: Ξ ς 

χλαυθμὸς Ἰαζὴρ τῆς ἰσχύος ἐστὶ χλαυθμὸς, ὃν 
, ϑϑ αν ΣἹ ᾿ ; 

χλαίουσί μαχαριστῶς οἱ ἰσχυροὶ, στενάζοντες μὲν 
οὶ γα ’ ΄,΄ ι , γ τ 

τῇ εἰς τὸν βίον παροιχία, χαὶ βαρυνόμενοι ἐπ᾽ αὐτῇ, 
πο τὰ ΡΣ" β 

ποθοῦντες δὲ τῇ ψυχῇ καὶ ἐλλείποντες εἰς τὰς αὐλὰς 
“Ὁ ,ὔ ς ΟἿ ,ὔ Ε 

τοῦ Κυρίου. Ἢ μήποτε ὡς χλαίεται ἰσχὺς ὑπὸ νό- 
- , ᾿ - τ “- σου μαρανθεῖσα, παρὰ τὸ μὴ παρεῖναι τῷ ποτε 

Ξ , ὁ τ αὐτὴν χεχτημένῳ,, οὕτω χαὶ ὃ χλαυθμὸς τῆς ἀμ.- 
Μ᾿ πέλου Σεῤδαμὰ γενήσεται ὡς ἀπομαρανθείσης, χαὶ 

Ἧ , »ῃ᾿-- 

πυρὶ μελλούσης παραδίδοσθαι. 

Μετὰ τοῦτο πρὸς τὴν δίωαξῖτιν λέγεται" Τὰ δέν- 

Α 

ἃ Τίὰ Νες, ποβίσι, ΕΜ σοτὸ ἀμπέλους τῆς Σεδαμὰ 
καταπατήσατε. Ἐἐπιλάθησῦε δέ. Μοχ 641| εἰ Βεξ. ἴεν- 
εἴα5 ἐνδιατρίψατε, ΑἸΙΙ ττὸς. Μ 5. ἐνδιατρίψετε. 

ς Ἐπτε ἀξίως τοῦ διὰ τοῦτο. (οπιβεῆιας ποίαϊ τοοσι- 
Ἰάτῃ τοῦ ἴπ ἀποθιι5 βυῖβ (οαΠοῖθιις ἄδοϑθα : ἴῃ 4αλρι5 
ἴαπιοπ Ρετϊπᾶς αὐ ἴπ το] εἷ5 τ ρουῖγὶ οομδίαι, 5.4 

ἘΒΑΙΔΛΜ ΡΕΚΟΡΗΕΤΑΜ. 
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Τιι465 ἅς 1π|6 ΒΟΠλϊπαιπὰ γα! στ5. 5 ὈΙ σΘ ἢ 65,7) 605 
4105 οαρίππε, “τπ|851 ἀοσ αππε. Ῥγοϊπά 6 δα πῸ5 
βρθοΐαϊξ βθῃςοπεα 5 Ποροο: “05 ψεὶ ἀοαίμεες σοτι- 

65. Ῥοπίηιαηη 5ΘΥΓΠΟΠ65 Ε] 5:10 61] ΘΟ Π ΓΘ ΠΙΒΟΥ 5, 
605 Θοποιοαῖθ. ΝῸΠ ΘΠ]Π} ΡΟ θυ 5. πΐροίθ ἴῃ 

1ν15 Θσοιραι 1, ΘΟΠ] ΠΡ ΘΓ νῸ5 ἃ6 ΟΠ ΠΘΟΙΘΙ 6 ΟἿΠῚ 
ΦΆ76Υ., 4185 51 ἱπίθυργοίθυϊβ, ἀϊοῖταν γογείμεο. 

ΕἸΘΕῚ ᾿στταν πΠοὴ Ροΐδβε τιξ Ἔχ οἰ ρα εῖ5 [ον ΠΠ ἀἴ πθιη, 
ἀπάτη ΞΡΙῚΠπι5. ΘΟ ΠΡ Ε σθοῖθ ΔΗ] 1 ΠΕΡ 115 : ΠΙΒὶ 

γΊΠοα5 ΒΟ απιὰ σοποιίοθ 5. ΟὈΠν 5 ΠΉ]Ι γ 5 ΓῈ5 

50 ΠΕ 115, ΠΘΟ ἈΠ ΡΠΪπ5 ἴῃ Θὰ ρΘΡ Δ ΠΘΑΓ[5: απ 
ῬΟΙτι5. αἱ Θὰ ἈΡΘΡΡα Π 65, Θα πη θπηητι6 Δ ΟΠ Π]ῈΘΠ- 
165, ἴῃ. Ἰοοἷ5. Ρ ΘΟ ΠΉΟΥΙ 115. ἴπῈ ΠΟΘ ΠΗ] ΠΪ. 

31ι, ἈΠιοοὶ ἀογοῖίοεϊ σειεῖ. 5απὶ ποππ}]} ρδδιι- 
ἀἀρόβίο!!, ΟροΡα ἀο]οβὶ, ἴπ ἀροϑβίοϊος Ομ 5 

{γα Πϑ  σιιγαῖ., ΧΕ] σαπὶ ἄθυθιοι! ἃ Πθο. Οανοίθ 
Ἰαιθ ἀδοϊρίαπι νο5, “851 γοῖρϑα νι] τ5. Ρ0]-- 
Ἰδὰ πε : ΟΠΠΠ] (πρρ6. διιχῖ!ο ἀδϑε τι π᾽, δια τ 
41 ἀδυο!οΠ, 566 Π1 1ρ51] δδ ἢν ἔΡΑ ΠϑΙ Θ τ Π ΠΊΔγ6. 
Οὐ ἀτιΐθι πο 510] νε]1Ὲ, 1τὰ ΤΠ 16} Π ΘΠ τ1ΠῈ δὲ: 
ΜΙ ΠΕ ΠῚ Ὁ Δ ΠῸΠ ᾿πηΠΊΘ. 10. ἀ65θυ} ΔΙ] 1105 5 
«ποἀ ΑἸ υϊα νἱπιρογαοπο ἀἴσπτιπι δρυΐ, νἱ- 
ἀδ!ῖοει χαρὰ πλᾶγθ ΓΡΑ]Θ ον ῖπ!. Μῖθο ααϊάθιῃ {|-- 
ἄἴοῖο πιᾶγθ ἀσοΙρὲς ῬΡῸ ΔΙΠ Δ} 15 [ΘΠ ΔΕ ΟΠ 115, (1186 
τοπίδιϊ5. δοοϊάππί. Τα]α οϑὶ θπῖπὶ ΠΠπ|: 7 πὶ ἐπ 
αἰεἱιιΐτιοπι τπαγῖς. ἘΠΊτα ΡΟ Δι} ] Θὰ δά νθυθοβ 
σᾶϑιι5. ΠῸΠ γΘίμσιΕ., ΠΟΙ 6. ἔΓΆ]Π1ΟἿὉ ΠΠΔΓΘ : [Π|0 
118. ΘσσαΓΓΙ . ΠΕ] ΠῚ ]τπ|6 ποπ 8 ον παν το πίδεϊο- 

Π6Π.. Οἷιῖ Δι 6 5, Ω6 ΡΘΥΘΘ Ια ΟΠ 65. ρ ΑΓΔ Π ιν 
56 ΠΙΘΈΡ505. Θ ΘΠ ΕΠ. ΘΘ ΠΟ ἀσοοιηπιοαπε, ΠΟΥῸ 

πη οονίαμπηοπ εἰδδοθηάαπε ἃς ἰάθογο5 θχαπίϊεπξ 
άνουβιιβ ἀθϑι ἀθυϊα δὲ ἀρρθῖπι5. ΠΟΥΡΟΥ5., οα- 

ἄππι νοϊιυρίαϊτιπη. 1Π|6 ΘῈ θυ γὶθ., πὶ τηᾶρο ἐγαΐθοθ- 
γαηῖ. Ῥοβίθα δι) πσίταρ: 1460 μίογανο φιακὲ 
Ρἱογαϊλιτι ἴάτξοι, οἵποαπι ϑοναπια, Ἠαιὰ 64ι- 

ἄδιη βοῖοὸ ἂπ ἤδιι5 1426 Πθιι5. 511 [οὐ 115, 

θη ἰδ ἀθΉΠτ ν ἤθη [ον ὙἹ], 41] διιαπ ἴῃ 
Πὰς ν τὰ ΘΟΙΠ ΠΙΟΓΆΠΟΠΟΠῚ ᾿πσϑηΐεβ, δὲ ὁ θὰ ἀο]θη- 

165, ἀπ πιο ἀδϑι ἄθυῖο ἔθυτιπ ιν" 0 ἀθἤοιαπε Ἰη αἰνὰ 

Του πὶ. Ὑε] [ογίθ φιθηηαάιηοάπμ ἀδἤδειν [ον- 
αϊπαο τηοῦθο σοπϑιιμηΐα, {041 ΘΑ ΓΘΔΓ {|| Θὰ ΟἿ πὶ 
{πο θατασ: 11 6 ἤδϑ ν᾽ πθα ΒΘ αηλα δΡῖΓ, τ- 

Ῥοῖδ αιδ ἱπηπηδγοιθεῖξ, δἰ ται Ἰσηϊ ἐγα απὸ. 

ΟΑΡΌΤ ΧΥῚ.- 

312. Πεϊπάθ δάγογϑθιι ΜΟΙ 46 πὶ ἀἸο [αν : 

ζατηθῖ Θάτη τουταῖξαν ἄεῖογα ποῖ ἀιθιζαν!, οἰὰπὴ 1ρ 545} 

παρέλκειν ΟΡΒΟαΓα πὶ ΠΟῊ 5311. Εδο!ε αὐ άπσοῦ αὐ ογείζαμι 

Ῥτὸ τοῦ ἰε6] ορογίετο ποῦ. 
Γ Απεψαϊ ἄπο ΠΡτὶ ἐστὶ χαὶ τό, ΑΠαααηΐο Ροσὲ 

οι ἐπέρχεται. Αἴ Μ55. ποβίτι ὑπέρχεται. 

δὸ. 

Ῥεαί. 08 3. 



αι]. τ. 

19; 

Ῥεαὶ.83.6. 

Ῥ:αϊ. τ03; 

15. 

λα), χα. 
ή3 

δ ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙΠΙ ΜΑΟΝΙ, 

ἄγνογος (μας ε67- εἰς Εξονοι εἰ Εἰδαῖε. Ἐβοθοη Β ὃρα σου χατέθαλεν ᾿Εσεῤὼν χαὶ ᾿Ελεαλή. Οὐχοῦν ] ρ 

Ἰσίταν δὲ. Ἐ]Θα]6. ἃ] 5. ΜΟΔ 1415. Θνουιθυιπξ. 
Οὐἱά διιῖθπι Π͵56 6. νθ 0015. πα τοθίι", ἀσϑάτιπι ΡΓῸ 
ΨΙΜΠ] ΘΧΡΟΠΆΠΊι5. ἔβοθοη αι ἤθη, «ποα 4 πο- 

ΠΙ]ΠΪ5. ᾿Π ΟΡ ΡΘΙΔΙΠΟΠΘΠῚ ἉΓ Ποῖ, δοπὰϊ οοσίξαίϊο- 

χιθτηι : Ἐ]Θα]6 νοιῸ, Ζ7)6ὶ ἀδοθηϑιίηι. Τιααιιθ ὙἹ15 
ΔΙ16 Πα... οἱ ἈΡΌΟ 65. “παϑοιπηιιθ Ῥίον σφ θεῖα 
ΠΟΠ Ρ]αηίαν!ς., (6 ]}1οἰτιπτιιν : δὲ τοῖα γα Π]Οοἰ Πὰ- 

{Ἰ0Π65 Θὲ ἈΒΟΘΠ8115 {|| Ρ6 1 θΟΠηὰ Οροιὰ δὲ Του 
ΠΟΒ Θν 6] 1, Ια π δ] πθὴ ϑνογπιηΐ ποίογοάοχο- 
τιιπ. ΡιΟΪη δ δ᾽ δαΐπι5 ΟἿ Οτι 715 65: ἀτιαὶ  ἰτιτηι 6715 

αὖς 16: ἀδοθηδίοτιος {πὸ ἐπι οοΥ δ 6715. Οτιϑατ15 
Ἰρίταν ἴῃ 8110 σουάθ μάθοι Τοὶ ἀϑοθηβίοηθϑ, οἱ ἐ1- 

ἸΙΒΘΠΙΘΙ διὰ. Οὔβουναι ΘΟ Ι ΔΓ ΟΠ65., ἀοσπηαῖα 

ΠΡΟ ΙΟΟΥ ΠῚ. Π]8]6 ]Δηἰα ἃ, οἵ ῬΘΡΠἸοΙ 505. ἤν- 

Οἴτι5. ΔΓ Ογθ τὰ, Θνθυίορθ ΡΟΙΟΥ οἱ Θχριρηπᾶνο. 

Τεῖποορϑ5 αἷΐ : Πἤοδϑθην (παπὶ οἱ οἱπαοηιίατη ἐπαηι 

οοποιιίσανο, οἰ οπιῖα σοποίάθη!. Νὰτν “απο 
«ποὰ ἀδιηθεῖε [πηθηπιτη., οἱ «ποι νἱποιηΐαι 

ΨΙΠΙΙΠῚ, Δα νου ἰι ἔππ| ΡΠ 411 ΘΟΠἤνπδ ΟΣ 
ἸΝΟΠΉ 5.5. ἔπππὶ ν᾽ ΠῸ 4ποἃ [δ σαὶ σοι Ποιμ]ηἶσ : 
Τθιιβ πϊροῖθ ΡΟπαι5. δὰ ΡΡΟσαΪοα., πθο 1π Οἰθιι ΠῚ 
ἃὰϊ Ῥοίτπι οθθυθ 51 η1} 115... 4π| ἀδηηπιιηι αοὰ 
δου: Ἰσπογ  ἢἴ65., [ΘΠ] ΓΟ οἱ ἸΠΟΟΠ 5116. οϑϑθηΐ 
Θὰ 51:1 Π}{π|}. ΤΆ το ἤ7οςεοηι ἱπαπι οἱ υἱπι οπιΐαηι 

ἐματν σοποιιΐοανο,, δὲ οπιπῖα σοποίάοπί. Ἠοὸς 

δεΐαιη ἃ νϑυθιιη ροίθϑί ΠΟ}15. Ρυδοϑίανθ φ ΠΠ|οὰ-- 
τἰοηθιη., {πο πο Ρᾶποὶ 7ᾳπὴ. [τποτατιηλ 60116- 
ΘΠ ΟΠΘηῚ ἱπ πη 115. ΠδΡΘΠ 65. ἱπορῖπα αι λη} 
Ῥαρα ρδὺ σγαπαϊηθηι ν6] ΔἸλι ἃ «ιοείν!5. Πα ρσο!] τι πὴ 

ΘΧΒΡΘΟΙΔΙΟΠΘ6 διὰ [ναι 11 δ᾽ηΐ : ααρΡ6 ὁ» πο- 
ΒΔ Πα πον ΓΠ} ΔΠΙΠΊΙΠῚ ἃἰαιι6. ἈΥΑΥΙ ΓΔ ΠῚ., 
Θοβάθῃηι 115 ρθουν] ΠλΘιι5. ΠΟΠ 51η|{. 

313. “τ ἰοϊοίι [δια οἱ ουςιϊαἰο ἀ6 υἱ- 
χιθὶς : δι πο ἰιρίαὐιιγιίμι"., πιθίιι6 οαϊοανιιι υἱ- 

σείει ἐπι ἰογοιιαγίδιι5 : Θἰθηίηι οοσεανῖ!. ἘΠ᾿ νοτὸ 

50] ατὰ δϑ1 ᾿ο τἰὰ Οἱ ΘΧβι!] ἀ 110 6 ν᾿ ποῖβ. ΑΨ 15γδο- 

᾿ππῖοο Ρορι]ο ἀ] τι δὲ Ροσητι Τ)6ὶ, δὲ ἀλιιηὶ 

Θδὺ β6ηΠ [ΔΟΙΘ ΠῚ ἔπιοῖτι5. 6115. Ῥοῖθϑί θα πὴ ἰνδθο 
56 ηίθπ ἴα ἀσοὶρὶ δ νϑυθῖιμ ; 60. “ιοα Δι τιν 
Ἰατ1ἃ ΟΠ] Π15 41} 115, 4] 46 506 5656 115 οὐ σοι άα: 

5.110 ἀδοϊάιππι. Ατξ αυϊὰ νἱπθαᾶμ αϊχίπηι5. 6550 
ΒΘΥΠΠΟΠΘΠῚ ΤΠ ΘΠ Δθθη, μροίθϑὲ ᾿π|6 15 ὶ [Θο 18 

6Χ [δὰ ΟπηΠὶ βοϊθητῖα ἈΠ] π}15 ἀδοθρίονιιπι. 1π61-- 

[1 [0111 δὲ δι! ουν], αι ἃ νἱτ6 ρυοίοοια εἰ, 
4 Ἰα 185 ἸΠ ΘΠΟΥᾺΣ ΒΡΘΟΙΘ ΠῚ, ΠῸῚ νΘυ ΘΠ, 

8. Απιεϊαυὶ {γοβ ΠΡυὶ ἀντίληψις αὐτῷ. ΑἸ φαληῖο ροϑὶ 

6α 1 ὁ οὖν ἔχων τὰς ἐπὶ τὴν χαρδίαν τοῦ Θεοῦ ἀναδάσεις. 

Αἱ Μβ5. αὲ ἴπ οοπίεχτα : ὉΠῚ ΠΡΟ πεἶτι5 Ἰοροτοι ἐπὶ τῇ 
καρδία, 5ἷ ρὸν νείθιθϑ ΠΡΡὸβ Ἰϊσονοι. 

» Βογὶρίαππι ἱπν Θηῖπλι5 ἴῃ ἀπο ιι5 (οἸοΙθιις οἰχονο- 

τὰ δένδρα τῆς Μωαθδίτιδος ἣ ̓ Εσεδὼν χαὶ Ἐλεαλὴ 
“6 σεν) 3 -᾿ δ ,, Ὁἃ - ᾿ Φ 

κατέῤαλε. Τί δὲ χαὶ ἀπὸ τούτων δηλοῦται, φέρε κα- 

τὰ τὸ δυνατὸν παραστήσωμεν. ἹἙρμηνεύεται ἣ μὲν 
᾿Εσεδὼν, λογισμοί: ἢ δὲ ᾿Ελεαλὴ, Θεοῦ ἀνάδασις. 

Καταδάλλεται οὖν ἄμπελος ἀλλοτρία, καὶ δένδρα 
[ 5» 5 ' .ῳ « “ , ΔΉ ἘΕῚ ΄, 

ὅσα οὖκ ἐφύτευσεν ὃ Πατὴρ ὃ οὐράνιος, χαὶ ἀνατρέ- 
πεται ἣ φυτεία τῶν ἑτεροδόξων ὑπὸ λογισμῶν ὀρθῶν 

᾿ Ὁ ΦῈ} τ δ -- " ᾿ « , ς - Ν᾽" 
χαὶ τῆς ἀνόδου τῆς πρὸς Θεὸν ὑψούσης ἡμᾶς δι᾿ ἐρ- 

γῶν ἀγαθῶν. Μαχάριος οὖν ἀνὴρ οὗ ἐστιν " ἀντί- 
Χ ἘΣ Η ΝΣ ΟΜΕΝΣ σὰς, ἂν δ΄ 

Ο λήψις αὐτοῦ παρᾶ σοι, αἀναύᾶσεις σου εν τη χαροια 

αὐτοῦ. Ὃ οὖν ἔχων ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὐτοῦ τὰς τοῦ 

᾿ Θεοῦ ἀναθάσεις, καὶ τῶν ἑαυτοῦ λογισμῶν ἐπιμέ- 

λειαν ποιούμενος, δυνατὸς ἔσται τὰ τῶν ἑτεροδό- 

ξων καταστρέφεσθαι δόγματα, χαχῶς πεφυτευμένα, 

καὶ ἐπ᾽ ὀλέθρῳ χαρποφοροῦντα. "πειτά φησιν, ὅτι 

᾿Επὶ τῷ θερισμῷ σου καὶ ἐπὶ τῷ τρυγητῷ σου χα- 

ταπατήσω, χαὶ πάντα χαταπεσοῦνται. ᾿Επειδὴ γὰρ 

ὃν θερίζει σῖτον, καὶ ὃν τρυγὰ οἶνον, ἐναντίως ἔχουσι 

τῷ ἄρτῳ τῷ στηρίζοντι χαρδίαν ἀνθρώπου, καὶ 

οἴνῳ τῷ εὐφραίνοντι χαρδίαν ἀνθρώπου ὡς ἀγαθὸς 

ὃ Θεὸς πατεῖ, οὐχ ἐῶν γενέσθαι τροφὴν ἢ ποτὸν τοῖς 
9 ᾿} - Ε ΚΣΤ. ΩΝ (6. “Ν , 

1) δι’ ἄγνοιαν τῆς παρ᾽ αὐτῶν βλάῤης ἀδιαχρίτως 

προσφερομένοις. ᾿Επὶ οὖν τῷ θερισμῷ σου χαὶ τῷ 

τρυγητῷ σου καταπατήσω, χαὶ πάντα πεσοῦνται. 

Δύναται τοῦτο καὶ πρὸς τὸ σωματικὸν ἢ οἰκοδομεῖν 

ἡμᾶς, ὅτι πολλοὶ ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες τὴν συλ- 

λογὴν τῶν καρπῶν, ἀθρόᾳ τινὶ πληγῇ ἐκ χαλάζης 

ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς μάστιγος ἀπώλεσαν τὰ προσδο- 

χώμενα, διὰ τὸ ἀχάριστον χαὶ πλεονεχτιχὸν τῶν ἀν- 

θρώπων, οὐχ ἐάσαντος τοῦ Θεοῦ εἰς ἀπόλαυσιν αὖ- 

τοῖς “ ἀφιχέσθαι. 

Καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη χαὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν 
Ε ἀμπελώνων: χαὶ οὐ μὴ εὐφρανθήσονται, χαὶ οὐ μὴ 

πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια' πέπαυται γάρ. 

Ἤρθη μὲν οὖν εὐφροσύνη χαὶ ἀγαλλίαμα ἐχ τῶν 

ἀμπελώνων. ᾿Αφηρέθη ἀπὸ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἣ βασιλεία 

τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐδόθη ἔθνει ποιοῦντι τοὺς χαρποὺς 

αὐτοῦ. Δύναται δὲ χαὶ χατὰ τὸ σωματιχὸν νοεῖσθαι 

ἡ λέξις, ὅτι αἴρεται πᾶσα εὐφροσύνη τῶν ἀθρόως 

ἀφαιρουμένων τὰς ἐπὶ τῇ συγχομιδῇ τῶν γεωργου- 

μένων ἐλπίδας. Ἢ ἐπειδὴ ἄμπελον εἴπαμεν τὸν 
Ψψευδῇ λόγον, δύναται δὲ “νοηθῆναι, ὅτι ἣ ἀπὸ πά- 

σης ψευδωνύμου γνώσεως ἐγγινομένη τοῖς ἠπατη- 

μένοις εὐφροσύνη , ὡς ἀπὸ ἀμπέλου γεωργούσης 

μεῖν ἡμᾶς, ογ εἶπαν» γΈ Ρ"». 

ς ΑΕ (αὶ ἔγο5 ΠΡΥῚ ἀφικέσθαι, ΑἸτας Οοάοχ ἀφίεσθαι, 

γεοἰ μι αὐ τισι. 

ἃ (οάδχ ππιι5 νοεῖσθαι. [ΑΙΡο556 τη Ἁ]]οπητι5 δέ, 
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φαντασίαν, εὐφροσύνης : οὐχὶ δὲ 
ται, ὡς μηχέτι εἶναι τοὺς ἀπατωμένους. Οὐχέτι 
γὰρ εὐφρανθήσονται ἐπὶ τοῖς ἐλεγχθεῖσιν οἵ πρότε- 
ρον αὐτὰ θαυμάζοντες, οὐδὲ γεωργήσουσι ΜΠ 

τικὴν σταφυλὴν οἵ διδαχθέντες τὴν ἀπ᾽ αὐτῆς ἀχο- 

λουθοῦσαν τοῖς πίνουσι βλάδην. Τάχα δὲ καὶ ὗπο- 

λήνιά εἰσιν αἵ δεχόμεναι τὴν μοχθηρὰν διδασχα- 

λίαν ψυχαί. 

Διὰ τοῦτο ἣ χοιλία μου ἐπὶ Μωὰ ὡς χιθάρα 

ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνεχαίνι-- 
σας, χαὶ ἔσται εἷς τὸ ἐντραπῆναί σε. Καὶ ἐχοπίασε 

Μωλὰό ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χει- 

ροποίητα αὐτῆς, ὥστε προσεύξασθαι" " χαὶ οὐ μὴ 
δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν. Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε 

Κύριος ἐπὶ Μωὰβ, δπότε χαὶ ἐλάλησεν. Ἣ χοιλία 
τοίνυν τοῦ π ΠΡ Ίτου ἐπὶ ΜΌΔΡ ὦ ὡς κιθάρα ἢ ἰχήσει: 

τουτέστιν βρδιτόστως χαὶ μουσικῶς ἦχον ἀποτε- 
λέσει εὔρυθμον, ἀπὸ τῆς ἐπιστήμης τοῦ χρούοντος 

αὐτὴν τεχνικῶς. Κοιλίαν δὲ λέγει ὃ ἀλλαχοῦ ὃ ψαλ- 
μῳδὸς ἐντὸς εἴρηκεν" Εὐλόγει γὰρ, "ἢ φησὶν, ἣ ψυχή 

μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου, τὸ ὄνομα 
τὸ ἅγιον αὐτοῦ. Τίς : γὰρ τοῖς ἐντὸς ἑαυτοῦ προα- 

ἀλήθειαν ἀφαιρεῖ- 

τάσσει εὐλογεῖν τὸ ὄνομα Κυρίου, ἢ τὴ τῇς φύσει τῶν 

ἔσωθεν τῶν διαλογισμῶν ἐ ἐξερχομένων; ὧν διπλοῦν 

ἐστι τὸ τάγμα. Οἱ μὲν γὰρ μοχθηροὶ τυγχάνουσι" 
φόνοι, μοιχεῖαι, χλοπαὶ, ψευδομαρτυρίαι, χαὶ 

ὀφθαλμὸς πονηρός: οἱ δὲ ἀστεῖοι χαὶ σωτήριοι: φι- 

χανθρωπία, σωφροσύνη, τὸ χοινωνιχὸν χαὶ εὔφημον, 

χαὶ αἵ χατὰ Θεὸν μαρτυρίαι, χαὶ ὃ ὀφθαλμὸς χαθα- 

οὺς, καὶ τὰ ὅμοια τούτων. Ὧ τοίνυν πάντα τὰ ἐν-- 
τὸς χατώρθωται εἰς ἑτοιμότητα τοῦ εὐλογεῖν τὸ 

ὄνομα “ τοῦ Θεοῦ τὸ ἅγιον, οὗτος χαλῶς συμπαρα- 

«λαμδάνει τὴν ἔνδον διάθεσιν εἰς τὴν τοῦ Θεοῦ εὐχα- 
ριστίαν. ἃ Καὶ Ἡσαΐας τοίνυν εἶχε τὰ ἐντὸς ἑαυτοῦ 
ὡς τεῖχος ὃ ἐνεχαίνισεν ὃ Θεός. Οὕτω γὰρ χατε- 

σχεύαστο ἐχ τῆς εἰς αὐτὸν τοῦ Λόγου χάριτος ἀνα- 

χαινιζούσης τὸν ἔσω ἄνθρωπον, χαὶ ἦσαν αὐτοῦ οἱ 

διαλογισμοὶ οἵονεὶ τεῖχος ἀκαθαίρετον. ὡς μηδε- 
μίαν διδόναι παρείσδυσιν τοῖς πῶ λογισμίις, 

μηδὲ τοῖς πρρνηδετηις ὅς ποτ: εἷς ἐπήρειαν: 

Καλὸν οὖν ἐστι ταῦτα ἐννοήσαντας ζηλῶσαι χαὶ 
ὁμοίως εἰπεῖν τῷ προφήτῃ τὸ, Ἢ χοιλία μου ὡς χι- 

θάρα ἠχήσει, χαὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνε- 

4 Μοποῖὸ Ἰαγαξ, Ἰορσὶ ἄεθετα χαὶ οὐ μιὴ δύνωνται, ὉΡὶ 

Ἰερίεαν καὶ οὐ μιὴ δύνηται : 14 φιοα ποπ Οθξοιγα ραΐες 
εχ ΕΣ ΣΝ αὐ σογίθ νεγθαπὶ δύνηται, ΤΠ ΘΤῸ 

τα] ει ἀἸτιῖς ἐχρσίπαϊ ἀθθ δε, 518 τι ποπηοπ ΘΟ] Θοἰϊ στὰ 

Βα θαπ Ἰδέιν, ἘῈ ττα ἐχργαβϑιιπι [10 14 γον θιιπὶ ἴῃ οα]- 
τίοπε Ἀοπιᾶπα, ῬΡοιεγιιί. 

»ΠΙΙΝα, φυσὶν, αα ἀϊειιπη ἐσέ Ἂ Βορ, Ξθοιηῆο, 

ῬΠΟΡΠΕΤΆΑΜΝ. 

ον ΘΧ δὰ δοσϑάϊε ΙΡ ΠΕ θιι5,, αἰ ΙσουῚπηΐ, 
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πὶ π6 ἀθίποθρϑ ἱπάἀ ποα παν ἴπ ΘΥΡΌΥΘ ἢ. ΝΟ ΘΠ ΪΠ 
1ι Ἰφοτα}τιπίτν ΔΠΉ ΡΠ Ϊτ5. Ὁ δὰ “ποΡιιπὶ ΘΟΑΡΡΙΕΙ 
51η17) 411 δαάθμ ΡΥΪι15 Δ πη γα θαπίι : ΠΟΩτι6 
τινὰ πὶ ΜΙΟΔ Ι ΕΙσα πὶ Ἔχοοίθπὶ., 4πὶ 404 ἀἀπηπιιπὶ 

ἘἙογίαϑϑθ 
δυιτ6 Πὴ δἰ [ΟΡ] ΑΓ τ πὶ ΠΟΠΉΪΠ6 Δ ΠΙη185 ργάνὰ ἄοο- 
{πὰ ἰπη τι δ. 5 σ ἢ Ποαηταν", 

ΘΟΑΡΌΥ ΧΥΓ. 

31η. 7660 ὙὉϑιιϊετ' πιδιι5 δι ρεΓ δοαν φιιασὶ οἷ- 
ἐμαγα σοπαῦὶϊ, εξ ἱπίογίοσα πιθα ἡιαδὶ τπῖΓ 5 

φίίοπι ἱπϑίαιιγαξίϊ, οἱ ὁγὶὶ σα εοπ[ιδίοπθϑπι {εϊ. 

Εἰ ἀε(αιίραϊις εεὶ οαν ἐπι αἰέαγίθιις, εἰ ἔπστο- 

αἰἰφίπι" ἐπὶ πιατι [ποία σία, τιξ οΓοὶ : δὲ ποι μοΐο- 
χτιηΐ ΘΥ6Τ 6 {ἰϊμηι. Ποσ σϑγῦτιπι ψιιοά ἰοφιιιίτι5 
ἐξξ Τοπιΐπιι5 σιμόν Ποαν, φιαπάο εἰ ἰοηιμίιις 

ἐ5ι. Τίληπθ Ργορηθίθθ γε πίθι' 5. ΡῈ} ΔΙΟΔΡ 485] 

οἰτπᾶγα ϑοπαθὶς ; πος δϑῖ, ΘΟ ΠΟΙ Πηδ δὲ πηοάπ]αία 

βάθε βοπιιη ΠΙΠΊΘΓΟΒΙΙΠῚ : ΤΠ οι 6) 50 [8 
εἰ δχ ἃγεἶ5 ῬΡΈΡΟΘΡ 5 ΘᾶπΠὶ μι] 54 011. Ὑ ἘΠΊΓ ΘΠ διι- 
ἴδ πὶ ἀρΡΡε αὶ ἰά ψιοὰ Ῥϑα τθ5. 4110] ἱΠιΙΘ ΓΙ ΟΥῚΙΠῚ 
ΠΟΙΗΪη6 ἀθϑίσπαν: αἷξ οπῖπι: δεπεάϊο,, απίπια 
πιδα, 1)οπιίτιιπι, οἱ οπιτιῖα ἱτιίεγίογα πιθά, πὸ- 

πιϊτεὶ σαπιοῖο 6715. Οὐδ Πα 416 1ΠιΘυ] ΟΣ 115 51115 
Ῥγοῖρῖε πὶ Βοπϑάϊοαπί ποιηϊπὶ ΠΟΠΉ]Ϊ, Πἰϑβὶ 15, 

«αὶ παῖτπρδο σορ ΓΑ] οπιι. Δ ᾿ΠΕΪΠηῖ5. ρΡδ ον 15 
ΘΧθαπη ἔτη. ῬΓΈΘΟΙρΡ [9 Φαδγιὴ ἀρ] 6χ οί οἷἶαϑ- 
515. ΑἸἴαν Θπῖμη ργάγεθ 5 πὲ, ΒΟμ] οἰ ἀ1ὰ, Δι] ουΐα, 

ἔανία, [α]5α ἐθϑεϊπηομα., οἵ οι] 5. ΠΘΖΙΔΠῚ : 8185 
ΨΘΙῸ δη} ΡΤ δὲ βα] ἴα γ85, ΘΠ σ ἢ 5, ἴθ ηι- 

Ῥεγαπῖῖα,, Πρ γα 85, [δυιβία ρυθοδ ο,, ἰθϑεϊπηο-- 

πῖα ϑϑοσπάιτιπι ΠΤ θῖιπῦ γϑ τα, οασυ]ι5. ΡΣ 5), δὲ 
Ὧ15. δ᾽ πη }}1ἃ. 15. 1σίταν οἰ} 15 ἱπίθυίογα ομηπία μᾶ-- 

γαΐα 5διπ δὰ Βοπθαϊσθπάτιπη ΠΟΠΉΪΠΙ βαποῖο Π) 6]. 

ΠΟΙ ΔὈ5 ΤῈ ἱπΠΕ Π}11Π} 51: 1Π| ἃ ΓΘ οίπι ἢ ἀβϑιγηϊξ δὰ 
σταῖϊαβ Π6Ὸ ρθυβοϊν θπ 85. Τα απ εὲ ἔβαϊαβ μα θ6-- 
Ραΐ 51ιἃ ᾿πίθυογα ΘΘῚ ΤΠ ΓΙ ἃ Π)60 ᾿πδίδτι γαῖ]. 
516. δηΐπὶ ΡῈ ὙΈΡΡΙ σγα απ 5101 ἀαίαμι,, αι 
ΒΟΙΟ ᾿ΠΙθυ ΟΡ ἹπΠονυ δῖ", ᾿πϑἐυοῖπ5. [πϑγαΐ δὲ 

Ρυράγαίιβ. Οαΐη δὲ ἰρϑίαβ σορ ἈΠΟ Π65 ογὰπὲ 

[ἈΠΊ ΙΔ ΠῚ ΠΉΠΓῚ5. ἸΠΘΧΡΙΘ ΠΑ ΒΙΠ15., Δάεο πῇ οορῖ- 

τὰ Π ΟΠ 115 ῬΓΑΥ]5... ἅτπιῖ [ΠῚ ΠΠ1015. 84] ἀδιηπιπι ἰπ- 

{δυο πάτιπι οἰ Γου τ 5.2 Π 1015 Δ Πἴπ|5 Π.]]115 ἀάγθίι. 

Ῥχοίαθυϊε ᾿σίταν ΠΟΪ5. ἰδέ Πιορο γριὰ 0115.) 1η}1-- 

ς ἘΔῚΕ ὄνομα Κυρίου τό. ΑἹ φααξαον Μί55. αὐ ἴπ 
ἴοχέα. 
ἀΈΔΙ χαὶ Ἡσαΐαν, σογγαρίε : ἈΒΡῚ επποπάαίε ἴῃ 

αἴτοφας (οτηθεξ, Ἰεσίταν χαὶ Ἡσαΐας. ΑἸ ἅϊτιο Με, 
μαβεπέχαὶ τοίνυν χαὶ ἥσαΐας. Νεο ἴτὰ πη] ἕο ἱπέγα ΘΠ 

εἴ (Ο]Ρ. ρῥτίπιιις οὗτος γάρ. Δὲ Ἀςξ. βεουπάπς οὕτως 
γάρ. , 

ν. τ΄. 

13. ν. 

Ῥεαὶ. το2- 
τ: 
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ταν, Ῥαν ΓΤ Ρ πὸ στη} ΡΓΟΡ οῖα ἀϊοθνο: ἢ ΠΙΟΡ 

τηθιις τι οἰἰπατα Ξοτιαῦθίξ, οἱ ἱπυίουίοτα τπθα σιιαςὶ 

γηιιγ15. ἡτίθηι ἱππονακίϊ. Ἐπ οτὶξ., ἴπάαῖϊε, ἀεὶ σοπ- 
ιιίοποπι ἐπὶ, σιιὶα ἀξ αι ραίιις 65: ἤοαν πὶ αἷ- 
ἐαγί νι. Ἐπιμη θη} Δ] Οζα τιν". Οὐ ουσῸ 5101 να] 

ἅπ|4, φαοά τοιηθῦθ ἀϊοίπτη νἰ θεν, ΜΕ ἐτὶ αὐ Ἐ 

δοπ[ιδίοποηι {πὶ Τάρο, ἴθ ααϊξ, ἢν πιὰβ τ 1Π] 1Π-- 
{5 σΟσΊ ΓΔ ΓΟ Π 65. Θ᾽ Αυ σἾ Ε15 65.. τι 411 56. ΠῚΙΠῸ Πη]-- 
Πἰπη6. σοπνθυαιηΐ δα ἴθ. σοπ[ππα5 (τ Ο}0 ἀγσιι- 

γηθηΐα., {1|25. δὶ δχ πα Π|5 τ] ΡΥ ον ]1 15 
σου Δ ΟΠ} η5. δα ἀιιοιπειν. Ποϑὲ Ἰσίταιν {Ππώ4. 

ἴρ505, 5ῖ5 τπιῊξ ϑᾷπᾶἃ βοπίοπεα γράθάσιαν., Εἰ ὁγὶϊ τι 

{τ ἴρ505 δου τπίας. Οὐ πιδ πη τι ΟΠ Ϊ ΠῚ 1] 1Π 616 
Ἀ Ῥ6}}15. αἀνθύβα [οῖθ σοπϑίϑίπητ., {απ 1 ἕο πὸ 

ΠΠΆΡΘ Ρυσ παν ν᾽ θῆται", ΠΟῚ ἰοῦσα (ἀπ, ΠοάτιΘ 
ΡΘάθιη γὑθίδυπη! ; 50 οἴη Ρᾶ}5 ΔΙ! ογὰ Ρ ρον α]οί, 

ἀπο σοἄθη 65 56 ἴπ δισαπι ἀπε: ἴτὰ οἱ ἀπἰ πιὰ ἴπι- 

ῬυΔΘηΓΟΥ ἴπ ἀοῖθ βία θαι, ΠΘῸ γΘΥΘΥΟ] τι", 564 

νΘΥΡῸ ΟΠ νσαίονίο οοηνίοῖα,, ἴπ μι ονθηὶ οἱ γὸ- 

ΘΡΟΠ Δ ΠῚ νον ταν. ἘΠ πο πα πη 1π Οσοι ἴα ΠΟ Πη1- 

Πἰβ5 Ῥαγο πέος σοηνουβίο οἰποῖταν., ἐντροπὴ, 5'ν 6 

ψϑυθοι πα νοσδίιν. Τά60 οὐρῸ νηοῦ 5ΟΠΆ 1, 
δὙ 1πιθυΊοτα “0451 ΠΠΠΠ 5.5. {π6η} πη ποναν Πριι5 

ΡΙΌΡΙοἴοθ., ἘΠΕ Πλιθητ ΘΓ οοπίιπ πα απίι, δά 

Ῥυωϑίαη απ Π6Ὸ Ῥον θυ ματα, 1ἰ 5, ααΐ Δμῖςὰ ππ|-- 

᾿15 Ρι ἀοΥνὶθ. ΘραΠΕ ἸσΠΑΥΊ. 

ϑ1τὅ. Ομία ἀοζαιααῖις 65: Δοαν ἰπ αἰταγῖνιι», 
οἱ ἱπουθαθίτιτ τὶ πιάτα αοία αὐ ογαγάϊιπι; οἵ 

χιοτι ροίΘΓιιτιΐ ΘΡΙ6Τ6 ἐἰζΐτιπι. απο Ἐϑαϊαβ. ΟΠΊΠΪ5 
ἸΔο]οΙ τ ἀθϑιγιι ΠΟΘ ΠῚ ἴθ πὸ χα δάνοπαι 

γΘΡθὶ Γαι ρ ἃ ΠῚ ψδ]οἰ ΠΆ Ππ1}", ΠΟ] ΟἸΊΠ65 ἴπ 60Π- 

5[ΠἸΠῸ 15. [ΘΠ 015. ἸΠΘΌΤΏΠ Δ] 65. νΔΠ] 51η, ἰπ- 
Προ πἸοϑᾶ τι 5065 ἴῃ τη ηπ[ἀοὐϊθ θΟΝ᾽ [ἃ 511. ΝᾺ ΠῚ, 

Ἰμάαῖς., ογαθιης,, ΕῈ ποτὶ ροίογιετι ὀΓ οι ἐ{{ιπι. 

ὁ ΠΙυά, καὶ ἔσται, φησὶν, εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, Τ,ατἴπα 

ΤΟΔῚ νἰχ ροΐοβι, Νὰπι πὸ βθπίοπεϊα ἀποΐονία ἐχρυῖς- 

τα ται, ἴῃ 1 ΟΡ ΘΟ Γα ΟΠ 6 ἀρράγοαῖ Θρόνο ἀπασὶ μΡὰ- 

τα ἀοχύπι {πο 44π|, «πποα Δ πλϊγα 1] 6. 511 οἱ ῬΛΩΓΟΣ 

ΘΧϑρθοτα Ομ 6 πὶ Ομ μλιιπη. δα πὶ ομλπὴ 5] απ στ ατι- 

οἴον : τί οὖν βούλεταί τὸ τολμηρῶς δοκοῦν εἰρῆσθαι, τὸ, 

ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναι σε, (ὑεἱά 680 οἰδὲ υτῖῖε ἐμ, 

ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε; ψιοαῖ ἐδηιθνὸ εἰϊοίπι υἱεε- 

ἐι» " Τίαχψιια. δχ βουιρεουῖβ βοπίθηϊα γουθα 111ἃ, ἔσται 

εἰς τὸ οἴο., ἀπιἀδοῖοο ΑΙ Φαϊα ἀἴάιιο Το πηου [τς ργδοο- 

γὰπξ. ΟΡογίαϊε ᾿σἱτασ πὰιπο Ἰοοσιπι [ἃ ΟΠ ΘΥβιι ΠῚ, ας 

ὅπ ἱπιου τοί οπο ΡΟΥβριοἱ Ῥόββοῖ ἀπ αοῖα {πὰ αἵ- 
4πὸ τοπιθυϊταβ. ϑῖο ἀτθιῦ. ἰπ το ΡΟ αν ρόθδο οὐθ181- 

πλὰ5 : 1 δρὶ αὐ δοπ ιδίογθπι ταϊ. Ν᾽ απὶ μος Ῥαοῖο 

ΦΡΡαγΘῚ Ῥτίπηο ἀβρθοῖιι Πα] ΑἸΙ αι], πα5ὶ νἸ 6 ]Π1σος 

Τλοῖι5. Ῥόββοῖ. σοη!απ4], ἴσας Ράοτο ἁῇϊοὶ, 56 νὸχ 

{πὶ οχ θη το μα βου ρίουβ ποι “Ποῖ βυιπιὶ ρασοίμο, νὶ- 

ἀο]ϊοοῦ ρρὸ ραάοτο, {πὸ δηϊοϊαξιν" Τλοῖι5, βοα αοείνε, 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌῸΜ 5. ΒΑΒΙΠῚΙ ΜΆΟΣΝΙ. 
ες 

ν ΩΣ ., Ψ, 
χαίνισας. “ Καὶ ἔσται, φησὶν, εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, 
Ε ὡ Σ τ τὶ 
τι ἐχοπίασε Μωλχό ἴ ἐπὺ τοῖς δωμοῖς. Ποὸς τὸν 

,᾿ . με “ -- »" 

αὐτὸν ὃ λόγος. Τἰ οὖν βούλεται τὸ τολμηρῶς δο- 
- "ὦ ν ΚΓ} ΓῚ ἐν 9] - , }} 

χοῦν εἰρῆσθαι, τὸ, "ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆνα! σε; Διὰ 
“ἢ ν 3 χ δ οὶ , "᾿ μεῖς 

τοῦυτὸ μοι, φησιν, ἰσγύρους ἐχᾶρισω ἔνδοθεν τοὺς 
. Ἴ ᾿ - ἕξων: ΒΕ 

διαλογισμοὺς, ὥστε τοὺς νῦν μὴ ἐπιστρέφοντας 
Ὰ 

λέγχων τῶν προσα- 

ὃ 

- 
εξ 

ἐδοιμένων μοι λογι- 
Ε 

- - δα ν 3 νι 5. τ 
ῥημάτων ὃ νοὺς ἀποδοθῇ" ὃ Καὶ ἔσται εἷς τὸ ἐντρα- 1 

ἐς : ὩΣ στας ; 
πῆναι αὐτούς σΞ. Ὥσπερ γὰρ οἵ ἐν τοῖς πολέμοις 

ἕως υὲν ἰσοπαλεῖς δοχοῦσιν 
ν Ε ,ὔ μ᾿ 

ἵνα!, οὐ τρέπονται, οὐδὲ 
-Ὁ ὔ ͵ 

η αὐτῶν τὸ ἕτερον μέρος, τραπέντες φεύγου- 

ν ᾿ 

χχλίνουσιν: ἐπειδὰν δὲ 

Ν Ψ, “ 

σιν" οὕτω καὶ ψυχὴ ὑπὸ ἀναιδείας παρατεταγμεένη 
5 "ἢ Ν , 

ἕστηκεν, οὐκ ἐντρεποιμλένη, ἐλεγχθεῖσα δὲ δπὸ λόγου 
Ξ ; δον τατον, 

καθαπτομένου αὐτῆς, τρέπεται πρὸς αἰσχύνην. Καὶ 
ἢ πα κἀκ τ ση ᾿ 

ἐπειδὴ ἐν τῷ χρυπτῷ τοῦ ἀνθρώπου γίνεται ἣ : ᾿ τ 
ἈΡ- ἢ , ἈΦ τοῖς ς᾽ 

τροπὴ, ἐντροπὴ προσηγόρευται. Διὰ τοῦτο οὖν ἣ 
Ι ὃ Ξ Ξ 

χοιλία ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντὸς ὡσεὶ τεῖχος ὃ ἐνεχαίνι- 
"- ᾿ ἿΣΞ 

σεν ὃ Θεὸς τοῦ προφήτου, ἵνα μεταδάλωσι χαὶ ἐν - 
- 8 ΄-Ὁ- ΕΟ - ΕΝ ΞΕ 5» ΕἸ 

τραπῶσι, " τοῦ αἰδεῖσθαι Θεὸν, πρότερον οὐχ ἐπι-- 
, Ἂ 3 » 9 , 

στάμενοι τὴν ὠφέλιμον αἰσχύνην. 

-» Ἁ Μ 

Ὅτι ἐχοπίασε Μωὰῷ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς, χαὶ εἶσέ- 
᾿ τ 3 

’ τ Δ. , ἘΞ “ Ἂ, " ῃ “ 

λεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα, ὥστε προσεύξασθαν 
Ξ ἘΠΕ εὶς ΟΣ 

χαὶ οὗ μὴ δύνωνται ἐξελέσθαι αὐτόν. Τὸν ἐπὶ τέλει 
Ἔ » τ. Κ τ ΝΣ 

ἀφανισμὸν πάσης εἰδωλολατρείας ἐκ τῆς " τοῦ Λό- 
- ε γῇ ῳ. ; 

γου ἐπιφανείας προφητεύει νῦν ὃ Ἡσαΐας, ὅτι μά- 

ταιοι πάντες οἵ ἐπὶ ταῖς χατασχευαῖς τῶν ναῶν 

μόχθοι, “ χαὶ αἵ ἀνωφελεῖς εἰς τὰ χειροποίητα ἐλ- μόχθοι, “ χαὶ αἱ ἀνωφελεῖς εἰς τὰ χέιροποίητ 
" Ξ ὑπ αν 

πίδες. Προσεύξονται γὰρ, φησὶ, Καὶ οὐ μὴ δύνων- 

ΡΓὸ ῥαἄοτο, {ποι Τλοιιδ βιιῖς ἃν υϑαυτ5 ἱποιεαξ, ΑἸ 

πχοϊϊοτνα, δὶ ἰαπιθη τὸπὶ [ἀπε [αοϊαπέ, αἴ Θὰπὶ 55 σα Τῖσ 

ποι ἱπασπαπὶ Πα ϊοοπε. Τπέουρυο5 γθῖαβ 5. ψογίοραξ, 

1 ον αὶ τὸ νενογοαπίμν, Τυασοθιιθ σ σο, 12 δυὶξ τεῦ ἐπι: 

γονεγθαγῖς ἴρδος : ἴὰ ρα ἴρβο 5ῖο Ἔχρ]οαῖ, Ζνεπῖεε 

πὶ ἐἰὶ τἰρὶ ριιάονοπι ἱπιοιτῖαπὶ, υεἰ ἱπιροπαπί. Πππὸ ὃχ 

βοηθητῖα βου! ρίουῖς, Προς 1115 ρα ἀογοπι ἱποιεϊοί, 

ἘΔ ἐπὶ τοῖς. 

εσται εἰς το ξ 

ΓΝ οβεσὶ φαιαΐαον Ν55. ἐν τοῖς 

Ε ἘΔ εἰ Πςρ. Ῥυίπηας χαὶ 

αὐτούς. ΑΠῚ ἄπο Μ95. ἐντραπῆναι αὐτούς σου. Αἱ Βοσ. 

τραπῆναί σε 

τογλι5 χαὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναι αὐτούς σε, πες ΑἸΓῸΣ 

Ἰεσῖταν ρα Ἐπισοθίτπι, {6 πῈ, τ 4115. 5ῶρε, ἴἴὰ εἰ 

1εῖς ἃ βουϊρίογο δοπρι!]αἴιιπὶ 6556 ςοηβίαξ. 

Α΄ Απεψα ἀπο ΠΡ εῚ αἰδεσθῆναι Θεόν. 

» Ῥυγϑβιβ ἄπο ΠΡγὶ ἀπε ἐκ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπιφα- 

νείας. 

« (οὔοχ ἀπιι5 χαὶ αἱ. Οορα]α χαὶ ἴῃ οὐ εἰς ἀοκϊάενα- 

ταν, ῬΆμ]ο ροβὲ νόσοπι φησὶ ἐχ πὸ Οοάϊος 4] θοἰπιὰδ. 



ΟΟΜΜΕΝΤ. 

« - ϑ ὅν Ὁ Τ᾿ -Ὡ 

Ὁ νῦν ἐπὶ τῆς Χριστοῦ 

ΙΝ 

ται ἐξελέσθαι αὶ 

ἐπιδημίας πεπὶ ᾿Αντὶ σχοπέλων μὲν γὰρ 

ἑστήχασιν οἱ ναοὶ οἵ περιδόητοι" οὐχέτι δὲ αἱ ἀπὸ 

τῶν δαιμόνων ἀπάται, φυγαδευθείσης τῆς ἀντιχει- 

μένης δυνάμεως διὰ τὸ μυστήριον τοῦ σταυροῦ τοῦ 

κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην χεχηρυγμένου. Τοῦτο 
γὰρ τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησε Κύριος ἐπὶ Μωὰό, ὅπότε 

χαὶ ἐλάλησεν. Οἷον ἐπίλογός ἐστι παντὸς τοῦ ῥή- 

ματος τοῦ χατὰ τῆς Μωαβίτιδος χεχηρυγμένου" 

Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησε Κύριος. ἸΠροτέταχτο 

γὰρ ἣ λέξις οὕτως ἔχουσα, Τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ 

Μωαδίτιδος" ἐπιλέγεται δὲ παντὶ τῷ μέρει τῆς 

ριχοπῆς Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησε Κύριος 

Μωὰβ, ὅπότε χαὶ ἐλάλησε. Τί ἐστιν, Ὃπότε 

ἐλάλησε; Δείχνυσι τὸ σπάνιον τῆς τοῦ Θεοῦ πρὸς 

τοὺς Μωαδίτας γινομένης φωνῆς. Τῷ μὲν γὰρ Ἶσ- 

ραὴλ συνεχῶς διαλέγεται, τοῖς δὲ ἔθνεσιν ὡς 

πολλὰ σιωπᾷ, ὡς ἀλλοτρίοις τῆς ἑαυτοῦ μερίδος. 

Οὐ μὴν παντελῶς ἀποχρύπτει τὸν λόγον, ἀλλὰ χαὶ 

τούτους “ γεύει τῆς ἑαυτοῦ φιλανθρωπίας, ἵνα διὰ 

τῆς ἐν ὀλίγοις πείρας πρὸς τὴν τῶν τελείων ἐπιθυ-- 

αἱαν δρμῶσιν. ᾿Επεὶ οὖν σπανιάχις λαλεῖ τοῖς ΝΙωα- 

θίταις, διὰ Ξοῦτο εἴρηται, ὅτι Τοῦτο τὸ ῥῆμα ὃ 
ἐλάλησε Κύριος, ὁπότε χαὶ ἐλάλησεν. 

" 

Καὶ νῦν λέγω" ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν “ μισθωτοῦ, 

ἀτιμασθήδεται ἡ δόξα Μωὰβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ 

τῷ πολλῷ" καὶ καταλειφθήσεται ὄλιγοστὸς, χαὶ οὐκ 

ἔντιμος. Διὰ τούτων δοχεῖ μοι δρίζειν χρόνον χολά- 

σεως τῇ Μωὰβ, ὃν ὠνόμασε τρία ἔτη μισθωτοῦ. 

᾿Επεὶ οὖν εἷς τρία μέρη ἣ πᾶσα τοῦ χρόνου διαι- 

ρεῖται φύσις, τὸ τέλειον τοῦ χρόνου παραστῆσαι 

βουλόμενος, τρία εἶπεν ἔτη. Ἔν οὖν τρισὶν ἔτεσιν 

ἐτῶν μισθωτοῦ, ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωάβ. Ὁ 

μισθωτὸς χαὶ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διαδέδληται ὑπὸ 
- -“ , ε ᾿ν ᾿ ΕΑ τρν 

τοῦ Σωτῆρος λέγοντος" Ὃ δὲ μισθωτὸς, χαὶ οὐχ ὧν 
ε ΡΣΤΩΝ ν» , ΓΥ κ᾿ Μὴ 

ποιμὴν, οὗ οὐκ ἔστι τὰ πρόδατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν 
λύχον ἐρχόμενον, χαὶ φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι, 

χαὶ οὗ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προδάτων. Καὶ πά- 
᾿ ΝΥ - , - »» “, ροιχος δὲ χαὶ μισθωτὸς τοῦ ἱερέως οὐχ ἔδεται ἅγια 

χατὰ τὸν νόμον. ᾿Ἐξειλίσθωσεν οὖν ἑαυτὸν ὁ Μωὰβ, 
κ᾿ , ’ τὸ Ὶ 5» “, Α ἣν 

χαὶ γέγονε μισθωτός. Οὐ γὰρ ἠγάπησε τὸν Θεὸν, 

ἀλλὰ φαντασία μισθῶν χαὶ ἐλπίδι οἰκείας ὦφε- 617 

λείας, 

πεν ὃ 

πες, πἈρρ τ β ΤὯν ἈΥ ττος 
οὐχὶ δὲ τῇ πρὸς τὸ γινόμενον διαθέσει, ἔπρατ- 
Υ ΠΩ ΑἹ “" ΕΣ -᾿ ἐ 
ἔπραττε. Τρισὶν οὖν ἔτεσιν ἀτιμασθήσεται 

- τὸ ΞΡ κ᾿ ΄ 

ἐτῶν μισθωτοῦ. Ὥς οὖν ὃ ποιμὴν ὃ μισθωτὸς οὐχ ἔ ς 
Ε “- 

ἔστι ποιμὴν, οὕτω χαὶ ὃ ποιῶν ἐλεημοσύνην εἰς τὸ 

δοξασθῆναι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπέχει τὸν μισθὸν, 

ἃ (οάοχ απτ|5 τούτοις γεύει. 

“Οὐάοχ ἀπιι5 ἐτῶν μισθωτῶν, αηηογμπὶ ΠιδΙ δότιας 

ΕἘΒΑΙΑΜ ῬΚΟΡΗΌΤΑΝ. 880 

Ηος ἴδηι ἰπ αἀνοπίι ΟΠμν ἶσα σοπιρ!θει πὶ οϑι. ΠΠ|ὰ 
Θηΐπι ΤΟ 0 ]α ΟἹ πὶ [ποσὰ Ρ᾽Ὸ 560 Ρ1}15 Πα ΡΘπέαν: 

προ αἰΐνα 118 ἀςπιοπιιπὶ [ἈΠ]. σοπϑιϑίαηξ, 

δάἀνογοανία {Προ θϑίαϊθ Ρ 6} ΠΊ ΓΘ ΡΠ ΠῚ ΟΥΙΟΪ5 1Π 

τοῖο οὐἹο ργράϊοατιηι ᾿η [πσαπ] νουβϑᾶ. 1700 δπῖπι 

ψογϑιίτα φιοεῖ ἰοςιιτεῖιι5 65 1) οπιῖτιι5 5167 Ὥοαν, 

ιιαπιεῖο οἱ ἰοφιίτις 65. Οὐαὶ ΘρΊ]Οσιι5. 658 ΤΟ τι5 
ΨΟΥΡῚ αὐνογϑιιθ ΜΘ ΡΙ Π46 πὴ ΡΥΟΠιιΠ ΕΔΓ, ΠΙμηΪ-- 

γα, Ποο ὑόγϑτιπι φιοα Ἰοσιιείτι5 65. 7) ογνίτειι5. 

ῬγρΠ ἶσϑα δηΐπι [πογὰΐ βθη θη ἴα, Πἴ5: νου} ]5 οχ-- 

Ῥιοθδα : 7 ἐγϑμπι σοπίγα Π͵οαριτίδπι: ἴοῖὶ νοῦο σα. ι5. ι. 

5Θπίθη τα. ῬΑ ἴῃ πο πππὶ ΘΡΊΠΠΟσΙ 5] ἀτππν 7 ν- 
δηι ἰος., πιοί ἰαψιπίις οεὶ Π]οπιῖπιι5. ΘΠ ΡῈ 

οαν, ηιιαπεῖο οἱ οι ἐςῖ. Οὐἱά 6ἐβὲ Ποὺ; 
Οπαπάο εἰ ἰοψιιιίτις 651 9 Οϑἴθπαϊε Πδαπὶ Μοα- 
Λ1τὰ5 γαγῸ [1556 Δ] απιῖπιηι. ἘΓΘπῖπ οἰπ [5086-- 

ΠΟ ΡΟΡΌΪΟ ἀβϑί τι Θο]]Ο ΠΕ’, ἃ 51 ΡΟΥ ΟΠ 
ΑἸ 16 ἢἶ5 αὶ ρ] αν  ππππὴ ἴασοῖ. ΝῸΠ «αι ΟπηπῖπῸ 
ΟΟΟΌΪΝ ΘΘΥΠΊΘΠΘΙΙ 51 : 5θὦ ο]θιηθη Ἰ Π ἃς 

ΒΘπ σα 6 ΠῚ βιια πη οἷ5 Φ Οπ ἀδροιιβία πε Δη] ρΓδ- 

Ῥεῖ, πὰ Ῥαῖιοα ΘΧΡΘΙ , 4π|26 ΡΟΓίδοίἃ βυιηΐ ΟἿΠῚ 

Οπιηὶ δἰπαϊο ἀο ἱπιρθίτ σΟΠοιρΙβοληξ. ΟἸΟΠΙ ΔῊ] 

Ἰθίταν γαυῖτιβ Ἰο απ ΜΙ Δ 5.) 1ἃ οἶτοο ἐστι" 
οϑι : ἤου σεγντιηι τιιοα ἰοαιτείτις 65 ])οπιῖτιις,, 

ψιαπαο οἰ Ἰοηιιείιι5 65ΐ. 

3τ6. Εὲ πιιπὸ αἰοο: Πὶ ἐγίϑιις ἀτιτιὶς ἀππο-- 

Τα Πὶ ΤΙ ΘΓΟΘπατϊ, ἀδεἰδεογαὐζά σἰογία οαν ἐπ 

οἸητεῖν εις αἰνιιἰὶς πιιεϊς : οἱ τοἰϊπιιθίπετ τιϊπιϊπετ5, 

οἱ πιοτὶ μοπογαίτις. Ίάθειν τ] Πὶ Πῖθεθ νϑυθ 5 ΜΙοὰ- 
ΒιΠΑῚ οἰ του ΒΟΥ 6 ΓΘ ΘῸΡΡ ΠΟΙ δὲ ροπανιπῃ [6 Πη-- 
Ῥὰ5, “Ζαρὰ ΠΟΙ παν 165. ΔΠΠΟ5. ΠΠΘΙΟΘΠΔΙΊ. 

Οὐα ᾿σίταν ἀἸν τἀ τπγ 1π {Γ65. Ῥᾶν [65 [ΟΤὰ [ΘΠ ΡΟΥ5 
παῖαρα,, Ῥ᾽ΘΠτιπ δία μον [δοίττη ΓΘ Ρτ15 Θχρυὶ- 

ΤΏΘΓΘ ΟΕΡΙΘΠ5 , Αἰχὶς ΔΠΠΟῸ5 ἴγ65. Τίαιθ ἤπ ἐγί ὅτις 
απτιῖς ἀπιπι ΟΥἹ {1}. τι ΘΓ Οοτιαγϊ, ἀδάδοοτ αὐ: σἰοτία 

οαν. Οὐἷπῃ οἱ ἴῃ Θνάπροο ᾿πίατηϊα ΠΙΘΓΟΘΠΑΓΟ 
ἐπαιν "ἃ ΘΟ ΙΟΓΘ, ἀἸοθηῖθ: ἤ͵ε οι αγίτι5. ακε-ν ώπ. 

ἔεπι., δἰ γι ποτὶ 65: ραϑίου , οι 1ι5. ποτὶ δτισιΐ ον 65 τ. 13, 

Ῥτγορτγῖα, υἱάοιί ἱπριιπὶ υϑτοτίοτι, εἰ γμ511, ψιῖα 

ΤΙ ΘΓ ΘΠ ΤΊ τι 5 65ξ, οἱ ονθ5 ποτὶ σιεπί {{{1 στιγιθ. 1π-- 
ΦΌΙπιιθ. ἸΠ5Π ΡΟ Θὲ ΤΠΘΡΟΘΠΆΡΙ115. 5ΔΟΘΡ΄ΟΕ5 ΠΟΠ 
οομπιοδε βαποῖα βθοιιηάπιπι ἰθσθπι. ΔΙΟΔ] ἸρΊ ταν 56 
1056 5ἴαία πιθυοεθ ἰοοανῖῖ, δὲ ἴδοϊιιβ δϑὲ τηθγοθ- 

παρῖ5. ΝῸΠ θη ἀΠΟΧῖ Πρδιπι: 564 οὉ τηοῖ- 
ὁθ 615 ΟΡΙ ΠΟ Π ΘΠ Θὲ 5111 ΘΟΙΏΤΩΠΟΑΙ 5Ρ6ΠῚ., ΠΟ Γοὶ 

ΟΑΡΌΤ ΧΥ]. 

[31 ν. 

Φ. τή. 

10, 

εν... 10. 

(ἀοϊθ πο ϑιπ {10 ἀσοθαΐ 4π04] ἀσοθθας. ΤΥΊΡ15 ΘΙ 5 Ὸ 

ἈΠΠῚ5. ΔΠΠΟΙΌΤῚ ἹΠΘΡΟΘΠΔΙ ΔΙ ΠΟΙ παν Ἰ5ΠΟΠΊηΪἃ. 

ΟἸοπη Δ πηοάτιη ΘΡσῸ Ράβίου ΠΙΘΙΟ 46 ΘΟΠποίτι5, 

γίοτιηι. 



λῖ7αιι. 6. 2. 

8δ0 

Ρᾶβίοι πΠοῃ δϑὲ : [ἃ δεῖδπι αίβα115. [Δοἷ τ δἰθθηηο- 

ϑυ πη] ἃ ΔΟΟΙρΙ πᾶ πι 410 ΠΟΠΝΪὨΙΠτι5. 5] ον Ἰαιη, 

γΘΟΙΡΙΓ διὰ πὶ ΠΠΘΙΌΘ 61, ΠΘῸ ΠΟ. ΟΟΥ5 οϑὲ ΠθῸ 
πιαπἰ ἤοι5. Τὶ «ΕΟ ΠῚ 116 [ΘΠ ΟΡ Π5. δὲ δὲ 
᾿ἱποιιπάδπι 4}0 ΠΟΙΏΙΠΙΡι15 συ 1411, [ΘΠ ΡΘΓΆ Π5 ΠΟῸῚ 

δϑῖ, οἵμιπὶ ὙἹΡ 6 ΠῚ ΠΟΙ αιδοναϊ,, 56] 5]ου ἴδ πὶ εχ 

δὰ Ῥιουθηταγᾶ μη γϑπθίιι", ΤΆ 16. 11 διιπὶ ἀρὰ 

Τλθιιηι ᾿ΠΠοπογατὶ, 41] ΔΙ Ια ἃ Οϑι θη ΔΕ] ΟΠ 5. οαιιδὰ 

(δοϊπητ. Οὐανο εἰ Μ0α}ν ἀθἀθοουαθῖταν ἃ ΠΠΪ5 {{Ἰ- 

Βιι5; πος δϑί, ἴῃ Ὁπηπὶ [ΘΠ ΡΟΥ 5 ΠΙΘΠδιγα. Πη[6- 

ΤΘία ΔΠ ΘΠ ΤΠΘΡΟΘ ΠΑΡ ἀδήθοιιβ,, {πο πὸ ΘΧ 

ΔηΐπΟ, 566] πη α] αἴ δὲ ἤοῖθ τητιΠι15 νἸΡ 115 ΘΧ Η]6- 

νου]. Ποάθοογαίαν αὐιῖθπὶ {π΄ οπιτίϑιις5 εἰἰνι τς 

παιεἰς. Ἐπί θυ «πα πεπιπὶ οἱ ΘΙ ΠΠηΔ ΠΟ Ϊ5 1 
μιὰς νἱΐᾳ ἰπϑραΐ : [ἀπίπιπι οἰ ἄθπι ἰπ[αμπιϊδ οἱ ἀθάθ- 

φουΐβ ΡΓῸ τπϑγοθθ γορθπάθειν, α}}] ἀΡϑοοπά τὰ 

ποβίρα Γπθυϊηὶ γουθίατα. ἘῈ {πὶ Πλ} 15 ΓῈ5 νὰ Πὰ5 
οἱ ἱπβιιιοιοϑὰβ ΠΙΔΠΙθι15 5115 σΟΠ σους, 15 ἀθάο- 

ΟΣ 5 510] ἱπιρυϊμηθ ηϊ βθρθίθη Π]Δ]ΌΓ ΠῚ ΠΑΡΘΕ: 

«πὶ νϑιὸ ᾿ἰπραα πιθπάδοὶ οἤοῖς {Ππϑϑᾶσγοϑ, ἰ5 ρΙῸ- 
βϑατυίταν ᾿παηΐὰ 7) ἀἴααθ ἴπι ΠΟΥ ΕΪ5 ἰδ π1605 νθηΐοι. 

Εἰ τοϊιπφιιθίμ πυϊτεΐπιιις., δὲ ποτὶ Πιοπογαίτι5. 

Οὐ ῃΐς ἀδβουι ἴεν ἀπ ἀνογβὶο., 118. αὶ δὰ 
νἰταπι αἰθπάπιπη σοηβρίναπὶ, Ἰοοο οϑὲ ἀοπὶ ἃς 

Ῥοπθῇοι!. 

ἃ ἘΔ διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀρέσχειαν. Ατ ΝΊ55. ἴγε5 

αὶ ἴῃ οοπίοχτία. 

 (οἄοχ ππ18 ἔτεσιν ἐτῶν, ἀγεγὶδ αἸ ΠΟ πε. 

ς Βεροπίϊον (μα θοῆβιὶ Οοᾶοχ ταῖς χερσὶν ἁμαρτίαν. 
{{π46 ᾿πίουρτοβ σεῖαβ : ἥασε ψιὶ πιιπεθ  οσάπι οοαςεΓ- 

ναὶ νυϑοοραῖὶ πιιἰειιίπεπι. Αἴ ἀπε χιΐον (οι ἢϑιὶ 

ΑΡΡΕΝΌΙΣ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΙΠΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

καὶ οὐχ ἔστιν ἐλεήμων οὐδὲ χοινωνικός. Καὶ ὁ σώ- 
φρων διὰ τὴν ἃ ἀνθρωπίνην. 
σώφρων, οὗ τὴν ἀρετὴν διώχων, ἀλλὰ τὴν ἀπ᾽ αὖ- 
-- ᾿,.}" Ψ » , ἣ .- ς τῆς δόξαν θηρώμενος. ΓἌτιμοι τοίνυν παρὰ Θεῷ οἵ 

Ε 7 
ξειᾶν οὐχ ἔστι 

, - 5 
πρὸς ἔνδειξίν τι ποιοῦντες. Ὥστε χαὶ ὃ Μωὰβ ἐν 

ν᾿, 5» , ΄ 3 . 
ἐτεσίν ἀτιμασθήσεται" τουτέστιν, ἐν παντι τρισὶν 

- ,ὔ - , Φ, , ὉΑ - »Ν" 

τῷ μέτρῳ τοῦ χρόνου: ἀτιμίαν δὲ μισθωτοῦ, διὰ 
᾿ ἘΠ Ὁ Ἂν ΤΣ: - Φ 01 4. ἔσω Ν᾽ 

τὸ μὴ ἐχ διαθέσεως, ἀλλ᾽ ἐπίπλαστον αὐτῷ εἶναι 
. - Ξ "» τῶ 5 , Δ» Ν τ 

τὸ ἔργον τῆς ἀρετῆς. ᾿Ατιμάζεται δὲ ᾿Ἔν παντὶ τῷ 
: ἘΕΜΙΣς Ξ Ἔξ ν ἘΣΝ 

πλούτῳ τῷ πολλῷ. “Ὅσον γὰρ αὐτῷ περιῆν τῆς ἐν-- 

ταῦθα ὑπολήψεως, τοσοῦτον μετὰ τὸ ἀποχαλυφθῆ- 

ναι ἡμῶν τὰ χρυπτὰ, ἀποδοθήσεται τῆς αἰχύνης ὃ 

μισθός. Καὶ ὃ πολλὴν συνάγων ταῖς “ χεροὶν ἀχαρ- 

πίαν, πλείονα ἔχει ὕλην τῆς ἐπιφερομένης αὐτῷ 
ἐ “- , 

ἀτιμίας: χαὶ ὃ ἐνεργῶν θησαυρίσματα γλώσσῃ ψευ- 
δεῖ ΄ ὅν ΣΡ, Ἂ, ἫΝ τ ὰ 5 ὶ ΓΝ 
εἴ, μάταια διώχει, καὶ ἐλεύσεται “ ἐπὶ παγιδας 

Ξ ν 
θανάτου. Καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς, χαὶ οὐχ 

-Ὁ Ψ᾿ 

ἔντιμος. Εὐργεσία τῶν ἐπὶ χαχίὰ συγχεχροτημέ- 

νων, ἣ ἐντεῦθεν παίδευσις. 

(οᾶοτ οππὶ Βοος. βοοαπᾶο χερσὶν ἀκαρπίαν, τορι, 

ἀ (οἄοχ ἀπῖι5 ἐπὶ παγίδα. Μοχ αἴογάιια Οοπιρεῖ, 

οὐπὶ Ἀδς. βθοαπαο ἔντιμος, εὐεργεσίᾳ. ΕΔ1Ὲ ἔντιμος, ἐπὶ 

εὐεργεσίᾳ, παπᾶ εἰποπάαΐο. Ηἰς ἀδϑιπαπὶ ομπηθ8 ἔπ 
ἦ , 

φαϊαπῖο ποίας, ἔππὰ ἐγ 5 ἀθβουριῖ 1ιρυὶ. 



ἘΌΠΝΟΜΗ ΤΙΒΕΒ ΔΡΟΙΟΘΕΤΙΟΙΒ, 

ΜΟΝΤΤΟΜ. 

Ῥαϊανὶ ποη δ τιν 5 αὶ Ἐπ ΠΟ ΠῚ] ΟΡτι5. οἴιπὶ ΒΆ51}1 ΠΟΥ Ὶ5. ΘΟΠΙΡΑΥΑΓ 6 γ6]16 πὲ : «πιο τι (Δ οΠΠ1π|5 
Ποεὶ ροβϑοῖ, ᾿πιπὸ [ΠΡ 6] ]Πην πος ἰοοο δάἀθηάιιπι Ππι4ϊσανὶ 564 πηοποῦθ ᾿πγαῖ, Οὐθοα δὲ Τιατπα [ Πδο 

«υϊάδπι ἀδουνίαία 1 6 οἰ υ 55! 0. ἀΟΟ 55: ΠΟ 116 γἱρῸ Τοᾶππθ ΑἸΡΘΡΊΟ ἘΔΡΥΊοο ϑιιπιΐα 6556. [ Ὑ146 Βι- 

Β]ΙοΙθοαπι αγϑθοδπι,γ οί. δαῖε.:, 8, Ρ. 5ο6--30ὅ. ἘΔΡΥΊΟΙ ποία5 οὐ οὰ5 ΟΠΊΠ65 ἴθυθ, (6 “αδγιιμη ΟΠ}15-- 

5ΒΙ0η6 ΠΟῊ 51η6 Οιιϑἃ ΠιιΘϑἴτι5 οὐαὶ ἢ Δ}}65. ἔ. 9. Ρ. 212 1Π 1Π10 ΠΊΔΓΘΊΠΘ ΔΡΡΟϑΠλ115. Οτι8 Θχ 5. Βα- 

51110 ἰδιιδη ἔπ, Θὰ οτηπῖα ϑθουπάπιηι (ΡΠ ΘΟ. δα ΠΟ π 6 ἃἰϑυιιπίι". ΕΠΠΟΠΉΪ Οὐ ρο ΠῚ ΟΥΑΙ ΙΟΠΘΙῚ 

τ ο1 16 ΘΠ Θ ἢ ἀΑΥΤΠη115 ΡΠ. ῚΠ}15 ἴῃ [0 ο15 Δ πάθη οαἰο5 ΟΡ μη, πτιπο ἈΘρὶϊ 96 ὃ, ΟἹ ΟΟἸ Ρ υ ηὶ 4559. 

ΕΥ̓ΝΟΜΙΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΔΥΣΣΕΒΟΥ͂Σ 

ἈΠΟΔΟΓΗΤΙΚΟΣ, 

Πρὸς ὃν ἔγραψεν ἀντιῤῥητιχὸν ὃ μέγας Βασίλειος. 

ΕΟΌΝΟΜΙΙΊΤΜΡΙΗ 

ΑΡΟΠΟΘΙᾺ , 

Ομίαπι οοπ μίανῖε Βακὶϊίι5 Δῆαβταιο. 

ΤΑΘΟΒΟῸ ΒΑΒΒΙΟΙΟ ΗΟΙΒΑΤΟ ἹΝΤΕΆΒΡΒΕΤΕ. 

--τ:-οου.-α.-.-.-Ἐ͵ς 

[᾿ Οὗτος ὁ λόγος οὐ δι᾿ ἄλλο τι γέγραπται, ἢ ἵνα 

δειχνύηται ἣ γραφή. Ἃ γὰρ λέγει περὶ Θεοῦ, ὡς 

ἀγέννητος, "καὶ γεννητὸς ὃ Υἱὸς, χαὶ ἕτερα ὅσα 

ληρεῖ, ἀσεδέστατά εἶσι, καὶ ἔξω τῆς εὐσεδοῦς 

ἡμῶν πίστεως. Πρόσχες γοῦν, ὃ ἀναγινώσχων, 

ἵνα μὴ παρατραπῆς τῆς εὐθείας ὁδοῦ.] 

3 Τὸ μὲν συχοφαντεῖν χαὶ διαβάλλειν τινὰς ἐξ 

ἀκολάστου γλώττης χαὶ γνώμης ἀγνώμονος, μοχθη- 
ρῶν χαὶ φιλαπεχθημόνων ἔργον εἰδότες, τὸ δὲ τοὺς 
ἐχ διαθολῆς εἶναι δόξαντας πονηροὺς πάσῃ προθυ- 

μίᾳ πειρᾶσθαι τὸ ψεῦδος τοῖς ἐλέγχοις ἀποτρέπειν, , 

ἀνδρῶν σωφρόνων, καὶ μετὰ τῆς ἰδίας εὐδουλίας 
τὴν τῶν πολλῶν ἀσφάλειαν περὶ πολλοῦ ποιουμένων" 
ηὐχόμεθα μὲν λόγῳ τὴν γνῶσιν ἀμφοῖν ἔχοντες, 

μήτε τὴς προτέρας “ποτὲ γενέσθαι μοίρας, καὶ τῆς 

ὑστέρας τὴν πεῖραν διαφυγεῖν. ᾿Κπειδὴ δὲ μὴ 4 κατὰ 

γνώμην ἐκβῆναι συνέδη τὸ τέλος. ποικίλως χαὶ 

Νοῖα ἴπ Οοάϊοο πιᾶπὰ οχαγαῖο δἀβουιρία, 
3. ΑΘΠῚ οἐ Ἑὰποιλῖ! ἀορηπια, ἀγέννητον ποη Ῥό556 

6556. 51Π|1}6 τῷ γενγητῷ. Ὑ14ς Ἐρὶρπαμῖιπι Ηςωγοϑὶ 

[Τϊο 1ἰϑοῖτας πα 6 αἴία σαϊισα ἐἰοεογίρίτις δεῖ, 
φιάαπι πὶ ψιαῖο οἷς πος δογίρίιπι, δοπδῖοι. ΕΤ6- 
τιΐπι ψιι δ 1260 ρμτοπιιπιίαΐ, δἰ 60 χιιοά οἵξ 

ἐπρθηίϊις,, οἱ φιιοά ΕἸΝ 5 δἱε σεπίιι5., δὲ 
αἰϊα ψιια πιιραῖ τ) τπαα ἴπιθ διιτιὶ ππρία,, οἱ ἃ 

βαποία ρίαψιιθ ποείγα {6 αἰΐεπια. “Τ{οπά 
ἰρίξι" θὲ φάνα. φιιοιπιηια ἤκθο ἰθρῖβ., πὸ ὦ 

τϑοία υἷα ἀνογίατίὶς. 1 

τ. Ῥοιαϊαπεὶ Ππρῦιὰ οἱ πηθπίθ ργᾶνα 4}1158. οά]ι- 
ἃ πηπίαπάο ΟὈΓθοΐαγθ., ΟΠ ΘΟΡ ΠῚ ΠΟΠΉΪ ΠῚ1Π} 6556 

ΘΙ ΔΛηι15., Ζα] ᾿πηργΌΪ οὐΐοαιια αἴ] διιηξ, νἱοῖ5- 
οἴπὶ οπιπὶ οοπαία δὲ βπάϊο τοΐδηιιθ πιθπίθ ἴῃ 1ὰ 

 Ἰποιηθογθ, αὐ ΡΘΙ ΟΔἰ ΠΙᾺ ΠῚ ΡΓῸ ΠΊΔ}15. ΠΑ 

τηθ πα δοίππι γϑυΪ5 ἈΥΡῚ ΘΠ Π5. ἃ 56 ΡΙῸΡρΕἸΪδηΐ, 

“Βοπηϊπιιπι ΒΟΠΟΙΙΠῚ 6556 ΠΟΥ Πη1152 δὲ σα! ἤθη ἴὰ- 

Ἰΐπιπι., 4] οπ δὶ ρυϊνατ πη θ6πη6. σοπϑαἝττηι 
οαρίππε,, ἔὰπὶ πα] τουτὶ ΦπΟάτι6 ρα] ]οὰ τα οοη- 
βγιμ ΠΟ ΠΘ ΠῚ πηδρηϊ (οῖπιη!. ΟΡ ΑἸ ἁΠητι5 1 π|6 τιΐ 
501ἃ 5ρΘου Δ Π]0Π6 τι αθ ποο σορσηϊτιη πᾶ 6- 

ΤΧΧΥΙ. 
3 ΒΑΚ, 15 ΠΡ. Γ οοηίτα Επποπι. ρᾶ6. 309, Β. 
. Μ5. Τοπίϑβοη. χατὰ σπουδήν. 

θι8. 
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τὸ ΠοΡῖ5 οοπεϊησουθε,, Θὲ ΠΘΩ 6 οἰ ΠῈ ῬΥ]ΟΥῚ Ἡ]]}ι} Β πολυτρόπως διά τ 

δοπϑογίϊιπι Πα ΘΓ ΘΠΊΤΙ5 2.605 ῬΟΞΙΘΡΙΟν5 ΟἸΤΕΤΗῚ 

ΘΧΡΘΥΙΠΠΘηἴΟ ᾿ΠΠ 1 ΠΘ5 6556 ῬΟΒ5ΘΠ,115. Οὐὰ ΥΈΓῸ 

ἤθη {ΠΠππΔ ΘΧ ΔΠΙΠῚΪ 56 ΠΟ Π[1ἃ 556 1] ποη [1- 

οὐϊξ, ναΐτδ δὲ νυ ]6 ἴὰ ΠΔ γ Ὁ 15 {πιάτῃ [δ ο 5. σοΠ- 

Ῥαγαΐα ποθ] ἀριιὰ πηι] το5. Π]ΘΠ 8011 1η[Δπηϊὰ., 

πιᾶσπο ΡΓΟΐδοῖο οὐτπὶ ἀο]ου 6 ΠΟΒΕΡΟ . Πογιη νὸ- 

το, 41 ἤάδηι ἰδεῖ παθεπε., ἀλπιπο : ΟΠ] Π 1185 

᾿ς ἤδηϊ. ἃ μηα]  ]οϑὶσ δὲ 6] σπιοα] Πουα  ΠΙΡ5 . 

4 φαϊάν!5 ἀϊσθυδ πὶ ἔλθ ΠΟ ὙΘΡΘΠ ΓΙ, {11} 

ἃ 510 ΠΟ] ον θι5. 411 νυ αἴθ ἢ}. 6Χ ἀἸβϑι ἀθη τη 
ΟΥἸΠ ΠΑ ΟΠ 115. πη 1 Π τιν, ΘῈ ΠΈΠ10 [πᾶ τοῖο 5ρὰν- 

585 σοΠίγα ΠῸ5. ΟΔἰ ΠῚ Π1ὰ5 Δ πὴ] ἐπ ΠῈ δἰ 1 ΠΊΔΠΙΙ5 

Θαπηπ πῇ : ἈΠῸ ΠΟΡῚ5 ᾿ρ515 ἀπ᾽ πηι5 ραν πὶ ἀ1- 

ἄδηη ἃ ποϑβιυ] ἀδ ΘΠΒΙΟΠΘ ΠῚ, ΡΆΓΕΠῚ ὙΘΓῸ ΘΙ ΠῚ 

δά δὰ. {185 1185 5: Πρ] οἴ τθν δὲ δπὸ οθυῦία το α- 
τόπο ἀϊοιιη τι, σον ηΔ 48 ΡΟ ΌΘαιι6 πηι πῖθ η-- 
ἀὰ.. πὶ βοῦῖρῖο σομ ρ ΘΒ πβᾶμι σΟΡα πὶ γΌὶς πο- 

5.26. ΒΘ ΠΙΘ ἢ ἰδ. ΘΧΡΟΠΟΙΈΠΊΙ5. ΠΟΙ ΘΒΘΙΟΠΘΠῚ, 5] 

400 Ραεῖο ρδν 1ΠὰπῈ τπππὶ σα] Π1ἃ5 ἃπίθνθγίθη- 

ἴθ5.. Ποο εϑὲ, Ῥυΐτι5 Βραγϑαβ δὲ ἀσοθρίαβ ἃΠ)ΟΪ 1. 

απ ὙΘΙῸ ἴῃ Ῥοβίθγιι πη. ΠΙΔ 0505. 105. ΠΟ ΪΠ 65 

ΠΪηΠτι5. διιίασεβ, 1ΠΠ05 νο’Ὸ, 4πὶ να] 6. βιιπὶ 5ἰπι- 

Ρ᾽ΪοΘ5., [Δ] τι σαρὶ πα" δὲ ῬΘΡΠΊΟΥ ΘΠ ΓΙ, 66 1- 

τογθ5. αἴθ ΘΟ ἢ ΠἸΔΠΟΓΘ5. γΓθ ἀθυθ ΡΟΒΒΘΠΊΙΙΒ : 
ἀοιηοπδίγαπάο ᾿ζϑυῖιπι 1115 ἀπ] 6 4τιὰ π| 51: Ππου- 
ὙἼ 116 τηθηήδοῖα ἄϊσθγο [αἰβαιιθ ἈΒΒΘΡΟΓΘ : Πϊδοθ 

ὙΘΙῸ Πιδηι 51Ὁ ΡουἸο] οβιιπὴ ἔα ]σα ορθ δῦ, οδίθηβα 
51Π1}} δὰ 4185 ἃ ΠΟΡΪ5 δίας γϑυϊταῖθ, ΘῈ {1185 τ γὶ5- 
4116 τηθιπθηα δϑὲ ροπα. Ναπι ΤΠ ΘΠΉΔΟΙΪ σΟΙΏΠηιι- 
ὩΪΟ ΘΟΙΠ ΠΏ ΠΘ ΠῚ ΘΕΆ ΠῚ ΓΕ 5416 ΠΟ Π ἢ ΡαΠΆ ΠῚ. 

“. Ῥϑιίϊηηιβ. Δι 6 ΠῚ ἃπίδ οἰηπῖα πὴ ἃ ψΟΒΪ5. 

411 πὰπο ἰπθρο Θϑεῖβ Δα ἸτΡῚ .. ἔτ Θὰ] ἃ]} 115. 

41 ἴπ ροβίουι πη ἴπ’ δαάθιι ἱποϊάθης, θαι ἰ6- 
σθηξ, πθ πα Εἰ π 1 Π|5. γα τοπθ Πα δ᾽ τᾷ σθοιπάϊτιηι 

ΘΔ ΠῚ ΨΘΙῚΠῚ ἃ [α]50 (Ἰ5ΟΘυ ΟΡ Ὑ ] 115. πη] Οὐ] 5οὶ- 

Ἰσθὲ ράγεὶ ἃ φιοα πιϑ] ττι5. ΘΓ, ΠῚ Π]ΓΙΙ ΠῚ Ὑ]ἹΟΪΟΥ Δ ΠῚ 
δὲ ψϑυϊαι]5. ΓΘϑεϊ πη ΠἾτιπ). ΑΕΓ ΘΠ : πον α1- 

ΘΑ ἀπὶ ᾿Δοτα ΠΕ. Φαουι πη ἀπὶ ἀθ 11, ἀοῖθ πὰ 

ΤῊΘΠ 5. ν 5. ποι μϊ μαι ῃλϊηὶ : γ6] ἀτιπ θΪκ5 
400 ογάϊπὶ ρυϊοῦιπὶ «οἴου πὶ {Ὑ ] ας, τι 65. 

ῬοβίθυἸου θιι5 Ο αν ]5. Οὐ μοίἶτι5 αὐ ϑα νὰ ΤΟΥ 5 
ΠΟΒΕΓῚ {651 ΟΠ γ5] ἀΟοΙΓῚ Πα ΠῚ ΟΠῚΠῚ ΠΟΠΊΪΠΙΠῚ. 

ΠΕΠΊΘΡΟ, ΟΠΊΠῚ 4 ΟΠ 116 ΔΠῚ ὈἸ ΠΟηἰ ν᾽ σοΠ ΘΠ ΟΠ Ϊ5 

5410... Οπμπὶ Ζαοάτι6 απ Πὰν Ὶ ΓΔ] ΘῈ σος Πα οηϊ, 
ἀἴ 416 τι δι πη πηατῖπ ἀἸσα ΠῚ, ΟΠ ΠΙΠτι5 1115 τ ιι5. 

5Τα. ἀνδοῶν. 

ὁ [0οά. 965 τὰ λεγόμενα δεχομένοις, γχο] 15. 

51. Οοάϊοες απάῖῖ, Γλμ ἀπ Βγοσῖῖ, Τ᾽ ΘηἸβοοη ; 1 

σε ἀρ ΒΑΚΉ ΤΠ ρας. 210, (, οξὲ αἰτοῦμαι. 

Τ Εἰς οπαῖττ Β451]. εἰ απά. 

ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 8. ΒΑΞΒΙΠΠ ΜΆΟΝΙ. 

ε λόγων χαὶ πράξεων παρὰ πολ- Ἶ τ Στ ὡς, Ὲ 
λοῖς χατ ἐπα ε ΜΝ, ἡμῶν ψευδοῦς δυσφημίας, 

᾿ 
ἀλγεινῆς υὲν ἥυῖν, βλαδερᾶς δὲ τοῖς πιστεύουσιν. 

᾿ - ΄ Ε 
ὑπό τινῶν ποντο οἷν χαὶ υμηδὲν οχνουντῶν λέγειν Ὧ 

ῃ , 
πρα ττεῖν 5 δ ἀνθρώπων, χαὶ τῶν ἀϑσυων τα 

ἢ 
τῶν, οὐ ̓ χρίσει τὰς καθ᾽: ἡμῶν διαβολὰς Ἰπθο σιεμε- 

γῶν " ἥμῖν τε 
ἀπολογί τὸς ΘΟ Ἐς τοι λεχομένος πο ἀπολογίαν, χα! τοῖς ἀδασανίστως ξεγόμένοις προς 
ΞΙ ΜΌΝ: Σ 
ἀσφάλειαν, ἔγγραφον εἰς ὑμᾶς ἐχθέσθαι τῆς ἑαυτῶν 

ἮΝ ΡΨ) ᾿ Ξ τ᾿ Ἂ ϑζρι 

Ὁ δόξης τὴν δμολογίαν, εἴ πως διὰ ταύτης τήν τε προ- 

λαδοῦσαν ἀποτριναίμεθα βλασφημίαν 
Χ 5 θον λὶ Χ 

λοῖπον τοὺς μὲξν πονήρου " - Β 
᾿ αῦδος ἢ ; 

λίαν εὐχερεῖς φαλεστέρους παρασχευάσαιμεν . 

᾿ - ᾿ὰ ΠΣ , 
ὁ Αἰτοῦμεν δὲ πρὸ πάντων ὑμᾶς, τούς τε νῦν 

ἀκ. ’ δ Υ - ἀχουσομένους, χαὶ τοὺς 7 εἰς ὕστερον ἐντευξομένους. 

μὴ τῷ πλήθει διαχρίνειν ἐθέλειν τῆς ἀληθείας τὸ 

τ ψεῦδος ̓  τῇ πλείονι βοίρᾳ τ τὸ χρεῖττον συνάπτοντας, 

Α μήτε μὴν ἀξιώμασιν ἤ τινῶν ἀλαζονεία πρύσεχον- 

τας, ἀμαυροῦσθαι τὴν διάνοιαν - ἢ τῇ τάξει τῶν 
1 , δῇ - , ΓῚ , 

προλαδόντων τὸ πλεῖον νέμοντας, ἀποφράττειν 
Η Η - ΄ ᾿ οὔ τ - τς 

τὰς ἀχοὰς τοῖς ὑστέροις" τὴν δὲ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν 
“Ὁ Τ᾽ » , Α ΄ 

ἸΤησοῦ Χριστοῦ διδασκαλίαν παντὸς μὲν " ἀνθρώπων 

ἀοιθιλοῦ, πάσης δὲ φ'λοτιμλίας ἢ φιλονειχίας Ξ ἄριῦι υ,) πασῆς ὁξ φι οτιμτας ἢ Φιλονείχιας., συν 

θεΐας τε αὖ χαὶ συγγενείας, καὶ συλλήδδην εἰπεῖν, 
΄“ - - »"Ὁ΄ - 

πάντων ὅσα τοῖς τῆς Ψυχῆς χριτηρίοις ἐπισχοπεῖν 
2": τ 

ΕΣ ΩΝ ,ὔ κἹ φω π " με Ἁ πο]. »»», 

εἴωθεν, προτιμήσαντας, τῇ πρὸς τὴν ἀλήθειαν εὐ-- 
, , ᾽ ἊΣ ἘΞ , Γι - Ξ Ἀ 

νοίᾳ χρίνειν τὰ λεγόμενα. Μεγίστη γὰρ μοῖρα πρὸς 

11τὰ τοοῖε Βα51]. Τδηΐξβοπ. πη άξηργος. Νά απά. 
πι8]6 προσλαθόντων. . 

3 (ο4. Τεπίξϑοπ. ᾿ζογαπι ἀνδρῶν, 

3 ψεΥθὰ τῇ πρὸς 

να ἀρυᾷ (ὐανοῦτη πηα]ο ἀεϑιἀοταπίαν. 

τὴν ἀλήθειαν εὐνοία χρίνειν τὰ λεγόμε- 

ΒΝ Ὅν... 084. 



ΠΌΝΟΜΗ ΠΙΒΕῈΝ ΑΡΟΙΟΘΕΤΙΟῦΒ. 

Ὁ... 
τὴν τῆς ἀληθείας διάγνωσιν ἢ πρὸς αὐτὴν οἰχείω- 1 

σις. 

“Πρὸς δὴ τούτοις μηδ᾽ ἡμῖν χαλεπαίνειν, εἰ τύφου 

μὲν ἀμελήσαντες χαὶ φόδου, τῆς δὲ παραυτίχα χά-- 

θ'τος καὶ ἀσφαλείας τὴν ὑπὲρ τῶν μελλόντων ἄδειαν 

προτιμήσαντες, χαὶ πάσης ἐπιγείου καχοπαθείας, 

θανάτου τε προσκαίρου φοδερωτέραν. τὴν χατὰ τῶν 

ἀσεβῶν ὡρισμένην ἀπειλὴν εἶναι ἀ{ι πῦπτ παντὸς 

ἐπικαλύμματος γυμνὴν ἐχτιθέμεθα τὴν ἀλήθειαν. 

Οὔτε γὰρ, χατὰ τὸν ἀπόστολον εἰπεῖν, ἀξια τὰ 

παθήματα τοῦ νῦν χαιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν 

ἀποχαλύπτεσθαι δόξαν. Οὐδ᾽ ὃ σύμπας χόσμος πρὸς 

ἀπόλαυσιν χαὶ δεσποτείαν, ἰσόῤῥοπον ἀντάλλαγμα 

τῆς ἰδίας ἑκάστου ψυχῆς, πολὺ καθ᾽ ἑχάτε ρον ἀπό- 

λαυσίν τε καὶ χόλασιν ὑπερθαλλόντων τὰ παρόν- 

τὰ τῶν προσδοχωμένων. 

Ἄλλ᾽ ἵνα γε μὴ τούτοις ἐπὶ πλεῖον ἐνδιατρίθον- 
τες, ὃ πέρα τοῦ ̓ βέτρου μηχύνωμεν τὸν λόγον, ἐπ᾽ 

αὐτὴν ἤδη τρεψώμεθα τῆς πίστεως τὴν ὁμολογίαν, 
ἐξ ἧς ̓εὐμαρὴς χαὶ ῥᾳδία γένοιτ᾽ ἂν τοῖς βουλομέ- 
νοις τῆς ἡμετέρας γνώμης χατανόησις. Ἀγαγκαῖον 
πεν τοὺς περὶ τούτων λόγους ποιουμένους, χαὶ ρῃ 
δόξης οἰκείας εὐθύνας ὑπέγοντας, μὴ ταῖς τῶν πολ- 
λῶν ἀμελῶς 7 ἑαυτοὺς ἐχδιδόναι γνώμαις. 8 τὴν δὲ 
ὝΠΟ πο ἄνωθεν ἐχ τῶν πατέρων εὐσεθῇ παράδο- 
σιν, 9 ὥσπερ τινὰ γνώμονα χαὶ χανόνα προεχτιθε- 
μένους, ἄκρίδει τούτῳ συγχωρεῖν χρῆσθαι χριτη- 
ρίῳ πρὸς τὴν τῶν δε ομένῶν ὁ ἐπίχρισιν. 

'ο Πιστεύομεν εἷς ἕνα Θεὸν, Πατέρα παντοχρά- 

υτορα, ἐξ οὗ τὰ πάντα. Καὶ εἰς ἕνα μονογενὴ Υ1ὸν 

τοῦ Θεοῦ, Θεὸν Λόγον;, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

Χριστὸν, δι᾽ οὗ τὰ πάντα. Καὶ εἰς ἕν Πνεῦμα ἅγιον, 

τὸν Παράχλητον ἐν ᾧ πάσης χάριτος διανομὴ 

ὁ ΒΑΒΙΠ15 ρας. 311, Β. 
5 1ίὰ σβοίϊιιβ Μί5. ργο ὑπόλαυσιν, 

“ Βῖς Μ5. Γλπάθηργορ. ρτὸ παρά, αιιοά (νοις οαϊ- 

αι. 

1. ΑἹ. καὶ αὐτούς. 

5 Βαβι ρας. 212,6. 
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4υτ πιθπτῖ ἴῃ Ππἀ!οα πο. ἔθ πο] "5. ΟἰΓαΠ 6 50- 

Ἰδπῖ, ριον ῖβ,, αἴσιιθ ἴα Ῥθη6. θυθα νϑυ αΐθπι 

ἴοι, ἠδ 15 πα ἀἸσιαπειν ΠΤ πὶ Ἰἠπηῖς Ἐπ ε- 

πἰπὶ δα 50] 4ἀπὶ νυ Γα{15 σοσ ΠἸ ΟΠ ἢ. οἱ αἰϊπά!- 
οατοποπι θ᾽ αν πλιπὶ ἴδοἶ τ, 51 {15 ἰρϑίτιθ. νου τ 15 
τἀπη τα τι ἀομηθϑιῖοα [ἀπ}}Π]α γι τα θ ἀο! θοίθειιν", 

3. Ῥνιδῖουθα γΟρΆΠη115., Π8 ΠΟΡΪ5 ἱπα  ρ ΠΘ ΠΏ] , 

«υοάποαιιο [αβειιβ., ΠΘάτι6 ΠΊΘῖτι5. ΓΑ ΠΟ ΘΙ 11 8Π| 

[ιᾺ] 6 Πητ|5., 564 ΟΠΊΠῚ ΤΘΠΙΡΟΙΆ]Ι Ὁ σναῖίς δὲ γα π 01}- 

Πτατῖ ΠΠὰπὶ Πάιπιοίαπη ἀπὶτηὶ ἱπτνορ αἱ Ρ το ρΟΠ πητι5, 

4 ῬΥΟΡίον' Γαταγιι πὴ 5Γ πΠ} ΡΠ 65 {6165 θϑί, δὲ 

1ΠΠπ πλα]α, {πὲ Τλοτι5 Πρ 115. ΟΡ ἴῸ πλ πα αι, ΠΙᾺ ΘΟ 5 

ΘΟηβθπι5. {πο πα 9 {πᾶτῃ ΦΠΔΙ 6. [ΟΡ ΡΘ Πἃ ΠῚ 

Αἰ ΠΙοΙοπε μι, ᾿ρϑδμη 6. αἄθο ΓΟ ΡΟ ΘΙ. ΠΊοΙ"- 

τε πὶ ; οἵ 5ῖ6 ᾿ρϑᾶπῃ ψου τα τ6 πὶ ὉΠληΪ γα πλπο ἄθ5ι1- 

{8 Π} ΘΧΡΟΠΙΠΊΙ5. ΧΩ Θπίπι, αὐ σατη ΔΡΟ- 

51010 Ιοαιιαν, εἰἰστι 5ιεπί αἰ ΠἸοιΐοτιος Ργιδεθπίϊς 

σοὶ κα ἐαπι σἰογίαπι χι αἰϊψιαπεῖο γοροϊανί- 

{τ. ΝΟΖιι6. 5ᾶπΠὸ ἘΠ βι15. Πϊο πλιπ τι5. αἰ σπτι5 

651, 41 σου ογαταν οὐιηὶ 1110 οομπποάο οἱ ἀοιηϊ- 

πῖο., 4188 Ἰϑπηαυιαιῃ, δθιὰπὶ ΘΟΙΠΡΘΠΒΔΠΟΠΘΩΙ 

Ρ᾿ ορυτῖα τἀπὶ βου τδάιιθ ἀπῖμηα, ΔΟΟΙΡΙΘΕ : ΟἴΠὶ Ὁ 

115 Π6 ἘΞ αΠῚ ΠῚ 16 ὀχϑρθοίαπάα 51Ππ1, {π|} «ποδά 

Ῥιύαμλϊα., τἀπὶ πολ ροπᾶηι, ἰοη 6 Ῥυωβοηεία 

ΒΡ ΟΡΘΠ ΓΙ. 

ἡ. 8ε4 πὸ, ἄτη Πίβοο ἀ π{πι5. Πισῖο 1 Ογἃ-- 

ΠΗ, ΒΟΥ ΠΙΟΠΘ ΠῚ ΠῚ ΠΉΪΠΠῚ ΓΟ ἸΟΔΠΊ115., ἃ] ᾿Ρ5, πὶ 

πος σομν υ Ππλι5 ἢ δὶ σοΠ Ὀϑϑ ΟΠ ΘΠ 7, ΘΧ α1|ἃ 115... 

4] ποϑίραπι ψο πὲ 5616 56 Πίθ ΠΕ ΠῚ 5. ῬΓΟΠΊ ΠῚ 

δὲ ἐχ ρϑάϊειιμι δυῚΕ θα ΠῚ Θ᾿ ΠΟΒΟΘΡΘ. ΝΘΟΘΘΒΑΥΊΠῚ δπ- 

ἴθι {ποάιιο [ΟΡ [ἀ5515 πον ΠΟ Ϊ5., απ] (6 μῖσ66 

γΈθιι5. γουΡὰ [(ἀοῖπηι5., δὲ ῬυΌρυΐα. βϑητθ ΠΕ: τὰπ 

πόποι το ονθ ΓΘ ΠΘμηι", ΠΘ [ΘΠ] 6 5616] πη8]}- 

ΕΠ 1 πῖ5. πὸ5 ἀϑάαπιτ5 ΟΡ  ΠΙΟΠΊ τι ; 56 ἘΠῚ ρἾδ μη 

ΠΠαπὶ ἀνα ΠΟ πο πὶ, {πὲ τοῖρο σορ απο ἱπά ἃ 

Ῥαιυῖτι5 τπιδάπιθ ΟΡ τῖπατ, γος αια πη ἃ Π ἃ Ππῖιι5-- 

51} ἃ6 ΤΘσα Δ ΠῚ ΘΠ] ΕΓ ΠΉΤΙ5., ἀΐπι6 Θὰ ἀεῖη 46 

δοιι ὀχαοία ἡ 101} πονπμὰ τἀ οταϊν 15 ῬΘΡΠΠΙ ΓΆτητι5 

δὰ δογιιπὶ {τι ἀϊοιιπέιν αἰ} ]Ἰο ΠΟ Ποπι. 

5, (γεάϊππιις ἔπι ἱπιιιπι 1) πὶ, Ῥαίγεπι οπιτιί-- 

Ροϊεπίθπι., Θὰ {π0 5ιμπί οπιτιῖα. 111 ἱπ| πιπιίπι τιτεῖ- 

δοπίίιιι Εἰ ίπεηι Τεὶ, Τλδιηι ΤΠ ἐγϑιιι, 1) οπείτιιεην 

γιοπίχιι Τό διιπι ΟἸιγὶ σἔμπι, ρ6Υ Ζιιόπι διεπί Οπιτιῖα. 

Εἰ ἵπ τιπιιπι δρίσίμιπι σαποίτηπ, Ῥαταρίθίιιπι,, ἵπ 

9 ας Πάοϊ ἰουπιαϊα οἰΐαπι Αὐαΐυπα ΑἸοχαπᾶγο 

ΑΙεχαπάνίηο ἔποιπι ξεοῖθθο ποίας ΒΑΒΊΠ 5 ραρ. 212,Α.. 

το Βαβ]α5 ρὰρ. 212, Ο, --νν Βιἰβίομιιβ 16. οοη- 

ἴογτο 5υπηθο πὶ αι οχϑίαι (ὐομπδίϊζαιε. ἈΡοβίοὶ, 

ὙΠ, 41. 

ον τ8.8. 
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4ιο τιγυὶν δ ογαί εἰδενι ὑμεῖο ἤματα ργοροτιῖο- 
τότ ργοτε Θαρθαἶ, τιτιϊοτείψιιο είτε" 5 ατιοίοτ πα. 

0. Ηδὸο ᾿ϑίταν δϑί 1Π|ἃ δ πη θ] Οἷον σΟἢ [Ό5510., οἱ 

ΟΥ̓ Πἰ τ], ΖΕ] ιβοι ΠῚ 116 ΠΟ οἰ Γ8 ΘΓ πἰ ν]ἀθδαη- 
{π νῸ] 51π1| ΟΠ 5.18 1, ΘΟΠΊ 15. [165., τι σοιη- 

Ῥοηάϊο. ἃ0 βΘΠΘΡΆΪΙ 5 ΔΙ πὰ πῖο σα, ΟΠ] 5515 

σα θυ 5 ΦΟντΠ. 5, {πὰ Δ ΠΟ ΘΧΤ ἃ ΘΟΠ ΟΝ ΘΙ Β᾽ Δ ΠῚ 
ὙΘΙΒΔΠ [1 5 ΠΠΘ ΠΤ ΟΠ ΘΙ [ἀ 66} 6 βρου ἤτιη {π|416ὰ- 
τη115. ΝῸΝ5 γ61Ὸ 5: {π|| 6 νἹΦΟ ΓΘ Π1115 ΠΘΟΘΘΘΑ ΚΟ ἴπ- 

Οὐ γ 1115... {1| 5616] ᾿ρϑὰ8 νΟθθ5. ΛΡαᾳῖα5. Πὰ-- 
Ῥαθυῖιπ τ, τ τιπὰ οἴ πὶ ΠΟΠΙΪ ΠΊ] 115 Ὑ 6.1 ΠῚ “ΟΠ 116 
5ΘΠΒ11} ΠΕ] 1 ν |511Π} [ΘΠ ΡΟ Πΐ , ΡΥ γ 6 Πϑοοϑϑιίαί 

ΡΟΥΘ. 605, {1{| ΠΟ5. ᾿π᾽ρ᾽ ἴα 15. ΔΟΟΙΙΒΑΡ ΕΠ. 

Ῥοϑὲ δάϊίαμν μὰ πο ΘΟἢ [Ὁ5ϑ᾽ ΟΠ 6 ΠῚ 4}} ᾿πΊΘη Τα εἰς οὐὶτ- 

ΝΠ ΠῚ 115. ὙἹΠ 5111 ΠῸ5 ἈΌΒΟΙ ΟΓΘ., Ῥα σαϊο Π]Π}]1-- 
ΔἸ1Π} ᾿ρ5ΟΥ τι ΔΠΙΠ10 4}0 ΟΠἸΠὶ ᾿Γαν ἃ ΘΟΠ Τὰ ΠῸΒ 
550 ]ΟΙΟΠΘ : ΡΟΒΒΘΠη115 τ] 46 γθυ οι ἢ ποι Ὸ- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΠῸΜ 

Ὑαι1 5Γἀ 111} ΠΏ ΘΠ δὲ ἐθυ τ  Πτι πὶ ἰὸς [ἀσΘγ6., {ΠῚ ῚῚῚΠῚ 690 

4αυϊοίθημ 16 Βροπάθηϊθ ΠΟΡ15 θα 6} ΘΟΠ [55] 016. 

νι η 44 ΠΘΩῈΘ 1Π15.5 411 πη] ν Ομ τὰ ἅτ 4110 
“αοάδηη ὙΠῸ ὙΘΡῚΙΠῚ 56 Π511η1 ΡΟ  ΘΡΟΓΘ. οἱ οο}- 
ΤΊ ΡΘΡ 6. σΟΠΑΠῖμ, ἃ {θη νου τατὶ [οἰ θη ἀπ 

506 {ΠῸ011 (ἈΠ ΟΖ} ΘΠ] ἢ} ϑ] 06 }}1π|5 ΤΑ] γ5., οἱ ΜΆγοο]- 
1ιι5. α]αία., οἱ ῬΙοιϊητι5., ἃπ| Πα ]Β τι 4}1π|5. 6 Χ 

1115. 4αὶ δοάθη οἴη ἰρ515. {ἘΠΌΤΘ ἸΠ5ΔΠΙ ΘΡηΐ . 
ῬΙΌΡ ΓΟ ἃ 580}15 ΘΟ  ΘΠΓ] 115 δὲς ΠΥ ΒΓΟΡΙΟΥ ΤΠ 
ΘΟΠΜΠΪΟΠ6., ἀάἀθοάιι ΘΟ] Θβἰ 5110 15. 560 115. ΠῸΠ 

ΔΥΟΘΡΘΠ αι"), ΠΟΙπΟ ΠΟ] 5. δά 1Πὰἴὰ σΟΙΓΓὰ ΠΟ5 
Οὐ ηὰ ἀἸ55ο νοπ ἃ 5. {ΠΠ|Ὸ 16 5. [ἘΘΡῚΣ τ: ὙΘΙΠῚ 
ΟΡτι5. ὁδί ΘΧ ΙΒ: ΠΟνἼθῖ15. δὲ 50] 1 41ΟνἼ} 15. ΦαΠΠλιι5- 
ἄδπὶ γα] πιι5. ἃ 56 8115. νυ ΘΧΡ]ἸΟΔΙΟΠΘΗΙ : 
σΟΠΔ Ἶ πλτι [116 θα μ᾿ ΟΒϑβιιΠλ115 [ἢ ΤΠ Δ] [6ϑ ἃ} 
ΤΠ Θὰ ῬΥΟ ΘΓ. ΘᾺ ΠῚ ({π|8Π} ρ51 [ΘΠ Πλ115. Πἶδοο (6 
ΤΟ θτι5. ΘΠ ἢ Ἰὰ 1, νῸ] τ ῬΥΙΠλτ1 ΠῚ} 1π ΘΑ Π11ΠῚ 
Δ[ΓΘΡαπλιι5. νουθα ΘΟΠ [ΘΘΘΙΟΠΙ5., οἱ τὰ ἠδ πθ ὃχ 

οἶδ. ΘΓ ΠΆΤΉΤΙ5. Ὑ ΘΙ) 5ΘΠ511} : ψ6] διϊαπι τι ρ.Ὸ- 
7 5 56 πΊΘ Π 1115 ἀρ ΊΘΉ}115 νΟΟ65 : ΠΟΙ τι ν ΟΡ [ΓΘ ΠῚ 
ΘΟΏγ Ια πιο Ταχία βϑυῖθμ. Πᾶπο ἃ Π16 ᾿πϑε{ιὰ 
σοι λα... 564. τὰ προ ᾿ρϑὰ ἰΐὰ ἰναοίατα δά 
αἰνυ 116. δ. {ΠἸΟἰα ΠΕ... ΠΙ ΠΝ λαισ. πὶ ΟΕ ΠΟΒΙΓΔΠῚ 
{πϑϑηλιι" ΡΟ] ἴα πι ; οἱ 605 Πποήτι6., {1 ΠῸ5 ἃ6- 
Οὐιβανιης 5 ΘΟΔ ΙΙΤΆΤΗΙΙ5. 

7. ὕθπιιηι ἰρίταν τὰ 5Θου Πα πη} ΠΑΡΆ] ἢ. ΠΟ- 

(ΟΠ θιὴ 5 418π 5θοιιητιην Ῥαῖνιι ἀΟἾἸ Πα ΠῚ ΘΟ -- 

[0551 δα πηιι5. ΠΟΙ. 5 41{| ΠΟΙ ἃ 56 1050 πϑύτιθ Ὁ 
Δ]10 δϑι ἴδοιιιβ. {Π1ὉὙππηατι6 Θηϊπὰ ΠΟΥ ἐοτ16 ἴπι- 

12 {τὰ γοοῖο Νί55. {τι ἴπβροχὶ, ἴσοι ὙΥ Βϊβίομιις 16-- 
δὶς ἀυφισδήτητον, γΘΥΤΕ ὁπ : Ογεε 5. αἱ ργοϑοηὶ 

ἀπὸ αααιιιοπαὶ αντἰοῖοες τνπῖοῖι πᾶνε Ῥδεπ σογίνο- 

νογϑϑεῖ. δε γον τὰ δεύτερα Επιποιηῖι5. ἔπι. ΠἸρὶ! οα- 

Ῥίτα Ροβίουϊογα ἄτι ἴῃ 50 ΠΡ 0]0 βου θαπει ἦς γὸ- 

5. ΒΑΒΙΠΠῚ ΜΛΑΟΝΙ. 

Σ ᾿ Ε χατὰ τὴν συμμετρίαν πρὸς τὸ συμφέρον ἑκάστῳ δί- 
δοται τῶν ἁγίων. 

ε ᾿ 5 τῷ ΄, ᾿ ᾿ , ᾽ 
Η μὲν οὖν ἁπλουστέρα χαὶ χοινὴ πάντων πίστις, 

Π) δ Τῷ ““ἌἈιλι ΠΕ ΤῚ ΟΥ̓ΑῚ ε ὅσοις τὸ δοχεῖν ἢ τὸ εἶναι Χριστιανοῖς ἐπιμελὲς, ὡς 

ἐν ἐπιδρομἢ κεφαλαιωδέστερον εἰπεῖν, αὕτη, λειπο- 
΄ ν -“,᾿ ͵ δον ᾿ , τὰ 2) 

μένων ἔτι τῶν δευτέρων, ὧν διὰ τὸ τέως 1" ἀναμ- 
᾿ΘΥἢ ὕλχειν “ταύ εθα τὸ ΝΥ ἬἭμετ φισθήτητον παρέλχειν ἡγούμεθα τὴν ψνήμην. Ἡμεῖς 
ἐν " - ν᾿ » 
δ᾽ εἰ μὲν ἑωρῶμεν ἐπάναγχες εἶναι τοῖς ἅπαξ 
Ἂν ΕΣ 

τὰς φωνὰς παραδεξαμένοις, ἀπαράτρεπτον συνδια- 
, Ὁ 5 ς Ή το Ἧ Η͂ 

σώζειν τοῖς ὀνόμασι τὴν ἀληθὴ διάνοιαν, ἢ τοὺς 
-- - ,ὔ 

ἡμᾶς ἀσεδείας γραφὴν γραψαμένους μετὰ τὴν ὅμο- 

λογίαν ταύτην ἐλευθέρους ἀφιέντας τῶν ἐγχλημά- 

των, καθαρευούσης αὐτῶν τῆς διανοίας πάσης καθ᾽ 

ἡμῶν πονηρᾶς ὑπονοίας, τοῦτον ὅρον χαὶ πέρας τῶν 

ἰδίων ἂν ἐποιησάμεθα λό ἀσφαλὴ τὴν ἡσυχίαν δίων ἂν ἐποιησάμεθα λόγων, ἀσφαλὴ ἥσυχ! 
ΓΕΡᾺ ; ἐτῶν ἘΣΣῚ ἘΝ πνν Τ ΕΣ 

ἣμῖν ἐγγυωμένης τῆς ὁμολογίας. ᾿Επειδὴ δὲ μήτε 
᾽ 

διὰ χαχόνοιαν ἤ τινα γνώμης μοχθηρίαν ἑτέραν, 

Ἀ παρατρέπειν χαὶ διαφθείρειν τὴν ἔννοιαν ἐπιχει- 
- -Ὁ ,ὔ 

ροῦσιν, αὐτάρχης πρὸς πίστωσιν τῆς ἀληθείας (οὐ 
δὴ ᾿ - ,“ 

γὰρ ἂν Σαδέλλιος ὃ Λίῤυς, χαὶ Μάρχελλος ὃ Γα- 

λάτης, καὶ Φωτεινὸς, ἤ τις ἄλλος τῶν τὴν αὐτὴν 
» ; ᾿ - 

τούτοις μανίαν μανέντων, συλλόγων ἱερατικῶν χαὶ 

χοινωνίας μυστηρίων, χαὶ περιδόλων ἐχχλησια- 

στιχῶν εἴργοντο), μιή0᾽ ἡμῖν ἱκανὴ πρὸς διάλυσιν τῶν 
ἐπενεχθέντων ἐγχλημάτων - ἀλλὰ δεῖ τινων ἀχριδε- 

, , ς Ξ Ξ 
στέρων λόγων πρὸς τὴν τῆς διανοίας ἐξάπλωσιν " 

, κ (Ὶ ᾿ πειρασόμεθα, ὡς ἂν οἷοί τε ὦμεν, εἰς τοὐμφανὲς 
Ἃ , 5,' 

ἀνάγειν ἣν αὐτοὶ περὶ τούτων τυγχάνομεν ἔχοντες 
" [2 μΥ “ 

Β δόξαν, ἤτοι προτιθέντες τὴν λέξιν, εἶθ᾽ ὕστερον 

ἐχχαλύπτοντες τὴν ἔννοιαν, ἢ καὶ προχειμέναις ταῖς 
, , 

ἐννοίχις τὰς' φωνὰς ἐφχρμόζοντες, οὐ λυμαινομέννης 
τον 45 ͵ τω δα " , . τὶ 

τὴ ἀληθείᾳ τῆς κατὰ τὴν τάξιν ταύτην ἐναλλαγῆς,. 

ἀρχούντων δηλαδὴ τῶν αὐτῶν ἥμῖν πρός τε τὴν 

ἡμετέραν αὐτῶν ἀπολογίαν, χαὶ τὸν τῶν ἥμνᾶς 

γραψαμένων ἔλεγχον. 

᾿ Εἴ ’ ᾿ "ἢ Ἢ Δ ν ὶ ἢ οἷς τοίνυν χατά τε φυσιχὴν ἔννοιαν, χαὶ χατὰ 
δ - ᾿ - Ἂν 

τὴν τῶν πατέρων διδασχαλίαν ἡμῖν ὡμολόγηται 
, ΡῈ ἐξὸ 

Θεός - μήτε παρ᾽ ἑαυτοῦ, μήτε παρ᾽ ἑτέρου γενόμε- 
ΜΗ Η͂ 5: ὩΣ 2.9} Ν7 τον ΓΥΣ 

νος.  χάτερον γὰρ αὑτῶν ἐπισης αουνατον" ἐπειοὴ 

Βα οο ἴοπο οἵ νἱζα θίογπα, 46 {αΊΡιι5. πα}1α ἔπη ὁγαὰΐ 

οοπίνογοιβῖα. Εγαϊ ἀπο πὶ σα σανδδίπια 46 ΕἼ] ΤΠ) εἰ οἱ 

ϑρίσιται 5... ἀθ φαῖριιβ γοῦνα 5 γ Π1}00}1 Δαἀβογίρϑβις. 
1 ΒΑΘ ραρ. 214,4. 



ΕΠΝΟΜΗ ΤΙΒΕΚ ἈΡΟΓΠΟΘΕΤΙΟῦΒ, 

γε δεῖ κατὰ ἀλήθειαν τό τε ποιοῦν τοῦ γινομένου 
προὐπάρχειν, καὶ τὸ ποιούμενον τοῦ ποιοῦντος εἶναι 

δεύτερον " μήτε δὲ αὐτὸ ἑαυτοῦ πρότερον ἢ ὕστερον 

εἶναι δύνασθαι, μήτε ἕτερόν τι πρὸ τοῦ Θεοῦ. Ἢ 
γὰρ ἂν ἐχεῖνο πρὸ τοῦ δευτέρου τὸ τῆς θεότητος 

ἔσχεν ἀξίωμα. Τὸ γάρ τοι δυνατὸν εἶναι λέγειν 

ὑφ᾽ ἑτέρου τι γίνεσθαι ἀληθὲς ὃν, ἐπὶ γενητῶν ἂν 
ἔχοι χώραν, χἀπὶ τῶν ὑπὸ Θεοῦ γενομένων τάττοι- 
το δικαίως. 5 Οὐχοῦν εἰ μήτε αὐτὸς ἑαυτοῦ, (κή0᾽ 

ἕτερόν τι αὐτοῦ προύπάρχειν δέδειχται, πρὸ δὲ 
πάντων αὖτός - ἀχολουθεῖ τούτῳ τὸ ἀγέννητον " 

μᾶλλον δὲ αὖτός ἐστιν οὐσία ἀγέννητος. Περιττὸν 

μὲν ἴσως χαὶ παρέλχον δόξει τισὶ τὰ πολλοῖς ὅμο- 

λογούμενα χατασχευάζειν ὡς ἀμφίδολα. Οὐ μὴν 
ἀλλά γε διὰ τοὺς σοφίαν οἰομένους τὴν πρὸς τὰ φα- 

νερὰ μάχην, ἢ πρὸς μέμψιν καὶ συκοφαντίαν πα- 
ρεσχευασμένους,, δεῖ τινος ἀχριδεστέρας παρατη- 

ρήσεως ἡμῖν. 

᾿ἈΑγέννητον δὲ λέγοντες, οὐχ ὀνόματι μόνον χατ᾽ 

ἐπίνοιαν ἀνθρωπίνην σεμνύνειν οἰόμεθα δεῖν, ὁ ἀπο- 

τιννύναι δὲ κατ᾽ ἀλήθειαν τὸ πάντων ἀναγχαιότα- 

τον ὄφλημα τῷ Θεῷ τὴν τοῦ εἶναι ὅ ἐστιν ὁμολογίαν. 

Τὰ γάρ τοι χατ᾽ ἐπίνοιαν λεγόμενα ἐν ὀνόμασι 

ἡ μόνον χαὶ προφορᾷ τὸ εἶναι ἔχοντα, ταῖς φωναῖς 

συνδιαλύεσθαι πέφυχεν. Ὃ δὲ Θεὸς καὶ σιωπώντων 

χαὶ λεγόντων, χαὶ γενομένων " χαὶ πρὸ τοῦ γενέ-- 

σθαι τὰ ὄντα, ἦν τε χαὶ ἔστιν ἀγέννητος. " ᾿Αλλὰ Ε 

μὴν οὐδὲ κατὰ στέρησιν " εἴγε τῶν χατὰ φύσιν αἱ 

στερήσε'ς εἰσὶ στερήσεις, καὶ τῶν ἕξεων δεύτεραι. 

Οὔτε δὲ κατὰ φύσιν ἦν τις τῷ Θεῷ γένεσις, οὔτε 

προτέραν ἔχων ταύτην, εἶτα στερηθεὶς γέγονεν ἀγέν- 

νητος. ᾿Επεὶ χαὶ λίαν ἐστὶν ἀσεδὲς, ὡς λυμαντιχὸν 

τῆς ἀληθοῦς περὶ Θεοῦ ἐννοίας χαὶ τῆς τελειότητος 

αὐτοῦ, μᾶλλον δὲ τῆς τῶν ἐφευρόντων διανοίας, τὸ 

λέγειν ὅλως ἐστερῆσθαί τινος τὸν Θεὸν, δηλονότι 
τῷ , , ὯΝ ΩΝ ν 

ν φυσει προσόντων. () γὰρ ἂν τις εἴποι σωφρο- 

3. Αρυὰ Βαβι], ρᾶρ. 315, Β, ἄρ᾽ οὖν, εἴ τηοχ, μιήτε 

ἕτερον. 
5 Βαβι ραρ. 216, Οὐ, ἐχτιννύναι δὲ αὐτῷ τὸΐ πάν- 

δ91Ι 

ΡΟΒβι 116, φαλπ οι αι θπι ἴρϑὰ γθυ τὰ5. γϑ τίς, 

τι οατιδα ῬΓΙΟΥ 511 οἰθοιι., δὲ τιῦ [ἀοίτιηι 51}: ροϑίο- 
Υἶτι5. 'ρ50. [δοϊοπίθ. Νϑο ΠθὺῚ ροίθϑι τ πιητ} 
«υϊάφιυαιη οἱ ἰάοπὶ 51Ὁ 56ῖρ50 ρυῖτι5 ἀπ| ροϑίουτιιβ, 
δος οἱ. θαύίθπι γατοπο Ποὺ πϑάτῖ, πὰ ἁἰπιὰ 

«υϊάαιιαμι Πδυιπὶ ἀΠι ΘΟ ϑβθυῖ : ΔΙΟαὶ οηΐπὶ ΠοῸ 

ἴρϑύι αἰν᾽ πἰτατ15. αἰ σα! τα θπι μα] 5561. ἀπτ6 ΠΠπ|4 
«πο ροβίουϊαϑ οϑί. Ηοο 7 ἴῃ τι} 5, 6116 ᾿πηρο5- 

510116. δῖ. Ετοηΐπι ἀν πμὰγο ΠΥ] ΡΟ556 5 τι αιοι 
νογ δῖ, Ὁ ἁϊο [Ἀοίιιπι 5115 Ἰοοιμαι. 14 Πά6. ἐπ 

15 σα βοπορανὶ δὲ Πουὶ Ῥοβδιηΐ, 50 6116 [π|0Ὸ 18 
ἀϊοίταν ἀδ 115 486 ἃ Τ)80. [σία διιηι. Οπο ΡΟ 5ἱ 

πδο ἶρϑθ 5θῖρβο Ῥυΐον [τ , ποάιθ ἁἰ πιὰ αι 

᾿ρϑιιπὶ ἃΠίθοοϑδὶς., ὉΠ 18} Οϑὲ ἀπ Πϑ ΓΑ ΠῚ . 

546 'ρ56. ἃπθ Ομ πἰὰ ΘΧϑίβε! : ΘΟ ΠΒΘΠΠΙΘῊ5. 6δὲ 
᾿ρϑιιπι ᾿π ΘΠ {1} 6586 : [π|0 ΡΟ τι5 056. δϑὲ 65- 
5θηπιῖα ἱπσοηῖία. Βα ρουν ἀοάποιιπὶ αι ἀθπι ἔον α8- 
515. δι ἃθιιπάδπθ ΠΟΠΠ1}}15. ν᾽ 6 τι", 11 αιιοο 
ἀραὶ ρ]ΘυΌσ 116 511η} ἴπ ΘΟ ἢ [6550., 1{ἃ ΤΡδοΙΆγ 6 ἃ0 
51 Θϑϑθης ἀπά. Ὑ νι δπΐτη γ6.Ὸ ΡΓΟρ οι" 1105 
4] βαρ᾽ Θπ τα ΠῚ 6556 ΘΟ Πβθηΐ , οομῖγα ΓῈ πὶ πηδηἰ- 
[δϑίαπι ρυισΠΑΓΘ , Ὑ6] θυϊαπη ΡΓΟΡΙΘΡ 1105 4] δά 
νο]]ΠἸοαπιιπι. οἱ σα] πη πἰαππι πὶ ̓ Π5ΓΈ10Ε] διιηΐν 

ΠΘΟΘ556 65} πὶ ΟὈΒΘΓΥΔΙΙΟΠΘ τι πηι} ΔΘΟΙΙ ΔΓ]ΟΓΘ. 
8. Οὐάπάο. ἁὐιΐθπι ἱπσϑηϊίιηι «Το πηι15 ΤΠ ΘΌΠῚ , 

ΠΟῚ ἈΥ ΓΤ Δ Πλ11" ΠΟΠΙΪΠ6 [Θμτ15. 5 ] ΓΘ πὰ Ππχία Πιι-- 
ΤΠ Δ ΠΊΙΠ ΘΟΠῚΠΙ ΘΠ {ΠῚ} 6586 ςο]οπάϊιηι : 566 γἡδυ θυ ἃ 
πος πιαχίμηθ Πϑοθϑϑανῖπι θ᾽ τιπὶ 60 ΡΟ 50]- 
νϑπάτιην, ἱπρ  Πιια ΠῚ 50 166 ὲ σΟὨ [ ΘΒ ΟΠΘ ΠΣ 7 αιιοα 
ΠΙ ΠΝ 1 ΠῚ 056 51} Ποὺ ἰρϑιιη «πο 658. Οπιθροιπ- 
4116 δηΐπι νος [πὰ Πομλΐπτιπὶ ΡΠ οἷο ἐχοορὶ- 
ταῖα ῬΥΟΙ ΘΙ ΠΕ" 5, Θὰ ΟῚ ἴπ 5015 ΠΟΙΠΊΪΠΙθιι5 οἱ 

᾿ρϑὰ θπιιπ τ 06. 6556 51πιπὶ Πα ΡΟ Δ Πΐ 5 ΟΠ ᾿ρ515 
νοοῖθιιθ τιπὰ αἸ55 01 ν1 Ξο]θπῖ. Τλοῖι5 ἀπιῖθι τιῦ ( 
Ῥοιιϑ δϑῖ δὲ δουτη 4π| τἀ σοηΐ 7, οἵ {αὶ ΟΠ πῚ . 
οἱ 4] διιηΐ,, 15 ᾿παπιαπὶ δὲ γᾶς δὲ οϑὲ ᾿πρ θη ετι5 
ΔΠΓΘαΙΙΔ ΠῚ ΓΘΡΙΙΠ Πα[αΓἃ οχϑιβίογοι. Νάτο [ἀΠΊ6Π 

ϑϑοιπά τι Πι ὈΥΪν ΔΙΙΟΠ 6 ΠῚ Θϑὲ ᾿Π ΘΟ ΠἾ ΠῚ : Ρ ΙΔ ΠΟΠ 65 
δῃΐμη Πα ΡΠ] ΠῚ ΓΘΡΊΙΠῚ ῬΙΟΡΥΙΘ ΡΥΙν ΔΙΙΟΏ65 5ιηΐ, 
οἱ ᾿ρϑῖ5. Βα θ᾽ ΠΡτι5 ροβίθυϊογθβ. Ψ8π| ψΘΙῸ ΠΘάι6 
11ὰ Το ϑθοιπάτιτη πα αγᾶπι σΟΙΏ ΡΘΕ σΘΠΘΡΑΓΟ, 

ΠΟΩτι6 δὰ γαϊίοπθ ἀἸο τ ἸΠΘΘΠΙΓι5., 4185] ῬΥἾτι5 
ΔΙΊ Ζυια πὰ 51 σοηθυΠΟΠΘ πὶ ΒΑΡΙΘΥ., οὲ Ῥοβίθα 

11 δε ρυϊναιιβ. , φαδπάοαυ θη νὰ] 6 πος εϑὲ 
᾿πηρίτπη, 6. τὰ ἱπηρ τ|Π| 5. τι 51 1ὰ οθεϊπϑαΐ, ΟΊ 5 

ἀ6 Ῥθο δἤιβήιιθ ρθυ δοιοπο γορα σΟρΊΓΔ110., ᾿π|0 

δουτπι 4 Π856 ΘΟΠΊ ΠΗ  ἰΒΟΙΤἢ ἔπι] ῬΥΟΡΥΪτι5. 1Ώ16]- 

των. 

4 Τὰ Βα4511. 5εα ΝΜΙ35. μόνοις. 

5. Βα51}. ρᾶρ. 221, Δ. 
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Ἰδοῖτιβ. ᾿᾽αη 6 δνογίαξιν : ἀἴσθνθ ΜΙ ΒΔ 11... Πα ΠῚ 

ουιπαῖπο αἰ τα τὸ ΡΥ Ϊν [ΠῚ 6556. 5 ΘΆΓ ΠῚ ΠΗ] -- 

ΤἼΠῚ, {20 518 ΠΑ ΓΕΠ ἃ 56 ΠΊ0 6} ἰρ5ὶ ἁάδιιητ. Νϑάιιθ 

δαΐπὶ {15 58 Π80 ΤΏ ΘΠ 115 ΕἸ ΧΘΡῚ Φαθιη τιαπι ἈΠ 1 τιὰ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΑΒΙΤῚΙ ΜΆΑΘΝΤΙ. 

νῶν ἐστερῆσθαί τινά τινος τῶν μὴ πρότερον ὑπαρ- 

5 Νὰ .}»Ὲ} 6, ΕΣ ΄ , " 
χόν των. εἰ οε ες χατ ἐπίνοιαν. μὴτε χατὰ στε- 

ρησιν, ὡς ὃ ῥηθεὶς ἔδειξε λόγος, μήτε ἐν μέρε 

. Σ συ ζυ εν ῬΠΞ ΩΣ τάδυν αὐ ἘΕΞ 
ΥῈ ΘΧ 115. 7411 ΠΕ ΠΉ ΠΙᾺ ΠῚ ῬΘΠΘ65 ἸΡ 5111} [πόιιῖηξ , 8621 τὸ ἄγεννητον, ἀμερὴς γὰρ, μήτε ἐν αὐτῷ ὡς ξἔτε 

Ρυϊναιιηι 6556. 51 ν6.Ὸ ΠΘΉτ16 σΟσ ἈΠΟ ΠΘ., ΠΘΉΠ6 Ἁ 

Ταχτα ρει να ΟΠ θηι 5 ἘΠῚ 7 πὶ ρΡο]αἴα ἀθιποπϑέναν 
ΟΥ̓ΔΤΪΟ , ΠΟΙΠ6 γ ϑρθοῖα ΠΤ Οτ}115. ΡΑΡΕ]5. ΠΕΡ  ΠΪ ΠῚ 

ΔΟΟΙΡῚ ροϊοβε,, δδὲ ΘηΪπὶ ᾿ρ56 πη} Ἐ 0} }}15. : ΠΟΙ 6 
δὰ γΆΤΟΠΟ “ταδὶ ἴῃ ἴρ50. Αἰ" ἃ 5ι1 ἀἸν θυβ τὴ 
ἀαδηγάδηι Πα 56 115... 5ΠΏΡΙΟΧ ΘΗΪΠῚ ἐδ οἵ Ἰποοιηρο- 

51 [πὸ ; ποθ ἰΐὰ ἀτιαϑὶ ἁἰΠι4 «14 51 ργθοίον 
Ἰρϑῖιπὴ {που 111 Θϑβθπτῖα ατι85. ἀἸοἴταιν ᾿πσϑηϊία. 

9- Τπϑϑηϊἴτ15. ἀυΠΓ6 Δ ΟἸΙΠῚ 511 1χ 8 Ῥ ΘΟ Π1558 ΠῚ 

ἀθιηοπβι ΠΟ Π ΘΠ... ΠοὺΡῚ ΠῸῚ Ροϊοϑβί ταὶ τ ΠΟΡΆ ΤΟ 
ΔΙΊ 4ιια 511 ἴῃ ἴρ50. [}15.5 Ὁ ῬΥΌΡΥΙοΘ. διῶ ΠαΓαΓ: 
ΘΘμἰτπιΠῈ ΡΥ ΟΙΡ πὶ [οϊαῦ : ΘΓ ΠΘΟΘ556 Θἔϊα πη δϑῖ, 

τ Θχοθάαϊ ΟΠ ΠΟ ΠῚ σΟΙΏ ΡΠ ΟΠ Θ ΠῚ ἃ 50 ΟΙ Θἴα ΟΠ}, 
απὸ Ἰπδ5{{ππ|| φαΐ θπ ρόβϑθὶ γϑϑρθοῖι 6715. {ποῖ 
ΘΘΠ τ} ΘΓ. 51. 415 ΘΠ ΠῚ Θϑ5Θ Πα. Πᾶπο Θ0η1- 
τα πὴ τ ἀθγ6. οὐαὶ Δ] 1 ]π|ὰ ΓΘ Πα. ν 6] (6 Πὰς 

Θβ56Π|18 Ια] ἀ] Του ΡΟΥΘ νο θυ, πθοο5- 

δάσο πος ἴἀσοιε αἰθηΐα].., ν6] ϑθοππηάιτηι εἰ1-- 

ΤΟΙ ΟΠ ΘΗ. 0 ΡΥ ΠΟΘ ΠῚ, γ6] 5Θοι Π 111} 511}1-- 

᾿τα !π 6} ἃ ΘΟ ΡαΓ ΓΙ ΟΠ 6 ΠῚ. {Π νπ1Π} ἁιιθ πὰ δχ 
115 ἀΠΓογα ταν, τ] 15 ΡΥ θοιο βοὴ ἀΡϑαν ἴτα- 

165. νῈ] ροῖτι5. Ὀ] ΑΒ ΡΠ Θ Π]ὰ5. {γα Π6 1 δὲ ᾿π! γε  ᾿ρϑα 

Ἀ556 0. ΕἸΘΠΪΠῚ δἰνο αἰν᾽ ἀαίαν, ἀπ [π᾿ ρᾶνίο5 

ΒΘΟΘΠ . ΠῚ ΔΠΊΡ] 115. 11ἃ 6556 Ροίοϑί ἱπϑθηϊία, 

οαπὶ ν᾽] 1οο. ᾿ρ5ὰ {Ππ|4. ιοὰ ἀηΐθα πο διὰξ, 
ΘΧ [Ἀ}} εἰν ϑίομθ Παῦ : ἴπ10 πος Ῥᾷοῖο ΠΟΥ ρΕ10-- 

ΠΪβ ἜΧρΘ 5 11 6556 ΠΕ}, 5 αι δηλ ῬαΡΈ ΠΟ ἰ5τα 
τοῖα ᾿ποου γι 0 ΕΠ] 1 15. πγα]οϑίαίθι ἰὰο[δοίαι. 

51ν6 δια πὶ σΟΙ ρα ΑΓ ΟΠ ΘΠῚ 4υα πα τὶ ἈΠ πηἰτταξ αἱ 

ἀἰπππὰ,. φιια πα οηιί θη. πι}}}ὰ ΘΟμ ραναιῖο δχ {15 

5 ΒΑΘ] ρας. 233, Ο, 

᾿ Ἑογίαββς Ἰορ. αὐτός, ἃξ μὰ. 620, Ὁ. 

3 Βαβι τυ ρὰσ. 2328, 6. 

5 ος γμαϊππαγίτπι ΕΠ ΟΠ ἀγσιμπη ἢ ἔπι πὶ ἂς Ῥτο- 

ΡῈ ἀπϊοιπὶ., γεν ὶ ποθ ρόσδδ τι δὰ ἱπϑεηῖα αἰνῖπα 

ἐσδθηΐία οἰπιϊὶς ἰροὶ Εἰς σεπογθίμ". πιάς 4ι14- 

414 ἀς βοπογαϊίοπο ΕἼΠῚ ἴῃ 5 ογὶβ ΠτΓουὶς ἀἸοι τα, 116 

416. ογθαιἴοπο ἀσοῖριῖ. Θεα ποὴ ππὰ }οΥὴ5 11 ἀγσαπιθιη- 

ἴαϊϊο τὰῖΠὶ υἹάοίαν ο556 Ροπάοτὶς, ἀπάτῃ 5 πόρος ἃὉ 

ἱπογδαΐα ἀἸνῖημα. οββθη τα. ΑἸ 1 Ῥοϊαἴξβο ΟΥΘΑΤῚ ἂς 

γγοδαοῖ. Τλοῖμάς, «υοχησάο ἄς τὰ ογοαία “οὶ Ῥοίΐεϑδί 

«υοά 511 χαραχτὴρ τῆς ὑποστάσεως 1)ε19 Σοφία οἴ λόγος 

Ῥαιτὶς. αἴάιιε ἴδιος Υἱός 9 ῬΤΌΡτῖις. ΕἼ]Τας. οἵ ἘΠΙσΘμΪ- 

τὰ : ἃ 4 ϑρισίτας δι. ἀσοῖριι. Ὁοιποῆο ἔχοις. ἐσξ 

ῬΕῚ 4πὸπὶ οπιηῖα αοία βαπί οἱ βἰπὸ {πὸ [χοίππι δσὶ 
Ὁ 1}}}} τος ὙἸ5ΊΡ1]Ο. πὸο ᾿πυ 1510} ἢ Ηΐκος Ἰΐααο δὲ ἃ}115 

ΟἹ Γἰββι 15 ΒΟΥ Ρ ασα [65 ΕἸ ππ ΟΠ 115 ἃΓ ΘΠ ΘΠ Τὰ ΟΠ 65 πιο- 

Ρ 

ν 

ΜΝ 13 τ ΤῊ ν ἦνθ αὐάνβθι τ τὸ ΕΣ 
ρον, απλοὺς γὰρ χαι αἀσυνύετος, μὸτε παρ αὐυτον 

«, κὰ " ᾿ , ΕΥ Ἐς , 
ἕτερον, εἷς γὰρ χαὶ μόνος αὐτός ἐστιν ἀγέννητος, 

- 
. 

᾿ 
τ αὐτὸ ἂν εἴη οὐσία ἀγέννητος. 

.} Ψ. Ἁ Ὃ ) 
5 Ἂ γέννητος δὲ ὧν χατὰ τὴν πῥολαδοῦσαν ἀπόδει- 

" ἕξων τ , “Ψ τος Ὁ ξιν, οὐχ ἄν ποτε πρόσοιτο ᾽ γέννησιν, ὥστε τῆς ἰδίας 
μεταδοῦναι τῷ γεννωμένῳ φύσεως ᾿ ἐχφύγοι τε ἂν 

πᾶσαν σύγχρισιν χαὶ χοινωνίαν τὴν πρὸς τὸ γέννη- 
, " ΕῚ 

τον. Εἰ γάρ τις χοινοπὶ ἵν προς ἕτερον, ἢ μετα- 
»ὔ ᾿ ΓῚ δ Ύ 

διδόναι τινὶ τῆς οὐσίας ταύτης εὐελης ἐνρῦι ἤτοι 

ατ χατὰ διάστασιν χαὶ μερισμὸν, ἢ χ  σύγχρισιν 
ἐπ ΨΣ ὕχι τ 

τοῦτο χατασχευάσειεν ἄν. ὋὉ πότερον δ᾽ ἂν λέγηται 
» - ἢ “Δ 

τούτων, πολλαῖς ἀτοπίαις, βλ αἀσφημνίαι ς δὲ μᾶλλον 

ὁ λόγος ἢ ἐνεχθήσεται. Εἴτε γὰρ ἘΡΉΒΣ χαὶ μερί- 

[οῚ - ΠΝ - 
Υ̓͂ 

ζοιτο, οὐχ ἔτι γέννητος εἴη, ὃ μὴ πρότερ 3 
- » Δ Ὅν , ΔΝ 3, ὙῈΝ ἊΝ “Ρ» 

τοῦτο ἐχ τῆς ἘΠΙΣΕΣ σξως ἡ νομενος: Ἄλλὰ μὴν οὐτ 
,ὔ 2) 

ἄφθαρτος ς τοῦ μερισμοῦ τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἀξίωμα 
; 

λυμαινομένου. Εἴτε τὴν πρὸς ἕτερον δέχοιτο σύγ- 

χρισιν, τῆς συγχρίσεως οὖχ ἐξ ἀχοινωνήτων γιγνο- 
, δῚ -- 5 ΄ ἣῷ ὅ5 ν΄, 

μένης, χοινοποιηθήσεται τὸ τῆς οὐσίας ἀξίωμα. 
πῷ ἊΝ - . ν ΣΎ Σ τὰ ᾿.- 
ΕἸ ὃὲ τοῦτο, χαὶ τοὔνομα. ὥστ ἐξ ἀνάγχης δεῖν 

οὺς τούτῳ τῷ λόγῳ βιαζομένους, ἢ τὴν προσηγο- τοὺς τουτῷ τῷ γ ιαξφομένους, Ἢ τὴν προστὴ 

ρίαν ἀχοινώνητον φυλάττειν βρυλουενοο. ἀχοινώ-- 
ΕΥ , 

νητον ταύτη δυνδια ον δεν χαὶ τὴν οὐσίαν. Ἢ ταύ- ἢτ 
Α 

τῆς μεταδιδόναι τινὶ πειρωμένους, μεταδιδόναι χαὶ 
τ το τρις Ξύστον 

τῆς προσηγορίας, ὥσπερ χαὶ τῆς οὐσίας. Χωλεύοι 

{ἀρ ] ιν βῖοα ἀσσαξα Θρρόπετο, ΕπιπΟ ΠῊΠ οϑὲ 41 Ὁ Αδ- 

το τηαρίσίτο οἀοοίας. ὀββθητατη αἰν ᾽πᾶπη Ῥδμῖ5 ἂς 

Ρονίδοϊς βο] σοῦ δοαπαρατα 5101 πάρεστε Ῥουξασίεραξ. 

ταυναι χαὶ εἶδα, ὥστε νυ εἰδέναι: ἐμαυ- Τοσοῦτον αὐτὸν ἐπίσ 

Χ) Ταπι μεογορίοιια Ζ1)εῖιπε τὸν, ὡς Θεὸν μᾶλλον σταμαι. 

414}15 βἱὲ πονὶ ας ἑαπίαπι ἐἐ{ϊιις πιοτττἔαπε διεπι φο 5 6-- 

δαίμονα πὸ πὸ ἴρσιιπε χιϊείεπι πιέζει στιάτιι ἐϊίιπε 

πονουῖηι. Αδιϊας. ἀρὰά ἘρΙΡ ιαπίατα ΤΧΧΥῚ, γᾶς. 

910 εἰ 989. ἘΒΡΌΝΙΣ ἜΡΕ τπὰ ζοτὸ οἰϊαπι π5ο] μετα 

ἀρ ϑδοογαΐοπι ΓΝ, ὃ Θεὸς τὺ δι; ἑαυτοῦ οὐσίας 

οὐδὲν πλέ ξ ἐστιν αὕτη μᾶλλον μὲν 

ἐχείνω, ἧττον δὲ ἡμῖν γινωσχομιένη. ἀλλ᾽ ὅπερ ἂν εἰδείης 
ὃ Δ πο ὃ δ᾽ αὖ 

πάλιν ἐχεῖνος, τοῦτο εὑρύσείς ἀπαραλλάκτως -» ἡμῖν. ἢε 

μὲν ἡμεῖς περὶ αὐτῆς, τοῦτο πάντως χἀκεῖνος εἶδεν, 

δια ἰρϑίιις δσδεπίία ἤλειις πὶλιὲὶ ἀπιρίϊιις σοὶξ ψιάστ τιος, 

πὲς {ἰα ἱροὶ φαίάδηι ποίου, πος αμίθπε οὔδοιιΓῖο .. 

Ὁ γΓΟοάοχ 965 ἐνσχεθήσεται. 

φἷν δι 



᾽ ἘΌΠΝΟΜΙΙ ΠΠΒΕΒ ΑΡΟΓΟΘΕτΤιοῦϑ. 

γὰρ ἂν αὐτοῖς ἣ φιλοτιμία, λειπομένην παρέχουσα 

θατέρῳ μέρει τὴν χάριν, μετὰ τοῦ μιηδ᾽ ἄξιον ἐρ- 

γάζεσθαι Λόγου τὴν διαφορὰν, ἀχριδολογουμένους 

περὶ τὴν προσηγορίαν, εἴ γε ὀνόματι μόνῳ ὃ μὲν 

ὑπερέχοι, ὃ δὲ ἐλαττοῖτο. Εἰ δὲ 

διδόναι φωνῆς ὃ τῆς ἀκολουθίας ἀναγχάζει λόγος, 

μεταδιδότωσαν φιλοτιμότερον καὶ τῆς ἰσότητος, οὐχ, 

εὑρισχομένου τινὸς ἐν ὅτῳ θήσονται τὴν ὑπεροχήν. 

Ὅὐ γὰρ δὴ τοῦτ᾽ ἂν εἴποιεν, ὡς χοινὴ μὲν ἀμ- 

φοῖν ἢ οὐσία, τάξει δὲ, χαὶ τοῖς ἐκ χρόνου πρε- 
6 , ς δεν ,Ἃ - κι 

σοείοις; Ο μὲν ἐστι πρῶτος; ὃ δὲ οευτερος" 

εὶ Ὡ- ἀντ ἊΝ ΓΙ Ο7 τῇ ς εὶ τ- Ὄ " 
ΕἸ ς᾽ τὶ Ὡ- “᾿ «ὶ Ὁ - ́  [ ΠΕῚ [9 φυ ΟΖ ΟἿ - ΟΖ σ τ ὧν τοῦ Θεοῦ Ε 

᾽ ’, "2 » 

δφ᾽ ἑτέρου τέταχται. “Ὃ τε χρόνος ἀστέρων ποιά 

, , Ὁ 

τίς ἐστι χίνησις. ᾿Αστέρες δὲ οὗ τῆς ἀγεννήτου μό- 

5.“ ᾿ - ΤῊΣ Ν ῃ ᾿ τὸ 
γον οὐσίας. χαὶ νοητῶν ἁπάντων, ἀλλὰ χαὶ τῶν 

[4 , 7 “ Ν »ἶ ΓΤ, 

πρώτων σωμάτων γεγόνασιν ὕστεροι. Περὶ γὰρ αἰώ- 
͵ὔ - ΔῊ -Ὡ» -- - 

νῶν τί δεῖ καὶ λέγειν, τῆς Γραφῆς σαφῶς διχγορευού-- 
᾿ἶ Ὁ ΟΝ ξ΄ ͵ νὰ δ ἍΝ Ὁ 

σῆς, πρὸ τῶν αἰώνων ὑπάρχειν τὸν Θεὸν, χαὶ τῶν 
τῷ ἀλεδε ᾿ 3 ;: 

χοινῶν λογισμῶν ἐπιμαρτυρούντων; Οὐ γὰρ μόνον 
" δὴ ΕΣ , ᾿ - ὧν ἃ 

ἀσεδὲς, ἀλλὰ χαὶ χοικιδῇ καταγέλαστον, τοὺς ἕν μόνον 
ν᾿ ͵ Δ ΕΥ̓ .᾽ ᾽ ͵ 

παραδεξαμένους ἀγέννητον, ἢ προὐπάρχειν τι τού- 
ΕΣ ἣ ΓΝ . ν ῃ 

τοῦ φάσχειν, ἢ συνυπάρχειν ἕτερον. Εἴτε γὰρ προ- 
ἜΡΕ Ξ ὃ 
ὑπάρχοι τι, τοῦτο δικαίως λέγοιτ᾽ ἂν ἀγέννητον, 

3 ἣΣ ὃ ’ " Ν, ᾿ τω κ᾿ Ἷ, 

οὗ τὸ δεύτερον " εἴτε συνυπάρχοι, τῇ πρὸς θάτερον 
, ἊΝ , ε 

χοινωνία τοῦ συνυπάρχειν ἑκάτερον, ἀφαιρεθήσε- 

ἍΜ α]ς ἀρ Βαβι] λιπι γ». 230, Ἐ;, ἐπειδή γε δεῖ πρισ- 

εἶναι ἐν τοῖς. 

τῆς αὐτῆς μετα- ἢ 

899 

{εν πὶ Ρίαπο 181} οϑὲ ΘΟ ΠΉΤ1ΠΘ ; ΘοϑΘΠ 80 τ|{1-- 

4116 πιὰ ]οϑίαϑβ σου μΠλ1 ΠΟ ΤΠ ΟΠΪ5. 5 111 5ουίθπν. 8ι 

ψΕΙῸ ἰὸς γϑνονὰ ἰΐὰ 51, θῦθῸ δ᾽ ποπιθη ἰρϑιιηι 

ΘΟΠΊ Δ Π6 ΟΥΪΓ, τὰ τ ΠΟΟΘΘβα ΡΟ ΟΡΟΥθαὶ Θ05., 

{π| πὰς γδίῖοπθ τπιυσθηταν, Ψ6] ᾿ρϑᾶπὶ ἀρ ρο]]δτῖο-- 

ΠΟΙ ᾿ΠΟΟ 1 Π]ΟᾺ ὈῚ]Θ 1 ΘΟ ΒΟΥ ΓΘ ἃς [ΠΟΡῚ. 851 

γΘΓῸ νοι υϊπὶ οἰ θη Θϑϑθ τα ἃ ΟἸΉΠΙ ΘΕᾺ ΠῚ 

ΘΟΙΠ ΜΠ] ΟΔ ΤΟ Π 6 βὰν αν τοοδ  ΘΟΠΒΘΡ αν, νοὶ 

δὶ φα! απ ἱπηρ γε} ἀ6 θὰ Αἰ ΓουῚ ΘΠ επί", 

Ῥθυϊπάθ. ἁἰἸ 14 ἀθ ἀρρο!]αῖοηθ Ἰὰνρϊαηταν πὸ- 

06556 658, σιιθιδἠπιοάπιηι 46 ᾿ρϑὰ ΓΔο απ 6556}-- 
εἶα. ΟἸα ἀϊἸοαν ον ῖς δμΐμι ᾿ρ515.» Πἰδὶ δ ΠἸσθὲ ποὺ [6- 

ΘΘΥΙΏ , ΔΙ᾽ 110, αι88. ΔΙ1ΟΡῚ ραν ἀη] Δ]1ου} 15 

ἀεἰδοίιιην ἐὐἸ 111} : -6 8 ἀοσθή τ πιπὰ, “πιο πθήτιθ 
ἀἰρπαιαι. «φαΐ [ἀοϊπιηξ τηα)θϑίαϊο Ὑ υθὶ , ἀπά πο 
τ π. 5Ὲ 165 διιπξ ἴῃ ἀἰβιϊηστιθπα ἀρ 6] ατῖοπ, 
81. Ζυϊάδμν πἴο αι ἄθ 5010 ΠΟΙ Π6. 511: Π]Ὰ701) ; 
ΑἸΤΟΙ νΘΡῸ ΤΏΪ ΠΟΙ. 51 ὙΘΙῸ σΟΠΒΘ ΠΘη {160 γ110 1105 

ΘΟΘῚ. ας φάη θαν. τἰν]αιιθ {Ἰ]} υὰ πὶ νοσθ πὴ, ἰδν- 

δἰαπτιι δια, “πο δδὲ ποπου Ποθη π|5., ἐθτιὰ- 

Ἰϊτα θη, οὐ ποῖ ἱπ νη ϊα πε τα πὰ δία π6 ΡῈ ΡΟ 5- 

51π| 118} Ρ᾽ ΘΟ ΠΟ ΓΔ]. 

το. Νοη δηΐπὶ ριοίθοιο πος ἀϊχουῖπε, «ποα 

ΘΟΠ Πα" 5. Τα] ἀθ ἃιη ΟΠ 115 Θσβθη ἃ 658 : Οὐ Π6 
νΟΙῸ οἵ 115 “τι ΘΧ [ΘΙ ΡΟΥΘ. ῬΓΟΙΠΠΑΠΕ ΡΥ ΥΌΒἃ- 

αἰνὶβ., ᾿εἶς υ!άθιι ρυΐοι, 116 νθΡῸ ροϑβίθυϊοι 561 
βϑοιηίτι5 δὲ : Φπ πο αϊ θη ᾿π Π]5 ατιδ θ᾿ υ8θ6- 
ΠΟ ΠΣ, ΡΥ ΘΟ Χ βιϑίθιο ΟΠ ΠἾπῸ ΟΡΟΡ ΘΕ Οδιι5ἃ ΠῚ 
6715. Ῥγδοθμμ θη 85. ̓ βϑθητῖοο. ἁὐιίοιη. Τὶ ΠῸΠ 
ΘΟΙΉΡ ΘΙ πθο Δ Πππποίιιηι 65: ΓΘ ριι5,). ΠΟΙ ΘΟ 111), 

ποῖ οὐ : οὐἶο δηΐμὴ Ροϑίουου οϑὲ ΟΡ ἀἸ πᾶ [6 : 

ἩΪΠ1] ἀτιτθ πὴ δουιι {τι86. Τ)6ὶ διιπ| 7. ἃ]0 ἅ]Π10 ὁδὶ οὐ - 
ἀϊπαίιην 1 οἵ ΓΘ ρτι5. 516] στιὰ. αι ἄθιη. ΠΊΟ 5 

δ ; 5161155 νϑυῸ πο 50] πη ροϑῦ ᾿Π ρθη} 65-- 

βϑητίαηι οἱ οπηηΐα 110} 151} }}1ἃ., 564 δηλ η Ροϑὲ 

Ρυϊπιὰ σου ρον ὰ Θχϑεϊθυιιη,, ΠΠΊ5α 16 ΟΠ) Ὠ Πιι5 510} 

Ῥοϑβίθυϊουοβ. 1)6 ΘΟ Πε15. ἁτι[ο Πὶ 5611 8 νῸ 414 αὐ- 

αἰποὶ ἀἴσονθ, οαπὴ Βοιρίανα ἀἰβθυῖθ ἁἰΠΠ]6 Εν, 

Δη16 βθθοι!α 6556 Ποῖ]. , Πυοα Ἰάθηη. ΘΟΙΠ 68 
«ποι αἰ τοϑια πε γα ΠΟ Πα ΟΠ 65} ΝΘήτι6 ΘΠ] ΠῚ 

᾿πηρίττα Τὰ πίπιπη 0640, 566 θαπο ΄ιοαιιο δὲ [[ὰ- 

τἰπὰ δ ἀἸου τη δϑῖ., 51 11 απ αυϊάθη σοποθάπηϊ 

ἀππῖιηὶ 556. ΠΟΘ ΠΙ [ΠῚ]... ΜΙ] Πτ15. ΔΙ Πα Γ6 

ποη ἀιτἰταπῖ, ν6] ἀπῖο {ΠΠπ|6ὶ ἜΧ ΘΕ 1556 αα ἁΠπιά, 
ψῸ] τπὰ ΘΧΘ 1556. 51ν 6 ΘαΪ πὶ 0.1π|5. αὐ οχϑίϑίαϊ, 
Ἰιοὸς {πρὸ την! Οατι6 (ἀ1ο ᾿οἴθυ Ὁ. 1 ΚΟ ΠῚ ΠῚ}... ΠΟΙ 
{Πι «πιο ροβιονῖτβ {ὉΠ|: δῖνϑ τιηὰ «υ1 οχβίβίεν 
Ροίαε, νατοπο Μ{ΠΠπ|5 ΒΟ οἴ Ε15., 4πδτη τιϊιπιηηα 116 

5 [1|ὰ οϑὲ ἴπ Μ5. Γὐπάοηρτορ,. ταόποπίο ἘΑΡυ οἷο, 

41 παλοῖ οὐ χρόνος, αὐ Οοα, 900, οοάόπι 50πδιι.} 
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γόβρϑοξιι αἰ τουῖτ5 μα θ θὲ, {τα ττγπιη απ πᾶ ΓΕ, 
δ αἰτθυιι πὶ ΠΟΠ 51Π6 Δ] ΕΘ ΤῸ ἔπιε ; Πῖπο ϑᾶπθ δυεὺ- 

τοῖα το] δῖασ χα ΠΠπὰ χαρά Πδῖι5 ἀππιπὶ 4μ]4 51}, 
οἱ φυϊάθπι ἱπρεπίξαπι : 14 φιοά ρογῖπάθ εβὲ, ἃς δὶ 
Ροβίψιδπι ῬΥΪΠ5. σΘΡΕ5 ΟΠ ΟΙ15 {τι26 ἀἸβεγ ΠΟ πῈ 
ΡΕῚ βογίθῃι [αοϊα οἰ ΓΟ ΠΟ ρ5θΓα πε ἰρβᾶπῃ ἀηθ0- 
ΓΙΠῚ Θϑϑθπ ϊατη, ροβίθα Π]Οσιπὰ {πη πὶ ΘΟ ΠΥ ἢ- 

ἘΙΟΠΘΠῚ., 6] σα π6. σΟΠΥ ΘΠ ΠΟ ΠΙ5. σα Ι58}} ἸΠέθγδηϊ. 
11. Ουΐη ἵπιο πε4πε ἢοεὶ ροίοβε τὸ Φυ ιιᾶ πη 

Βαΐς Ἔσϑθ ες ᾿π51 , ΘΕ} ΒΤ] αἰ ΟἸ ΠΊ115 6556 5Ρ6-- 
Οἶθπὰ γῈ] πη ] 6 πὴ ἀπξ {απ εϊταῖθπ), Ργοριθγθαχιοά 

Ῥδπῖξιβ ἃ ΟΠΊΠΙ ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΟΠΘ ᾿Π06} 51: Πδιι5. 81 
γΕΙῸ ΠΘΗΙ6 Ρ᾽ππ Ἔϑῖ, ΠΟ 6 ΡΟ ΘΕ 6556 ἘΠΕ ΠΔΠῚ, 

Βουτιπη δὲ ϑἰ μη  πῖπὶ {απ σΟΙη τη Πἰδοῖ., ααοά 1ὰ ἀϊ- 
ὙἹΠ:5 σομηρείαϊ 6556 ΏΓ128. {1|85.., {π|2650. ΓΙῸ 60η- 

σθάδε διηρ  πι5, πξ ΒΕ βία τ85 ἸΠσΘ Πἰ8θ. ΤΠ [Δ ΠῚ 
55Ι ΤᾺ] 6 ΠΊ115 ἢ ΘᾺ ΠῚ 5: Πα γε] στη ρα ΠῸ ἀξ 
βοοϊθίαβ., {πὲ δϑί βδοιιππηι Θϑϑθη απ), ΠῚ} ΠῚ 

ῬΥΘΘι  ΠΘμ ἁτὴ γε] αἰ γο πεϊαπη γα πη πδΐ, ἐοτ|- 
Ἰϊταῖθι ἀαΐθ μη ρευϑρίσιθ δαβέγιαξ, πΠὰ ὙΘΓῸ ΟἸΙΠῚ 

του] αΐθ τη πὶ δϑέμ πη [οῖϊαΐ , ἀ551 Π}}} ἃ ἔπ| ΠῚ 26 7116 

ΟΡΟΓίθιΘ 6556 ᾿πσθηϊξαμι. ΝΘΙΠΟ ἁπΐθπι ἀἦθο ἀδ- 

ΠΊΘΠ5 δὲ ἱπιρὶθ δινάαχ 6556 ροΐδϑδξ , τ ξο 8 ]6 1 
αἰῆγιηθε Ῥαιγὶ ΕἸ Πτιπ., σα πῇ ἴρ56. ΠΟΉΪπι5. αἰ- 
ει Ῥγοπαηῖεῖ : Ῥαίοτ {ιιῖ πιῖδὶξ ππθ, τη α]0 

πιὸ δςΐ. γε} πὶ σορυϊοὲ ἃ] το γὶ 6χ Πποιηϊπῖθθιι5 αἰτα- 
ΓἼΠΠῚ 5 ὈΓΓΟΖΙΘ. σοηΐγα δὰ 56 {ΠΠπ4 οογίδην ἔγα- 

Βεοπίθ, βία θ ΔρΡρυορυϊαπῖθ., πϑάπι6 ἀἰῖθγο α]-- 
Ἰὰπὶ βοοϊθίδεθπη γεβρθοῖῃ ΑΙ ΘΓ 15. Δ πη  θηΐθ. 85] 
ΘΠΪΠῚ ΠΟ ΗΪ 5. ΠΟῸΠ ΘΓῚΣ ἢ]1Π5 : δ δὶ Π]Ππ|5., ΠῸΠ 

δαῖε ᾿πσθπῖτβ. ΑΕ “ποά ἀπ 116 ΘΙ ΠΟΙΟΓΕΙΠῚ 
Ῥδι5. 5ϊξ Ἰησϑηΐτ5 δὲ ἸΠΟΟΠΊΡΑΓΑΡΙΠ5..,. Ρ] ΕΣ ΡῈ5 
ΟΠ. 5515 4125 ἀἴοὶ μοββθηΐ., βυξποθγε Πδθς {1186 Δ Π| 
ἀϊεῖα βιπε, δα ἀδπηοπϑέγα 0 Π 6 Π} ΘΧΊΒΕΠΊΟ. 

τῷ. Οὐοα δαΐθπ ΕἸΠ1Ὲ.5 511 ΠΠι5 δὲ ὈΠΙσΙ5., 

(ἀπ᾿ σϑπῖτιι5 ὁ Πῖ πὶ δ, 4}14|5 1Ππ πηθά πὶ βαποῖο- 

ΤῸΠῚ γ οΙΡε5., Πα] Ε5. ἔπ πΔ σ ΘΠ πηΘπ [1 π0 ΟΥδδξι-- 
γΓᾺΠῚ γε άϊοαηξ, δὲ ΡῈΓ ΠΟΙΏΪΠἃ ἀἰξογοραπίϊα 65- 
5ΘΠΕ85 ΘΕΆ ΠῚ ἀἸβογ ρα Π πη πη] δϑίατη ἔλοϊπξ : 

ῬΟΒΒΘΠΊΙ5 ἰδέα ΓΑ ΠΟΠΘ ΟΠΊΠΪ ΡΟΓΙΡῸ Οαγὰ δὲ ἰΡΟ ΓΘ 
ΒΕΡουβθάθγθ. γ δυτπ ργΟρΡ ον 1105 4πι Πᾶπο σ6πὸ- 

ΓΑΠΟΠΘΠῚ ΠΟΓΡΟΓΆΪΘΙῚ 6556 ΟΡΙΠΑΠ ΕΣ, δ φαϊ- 

γοοΔΠΟΠΙΡι5. ἸπηρΊ Ππστιηΐ., ΠΟΟΘΘΘΑΡΙΠΠῚ [ὈΓ ασϑὶ5 

δεῖξ, δδπ ἀ6 ἢἰβ ρατιοῖς μγουϊθγηιθ ἀΐσον, Π]- 
ΟἾπηῖ5 ᾿τΆ 16 ΕἸ τ πἢ 6556 ΒΘ ΠΙ ΠΊΘῊ., Πιχῖα ΒουΊρτι- 
ΓΑΤΊΙΠῚ ἀΟΟΙΓΙΠΆΤῚ, πο αἰϊπὰ «οϊὰ Ἔβϑεπ πὶ ἴπ- 

. Βα] ρας. 2393, Ο, ἢ πηλιχότυτα. 

3 Βαβι δα τοῦ Θεοῦ. 

3 Ηαϊς ἀϊοῖο Βαξι]α5 ραρ.235, Βιορροπῖε ΡΊΠΗρΡΡ.3, 
6, Νοη ταρίπαπε ἀτριγαϊαβ εβὲ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἐξδο 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜΝ 58. ΒΑΒΙΠΓΠ ΜΆΟΝΙ. 

Ξ . ἃ , τ ἡ ρόδων 4 τ τ ται τὸ ἐν μόνον εἰναι χαὶ τὸ ἀγέννητον εἶναι, οἷα 

ἧς οὐσίας ἀποχλήρωσίν τινα χαὶ περι- 

22 Ἐν ΚΕ ΡΡΈΞΕΙ. ςς ΄ ού Ξ ἕν ι 
ἣν γραφὴν ἀμφοῖν συνεισαγόντων, συνθήχην τε αὖ, χαὶ 

τὰν τῆς συνθήχης αἴτιον. 

ν . 

3 ν 55 - 
Ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐ ἐνυπάρχειν τι ταύτη δυνατόν οἷον 

εἰδός φαμεν, ἢ ὄγκον '" καὶ πηλιχότητα, διὰ τὸ πάντη 

συνθήχης ὙΠ ερον εἶναι τὸν Θεόν. Εἰ δὲ τούτων 

χαὶ 
Ὁ ᾽ 5 ΝΥ ΄ δ ,’ ᾽ 

τῶν τοιούτων τι κκήτε ἐστὶ, μήτε ποτὲ γένοιτ᾽ 
- -Ὁ 9 ’ 

ἂν, ΞΟΙΩΞ ἐπινοῆσαι συμπεπλεγμένον τῇ οὐσία", 

ετι ποῖος ἔ 

ὅμοιοῦν 

συγχωρήσει λόγος πρὸς τὴν ἀγέννητο 
τὴν γεννητήν ; τῆς χατ᾽ οὐσίαν ΠρΡρεΣ ἢ 

᾿ ΠΕΣ Ἁ , πον ε δ᾿ ΣΝ 
Κη συγχρισξως Ἢ χοϊνωνίας μυόειαν οὐ 25 κι] ΐ 
διαφορὰν χαταλιπούσης, ἰσότητα δὲ σαφῶς ἔργαζο- 

Β μένης, μετὰ δὲ τὴς ἐύτηςοςις ἀγέννητον ἀποφαινού- 
Ε 

σης τὸν ὁμοιούμενον ἢ ὩΣ ΥκθΙυο μενον Οὐδεὶς δὲ 
“ 3 ὥσξ- οὕτως ἀνόητος χαὶ πρὸς ἀσέδειαν τολμηρὸς, ὥ 

ἴσον εἰπεῖν τῷ Πατρὶ τὸν Υἱὸν, αὐτοῦ τοῦ Κυρίου 
ἐΕΡΕΟΣ ΚΡῊΣ : 
διαῤῥήδην εἰπόντος: 3 Ὃ Πατὴρ πέμψας με, μεί- 

ζων μού ἐστιν᾽ ἢ συζεῦξαι θατέρῳ τῶν ὀνομάτων 

θάτερον, ἀνθέλχοντος ἑ ἑχατέρου πρὸς ἑαυτὸ, χαὶ μηδ᾽ 
ΓΕΒ ἑτέρου προσιεμένου τὴν πρὸς 

τε γὰρ ἀγέννητος, οὐχ υἱός - 

νητος. Ἀλλὰ ὅτι μὲν εἷς ὃ τῶν ἁπάντων Θεὸς ἀγέν- 

νητος χαὶ ἀσύγχριτος, πλειόνων ὄντων τῶν παραλε- 

θάτερον χοινωνίαν. Ἂν 
ει 9 9 ᾽ 

ἄν τε υἱὸς, οὐχ ἀγέν-- 

λειμμένων, ὁ ἀποχρῆνα: ἡγοῦμαι τὰ δηθέντα πρὸς 
ἀπόδειξιν. 

κ - ᾿ ᾿Ὶ 1 Ὁ }Ὶ 

ς ὋὍτι δὲ χαὶ εἷς Υἱὸς (μονογενὴς γὰρ), ἐνῆν μὲν 
} Δ ΄ ΓΕΎςὉ ει 

τὰς τῶν ἁγίων φωνὰς παραθεμένους, δι᾽ ὧν υἱὸν 

χαὶ γεν σιμα χαὶ ποίημα χαταγγέλλουσι » ταῖς τῶν 
᾿ 

νομάτων διαφοραῖς χαὶ τὴν τῆς οὐσίας παραλλαγὴν 
5 ϑροὺ Τὲς “ φανίσαντας, ἀπηλλάχθαι φροντίδος χαιὶ πραγμα- 

μι Α 
των. Διὰ δὲ τοὺς σὼ 

ταῖς ὁμωνυμίαις προσπταίοντας, 

ματικὴν τὴν γέννησιν ὅπολαμ- 
ως; ι 
δάνοντας., χαὶ 

Ξ . 
ἀναγκαῖον ἴσως χαὶ περὶ τούτων διὰ ΒΆσΆ ΩΣ εἰπεῖν. 

ἜΤ έννημα τοίνυν τὸν 
- ΄ .} ΓᾺ 

φῶν διδασχαλίαν, οὐχ ἕ Ξε μέν τι τὴν οὐσίαν 

-᾿ 
τον τα μεν χατὰ τὴν τῶν ἐξ 

“- Ε Α ΝΥ ᾿ὕ 

Ὁ νοοῦντες, ἕτερον δέτι παρ᾽ αὐτὴν τὸ σημαινόμενον, 

ἀλλ᾽ αὐτὴν εἶναι τὴν ὑπόστασιν ἣν σημαίνει τοῦνο- 

τ ηιαίεπι θεο. 

4. Β4511. ». 233, Ἐ, ἀποχοῖν ἡγοῦμαι χαὶ τά. 

5 Βαβι ΠΡ. Π, Ρ. 238, (, φροντίδων. 

5. Βα3Ξῇ]. Ρ. 212, Ὁ, 244, Ὁ, 564. 



ΕΌΝΟΔΠΙ ΚΡ ΕΠ 

Ταύτην δὲ: γεγεννῆσθαι μὲ μὲν οὐχ οὖσαν ἴΈρστς 

συστάσεως, εἶναι δὲ γεννηθεῖσαν π 

μὴ τοῦ Θεοῦ χαὶ Πατρός. 

Εἰ δέ τῳ δοκεῖ τολμηρὸν εἶναι: τὸ δηθὲν, ἐπι- 
σχεψάσθω παρ᾽ ἑαυτῷ πότερον ὡς ἀληθὲς ὃν, ἢ ψεῦ- 

δος. Εἰ μὲν γὰρ τὸ πρότερον, ἀνυπαίτιος ἣ τόλ ος. Εἰ αὲν γὰρ τὸ πρότερον, ἀνυπαίτιος ἣ τόλμα 
᾿ 4 ἢ , ᾿5 Γ ᾿Νιι - 9. »"Ὸ-ὕὉ 

χατὰ τὴν αὐτοῦ χρίσιν, ἐπείπερ μηδὲν τῶν ἀληθῶν 

ἐν καιρῷ χαὶ μέτρῷ λεγόμενον ὑπαίτιον. Εἰ δὲ ψεῦ- εκ 
» πὴ ἐν ΄ ΞἼ ͵ - ᾿ τ δος, ἀνάγχη δήπου πᾶσα, τούτων τοὐναντίον ἄλη- 
θὲς ἡγεῖσθαι. Ἡ οὔτο δ᾽ ἐστὶν, ὄντα γεγεννῆσθαι τὸν ᾽ Υ Ἶ 

Υἱόν. Ὅπερ οὐχ ἀτοπίας μόνον ἢ βλασφημίας, ἀλλὰ 

χαὶ πάσης εὐηθείας ὑπερόολὴν ἂν ἔχοι. " Τῷ γὰρ 
» ΤΆ. . ’ τὸ ᾿ Ν᾿ “ , τ᾿ ὄντι τί δεῖ γενέσεως : Εἰ μὴ πρὸς ἕτερόν τι μεταῤ- 
« Ὡ τπ ὰ : ἣἜ " ΠΣ ῥυθμίζοιτο χατὰ τὴν ἐμψύχων τε χαὶ ἀψύχων σω- 

, Ἶ, Π} ’, ΄ 3. 5. ΄“ » 

μάτων φύσιν, ἅπερ γενέσθαι λέγοιτ᾽ ἂν ἀληθῶς, ὃν- 
. “5 3 “Μ »οιὰ ᾿Α » δὶ τα μὲν ἅ ἐστιν, οὖκ ὄντα δὲ ἃ γίνεται. Οὔτε γὰρ τὸ 

΄ “ “ Π “5 ῃ ᾿Ὰ ᾿ 
σπέρμα ἄνθρωπος, οὔτε λίθος οἶχος " γίνεται δὲ, τὸ 

μὲν ἄνθρωπος, τὸ δὲ οἶχος. Εἰ δὲ 

οἷς χαὶ παραδάλλειν τὴν Υἱοῦ γένεσιν πάντων εὖσε- 

θέστατον, οὐχ ὄντα γίνεται ( οὐ γὰρ ἐχεῖνο γίνεται 

΄, ΓΙ 
πτουτὼῶν ἔχαστον, 

ὃ πρότερον ἡν), ποίαν δέξεται ἴασιν ὃ τὸν ΥἹὸν ὄντα 
Ρ ΧΕ Ἴρθαι λέγων ; ; Εἰ γὰρ πρὸ 
ἦν, ἀγέννητος ἦν. 

τῆς γεννή σεως 

᾿Αλλὰ πάλαι γε χαλῶς ὡμολόγηται μιηδὲν ἕτερον 
Ὁ ο΄, ἐ τῷ ᾿ ,Ὺ ΕΣ ΕΥ ,ὔ , 

ἀγέννητον εἶναι παρὰ τὸν Θεὸν. Ἢ τοίνυν μεταθέ- 

σθωσαν τῆς ὁμολογίας, ἕτερον εἰσάγοντες ἀγέννητον" 
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το] ΠἸσοπο,, ᾿ΐθμι Πα {14 ἀιιοι ρρροῖον ᾿ρϑύῃ 
5 βηΙ Πσθίι ; 5661 ΠΠΠπιηὶ 6556. πὰπο Πυροβίδϑβιῃ 

ἥιιατὴ ΠΟΠΊΘΗ ᾿ρϑιιη 5᾽ απ αξ, ᾿ΐὰ τ ἀρ ΡΟ Δ ΠῸ 
᾿ρ51 δϑϑϑηπο νουϊταίθμι δ βέγιαϊ., βιυ]ἰ6 πὶ 65- 
56 η1|α ΠΟΠ ὙΘΥΪτ5 {πᾶπ| ᾿ρ58 ἈρρδΙ] το πθ τηθπ- 

βίγαταν, ΠΙΟΙΠλτ15. ἀπ ΓΘ πὶ ρΟΥΓῸ ΠᾶπῸ 5105 Π|]|8 ΠῚ 

ΒΘ ΠῚ ΓΔ ΠῚ 6556... ΟΠ ΠΟΙ 6556: Δ Πἴ6 Ρ᾽ΌΡ ΙΔ Θ0Π- 
ΒΕΓ ΠΟ ΠΟΘΙ : ΡΟϑ Δ Π| γ6ΙῸ βϑηϊία ἤππτ, οχ- 

5 {|556. 1Π απ ἀπίθ ομμπΐα., ἀδογθῖο Π δὶ δὲ Ρα- 

ΑΡΟΓΟΘΕΤΙΟΙΒ. 

{ν15. 
13. 51 νϑγῸ δ]του! πος ᾿ρϑιιηὴ ἀτιδιι [ΘΠ] ΘΓ. ]Ο 

ἀϊεξαχα. υἹάθίαν., σοπϑιθυθὲ 0.56 5ΘΟΙΠΠῚ 5. ἘΠ ΠῚ 

γΘγι πὴ πος 511 ἃΠ [αἰϑιιηι. 51 ῬΓΙΤ5.. 6] Π5Π|0 61} ἃῖι- 
5115 οαἱρα σαγθὲ ΡΡΟΡΥΙΟ ᾿Ἰδέϊι58. ΠΟΠΉ ηἶ5. ἢ 1010.) 
Φαδπάοαυϊθπη Π1}1] τϑυτιπ ὙΘΓΆΓΙΙ ΠῚ . Φποα 510 
«υϊάδηι ᾿οπηροῦο δἰ τηοάο ἀἸοῖ ταν, πα ο 6 ΟΠ] ρα 

Ροίοϑε. 51 νϑῦὸ [Ἀ]ϑιιπὶ δῖ, 5ιιπηη]ὰ ΓΟ ΘοῖΟ ΠΘΟ65- 
511αἴ8 ΘΥῚ, αὶ απο 115 {τι αἸχὶ ΘΟ ἢ ΓΆΡ ΠῚ δϑῖ, γὸ- 

ΤΠ] Ραςθπλις. Ηθς Ὑ61Ὸ δϑῖ, ΕἼ] ΠῚ σ᾿ ΘΠ ἔπ} 6556 

οἴη ἃπίθα θχϑιϑίογει, ἰἸά {ιοα ποπ 50}11π| ἈΠ)511- 

αἰ 5. γ 6] Ὀ] ΒΡ μ180., 564 Θ ΓΔ} 511Π} 0186. ΠῚ 

Ροΐθϑε ΠΟ 6556 [α{ϊ[{15. Β 65 ΘΠ ΠῚ Πτι8 65:, αυϊὰ 
{2650 Οριι5 πα θ6ὲ σοπθυ 06, Πἰδὶ δα Θ᾽ ΠΗ] {π|6}1-- 
ΠΟΙ Δ]ἸΟ 7115 ἈΠ ΓΘ ΡῚτι5. Γ6Ὶ ΓΡΑΠΒ[Ὁ ΠΊΘΓμ Ππχ τα γ6-- 

Χαππ ἀΠἰμ ἃἰα νι Παςαγᾶτη 3 τις 4] 461} γϑγὸ ἤθνὶ 

αἴοὶ ροβϑιιηξ οἴιπὶ Θχϑιβίαη αι βιιηΐ., ΠΟῚ ἀιι θη 

Θχϑιϑίαμε θὰ {πιῶ ἤπιπε. Ἐϊοπὶπὶ ΠΟΙ δ 56 ΠῚ ἢ 
ΠΟΙ 5ἴ4 πὶ ἰρ56 εϑὲ ΠΌηΟ., Ποήπ6 ἰὰρὶ5 ἀοπηιι5 : 
ἢξ αὐιΐθπὶ ἰαπέθπι {Ππ| φυϊάθιη ΠΟπιΟ., ΠΪο γΘ1Ὸ 
ἀοπῖιι5. 51. γΘῸ πππιπὶ ΠΟ δὲ θογῖηι {ιθιι5 
ἀϑϑ τ] ανὶ ΕἾΠῚ σο που ΟΠ 6 ΠῚ ΟΠ τ Θϑὲ Ρ ϊ551-- 
ΤΠ 5 ΟἸ ΠῚ ΠΟῚ 511 ὈΥΪπ5.. ἰἀπηάθι ἰἀμηθη αἰ 
Παπεί ποη δηΐπ ἢ θυ] ἀϊοὶ ροίεϑὲ 44 ἀπίθα ορατ: 
ΟΕ] αβμη ἢ {τι8650. τηϑάἸοῖπᾶπη Δα πη6ὲ., «αὶ ΕἸ- 
Ἰπι πη οὐ ἃ Πὲθ Θαϑιοῦῖ., ἀἴο1Ὲ σΘ ἢ ΠῚ ΠῚ 6556 ἢ 5] 

Θηΐπη ἀΠἴθ ΘΟ ΠΡ [ΠΟ Π6ΠῚ ΘΡαΐ, ογαΐ πς]π|6 ἴπ56- 

ΠΪτπ|5. 
τ΄. γδυιηι νϑιπϑία γθοῖθ Πα θθὲ οοηίθϑϑῖο, ψαοά 

ὨΪΠ1 ρναίθυ Τλδῖιπὶ δϊῖ ποθ πῖτιπη. ΑἸ ἸρΊταν γὸ- 

οϑάδηϊ 8}0 1}1ὰ σο [Ἔβϑίο πο, οἱ ΔἸ πα αι ΡΥ ρΡα ΠΕ 
ἢ τούτοις ἐμμέ ἔνοντες βεσραιτείσθωσαν λέγειν ὄντα ἐν 4ποὰ 51} ἰπβθμ ει : Υ6] 51 πῃ δουθρο 111 ΘΟ Πι πεῖς 

γεγεννῆσθαι τὸν Υἱόν - ἐπεὶ μηδὲ συγχωρεῖ τοῦ υἱοῦ 
καὶ τοῦ γεννήματος ἣ προσηγορία πρὸς τὴν ἀγέννη- 

τον. Πᾶσα γὰρ γένοιτο σύγχυσις ὀνομάτων τε χαὶ 

πρσίεστων 5 τας μὲν οὐσίας οὔσης τε χαὶ λεγομέ- 

γῆς ἀγεννήτου, ἐπεισαγομένης δὲ τῷ λόγῳ πάλιν 

ἑτέρας, εἶτα ταύτης ἸΕΣΣ ΕΙς ὀνομαζομένης, γιοῦ 

τε μὴ γεννηθέντος κατ᾽ αὐτοὺς, καὶ Πατρὸς μὴ 

1 Β.51]. ἡ. 216, Β, εἰ 248,6. 

ΤΟΝ: 1 

Δ ψοίθης, ὀάνθαπ ἴῃ ΡΟΚΙΘυ ΠΏ ἰΐὰ Ιοπ., φαοά ΕἸ-- 
Ἰππι5. οὰπι ἀπίθα [θυ] Ὲ, σ ΘΠ] Ει15 518: 4αϊὰ ΠΠΠ δ ρὸ- 

ΠΙΠΪΠ5 ΔρΡΡΟΙ] το Πποπ ἸΠσν “τι ἀπιιπ οἵ ᾿ θη 
5] Θοἴτ πη οὶ ΔΡΡΘΙ] ΠΟ πΘ ᾿Πσθη ΕἸ. ϑιι πη Πηἃ 
Θηΐπι δὲ ΘΧ τ Θ ΠΊὰ σΟΠ 510. ΟΥΙΡῚ μοἴθϑὲ ἕδη ΠΟΠῚΪ-- 

ΠῚ] 118 Δ ΓΘΓΊΙΠῚ » 51 ΟἿ τ Πὰ ΤΘΥΘΓὰ 5 οἱ ἀϊοα- 

[ἀν οϑϑθητία ἱπσθ τα Ὑγ ΓΟ 061 418 ᾿γθοίθυ 1]-- 

5. ΒαβΊΠ 5 ρὰρ. 248, Ὁ. 
9 Βα51]. ἡ. 253, Ε. 

δῦ 
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Ἰατα ᾿π ΓΟ ιιοαῖα. , Ροϑίθαηιθ προ πο ηϊᾳ ΠΟΙΪ- 

ποίιν, ΕΠ 5 ἀπ 6 ΠῚ. ΠΟ 511 σϑηἰίι5. Πιχία Ἰρ5ο- 

ΓᾺΙΠῚ 56 ῃ ΘΠ Δ}. ΠΟΙ 16 ῬάΙΟῚ σΘπθυαν ου ἔς ΠΟΠῚΪ - 

Π6 ἴθπτι5.. 51 4146 ΠῚ ΠῸΠ δχϑιϑίας σϑηϊειβ : ργῶ- 
τΘΡ τι ΠΏ Πἰδὶ {{||5. Σιχ τα. τυ τυ 5ΘΥ ΠΊΟΠΘΙῊ 5 Πλᾶ- 

ΠππΠὶ ΠλΪΠτ15. Πα] ΟἸΙΓΆΠ5. ΤΠΔ]ΟΥἹ. ΘΧΟΟΘΙ ΓΑ ΡΣ 

ΑἸ πὰπὶ ΘΘΠΘΥΔΙΟΠΘΏΙ 5» Ὧ1|88 ἔα Ρ6Ὶ υισμηθπία- 
ΠΟπΘπΙ., ἅπΐ {γα πϑπλατα ΠΟ π θη}. ἘΠ᾿ ποάτιθ ᾿ος 
το ἀο ρυδοῖθυ ὁπηηΐα ἅ]1ὰ ΡΓΌΡΘ. γδΙ ΘΟἸ Πα ρϑίαν : 
Ῥτορίθυθα (04 5ἱ 4α ἃ ἀυιστηθ Π ΘΕ 11, ΠΘΟΘ556 51}, 

τς αὐοΐανῖο Π 710. ΘΧΊΘ ΠΟ Δασηηθπ ἢ σαρίδί. 

{Ππ66 σῖτα ροίθυὶτ 6556 1 δ άϊο, 5ῖνθ Δ «ποὰ 

ΔΡΡοβίτιμνν ΘΘῃ5 ΘΕ)". Πἰδὶ ΔΙΊ ΑἸ} ῬΥῖτι5 5.}}}- 
7δοιῖ Ἰοοο ροπᾶμηι59" ΑἸ 5] γ85 1τὰ 56 Πα λθῖ, πὸ- 
0556 [ἘΘΡῚ ΓΘΧΟΟσ ἔα 6 πλα]τὰ, {1186 51111ΠῚ 6556 [ἢ 56- 

τη Βα Ρθηΐ θυ πσοπῖζα βιιητν τ ἀπαπὴ {Ππ|| ρον θοῖθ 

ΘΟΠΊΡΙΘα πε. 51 γΘΙῸ δυσ πη η τα ΠΠΠπ|6| ἀοοΘ 1 οχ 

Αἰϊατια γ6 4185 ΠῸΠ δϑῖ , ἘΠΡῸΠῚ {π|2650. Ρ ξθσίαξ 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΙΌΜ 

σοπἤτουῖ,, ἃη {πο ποη ἔμ, 1 σἴσηὶ ἀθονθῖο 
1ΠΠ|π|5 αὶ ἃ ργοάιχῖῖ, ἀπ νΘΓῸ ἴσθι 6, Θσβο ΠΕ Δ 

ΠΟΠβίαγο δχ οπίο δὲ ΠΟῚ δηΐδ., 56ῖ1 οχ στὸ δ]! ]τιἃ 

{80 ὁ5ὲ νδὶ [Ὁ], δὲ ΠΟῚ 658 γ6] πο [τ Ὁ Βδίαιια 

ρα πηυ τα 1. ΠαΠ]}ὰ 16 οχϑιβίθπίθ ἴῃ αιια πὶ ρΟϑ51} 

{τα πϑπλιτασὶ, Πα ΠΘΠλτὰ Οἱ} ΠΘΟΘΒβαυΙΟ ἴῃ (ἃ πο α 

ποι 65. ΕἸ φιομπιοίο Ἤτιᾶ 50 ΠΟῊ 51 510] }4τ|πη}., Π6 

ἀϊσαπιιδ ἱπυρῖπιαι, ΑΓ Πγ παν 1ἃ αοὰ δϑῖ, ἃ} 1556 

ἴπ ἁἰϊαυὰ αιοὰ ποπ 5193 ΤΠ|Ὸ ΨΘΓῸ ΘΟΠΥΘΠΪ ΘΠ 5 

δϑζ τοῦ τἶδϑα δὲ ἀθ]θοῖα ᾿ππμπο ἴοα Πὰς 56} ΕΠ {1 δὰ 

Ροεῖτι5. ᾿πϑαπΐα, ἀθθῖτα Ἰποάοβεῖα 14 «πιο ψϑυῖιπὶ 

εϑὶ δοσθρίθειν. 

τῦ. ον ᾿ἰ ΠΟΙΏΪΠΟ5. ποὸὴ νἱάδθπε ἢΐβοο εἴ 

Ιοπσθ ΘΠ Εν 115. ἀΡϑα ΡἸτ τ} 115. 6556 56 ΟΡ ποχίοβ, 

ΠΘΩῈ6 ΠΟΒ Π|5ἴ8 ἴπ ΟΥη6 ἢ. ἀιι οῖδθ ἃ6 Ῥ οθβειηι- 

το ἢῖ5 τη υ τ ἁάπιοονθ, 5θἀ ἴρ505 56 Π|6 8 ἰμιρῖο- 

ται ἀσοιιβα θ. ΝῸΒ γ61]Ὸ πὶ [}15 4185 Οἰ᾿η] ἃ 58 ΠΟ ΕΒ 

Ῥδιθιι5., δὲ πππο ἃ ΠΟΡΪ5 ἀδιποπβίγαϊα,, ρθουν πιὰ-- 

ΠΘηπιιβ : δὲ οαπὶ ΠΘτι6 ϑϑβθητὶα Τ)οὶ δά μηταὶ σ6-- 
ΠΟΙᾺ ΠΟΠΘΠ]. τἰροΐθ 411 εϑὲ ᾿ηϑθηϊΐα, ΠΟ τ6 

αἰδιαμείδμι , ἅττ ρα ΡΠ ΟΠΘΠῚ, 51 4] 46 πὴ} οϑὲ ἱποοῦ- 

ΤᾺ ΡΕΙΡ1Π15. : σα πη τ16 πῸ]]ἃ ἃ]1ὰ ἀν μοβϑὶς δὰ ΕἾΠῚ 
ΒΘ ΠΟ ΠΟ ΠΘ ΠῚ, ἀἸοἸ πη115 ΕἼ Πττη Θ᾿ ΘΏ {111} 6556. ΟἴαΠῚ 

Δηΐθαᾷ ΠῸΠ ΘΧβίβίονθι : ΠῸῚ Πποα ΘΟΠΙΠΊΙΠΘΠῚ 

[Ἀοϊαπιι5. Θϑϑθη πὴ {ΠΠ| ΘΠ Εἰ ΠῚ 115. {πὲ 46 
μἰΠ11ο [αοία πὶ ( 5] απ! θη ΠῸΠ δϑὲ θϑβθητία Ἰά 
“πο ποῆ δβι), 564 6715. 4πὶ ἴδοι ἀδογθῖο βθὶι 

δϑηϊθηπα, ἀπη} αἰ δ θπτατ ΟΠ πὶ 115 γι τι5 ἀ6- 

Πηϊ δ τη Ἀ55 Σ ΠΔΠΉ1Ι5.. ᾿ρ51 [α πία πη Ὀγ 0 }115. οὐ ηἶ-- 

Ῥι5 Θχοθ θη ταπη {ὙΠ} ] Π1115,. Φαπίατη. ἡ Ἐπ 
ορίσθπι μα θοῦΘ Πθοθθ56 δϑὲ 8. ῬΓΟΡΓΙ5 Πτι85 

᾿ Βα τις μὰ ας. 258, Ο, καὶ πάλαι. 

ς ἿΝ 

Ω 

Ρ ὃ 

. ΒΑΒΠΠῚ ΜΆΘΝΙ. 

΄,ὔ ΄ λ ι “Δ 
γεννήσαντος, ὀνόυατα, εἴγε αἡ γεννηθεὶς ἦν. Πλὴν 

᾿ πὸ 
εἶ μή τις, χατὰ τὸν λόγον, καχὸν χαχῷ ἰώμενος, 

μείζον! τὸ ἔλαττον, αὐξητιχὴν ἢ μεταδλητικὴν ἐ ἐπι- 

ἔσιν, πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις μήτ᾿ ἐχεῖ- 

λογ σαμΣνοοῚ ὡς εἴτε αὐξάνοι τι, προσθήκῃ 

θεν αὐξήσειεν ἄν. Πόθεν οὖν τὸ τ 

Ἀλλὰ 
Ξ . 
ὄντα εἰς συμ.- 

τινος τῶν ἔξ “1 -- 

ἌΉΕΞ 
τεθὲν, εἰ μὴ χα ταδὶ ὑποθοίμεθα ; 

ΝΥ 

ὶ 
τοῦτο, πολλὰ τὰ χαὶ ἀγέννητ 

ἑ δυο κδίον, Εἰ δ᾽ ἐχ τοῦ μὴ ἑνὸς ἐπ χε το πλήρωσιν 
᾿ ; ΕΣ: 
ὄντος ἣ αὔξησις, πότ Ἔρον ἄμεινον ὁμολογεῖ ἵν πᾶν μὴ 

᾿ 
ὃν γεγεννῆσθαι ὙΕΙΟῚ τοῦ παραγαγόντος ᾽ ἢ οσὖν- 

θετον λέγειν τὴν οὐσίαν ἐξ χαὶ 

Εἴτε 

ὄντος 

ὄντος εἰς ὃ μεταύλη- 

μὴ ὄντος; 

μεταδάλοιτο, μηδενὸς 
ξ ἀνάγκης μεταδληθήσεται. Καὶ ν ᾿ 

ἰς το μὴ ὃν ἐξ 

δ ἐγ γὰὶ 

εὔηθες, ἵνα μὴ λέγωμεν ἀσεδὲς, τὸ ὃν εἷς 
ς , " ΝΜ ; τε 

τὸ μὴ ὃν Ὁ ΚΕ Στ ς λέγειν ; δέον ἀφεμένους τῆς 

ἀμέτρου τα δὲ μᾶλλον, σω- 

τῶν ἀτοπίαις χοι λὰξ ἐν μοὶ σφᾶς αὐτοὺς, 
δὴ εὐϑι, ΓΑ 

τόλμης εὐθύναις δικαίως ὑπαγον το . ἀλλ᾽ 

ἑαυτοὺς ἀξεξείας ἐγκλήμασιν. Ἡμεῖς δὲ τοῖς ὃπό τε 

τῶν ἁγίων ᾿ἱ πάλαι, χαὶ νῦν ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἀπο- 

Ο7 δεδει γϑέε ἕνοις ἐμμένοντες, μήτε τῆς ς οὐσίας τοῦ Θεοῦ 
ἘΣ ΑῊΣ 

προσιεμένης γέννησιν, ὡς ἀγεννήτου, ητε διάστα- 
ἐκπ ον Ἐπ ΠΚΥΧΣΈΞΕΝ 

σιν ἢ μερισμὸν ὡς ἀφθάρτου, μήτε μὴν ἑτέρας τινὸς 
δν ἐν γε- 

5 Νὰ τι Ἔπλευ - 
γεννῆσθαι τὸν Υἱόν. " Οὐ χοινοποιοῦμεν οὐδὲ τοῦ 

ἈἸ ὦ 
μὴ οντὰ φαμ. 

,΄ 3 “-ω , 

ὑποχειμένης εἰς Υἱοῦ γέννησιν, 

- ᾿ ἘΣ ᾿ ν 3 ΜῈ 3. 
Μονογενοῦς τὴν οὐσίαν πρὸς τὰ ἐχ μὴ ὄντων γενό- 

Ξ Ἂ 1 3 ᾽ ΞΕ λ Ἄς ΠΝ ΤΊ ΡΥ ΚΟ ΝΣ, ,͵ 

μενα, ἐπείπερ οὐχ οὐσία τὸ μὴ ὄν. “Γῇ ὃε τοῦ ποιή- 
΄ ᾿ Ἂ }} - - , 

σαντος γνώμη τὴν διαφορὰν τοῖς πᾶσιν δριζόμενοι, 
΄ ἘΕΤΚΑ ἀρ να σα τὰ “ ἊΨ; Η τοσαύτην αὐτῷ νέμομεν ὑπεροχὴν, ὅσην ἔχειν ἀναγ- 

- - -" , Ν , 

χαῖον τῶν ἰδίων ποιημάτων τὸν ποιητήν. Πάντα 
-Ὁ- - ᾿ ΝΥ , ΄' 

γὰρ δι’ αὐτοῦ γεγενῆσθαι χατὰ τὸν μαχάριον Ἴωάν- 
Ξ " ΞΞ 

γὴν διιολογοῦμεν , συναπογεννηθείσης ἄνωθεν αὐτῷ 

τῆς δὶ χῇ- δυνάμεως, ὥστ᾽ εἶναι Θεὸν μονο- τῆς δημιουργιχῆς δυνάμεως, ὥστ᾽ εἰν ξὸν μὸ 
τῶν δι᾽ αὐτοῦ ξι - ι ν. 

γξνη πάντων τῶν μετ᾽ αὐτὸν χαὶ 

3. Βα5}}. ρας. 255, Α. 



ΕΥὔΝΟΜΙῚΙ ΠΡΕΒ ΑΡΟΠΟΘΕΤΙΟῦΞΒ, 

γενομένων. Μόνος γὰρ τῇ τοῦ ἀγεννήτου δυνάμει 

γεννηθεὶς χαὶ χτισθεὶς, τελειότατος γέγονεν ὑπουρ- 

γὸς 5 πρὸς πᾶσαν δημιουργίαν χαὶ γνώμην τοῦ 

Πατρός. 

Εἰ δ᾽ ὅτι Πατὴρ χαὶ Υἱὸς, διὰ τοῦτο ἀνθρωπίνην 

χαὶ σωματιχὴν χρὴ τὴν γέννησιν ἐννοεῖν, κἀκ τῶν 

ἐν ἀνθρώποις γεννήσεων ἀναγομένους, τοῖς τῆς με- 

τουσίας ὀνόμασι χαὶ πάθεσιν ὑπάγειν τὸν Θεὸν Ἅ, 

ἐπειδὴ χαὶ δημιουργὸς ὃ Θεὸς, ὕλην ὑποδάλλειν 

δεῖ πρὸς γένεσιν τῶν δεδημιουργημένων χατὰ τὴν 

“Ἑλληνικὴν πλάνην. Ὁ γὰρ ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας γεν- 

νῶν ἄνθρωπος οὐχ ἂν ὕλης χωρὶς δημιουργήσειεν. 

Εἰ δὲ τοῦτο παραιτοῖντο, μηδὲν τῆς τῶν ὀνομάτων 

φροντίζοντες προφορᾶς, τὴν δὲ τῷ Θεῷ περιπί- 

πτουσὰν ἔννοιαν διασώζοντες ἐπιτρέποιεν ἐξουσίᾳ 

μόνῃ δημιουργεῖν, πῶς ἂν ἔχοι χώραν τὸ τῆς μετου- 

σίας πάθος ἐπὶ Θεοῦ διὰ τὴν τοῦ Πατρὸς προσηγο- 

ρίαν ;Γΐς γὰρ οὐκ ἂν δμολογήσειε τῶν εὐφρονούντων, 

ὅτι τῶν ὀνομάτων τὰ μὲν κατὰ τὴν ἐχφώνησιν χαὶ 

προφορὰν τὴν χοινωνίαν ἔχει μόνον, οὐχ ἔτι δὲ χα- 

τὰ τὴν σημασίαν : Ὥς ὀφθαλμὸς ἐπί τε ἀνθρώπου 

χαὶ Θεοῦ λεγόμενος " τοῦ μὲν γὰρ σημαίνει τι μέρος, 

τοῦ δὲ ποτὲ μὲν ἀντίληψιν χαὶ φυλαχὴν τῶν δι- 

χαίων, ποτὲ δὲ τὴν τῶν πραττομένων γνῶσιν. 

Τὰ δὲ πολλὰ, χατὰ τὴν ἐχφώνησιν χεχωρισμένα, 
τὴν αὐτὴν ἔχει σημασίαν, ὡς τὸ ὃν, χαὶ μόνος ἀλη- 
θινὸς Θεός. Οὐχοῦν οὐδὲ ὅταν λέγηται Πατὴρ, κοι- 

νὴν ἐννοεῖν χρὴ πρὸς ἀνθρώπους τὴν ἐνέργειαν, 

ἐπ᾽ ἀμφοῖν συνεπινοοῦντας ταύτη ῥεῦσιν ἢ πάθος, 

ἐπείπερ ἣ ὑέν ἐστιν ἀπαθὴς, ἣ δὲ μετὰ πάθους. 

Οὐδὲ ὅταν λέγηται Πνεῦμα, χοινὴν ἔχει πρὸς τὰ 
λεγόμενα πνεύματα τὴν φύσιν. ᾿1ὴν πᾶσι δὲ τὸ ἀνά- 

λογον σώζοντας, ' μήτε τὸν Υἱὸν ἀκούοντας ποίημα 

δυσχεραίνειν, ὡς χοινοποιουμένης πάντως καὶ τῆς 

οὐσίας ὑπὸ τῆς τῶν ὀνομάτων χοινωνίας. Ὁ μὲν 

γάρ ἐστιν ἀγεννήτου καὶ ἀποιήτου γέννημα χαὶ 

ποίημα" οὐρανὸς δὲ χαὶ ἄγγελοι, χαὶ πᾶν ὅπερ ἐστὶν 

3. Βα5}1. ρᾶσ. 255, Ὁ, 256, Ὁ. 

4 ΒΆβ,]1ι5 0. 251, Ὁ, 359, ἢ. 
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[δοῖε ρου ρι5. Ετθηΐην οὐ πὰ ΡΘΥ ἰρβῖιπι [λοῖὰ 
6556. βϑοιιπάπηι ᾿ϑαΐιπι ΤΟλΠΠΘ πὶ ΘΟΠ  ΓΘΙ11", 

Ε΄ σοηρθηϊία 50 Π1θὲ ᾿ρϑὶ ἃ] ᾿Π1Π0 ονθα πα] [ἀοα]ταῖθ : 

ας τὰ 51} Τθιι5 πη]  ὨΪπ|5.,. ὑΘϑρθοῖι. ΟΠ ΠΕ] 

ΘΑΡΊΙΠῚ ῬΘΡῚΠ) (1188. ΡΟϑ ἸΡ5111 ΘΓ ῬΘΥ Ἰρϑῖιηι [ἀοἴα: 
5ι1η1. (ἢ ΘΠ 056. 5015 ᾿ΠΡΘ ΠῚ ροϊθητα 56- 
ΗΪτι5. δἰ, δὲ οὐθαῖτθ. ρου [ΘΟ 55: Πλ115.. Πῖπο πηϊ-π- 

Πἰβίθι [αἰ 1 τοῖα ΟΡ Θ ΠΟ ΠΟ δὲ ἀθογοῖο Ρα 5 ρον- 

Ποϊοπάο. 

τθ. 851 νϑῦὸ ἰἦθο, «υῖα Ῥαΐον οἱ ΕἼ ΠΠπι5 γοσδηττι}", 

ΡΙΟΡίοΡθἃ [απ] ΠΑ ΠῚ οἱ ΘΟΥΡΟΡΆΪΘΠῚ ΘΘΠΟΓΆΓΠΟΠΘΙΝ 

Θρουίθι σοποίρεν, δὲ [τὰ ἀθ δὰ φοβαγθ, δὲ 58}-- 
ἀπιοία. γαϊίοπθ ὃχ 115. {πὸ 10 ΠΟΠ ΜΠ} 15. ἤπιης 
ΟΡΘΥΊ]Πε15., ΓΡ 5 ΠῚ ΓΔ ΠΟ ΠΪ5. ΠΟΙΉΙ ΠῚ] 115. δὲ ρα βϑῖο- 
Πἰθτι5 Πλδαιμη 51] 1 Οθ 65 5᾽ α θη ἀιι τι6 ρθουν 

Τοῖι5., ΟΡουίοι πῸ5 1ΠΠ] 5:0} 5ΓΘ ΠΟ Ρ 6 Π] αἰ ΘυἸ Δ ΠῚ 5 τ 

ΟΡΘΡὰ, “τα [ἀοἱῖ, Θνθητιηι Ο ΓΘο απ} 116. Θ᾽ 1111} 

50. Δ η ἔιι", {πἰ Οὐ σου δδὲ ουρον. ἨΌΠΊΟ ΘΠΪΠῚ 
4 6Χχ ῬΡΟρυῖα σἰσηϊε ΘΒΒΘΠΓἃ ,. ΠΟῚ 58ΠῸ 4|4-- 
«πᾶ τὴ 5 ἸἸΧΘΡῚΓ 51 πὸ πηδῖουῖα. Οτοα 51 πος ἀϊσουθ 

γΘοιβαυ π , ΠΟΠΊΪΠ.1η} Θ᾽ οι 0 6. Π1Π1] ΟΠ] ηἶΠῸ 

σα Πΐθ5., 514π|6. 1] ΟΠ Ϊ Πιι5 ϑουναία νϑυϊατο α1- 
δ3ή, σῃδο 6 Π)6ο ΠΟΙΙΟΠΪ5 ἃΓ τιον ηΐ 5011 αἰ νἱ πε Ρο- 
Ἁ : ΣΥΉΡΗΝΣΣ 

τοη το οΡΘα Πα ϊ ΟΠ οΙτιπι δὲ [οι] τἀ θη : (πομλθ 0 

4{|6550 Ἰοοιιπι ἢ] 6 "6 ἴῃ Π.60 ροίθυϊε ράϑϑῖο ἔΡὰ Π5- 
51: 518 {1 {1015 Θὲ ΡΥ ΠΟΙ ΠΟ ΠΪ5. Θϑϑθη δ, Ρ᾽Ὸ-- 
Ρίδυ ἀρρϑ!!αιοπθπι Ρα 59 ΕΘ υι 5. ΘΠ ΘΟΡΙΙΠῚ 
4{ὶ γϑοῖθ βθῃττηῦ, ϑδ πᾶν 811Πη1 τηθηΐθ, αἰ ον 

Ῥοῖθϑε, {ιοα {περ Ἀπ| ΠΟΠλΪΠὰ [8 [11Π} (πᾶ ἀ 1} 
Πα 6 πῈ ΘΟΠΊΠ. ΠΟ ΠΘἢ γαῖ Π6. ΡΡΌΠιΙ ΓΔΕ] ΟΠ 5 

οἱ δἱοαυπιοηὶβ., ΠΟ δτιΐθιη “τοδὶ 5 5 η]Π Δ Π0- 
ποπηὶ ἢ {Π1 Θου τι5., 4πἰ 46 ποιηΐπθ δὲ Π)6ὸ ἀϊοί τιν, 

115. φυϊάθην. ρᾶγίθιιι. Παλπηλπι ποίαϊ, Πα ]π|5 

γΘΡῸ ᾿πτον τι} ἃ Χ ΠΠπ 1} 5 Οἵ οαβ ἸΔῈ {π|5 ΓΟ ὙἸ1 15, 
ΠΟ ΠΠΙΙΠΊ Δ: 1058) ΠΟΙ ΕΔ} ΘΟΡΙΙΠῚ ατι85 ἀσιιη- 
ἴπ. 

17. ΜΙ] νΘΡῸ  οτιπὶ πᾶσ πδη) Πα θοαπὲ, {πὰ πο 
ΡΓΟΠΙΙΠΟΙ ΠΕ), Ἰδοῦ ρα ΠΕ ΠῚ, ΘΑ 6} [Δ ΠΊΘΠ. 

ΟΕ ΠΕ ΠῚ 51 ΠΟ Δ ΟΠ ΘΙ 5 τ ΘΠ5., Θ᾽ 5011π|5 ψΘΡτ5 

Ποῖ. Ενρο πΘίτι6 5] {πᾶ πάο Ραΐθι ΠΟΙ ΠΟΘΙ", 

Β ἴδει [ἃ] 6 ΘΟΠΟΙΡΘΓΘ τηθηἴ6 ΟΡ ΠΟ ΠΘηι ε6-- 

ῬΘηλτιθ., {185 ΘΟΠΊΠΉ 1115 ᾿ρ51 511 οὐαπὴ οι  ΠΙΠῖ15., 
τιῦ 51 πλ1}} τ θ᾿ 4τι6. πὰς γα ΓΟ Π6 Πυχιιμ ἅτ ρὰ5- 
5] ΠΟΙ ΠΊΘΠἴΘ ρῚ ΓΘ Π1115. ΘΙ αα] θη ΟΡ Δ Ε10 ἀϊνῖπα 
ΠῚΠ]1 Ῥασβίο] ἀπ Δ ΓΘΟΙ ΟΠ] οϑὲ ΟΡ ποχία,, Ποιηϊ-- 

ἨὉΠῚ ΔΘ} {1 οἴ ΠΔ Ρα5510Π6 : {8 ᾿ρια5ϑί 0 η6 ον. 
᾿ιδθς οἴιπ 11 οϑῖ. Νϑάιιθ δὶ Ζιιαπο ποιη! πο ιι" 

ΒΡ ΑἸ τ15., 5ἴδ τ π| ΡΥ ΟΡ ΓΘΥΘα σΟΠΠΠΘΠΊ Πα 6ὲ πὰ - 

{ἔπ γα ΠῈ ΟἸἢ Δ}115. ἴδ. 5ΡῚΡΙΓπ|5. ἀρ ρΟΠ] πεῖν, Τπ 

᾿ ΒΆΡΗ 5 ρας, 261, Β. 
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Ομ. Π 115. ἀπ ΓΘ ἢ} ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟ. ΤΠ τ} Οἵ ἀΠΔ] ΟΣ Δ 

ΛΔ ΠΟΠΙ Θὲ ἀπ] οι 4116. ΠΑ ΓΙ 85 ΘΟΠΒΘΠ ΓΔ ΠΘΑΠῚ 561- 

νὰ ΡΟ, ΠΘΙ[16 δἔατηι ᾿ΠἸσ παν}, οὐτπὶ ΕἸ] απ ογθα- 
{8 Π] 6556 ΔΙΙ ΠΠ1115 5 (118 5] ΠΟ Δ  ΠῚ1} ΘΠ] ν Οσα 0 
᾿ρ58 Π} ῬΥΟΥ̓5115. ΘΘΒΘΠ ΓΙ ΠΟΙ ΠΘ ἢ θα ήδι. 
ΕἸ] τι5. ΘηΪ ΠῚ Θδι ᾿πσθηἱ Θὲ ΠΟ [Δο1] σοΠΙπΊθη οἱ 

ΟΡι5.. (δ τ) νΘΡῸ οἱ ΔηΠσο] 1. δὲ αι! οδὲ 
ῬλδοΊθυθα ΟΡ ΘΑ ΠΓΑΥΊΙΠῚ 7. ἢΠ11}115 ΟΡΘΡῚ5 51Π| ΟΡΘΡὰ. 
Ῥιδθοορίο Ῥαιγ 5. ΡῸΥ Ἰρϑι [ἀοῖὰ. 516 Θηΐμ βου ]- 

ΡῬὕμν 5. διὰ ΟΠ 1: γουϊα5.,. δὲ ἰρϑαθ ἃ Οπιπὶ 
τηθ πλοῖο δα υἴορ ἔδοῖαθ ΘΟ ΒΟΥ γ αν ΡΟΙΘυΠΐ , ΟἸμΠῚ 

ν᾽ !τοοι 11 ἀθ ΕἾΠΟ ργοπιιποῖθητ,, πο [Ἀοπνὰ 

511 Θὲ ΘΘΗΪΠΊΘΗ : ᾿ΓρΙουθα πι6 Πθο ρᾶοίο, ἃ 5815 
γ ἈΠ ΟΟΙ ΠΑ ΤΙ ΟΠΙ 15 ποθὴ 6 θοῖθηλ5., ἀτπηὶ ν 6] σοι 

ΠΘΊτι6 α}}5 Π)60 ῬΑΡΓ65. ἀ ΓΕ Ι] α] Πλτ15. : ΠΘΉ 16 Ἰρϑὶ 
ἃ ΘΘΠΘΡΔΓΠΟΠΘΙΠῚ ΘΙ ΌΡΥΪΔ ΠῚ} ΘΘ5ΘΠΠ Δ Π1.. ἀ ογρα- 

ΤΟ ΠΘ ΠῚ νΘΙῸ ΠΠΔΓΘΙ ΙΔ ΠῚ 511} 10} Πλ115.. τιπ (16 Θχ ἰδίου 

5016. ποι πὴ ΕΠ ΠΓορθητα. 

ιὃ. 51. νϑΡῸ Ἰ)θι5., πϑήτιθ ἄτη σοπθιαΐ, 46 
ΡΓΟΡεΙα, διὰ Παρὰ σΘΠἰ0. «αι πὴ ̓π ΡΘΕ 

ἸλΟ ΠΝ ΠῚ 11} ΤΟ Ὁ. ἸΠΟΘ [115 ΘΉΪ ΠῚ 65}  ΠΟΊ16 ἄτι] 

ογοαῖ, πα το να ἱπ Πσ θὲ, προῖο αὶ Π.}1ὰ γ6 Ορτιβ 

Ἰνὰ 6, οἵ ροΙΘ 5 651 Σ ΟΠ ΠἾΠῸ ΧΑ ΓΟΠΘ ΠῚ ΠΕ] Δ ΠῚ 

Πα} 56... φαοα ΕἸΠ τιν ογθα αν απη ἐἰοὶ πο]ιπι. Ἐκ 

Π15. βᾷπὸ δὲ δ] ιβιηοαὶ 1115. ΟἹ ΠῚ ΤΠ Δ Π] [Ὀ5 [ΠῚ 5. 

ἴμγὺ ἃν υβα ἢ Οὐ] Ὁ] 4 τπὰ5] ἀθηηοπϑινατοπο 4ὁ- 
ὁθαπίιι.. ΠΟ ἘΠ ν 15. 5  σἨΠΠἸοΔ ΙΟ ΠῸ5. νυ} 5. 6556 
σοςο δ η1ὰ5.,. ΠΟήτι6. Ιου Πα πἰὰ5. 6556. ΓῸ5. διὰ 

πδίανα αἰ ΘΠ 65. : 5] οὔϊ5. ἀσιΐθιη. ΓΘ θτι5 ἀσοιι- 
γατα σΟΠϑ ἀδυδτοπθ ΔΒ] ῖτα ἀρίαβ., ΘΟΠν ΟΠΙ ΘΠ 65 

οἵ ῬΡΟρΥΪα5. 5 σ ἢ ΠΟ τΊΟ Π65. 6556 ἈΡ}]]οα πιίας : 51-- 
ἀυϊάθηι Πατι ὰ ΓΘΡΙΙΠῚ ΠΟ ᾿ρ 585 5661] νΟΟ65 5016 1, 

561 ΠδΟΟΘ556 6δὲ τ| νοοῖ νΆ]ον" ἅΡ16 οἱ οοῆνο- 

ΠἰΘ ΓΟ ΤΟ τ5 ᾿πδτιιν. Οὐ] ραν θυ 58 πὸ “15 ΠῸΠ 
Ῥάνιιμι Θεά ΘῸ5 5 4 αι οπι ΕἸ] Πτιμ ΡΥ ΠΟ ΠῚ 

δὲ [δοιὰ η} 6556 ῬΘ βιιαϑὶ 517. Β᾽ ΠηΠ] 16 ἴησα- 
Ὠἰταη Θὲ ἱπουθαῦα τι Πλθιι πὰ [ΓΘ παι" : γϑυπὶ ρΡὸ- 

5ΓΟΥΙΟΥ ΠῚ ἀΒΒΘΡ ΓΟ ΠΤ} ἀΟΟΘΘΒΙΟΠ6 οἱ ΘΧϑ  πδῖοπὸ 

11 {πᾶπὶ [ἀοίτηὶ ΓΆΠΟΠΘ. Θϑϑθητῖαθ., ἢἴδοθ 5115 

ῬΥΪΟΥ θτι5. ΘΟἢ [Ὁσβ! ΟΠ ῖι5. σΟπ να Ἰοιηῖ. Οἷο5 

ἀΠ| τι ἀδοουοῖ, 51 τιὰ νυ τα τ15 ΟΠ ἃ ΤΟΥ ΘΓ ΘΠ 
οἵαπὶ ἀϊνθιϑα δ᾽πξ ΠΟΙ Πα, αἰ νυϑαβ δ 18} 6556 Π-- 

τἰαϑ ΘΟ Π το}]. ΝΠ νῈ] πὰς δὲ αϊάθηα 5018 γα τὶοπὸ 
Ταβίπηι βου νανοπὶ ΟΡ πο πὶ. οἱ δἷο αιιοδα αξγιιηη-- 

46 Ππουῖιηι ΘΟ ΠΥ ΘΙ θη ἴθ Θά θυ ἢ ΘΟἢ [ὈΒΘΙ ΟΠ ΘΙῚ. 

51 νΟΥῸ Πυ]Π]ὰπὴ. ῬΓΌ βιι5. γΘΡ [αὉἰ5. ΠΑ] Θαπε γαῖο- 
ΠΟΠῚ 5 586 πὶ ῬΥ]ΟΥΕΙΠῚ ΘΟ ΠῚ ΘΠ ΤΟΥ ΙΗ} ΘΟ ΠΟ τιθπ-- 
τἰαπη ΟὈβουναγθηΐ, ΠΟΘ γθοθάθηςο ἃ]ν τιπὰ θα- 
ἀδιιχιθ παίτνα ΡΟ] ΙΟΠ65. ἃ σοπνοπίθητία 
ΡΓΟΡΥΙὰ ἃ] ΙΘ ΠαυΘη .,. ΟἸἹΠῚ 551 ἴπ ργφθοδάθητϊ- 

ἃ Βα5)}}. Ρ, 201, Ὦ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΠΕΌΜ 5. 

α 

ΒΆΑΒΙΓΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

ἄλλο ποίημα, τούτου τοῦ ποιήματός ἐστι ποιήματα, 

προστάγματι τοῦ Πατρὸς δι᾽ αὐτοῦ γενόμενα. Οὕτω 

γὰρ ἂν ταῖς Γραφαῖς τὸ ἀψευδεῖν φυλάττοιτο, ποίη- 

μα καὶ γέννημα λεγούσαις τὸν Υἱὸν,καὶ τῶν ὕγιαι- 

γόντων ἡμεῖς οὐκ ἐχστησόμεθα λογισμῶν, μήτε μέρη 

τῷ Θεῷ περιάπτοντες, μήτε μὴν πρὸς μὲν γέννη- 
" , [τ ΄' 

σιν τὴν ἰδίαν οὐσίαν, πρὸς δὲ χτίσιν ὕλην ὑποόάλ- 
δ - » , » " , 

λοντες, ἐξ ὧν ἣ τῶν ὀνομάτων διαφορὰ γίγνεσθαι 

πέφυχεν 

Ἢ - ἀθέβον ἘτοΣας 
Εἰ δὲ μήτε γεννῶν ὁ Θεὸς τῆς οἰχείας τῷ γεννω-- 

ΓΥΣΥ ; Ν , 
μεταδίδωσι φύσεως χατὰ τοὺς ἀνθρώπους, μένῳ 

ΒΡ 
ἀγέννητος γὰρ, μηδὲ χτίζων ὕλης ἐπιδεῖταί τινος, 
Ξ Ἀπνν ἘΝ ὙΠ, ΓΤ ΤΕΥ ; 
ἀπροσδεὴς ὧν χαὶ δυνατὸς, ἀλόγιστος παντάπασιν 

-Ὡ , 3 , Ἧ 

ἣ τοῦ χτίσματος παραίτησις. ᾿Ἔχ δὴ τούτων χαὶ 
-Ὁ , ᾿Ν , 3. τ ,ὔ ’ -ς 

τῶν τοιούτων δειχνυμένους ( ἐχρῆν ) μήτε πάντη 
. 5 - - ν ἐ 

τοῖς ὀνόμασι συνεξομοιοῦν πειρᾶσθαι τὰς σημασίας, 
ω » " - Ὶ 

αήτε μὴν παραλλάττειν παρηλλαγμένων " ταῖς δὲ 
Ξ Ε Ρ Β ; 

τῶν ὑποχειμένων ἐννοίαις προσέχοντας, ἀχολούθως 
Η , ῃ σόα, τὸ ἀν νας 
ἐφαρμόττειν τὰς προσηγορίας, ἐπεὶ μηδὲ ταῖς φω- 

Ξ ς τ τ τ: , 
ναῖς πέφυχεν ἀκολουθεῖν τῶν πραγμάτων 

Ὁ 

Γ νν πὶ πράγμασιν ἐφαρυμόζεσθαι χατὰ τὴν ἀξίαν ἣ 
αν τις 

» , - », ΄ , ἊΝ ἮΝ 

τῶν ὀνομάτων δύναμις. Καταμέμψαιτο ὃ 
τ , , ν 

οὖχ ἧττον χαὶ τοὺς γέννημα μὲν χαὶ ποίημα τὸν 
“ελ τὸ ΄, ΕὟΡ ς , ἌΣ ἘΞΟ α 

Υἱὸν εἶναι πειθομένους, ἀγέννητόν τε χαὶ ἄχτιστον 
ξ τς 7 

τὸν Θεὸν συντιθεμένους, τῇ δὲ τῶν δευτέρων προσ - 
τὸ 7 Ἰσέυ φ Εἰ Ὴ5 ͵ 

θήχη καὶ τῇ χατ᾽ οὐσίαν ὁμοιότητι ταῖς προλαύδού- 
Ψ, ΩΥ " - 5 ᾽ 

σαις δμολογίαις ἐναντιουμένους." Οὖὺς ἐχρῆν ; εἰ μέν 
Ἐν ΜΞ: ῃ ᾿ Υ; 

τις ἦν αὐτοῖς ἀληθείας φροντὶς » παρηλλαγμένων 

-“ “- , “- Α λὺ 

τῶν ὀνομάτων, παρηλλαγμένας ὁμολογεῖν χαὶ τὰς 
κ , δὴ , 

οὐσίας. Ἢ γὰρ ἂν οὕτω χαὶ μόνως τὴν διχαίαν 
, , 

ἐφύλαττον τάξιν, ἑκατέρα τούτων τὴν προσήχουσαν 

9 Χ , - ,᾿ 

ἀποδιδόντες ὁμολογίαν. Εἰ δὲ μὴ ταύτης ποιοῦνταί 
, -Ὁ -» 5.7 " ,ὔ δ᾿ “2 Ἂν; 

τινα λόγον, τῆς γοῦν ἰδίας ἐπινοίας φυλάξαι τὴν 
Υ - φ, ἴδ Ζ τι -" 

ἀκολουθίαν, καὶ μὴ τῆς αὐτῆς φύσεως παραχωροῦν- 
ΠῚ -Ὡ- - ε , ᾿ ΞῚ 

τας, ἀλλοτριοῦν τὴς ἁρμοζούσης ὀνομασίας, ἀποδε - 
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,ὔ - - δειγμένου διὰ πάντων ἥυῖν τῶν προλαδόντων αὐὖ- 

τῶν εἶναι τῶν οὐσιῶν σημαντιχὰς τὰς προσηγορίας. 
Εἴ Μ' δ ΕΥ̓ τ , τ ᾿ ἴποι δ᾽ ἂν τις ἴσως πρὸς ἀντιλογίαν ἠχονημιένος, 

ν͵ - - ὡς εἴπερ δεῖ τοῖς ὀνόμασι προσέχειν, χαὶ διὰ τού-- 
, Ξ σαῖς. ἧς τ ἢ 3: " τῶν προσάγεσθαι ταῖς τῶν ὑποχειμένων ἐννοίαις, 

ι 
καθὸ μὲν ἀγέννητον χαὶ γεννητὸν παρηλλάχθαι φα- 

4 Ν - - 

μὲν͵, καθὸ δὲ φῶς χαὶ φῶς, ζονή τε καὶ ζωὴ, δύναμις 
625 ᾿ , 

χαὶ δύναμις, ἐοικέναι. Πρὸς ὅν φαμεν, οὗ βαχτηρία κ 
΄ χρώμενοι πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἀντ᾽ ἀποχρίσεως κατὰ 

τὸν Διογένους ἐπαινέτην «πολὺ γὰρ Κυνισμὸς χεχώ- 

ρίσται Χριστιανισμοῦ, τὸν δὲ μαχάριον Παῦλον 
ἐζηλωχότες, ὅς φησι δεῖν ἐν πολλῇ μαχροθυμία 

δεύ  ἐ χρντοι " τῆξε τὐνσον, Κὶ ον παιδεύειν τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, ὅτι τὸ μέν ἐστιν 
᾿ ΤῊ 

ἀγέννητον φῶς, τὸ δὲ γεννητόν. Πότερον ἄλλο τι 

σημαίνει τὸ φῶς ἐπ᾽ ἀγεννήτου λεγόμενον παρὰ τὸ 
Ν ΤΑῚ , γ» , , [ ΄ γεννητὸν, ἢ ταὐτὸν ἑκάτερον ; Εἰ μὲν γὰρ ἕτερόν 

τι χαὶ ἕτερον, εὔδηλον ὅτι χαὶ σύνθετον τὸ ἐξ͵ ἐτέ- 

ρου χαὶ ἑτέρου συγχείμενον. Τὸ δὲ σύνθετον οὐχ Β 
Ψ, 

ἀγέννητον. Εἰ δὲ ταὐτὸν, ὅσον παρήλλαχται " τὸ 
᾽, ᾽Σ ὦ 

ἀγέννητον πρὸς τὸ γεννητὸν, τοσοῦτον παρηλλά- 
᾿ δὲτ τῷ Η ν - ζ ΄ 
χθαι δεῖ χαὶ τὸ φῶς πρὸς τὸ φῶς, καὶ τὴν ζωὴν 

. Ν οἵ ΄ Χ ᾿ Γ 
πρὸς τὴν ζωὴν, καὶ τὴν δύναμιν πρὸς τὴν δύναμιν. 
« 

Ὁ γὰρ αὐτὸς χανὼν καὶ τρόπος πρὸς τὴν ἁπάντων 
΄« , Ἷ,: 3 ΄ «- Ψ 

τῶν τοιούτων διάλυσιν. Εἰ τοίνυν πᾶν ὅπερ λέγεται 

τῆς τοῦ Πατρὸς οὐσίας σημαντιχὸν, ἴσον ἐστὶ χατὰ 
Α “ » 

τὴν τῆς σημασίας δύναμιν τὸ ἀγεννήτῳ διὰ τὸ ἀμε- 
ἣ 

ρὲς χαὶ ἀσύνθετον, κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον χἀπὶ 

τοῦ Μονογενοῦς αὐτὸν τῷ γεννήματι. Παρηλλάχθαι 
Δ Σ αὰ ; 

δὲ ταῦτά φασι χαὶ αὐτοί. Τίς ἔτι συγχωρήσει λόγον 
“ Ἂ 

τὴν τῆς οὐσίας διοιότητα προσάγειν, ἤ τινι τὴν 

ὑπεροχὴν κατὰ τὸ μεῖζον δρίσασθαι, παντὸς μὲν 
“Μ" »» - , 
ὄγχου, παντὸς δὲ χρόνου, χαὶ τῶν τοιούτων ἐξηρη- 

μένων, ἁπλῆς τε 

ἵν 

Ε ν -" Ρ 
χαὶ μόνης οὔσης τε τῆς οὐσίας χαὶ 

μ 
γοουμένης : 

5.7 Τὴν ἀρχὴν δὲ δοχοῦσί μοι οἱ τὴν ἀδέσποτον χαὶ 
πάσης μὲν αἰτίας χρείττονα, πάντων δὲ νόμων ἐλευ- 

θέραν οὐσίαν, τῇ γεννητῇ καὶ νόμοις πατριχοῖς 

δουλευούσῃ " συγχρῖναι τολμήσαντες, ἢ μηδὲ ὅλως 
τὴν τῶν ὅλων φύσιν ἐπεσχέφθαι, ἢ μὴ καθαρᾷ τῇ 

διανοίᾳ τὰς δὰ τούτων λον α ἜΞς Ἰγῶν 

γὰρ ἡμῖν τετμηημένων ὁδῶν πρὸς τὴν τῶν ζητουμέ- 

1 ΒΑΒΙ ει μας. 262, Π, τὸ γεννητὸν πρὸς τὸ ἀγέννητον, 

ϑοάοηι 5θπδβιι, 

δ99 

Ἀι5 ἃ πο 5 511 ἀδιιοπϑίγαίι,, ΝΟ 65. 6556 Θϑϑδη- 

ἈΡΟΓΌΘΕΤΙΟΙΒ, 

τἰανιι 515 ΠΠΠ οα Εν 5. 
19. ὈΙΧΟΡῚΣ ἀὐιΐθηη [Ὁγία556. 415. δ σοῃ γα !- 

σοπάαηι ἱπϑίγιιοίϑ, ἂς γϑ αἰ οοΐθ δοιιτπϑ ΓΘ 1{π|5, 

4ποά 5ἱ παρῖτα γαϊοηθ ΠΟΙ ΠιιΠῚ 1Π ΓΘΥῚΙΠῚ 51}}}-- 
Ἰδοίαγιιπι σο δ ἀθυ δ ΟΠ 6 δϑὲ δι π τ, “πα 6 Πιι5 
4αϊάεμ ἱπρϑηΐίιπι δὲ σϑηῖτιη αἰΠΓΘγγ ἐἸοϊμηι!5 : 
«ααίθητιθ. γΘΙῸ ᾿ππηθπ δ ᾿ππηθη., νἱΐα δὲ υἱΐὰ., 
ΡοΙοπτία οἱ ροΐθπεῖα,, ποι αἰ ουιθ, 5 ὁ ϑάθηι 
6556. γα πἶ5. Οὐ γΟΘρΟΠάθηλ5., πῸ Ἀάσα]ο 
ἘΠ [65 ἃ αι ο5 ἘΠ 6 πι]0 00 ΓΟΘΡΟΠΒΙΟΠΪ5 5, 1 «τοὶ 

ἐδ Ῥίοσθπο γεν 6}1|5 Ἰδαῖον, Οὐ ΠΙ5Π}115. ΘΠΪῚ 

Βλα απ αἰ ἔθυε ἃ ΟΠ] Πΐβηιο : 564] ΘᾺ ΠΟΙ 
Ῥαυιπη πη] ἀπίθ5., 41 ἀἴο1 Ἰοπραπιμ ατ αὐ - 
γΘΙΘαΤΟ5. 6556. δι Ἰθη405. Βοϑροπάθπιιβ, ἴη- 
{πάη}, «(ποά αιιοράδηι [τ ὁ5ὲ ᾿πσϑηῖα.,, “Ι ΘΔΠὶ 
γΘΙῸ σϑηῖία. {Π{ππ|π| γΘΙῸ ΕἸ ν θυ βιιη 561 ἁἰτι ααϊὰ 

Ἰυῖχ 5 ση]Πσδε οὐπὶ (6 ᾿πσοπῖῖα,, {π|ᾶπ| οὐ (6 κο- 
ῃἰτα Πα ΙΓ τπιϑι ρα 1), Ὑ6] ΔΠ τιπτιηὶ οἱ ἤθη ποία! 

αἰρΌ τι 3 ΕτοΠΐ ΠῚ 51 {1 46 πὶ ΕἸν θυβιι {τ Πϊο, 

δὲ ἀϊνογϑιιμι 1Π1Ὸ 5 σμ Ποα τ, τ ΠΙΓΘϑίτι πὴ π6|6 δι, 

4ιιο« Θεὰ πι σΟμ ρΟϑ  ἔπππῈ αι} 511, οχ ἅ110 ν!Ἱ 46] τοοὶ 
οἱ ἅ110 οοπϑβίδηϑβ. Οτοα ἀπ 6 ΠῈ ΘΟΙΠ ρΟΒΙ{1|ΠῚ 651, [π- 

σϑηϊτιιηι 6556. ΠΟ Ροίοϑί. 51Π νΘΓῸ τιπι1πῈ Οἵ [6 ηι 

αἰ 6 ποίας, αιαπέμ ἀΠΠΠ6γῈ ᾿πθη τι} ἃ 

ϑεηϊίο,, [ἀπ ππιπὶ Θαπη ΕΠ Ονγα ορουῦίθε ᾿πιπη θη ἃ 
Ἰπηλῖπὸ . ΘΕ ν]απη ἃ νἰΐᾷ, δὲ ροϊθητῖαπι ἃ μοιθητῖα. 

{{π||5 δηΐπὰ δὲ ἤθη ἴσος σᾶποη ἃς πιοάτι5 αὐ 50- 
Πα εἰοπθμλ. ΟΠ Π τι} Θ᾽ πσηιοἱϊ ΟΠ] δ πιιν Δ Π1- 

ΒΘΡῚ ροίοϑε. 851 Ἰσίτι" αι! φιι, 5: σΠ] Π Δ Π ν τι 658 
Θϑ5Θ ΠΓ186. ῬΑ 5... Θοπ|Ὰ} 6. δὲ Υἱ δι σαὶ πολ το πὶ5 τῷ 
᾿πσθπῖίο ργοριθγθαιοα πο ΡΥ πὶ ἅτ} ΠΟΙ ρο- 
51 ΠΟ Πἰ5 δὲ Β1Π}} : δα θη Ζυοηπ6 γαποπο 46 [{η|-- 
σοπῖίρ ἀϊοοπάιϊιηι ὁδί, σαοά δὲ 10] τ άτια]θ οϑὲ τῷ 
δθηῖίο. ΑΕ Ἶρ5] Ζαοάιιθ πδοο ἀΠογρο ἀϊσυπε. Οὐι5 
4 18550. ΔΠΙΡ] 15. σΟΠπορρΕ. ΒΘΓΙΠΟΠΘ ἢ ΘΘΘΘΠ 185 
ἐο {π]Πατ6 πὶ δα ἀπισθιθ, ἀπ οἷ Αἰ Ππιδηὶ ἰἴὰ ρνῶ- 

ΘΗΝ ΠΟΘ ἢ Δ ΠῚ 5 {π|616., πο αὶ ἈΠΓ6} ἈΓ ΓΟΙῸ 510 πὰ 0} 
Θμλπΐ 4 {6} π]016.,. ΟΠῚΠΪ γΘΙῸ [ΘΙ ΡΟΓΟ οἱ Ἀ}115 

δ]αβιηοϊ γϑθιθ ΡΘΠΊΟΕΪ5., ΘΟΠΟθδϑοιθ «οε 
5ΠΉΡΙΘχ δὲ τιπὰ 51} εἰ ἱπι6 }}Π}6ὶ ἀθρθδι 9 

“0 ΙΔοπίι γΘΓῸ ΠΟῚ5 ΟΠΊΠΙΠΟ 1} {|| Π1}]}-- 

Τιτι5 ἀοπλΐπῸ 50} {8 π| Θὲ ΟΠΊΠῚ Οδτιδὰ 5106] ΓΘ}, 

οἱ αἷν ὀπηῃΐθιι5 ᾿ΘρῚ θτι5. ΠΠ 06. ἃ ΠῚ ΘΘ5Θ ΠΕΓ]Δ ΠῚ ΠΑ ΓΕ» 
ϑϑηἶ 85. Οἱ ρου 5. [ΘΡΊθι15. 5 ΊΘ Π11 ΘΟ ΡΥ ΔΙῸ 
Ατιδὶ 51 Π|, ΠΟάτι6 α|10 ρΙαπο πο 0 τπιπἰ νου 5: [815 
ΤΟΥ Π. ΠΟΙ 5 46 556. ΠΑ ΕΠ} ΠῚ, 81 δὶ 4παηο μος 

[οῖπιπε, ποθὴ ρα τηθπίθ 6 Πΐῖβοθ γΘ]115. [ΟΣ 6 

ἡ Ἀριά Β4511. μᾶς, 201, Ὦ, συγκρίνειν. 

2. 

ΕῚ 

Τιρνιοί]ι. 
25. 



“οαπ,5.τ0. 

ἌΡΡΕΝΡΌΙΧΝΧ ΟΡΕΚΌΜ 900 

Τπάϊοῖα. Ετθηΐμι οὶ ΠΟΡῚ5. τι. 51 ΠῈ αἸβε!ποῖς 
νἴοο αὶ δϑαγιιπὴ ΓΘυλ πὶ 46 ΠΡ ῖ115 ἀιιςου τα ᾿ην 6 η- 
τἰοπο πὶ Θχοοριταϊο : ἀπ αυϊάθπι Τπχία “πὰ πὶ 
1ρ585. ϑβϑϑθητίαθ. ΘΟ ΘΙ ΘΓ Δ ΠΊ15., δἱ ἴα δἰποθγὰ ἐὃ 

᾿ρϑὶβ. ἡ ΠΟπΘ ἀΠιη 4116 51}}} ΘΘπϑαγα ΠῚ ΠΟ- 
ΒΓΓΔΠῚ ὙΟΟΆΠΗΙ5. τ ἰτογὰ δυο πὶ {πο ἢὲ ρον ἱπάα- 

ϑΑΠΟΠΘΠῚ ΟΡΘΓΡΔΓΟΠΕΙΠῚ 5. 5611 ΟἹ ΠῚ ΡΘΡ ΟΡΘΡΔΓΟΠ65 
{π| ᾿πάασαῦο,, ἡ τὰπη ΘΧ 1ρ515 1. πὶ ἴαοιϊ5. δὲ ἀ050- 

Ἰυπ|5. Ορουῖθριι5. αἰ] Ἰσαηλι5. ΤΡ πὰ. νἰὰπὶ ἡ |85 

ΠΟ γα 51} ΠΆΓΊΙΠῚ . Οἵ {τι85 ᾿Γοοῖου Ἰάτα ἀἸοΐα5 Τα] 6 
Θ556Π 185 ΘΠ} 116 ΠῚ ΠΠΟΠΒΙΓΘΙ , ΓΘΡΘΥΙΓΘ 651 1π|-- 
ῬΟΒ51}}}16. Νὰηι δῖνθ {15 αἰ 151 1015. 1Π|ΕΠππΠὶ 

ΘΑΡΘΙΘ ψ 1 ΟΧ ᾿ρ515. Θββθη 15. 114 συϊ δ πὶ {185 
ΒΕΡΘΙΙΟΥ δϑῖ, ΟἹ ΠῚ Δ] ΓΘΥ 115. ἀπ Πἰτιτη γ 6] π]] πὶ 

ΒΘ ΠΟυΠΙΟΠ αὶ ΠΟΙ ἃ πὰ Δ πη τα, δὲ Θ[αϑπιοαὶ 

ΓΌΡτΙ5. ΤΠ ΘΠ 6 ΠΟΒΙΓΆΠῚ ΟἸἸΠῚ ἁΠΠΟΤῈ νΘΓ [α 5 ἀο- 

οϑθηίθπι δι πἴαξ, {τιαπι ᾿ο πο Ἰβϑί πηθ [δὲ το ρε]- 
ἸθνῈ Ἰθσθ παῖιχοθ []6η} δα] ]1π1 ΘΟ ΠῚ ΡΥ ΔΕ ΟΠΘΠῚ, 

ΡΓΘΘΊ 16 Θσοαβί 611, τι τα] 6 ἢ ΠΙΘΠ ΓΘ ὙΘΥΘΘΠΊΙ5 
ΟΡΘΓΔΙΙΟΠΘΠῚ . {{π|28 ΟΠ ΘΠΙΘῊ5 51} Θ55Θ ἢ [185 πηα]6-- 
δἴδιι. 51. γ6’Ὸ δχ Ομ οἿΪ5 {1115 [ππἸοῖπι πὰ ᾿πϑε] ἔθ τὸ 

ψ 1, ᾿πάδαηιιο δ Θββθη 5 Γδραταν : απ] ΕἸ] τι πα 

᾿πσ θη ἱπνθπῖδε [ἀοαγαπι, {ΠΠ|σΘ ΠΕ ἀπιΐθι Ρὰ-- 

ΓΟ] ἴτι 5 ΟΠ 4116 Θχ {Ππ|σ ΠΕ Ρ ἐσθ πϑη τα (6 
ΟΡΘυ ΤΟ Πἷ5 αἰ Πορθπεῖα δάἀοοίαβ [πϑυῖὲ, πᾶ} 1 1ὰ-- 

ἴλΠ| ΔΘΟΙΡΙΣ ἀ6 ἀϊνουβιίατθ, δια πη ϑθοιπάιιπι 65- 
56 ΓΤ 5. ἀἰΘΠἸ Ο 5 ΓΔ ΠῚ ΟΠ Θ ΠῚ, τι ΠῚ Οριὶ5 ΠΟΡῚ5 

510 ΤΟΥ ἔπι πὶ ΠΟΠΙΪΠΆΓΘ : ΒΖ ἀθπι απ ργορτία ρὸ- 

τοβίαϊθ Πα] ορϑναΐαν, θ᾽ αν  πητιμ αἰ  ΓῚ ἃ] δ 
4πὶ πατπι Ραΐθγπο 414 [δοῖε., δὲ ἕατοιθ" 56. 181] 
Ὁ 561 Π6Έρ50 ἔλοουο : Ζαΐιιθ ον, ἃ} 60 {{] 
δάογαῖ. 

31. 51 Ἰθττασ Πα}}0 πιοο ἃ βυιτάτιπι 6556 ρι- 
τα ηΐ, 0 4118}} ΓΑ ΟΠ 6 ὉΠ} Ί51π|6 μδθο Θ6η1 σοι, ηλιι-- 

ΠΙσαΓΘ, ΠΙΠῚΓΕΠΠῚ Θ55Θ ἢ ΓΔ ΠῚ. ΟΡ ΘΓ ΪΟΠΟΠῚ, Ροιεϑία- 

ἴδ 5 ΠΟΠΊΘΠ ας 5108 115 ῬΓΌΤ 115 ΠΟΤΉΪΠΙΠῚ Εἴ ΓΟΓῚΙΠῚ 

αἰ δυθ πε 5 : ργοπαηε θη πὰ ορετὰ ἀϊβογίθ, ἀπὸ 
6558. ἰπβθηϊία. 51π ὙΘΙῸ τη Π  [οϑῖθ 00. ΤΠῚρ τὰ 
δὲ, ἅσθ ῬγΌΡΘηΣ, πΟη 111ἃ 5ἰ μι ἰπῖς. ἀρρε]]α- 

το Π6., πὰ σϑῖι γϑ]απηθηῖο ααοίζαπι τιτιπ τι, 5ϑά 
ΘΘΡΕΝ. ἈΡΘ ΘΗ ΕἾ5, 404 ΟΠ ΘΠ [δϑϑίοπθ 
ἱπηρἰθίδε ἀδίαν. Οσθιθυιιτὴ πὸ υἹἀθαπηαν Πχία ἴη- 

τϑηταϊαπη ΠΟΪ15. Οἵ ἰπ ΠΝ] ΤΟΥ ΠῚ ΟΓΟ ὙΘΥΘ ΠΟ ΠῚ 
ΔΒ Ικθμηϊὰ πὶ ΡΙΟΡ 5 Πσηγο πε 5 νἱπὶ ν 6 }16 νου ϊτατὶ 
ἉΓΟΥ ΡΤ , Ἰᾶπη ΡΟΥΡῸ δΧχ ᾿ρ5ῖ58. ϑουῖρταν 5 {1 {185 
αἰχίμηι5. ἀθπηοπβιγα ἴπηιι5. {Ππιι5 ἃ ἰοσὸ οἵ ριὸ- 
ΡῬἢΘΕῖβ θυ] θ τιν Θ556 Τηοι5. ἘῈ σποα 5 ἴρβο ἢὶ 

Τπιβ θη  4αοαιθ Πδιιβ. Ετ αιιοά ἰ5 ἴρδο 5ἷὲ {Ππ|-- 
ΒΘ ΗΠ Φαοααο Ποῖι8, ὃχ ἰρϑίτιβ δα ναϊουῖϊβ οοη[65-- 

ΠῚ 

ἢ 

626 

. ΒΛΔΒΙΠΙ ΜΛΟΝΙ. 

-- ΕἸ ᾿ ἘΑΔ ΓΥΚΟΥ νων εὕρεσιν, μιᾶς μὲν, χαθ᾿ ἣν τὰς οὐσίας αὐτὰς 
- - ν -“ ο ΟΥ̓ Γὰ Ἀ 

ἐπισχοπούμενοι, καθαρῷ τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ τὴν 
ἘΠΕ ΠΤ αν 

ἑκάστου ποιούμεθα χρίσιν, θατέρας δὲ τῆς διὰ τῶν 

φυ 
ΡΝ ΣΡ ΑΝ ἘΝ Ὴ 

νεργειῶν ἐξετάσεως, ἣν ἐχ τῶν δημιουργημάτων 
-" 5» , ᾿ ᾿ κ᾿ ΝΡ: 

χαὶ τῶν αποτελεσματων οιαχρινομιεν. οὐυοετερᾶν 
ΝΥ Ὁ ΕἸ ᾿ γα 

ἐμφαινομένην τὴν τῆς οὐσίας : 
ὰρ 

, “ Σ  “ ΕΣ ι ΕἸ ΕΓ ΓΤ ΌΡΕΞΥΣ 
τὸ τις τῆς επισχενεως τὴν ἃ χὴν » ἢ μὲν ανω τερω 

- » ΄, ε 
τῶν εἰ ρημενῶν ξυ 

ἘΥΡΙ ΝΜ , ἐπβθεγεραο οι οτος Θοεο ἢ 
διοιότητα δυνατόν. [ὦ ἐκ τῶν οὐσιῶν ποιο: 

ἢ ὐΒν νυ, , ἔα ὡς Ἐν ἐωβτος 
βασιλείας χαὶ πάντη γεννήσεως ἀνεπίδεχτος οὖσα; 

: πὸ Ὁ τ 
τούτοις τε παιδεύουσα τὴν μετ᾽ ἐννοίας προσιοῦσαν ᾿ 5 ΈΕΙΝ 

ἀπωθεῖν ὡς ποῤῥωτάτω παραχελεύεται 
, ᾿ βν 

πρὸς ἕτερον σύγχρισιν, ἀχόλου- 

ἤξ 
διάνοιαν, 

΄ ᾿ 
ἐγόμῳ φύσεως τὴν 

- , τ .5.4 ’ 

θον χαὶ προσήχουσαν τῷ τῆς οὐσίας ἀξιώματι παρε- 
- , ΟΥ̓́...» 3, Ἐπ Τεν 

χουσαν νοεῖν, χαὶ τὴν ἐνέογειαν. " Εἴτ᾽ ἐκ τῶν 
τ Α }} πὶ τὰς 

’ ἿΞ 
δημιουργημάτων σχοπούμενος, ἐχ τούτων ἐ 

οὐσίας ἀνάγοιτο, τοῦ μὲν ἀγεντήτου τὸν Υἱὸν εὗρ 

σχὼν ποίημα, τοῦ δὲ Μονογενοῦς τὸν Παράχλη- 

Μονογενοῦς ὑπεροχῆς τὴν τῆς 

πιστούμενος, ἀναμφισθήτητον 
᾽ 

τον, ὃ χάχ τῆς τοῦ 
Σ ᾽; » 1} ἐνεργείας διαφορὰν 

- ἢ ςτὸν πὸ λαμβάνει χαὶ τῆς κατ᾽ οὐσίαν παραλλαγῆς τὴν ἀπο- 
: ; ΩΣ τα ον ας 
δειξιν, ἵνα μὴ τρίτον λέγωμεν, ὅτι πάμπολυ διε- 

τὐλάβε τῆς τϑδε. ῥγας Ταῦ ἘΡΑΝΑΝ Ν 
γήνοχεν ὃ δημιουργῶν ἐξουσία τοῦ νεύματι πατριχῷ 

- ἥρς πε τς πλαρος Ξ 
ποιοῦντος, χαὶ μηδὲν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖν διμολογοῦν-- 

τος, ὅ τε προσχυνούμενος τοῦ προσχυνοῦντυς. 

, 

. “Ἢ Δι Ε τ “ 4 “ὦ 
μὲν οὖν μηδὲν ἄτοπον ἡγοῦνται τῶν αὐτῶν 

ς ἑχατέρων μεταδιδόναι τούτων, οἷον οὐσίας, 

νεργείας, ἐξουσίας, ὀνόματος, ἀνελόντες τὰς τῶν 

ὀνομάτων χαὶ πραγμάτων διχφορὰς, δύο σαφῶς 

λεγέτωσαν. Εἰ δὲ τοῦτο προφανῶς ἀσει ἐς, 

δι’ ἐπικαλύμματος διοιότητος ὀνόματι χατα- 

σχευαζέτωσαν τὸ πᾶσιν διιολογούμενον εἰς ἀσέξειαν. 

Ἀλλ᾽ ἵνα γε μὴ δοχοίημεν χατὰ τὴν ἐπενεχθεῖσαν 

ἡμῖν καὶ παρὰ πολλοῖς θρυλλουμένην βλασφημίαν 

ἰδίοις πλάσμασι καὶ λόγοις ἐχδιάζεσθαι τὴν ἀλή- 

θειαν, ἐκ τῶν Γραφῶν αὐτῶν ποιησόμεθα τούτων 

τὴν ἀπόδειξιν. Εἷς ὑπὸ νόμου καὶ προφητῶν καταγ- 

γέλλεται Θεός. Οὗτος χαὶ τοῦ Μονογενοῦς εἶναι 

Θεὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ Σωτῆρος ὁμολογεῖται. Πορεύο- 

μαι γὰρ, φησὶ, πρὸς τὸν Θεόν μου καὶ Θεὸν ὑμῶν. 

Μόνος ἀληϑινὸς Θεὸς, μόνος σοφὸς. μόνος ἀγαθὸς. 

μόνος δυνατὸς, μόνος ἔχων ἀθανασίαν. Θορυξείσθω 

5. Β551}. ραβ. 369, Ἄ 710, Ἐν 

514. ρας. 369, Δ. 
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δὲ μηδεὶς, μηδὲ ταρασσέσθω τὴν διάνοιαν. Οὐ γὰρ 
ἐπ᾽ ἀναιρέσει τῆς τοῦ Μονογενοῦς θεότητος, ἢ τῆς Β 

σοφίας, ἢ τῆς ἀθανασίας, ἢ τῆς ἀγαθότητος χοώ- 

ἅεθα τοῖς εἰρημένοις, ἀλλ᾽ ἐπὶ διαχρίσει τῆς τοῦ 
Πατρὸς ὑπερογῆς. Μονογενῇ μὲν γὰρ δυολογοῦ- Ῥὸς ὑπεροχῆς. Νονογενῆ μὲν γὰρ ὅμολογ 
μεν Θεὸν χαὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν, ἄφθαρτον 

χαὶ ἀθάνατον, σοφὸν, ἀγαθόν. Ἀλλ᾽ αὐτῆς γε τῆς 

Πατέρα συστάσεως, χαὶ παντὸς, ὅπερ ἐστὶ, τὸν 
Ὶ Υ͂ - -- 

φαμὲν αἴτιον, οὐχ ἔχοντα τῆς ἰδίας οὐσίας ἢ τῆς 
» ᾿ ᾿ - 

ἀγαθότητος αἴτιον ὡς ἀγέννητον, ταύτην ἡμῖν πα- 
᾿νε νὴ -- 

ρεχόντων τὴν ἔννοιαν τῶν προτεθέντων. 

Α 

Οὐχ οὖν εἰ μόνος μὲν ἀληθινὸς ὃ Θεὸς καὶ σοφὸς, 
Ὧν 

ἐπειδὴ χαὶ μόνος ἀγέννητος, μονογενὴς Υἱὸς, 
ἐπειδὴ μόνος ἀγεννήτου γέννημα, οὐχ ἂν δέ 

μόνον εἴη; χοινοποιουμένης πρὸς ἕτερον δι᾿ ὅμοιό- 

τῆτα τῆς φύσεως. Χρὴ τοίνυν τὴν χατ᾽ οὐσίαν 

τὸν 

ΓΑ ἕνα 

φ' ᾿ ΠῚ ’ Α ΙΑ - ν ω Ἁ 

δωοιότητα ἀνελόντες, τὴν δὲ τοῦ Υἱοῦ πρὸς 

Πατέρα δεξάμενοι κατὰ τὸν οἰχεῖον λόγον, εἰς 
θ ἘΠ ἷ Ι 

Ν ᾽ὔ 9 - ἂν, εἰδ' ᾿ - , “ἘΠῚ, 

χαὶ μόνον ἀληθῶς ἐνάγειν τὴν τῶν πάντων αἰτίαν 
΄ " ᾿ "-Ὁ- νρω Ὁ 

τε χαὶ ἀρχὴν, ὑποτεταγμένου δηλαδὴ τοῦ Υἱοῦ τῷ 
ΕΣ - 

Πατρὶ ν δὲ περὶ τούτων ἔννοιαν ἀχριδῶς δια- ΒΕ. ρ ἔκ Ἐπὶ Ρ Ξ 
χαθαίροντας, χαὶ τὸν τῆς ἐνεργείας τρόπον οὐχ 
9 ’ " ΓῚ “-«χἷὀικὶ Α - ΤΣ Ν 

ἐμ δθσθον νομίζειν, ΕΡΕῚ δὲ χαὶ θεῖον" οὕτοι με- 

ρ' σμὸν ἢ χίνησίν τινα τῆς οὐσίας τὴν ἐνέργειαν ἤγου- 

μένους, ἅπερ ἐπινοεῖν ἀναγχαῖον τοὺς ὑπαγομένους 
ΠΕ ν στον ἃ ΤῊΝ τρδερονοΝ 

τοῖς Ελλήνων σοφίσμασιν, ἑνούντων τῇ οὐσία τὴν 
Φοω δ ᾿ ““ΩἹ Νὶ ἃ - -Ὁ- Ἀ , 

ἐνέργειαν, χαὶ διὰ τοῦθ᾽ ἅμα μὲν τῷ Θεῷ τὸν χό- 
“ὦ ΐ, , 

σμον ἀποφαινομένων, οὐδὲν δὲ μᾶλλον ἐκ τούτου τὴν 

ἀτοπίαν διαφευγόντων. ᾿Εχρῆν γάρ τοι πρὸς τὴν 
Ε Ξ᾿ - ὃ Ν 

τῆς δημιουργίας παῦλαν ἀπιδόντας, μηδὲν πρὸς 
ἢ 5 

τὴν ἀρχὴν ἀνανεύειν. Οὐδὲ γὰρ ἀντιλήξειεν εἰς τέ- 
ἧς ᾿ 

λος μὴ ἀπ᾽ ἀρχῆς δρμώμενον. 

Ἀλλ᾽ οὗτοι μὲν μήθ᾽ ὃ ὑγιαίνουσιν θφθαλμοῖς τὴν 
τῶν ὄντων χατανενοηχότες διαφορὰν, μήτε δίχαιοι 
χριταὶ γενόμενοι τῶν πραγμάτων ἀφιέσθωσαν, διὰ 

, ,, - - 

χαχοόνοιαν ἐπιχρυπτούσης αὐτοῖς τὴν ἀλήθειαν τῆς 
, Ἴ » ἥ -Ὁ 

δίκης. Ἡμεῖς δὲ χατὰ τὰ μικρῷ πρόσθεν ῥηθέντα 
τὴν ἐνέργειαν ἐχ τῶν ἔργων χρίνοντες, οὐκ ἀσφα- 
λὲς οἰόμεθα δεῖν ἑνοῦν τῇ οὐσία, τὴν μὲν ἄναρχον 
ἁπλῆν τε χαὶ ἀτελεύτητον εἰδότες, τὴν δὲ ἐνέ ἔργειαν 

ἈΡΟΓΟΘΕΤΙΟΙ 5. 01 

5ἴομθ βαθεῖ. Νὰπι Κα, ἰηαῖτ., αε Πλδιεπι τις μι πὶ χοκιι. 
20. 

δἰ 7οιμπ νϑδίγιπ. ὅ80]1ι5. νϑυῖ5 ΠΘιι5., 501π|5 58 - 17: 

Ρίεπο, 501π|5 θΟπΠιι5., 5015 Ροΐθηβ, 5011|5. πα ρθη 5 

ἱπηηη ΟΡ ΤΠ τα ἴθι. ΝΘ ΠΊΟ {1|2550 ΔΠΐπιῸ τα τ ροῦν 

δὲ δοιημηοῖο ἢερο ἐχοῖρίαι, ΠΘΠΙΟ ἴπΠ ΠηδηΐΘ Ρεν- 

ταν θθῖιν. ΝΘάπθ. δπὶπὶ ἰἄθο πος ]]αἴο ΘΟ ΠΟ Π6 
511 ΠἸ1Ὶ5. 151, τι {π᾿ Π|Ὶ αἰν᾽ πη αῖθιη » γ6] βαρ η- 

τὰ, νῈ] ἐπιϑτι Πενεσαι . γ6} Βοπίτζαΐθμι [0]]6γὸ- 

Πλ115 : 566] δὶ οβίθπάθπαδπι εἰ ο πεϊα πὶ γθϑρθοίιι 

ῬΥΘΘΘμἸΠΘῊ [ἴ25. ῬΑ 15. ἘΤΘΠΪηῚ απ σϑαϊ αὶ οοπ!-- 
τοι" ΤΠ θιιὴῖ δὲ Το πμΙ Ππιηὶ Ποϑίχιι ἢ] {6511η} ΟΠ ]- 

5[Π|}}.7. ᾿ΠΟΟΡΓ Ρ  Ὶ]Θ πὰ δὲ ἱπηπηου ἴα] θη, βαρ θη- 

Βόπαπι. 564. Πιυ]τι5. ᾿ἰρϑῖτι5 σοπββέθμε185, 

6] βάτο ἵπὶ απ νϑυύβιιπὶ 4ιο οδῖ, Ῥαΐγθπι ἐἸοί πηι 

6556. ΘΕΆ 58 ΠῚ, ΟἸΙΠῚ ἴ056. 51188 Θββθη τε δὲ ΒΟ ΠΙᾺ εἰσ 

ἈΠ] πὰ Πα ροας σατιβᾶ πὶ, τἰροῖθ ἱπσθηϊτι5., δῖοι 

Θὰ 485 ΡΥΪα5 51πη1} ΡΓΟΡΟΒΙ τὰ » ΠΙ6ΠΕ] Ποϑίγξ8 1η- 

δθπῖειαι. σΟπϑι ἀρὰ πάτιπι ΘΧ ΠῚ θαι τι . 

22. ΝΟη ᾿ϑΊτα}", 5 υ {6ὴ 50}115 ᾿ρ56 688 ψΘυῚ5 

Ἰ)διι5, δὲ ϑαρῖθπϑ, πιροίθ αὶ 5015 δϑὲ ἱπ θη 5; 
ἘΠ᾿ τ ηϊειις ΕἸΠἸτ5, {1 5015 65} ἱΠσ ἢ Εἰ ΡΓΟΘΘΠΪ65, 

ἴειη. 

7οαπ.1 3. 

.«Τωμ. Ἂν. 
17- 

λήμμειν.. 10. 

Ι. Ζύη. ὃ. 

ι5. ΄᾽τ6 

ἘΠ ΠΙᾺ ΠῚ 6556 5011} (|| μοΐδϑε ; ρυορίθυθα {αΐὰ " 
6715 παΐμιγα 0} 5᾽ ΠΝ] 1] 6 οἵιπὶ Αἰ τιῸ Δ] το Ὸ 
ΠῚ σΟμΠΠη ηΪ5. ΝΘ ΟΘ556 ἰρὶ ταν δῖ, αξ 5 δ] ατα Ομ ηΐ 

56 ΟΠ τη} 5} 05 ΓΔ ΠΈΪᾺ ΠῚ 5: Π}ΠΠπ4|πῸ, ἃ Πηἶδϑα ἀτι- 

ἴθ πὶ ἃ, 4π|ᾶπ| ΕἸ] π|5 γοβρθοῖι Ῥαϊ5 ΠΡ ρα ρὸ- 
ταϑῖ, πη] δἰ 5011 γϑνο ΠΘῸ ἡπχῖα ΡγΟρΥ ἢ 56 π]0-- 

ΠΟΘ ΟΠΊΠἾ 1} (1186 ΠΙΒΉ ΤΠ ΠῚ. 511 ΠΕ ΓΘΥΊΓΠῚ ΘΔ 58 ΠῚ 
δὲ ΡΡΙΠΟΙρΡ τ πὶ ΕΠ] υιαπλτι5. : “ποηΐαπι νἱ δ] σοὶ 
ΘΕ πὶ ̓ρ568. ΕἸΠτι5 518 σῸ  ἤδοῖι5. Ῥαΐγὶ : πΓ 116 ραν 
ΟΙΠΠΙΠΟῸ Πῖ5 ἴῃ ΤῸ 115 ἸΠ ΘΠ 6 γυϑα Πἰθ5.) ΘΠ ΠῚ Π1Ὸ- 

ἄτι πὴ ρου ]ΟΠἶ5. ἃ Ομγ πὶ Ποιμϊπτιπὶ σΟΠα ΟΠ 
ΑἸ ΙΘ παι ῬυΓΘΠλε5, [ΟΊ] 6 πλ ἰαπηθη δὲ αν πίη. 

Νοπ 88Π6, 45] Γ᾽ ΠΡΟ Π] 11 ῬΑΓΕΠΟΠΘ ΔῈ πηοίτι 

«πιοάδπι [ἀοἴαμ) 6556 {ΠΠὰτη ΟρΡΘΓ ΓΟ ΘΙ : οἰ] 15 - 
τΠ0 61 αι πεοθϑϑα μαθθηΐ οορ! αν 11, πὶ ανὼ- 

ΘΟ ΠῚ ἀΓΘῚ ΕΠ15. ΟΡΘΓΔΓΟΠΘ ΠῚ Θ556Ὲ {86 πΠΠ 16 ΠΕ ΠῚ 
αἴσιιο τάθο πητιπάτιπι Π)60 ΘΟΘΧ5Ε1Π|558 ἐἸοΘ ΠῚ], 

ποήπθ πος ἴρ50 Ὡρϑιιν Ἰταΐθι. {πε θη ΕΠ}, διιηΐ 
ΡΟ Ιεοιῖ. Ορονέθευθε ΘΠ]ΠῚ ἰρ505. ῬΟΒριοἰθπο δ 4 
ΘΟϑϑα ΠΟΠΘ ΠῚ ΟΥΘΔΠΟΠΙ5, ΠΟ πιὰπι ΡΥ ΠΟΙ͂ΡΙΟ 
Θᾶπη Θχθ πᾶν 6 Ἔχ]! 6 πο. ΕἸθυὶ δπῖμν ποθὴ ρμὸ- 

θὲ τὶ ἤπὸ ἀπὸ ἀεϑπαὶ ε556, {πο ποη ἃν ἃ}1- 
40 ρυϊποῖριο σορὶς 6558. 

“5.  ΘγΠ ΘΠΪΠῚ γΘΙῸ πὶ ΠΟΙ Π65, ΟΠ δοϊδηΐ 

ΤΟΥ ἴῃ παίττα Θχϑιβίθη απ εἰ ΓΘ ἢ τἸαιη, Ὡ1-- 

ΒΗ] Ομ ητι5. πο θὸ «πιοάδιη. Θομ]ον αι ἰΔΡΟΓ ΑΘ 
νι θπειι, ΠΘΉ 16 50ΠῈ ἐπὶ γΘυτι ἢ 1616 65. Ἐδοθθ- 
58 Π: 58Π6, πη θα τ] 6 Ἐπὶ ἰρϑιμ 7115. 115. 0} τπὰ- 
Τιι]8 πὶ νυ [αἴθ σοι! αι, ΝῸ5. ἀπ θη] ΒΘΟ Πα μη 

δὰ τς ρᾶι]ο ᾿Υΐτι5 5 π| ἐἸοῖα, πα ῖτο 46 ορονὰ- 

ἴοπο δχ ὀρϑυῖθι5 Στ Ἰο]ο, ΠΟ ΘΟ ΠΒΘΠΊΙΙ5. ἔπ {1|1ΠῚ 
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6556 {Π|ππὶ 111 Θβϑϑηεῖδθ  Πῖνδ ΟΡΟΥ ΘΙ ; οἵμ 501- 

Ὠλ115. πὰ ΠῸ 5'π6 ὈΥἸΠΟΙρῖο., 5'πὸ σΟΠΙροβι οπὸ εἴ 
51η6 ἢπθ 6556. Νὴ] δὶ δϑδθὲ βἷπθ ρυϊποῖρῖο, δ απ 

ἸρΡδιιπη ΟΡ5. Θ556. ΡΥ ΠΟΙρΙΪ Θχρθυβ., ΠΘήτι6. 5ἰπὸ 

ἔπ : φυιδηάοαι θη 6 }] ποῖ ροῖοϑι, {πη ο65- 
5 ΠΕΡτ5. ρου. ἰρδὰ “πο τι6. οθθ5θ. ὁρεναὰ- 
το. γα] 46. δηϊπὶ Ριιον 6. δὲ ἸπΙα Πεἰ5. ΠΙΘη 5. εϑὶ 

7αάίοίαπι προ πἰτὰπι εἰ πὸ σαν ϑηΐθηι ἴσον ο ορο- 

ΡΑΓΟΠΘῺ, ἀΐήιιθ. δἷο {Πα πὰ Οἵ ΘϑϑθΠ ἴα 1ΠΠ8 ΠῚ 

δα Π  διη 116 ΓΘ ΠῚ 6556: οἵιπὶ ΠΕΠ] 1 Ρἰαπθ ΟΡι5 
ΠΕΡῚ ροβϑὶτ ἰπσθηϊθ δὲ ἱπῇπίτο. 851 οπίμι μος ὃ 
{15 ΔΓ πηαν θεῖ, 

ΘΟΠΒΘΙΠΙΘη5 ΟΡ : 
Αἰ ΓΘΡ απ δχ ἀπόθιι5. ἱπάθ 

πὶ ΟΡΘΓΔΕΟΠΘι δὶ 6556 πὸ 

ΔΟΙΟΠ6, γ6] Οριι5 δἔϊαηι ἰρϑιμ 6556 Ἰπσϑη [1]. 

51 γὙΘΙῸ τ νι {116 ΠΟΥ ΠῚ ΟΠΊΠ 11} ΘΠ  Θοϑίο πὸ 

δῖ Ρβα τ πὶ... γΘυπ πὰ ΟΥῚ [ἃ φποά ΠῚ 

ε5ὲ, γἹ ἀθ!ῖσθὶ οὐ ορθγὰ ἰμ πὲ Πα θδαπῖ, ορε - 

ΓΑΓΟΠΘΙ Θὰ ἢ} ΠΟΠ 51Π6 ΡΕΪΠοΙρίο 6556. : οηνς 

4 οοϑϑθηΐ, δαπηΐθην ΘΕ αι} ΠῸΠ σαγοῖο ἢπο. 

Νοῆ Ἰΐααις ἀθοθὲ πΠῸ5. Δἰἰου ἢ 56 Π 6 ΠΕ1Π15 δίατηι 

ἀπΙΘ πὰ ῬΙΌΪ 6. Θχα θη θη ταν, {οι Πα θ το, οἱ 

Υἃ Θ5ϑΘ ΠΤ. ΟΡΘΥ Δ Π ΟΠ ΘΩΙ τὶν ; 5641 ΟΝ β! πᾶ} 

«παρά Ἰχδθς νου βδιθα Πδοάτι6 ΘΟΠγ ΘΠ ΘΠ ἰβϑι μὰ δὶἢ 
ΟρΘγΔΕο, ΠΙΜἸ γα} ν ΟΠ πἴαβ, {πιο ναΐοὶ οἱ βαἢ- 

ΟΙΘΠ5. δϑὲ Δ γΟΥ ΠῚ ΟΠ Π1 {{1}}} ΘΘ 56} [ἀπ {ΠῚ 

ΘΟΠΒΘΡ ἈΠΟ ΠΘΙῚ : ἰϑϑέαπίο πος ἰρϑιιπὶ διΐαηι γθθο 

ναὶ. αὐ. γΡΟΡΠΘΙσα : Οπηιπα ΘΆΪηῚ ψιιδοιπη 6 ὐοἰπεϊξ, 
.": 

Οοίος. 
1... δι 

ι. 

2βοῖι. Νὸπ δπΐπι τ} τὸ Ἰπάϊσοι αι δανιιηι ΓΟΥΊΙΠ), 

485. 6556. σα}, σοηβἰϑι θη απ, 56 ἴντα! αἴάσιιθ 

να] τ, ΘΟΠ 5.511 δεϊα πὶ «πο οὐ πιὸ γα. 

3΄. Οποοῖνοα. 5ἰαυϊάθη ογαῖο ποβῖθα ἰατῃ Β 
Οϑίθη 41: γα Π α ΘΠ ε556 ΟΡΟΥ ἈΠ ΟΠ ΘΗ, ΟΡΟΡΆΠΟ- 

ΠΘΙῚ ΥΘΙῸ ΠΟΠ 6556 Θ55Θ ΠΕ ΪΔ ΠῚ : οἰ πγητι6 {Πηϊσϑηϊ- 

ἔιι5 5] 0510 νοἰιπίατὶ Ῥαιεὶβ πῸ πὶ αὶ οϑϑοπεαμ, 5οὰ 
ΟΡΘΡΑΓΙΟΙΘΙῚ 5 (1185. ΘΕ ᾿ρϑὰ δϑὲ γοϊππίαβ: πϑοθθθο 
δῖ αι ΕἸ] τι5 πᾶπο βουνϑῖ, οἵ Το πϑαΐ βἰμλ Π π᾿ π θη. 
{π|6 πὶ μΟΥΓΟ, οἰμπ ΘΟΙ ΠΟ 46 60 ρυΟΥ ΘΠ πλτι", 
[6 ΠΟΙ ΠῸΒΝ ΟΡΟΥ ΘΕ γυναι “ΟΊ 16 ΓΑΓΠΟΠΟΠῚ, ΟἿ" 
᾿πηασὸ ἀἸσατι". ΠΡ056 θαι. Ῥαῦϊτα θχρόβιῖς, ἐϊ- 
οθηδ5: (μὲ ὁ5ὲ ἐπα βὸ Π) δὶ ἐπνὶςὶ δ], ρυϊηιο θπϊιις 
Οηϊτιῖς ΟΥ̓ ΘΑ μΤδ, {μῖα τε ἴρδο ογθαία βιίπὶ οπιτεῖα, 
ἔαπι ιια ἐπ σοῖο ψιίαπὶ {τ ἐπὶ ἰόγτα σιιπξ, υἱ- 
οἰδιϊα οἱ ἱπινι οἰ δε. Πανὶ 0 σαιιβαπὶ οὶ ἰπηᾶσο. 
Οἰηπὶὰ νΕ]Ὸ σις ἴῃ 1050 ογδαῖα 510ΠῈ, τΠὰ ΟἸ1ΠῚ 60 

εἾ (Ὁ 
«1 ῬΥΕΙΠΙ ΠῚ ΓῚ5 ἀἸοῖ τιν 7) ΠῸΠ σργίο ἱπαθηϊ ἔα ἢ 

4ααμηαη Θϑβθη πὶ ποία. ΝΟΠ ΘΠΪΠῚ ΘΟΙῚΙΠῚ 
γΈΒΡΘΟΙα Θσβθη τ δ5ι. Τρ5 Π γΘΙῸ ΟρΟΓΆ ΓΟ ΠΟ, 
Ρθι ιιδῃν ΕἾΠΠα5,. [η΄ τι Ομμπἶὰ,. ΓΘ ΡΤ ἰππα πο 
Ὁ Θββθ ΠΕ Ϊ ΠῚ ΠΟῚ Ροΐοϑδί, πὸ βσοϑίαγο ἱπηασο ΠΠὰ πὶ 
51] Πθ πὶ ΡΟΐθδὲ γα Ομ Θϑϑοητῖαῦ, οαμ οἱΐ 
Θρθνα το, αιιδ ᾿πρ  Πἰτα ἢ] 00 Π 65 Ποιμὴν ἴῃ ρετ- 
δοΙθη τα ἃΠῚΘ ΘΟΠΒ ΕΓ] Οθ}. διϊαι ΟΥἸοσθ αἰ, 

Οἵ ΟΠΙΠΙΠ ΠῚ {{π|τ8 ΡΡῚ Ἰρθι1Π) ογθαῖα δαηῖ. Οἷς 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΣ 5. ΒΆΑΒΙΠΙῚ- 

Α 

ΜΛΟΝΙ. 

οὐχ ἄναρχον. Ἢ γὰρ ἂν ἦν χαὶ ὧν ἄναρχον , 
»»» ΠΥ ΑΣΙΣ 5: .- ΄. 

οὔτ᾽ ἀτελεύτητον, ἐπε ἐ Μὴοε οἷόν τε παυσαμξένων Ξ ἐπ 
ργων ἄπαυστον εἶναι τὴν ἐνέργειαν. Δίαν γὰρ 

μειραχιῶδες , χαὶ 
ἴ 

Ὡν 

τοις τῶν 
, ᾿ 

φρενὸς νηπίας, ἀγέννητον χαὶ 
5-: Ξὰς ἀτελεύτητον λέγειν τὴν ἐνέργειαν, ταὐτὸν τῇ οὐσίᾳ 
τιθεμένους, μηδενὸς τῶν ἔργων ἀγεννήτως γίγνες 
σθαι! δυναμένου, αήτ᾽ ἀτελευτήτως. Ἔχ γὰρ τούτων 

συμόαίνοι δυοῖν θάτερον, ἢ τὴν ἐνέργειαν ἄπραχτον 
εἶναι τοῦ Θεοῦ, ἢ τὸ ἔργον ἀγέννητον. Εἰ δ᾽ ἑκάτερον 

τούτων διμιολογουμένως ἄτοπον, ἀληθὲς τὸ λειπόμε- 

2 νον, ἂρ ρχουξ ἔνων τε τῶν ἔ 
ἣν 

ογων; μὴ ἄναρχον εἰναι τὴν 
᾿ Ἂν 

ειαν, παυοιμένων τε; μὴ ἄπαυστον. Οὐ χρὴ 

τοις 
εὴ 

εἰθοικένους γνώμαις ἑτέρων ἀνεξετάσ 
Η ᾿ τς ἐστ 

οὐσία τὴν ἐνέ ργείαν; ἀληθεσταξην δὲ χαὶ 
δὲ 
ὃ πρεπωϑεστάτην ἐνέργειαν ἡγεῖσθαι τὴν βούλη- 

σιν, ἀρχοῦσαν πρός τε τὸ εἶνα: χαὶ σώζεσθαι τὰ 

πάντα, μαρτυρούσης χαὶ τ ἘΡΑΠΕΙῆ: ἜΧΕΙΣ - Παν- 

τὰ γὰρ ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν. Οὐ γὰρ ἐπ βρι 

τινος πρὸς τὴν ὧν 1) ΤῊΝ ύστασιν, ἀλλ᾽ ἅμα τ 
ι ΤΆΧΑ βαύλεται, καὶ γέγονεν ὅπερ ἠθέλησεν. 

ΠῚ ᾿ 
Οὐχοῦν εἰ τὴν μὲν βούλησιν ἀπέδειξεν ὃ λόγος 

δὲ τὴν ἐνέργειαν, δπέστη δὲ ἐνέργειαν, οὐχ οὐσίαν 

βουλήσει 
- Α͂ 

οὐσίαν, πρὸς δὲ τὴν ἐνέργειαν, ἥτις 

τοῦ Πατρὸς ὃ Μονογενὴς, οὐ πρὸς τὴν 

ἐστὶ καὶ βούλη- 

σις " ἀποσώζειν τὴν δμοιότητα τὸν Υἱὸν ἀναγκαῖον. 

Ἔξ ὧν προσαγομένους δεῖ εἰχόνος 

διασώζειν λόγον. Αὐτὸς ὃ μαχάριος Παῦλος ἐξηγή- 
ἐφ εὐκο να ἔνε οεον τονε οετο 

αατο, εἰπών - Ὅς ἐστιν εἰχὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀορά-- 

τὸν ἀλυθὴ τῆς 

ἥ ; ἘΣ βαα τοῖς εἶτ ν 
του, πρωτότοχος πάσης χτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐχτί- 

Ἐ- ἀρεν τς 
τε ἐν οὐρανῷ, χαὶ ἐπὶ γῆς, 

Εν ἐς ΝΕ 
Πάντα δὲ τὰ 

πρωτοτόκου οὐ τὴν 

λῇ ΄ , 
σθη τὰ πᾶντα, τὰ 

δρατὰ 
ἐν αὐτῷ 

Ἔ ἘΥΑΜΕΚᾺ 
καὶ ἀόρατα. Διὰ τοῦτο εἰχών. 

Νὴ - 

χτισθέντα μετὰ τοῦ 
᾿ ΝΞ, ΠΡΈΕΕ: 

ἀγέννητον οὐσίαν χαραχτηρίζει. Οὐ γὰρ χατὰ ταῦ- 

τα ἣ οὐσία. Τὴν 
λὖ ᾿ ᾽ Ν , Φ ἀν. Ζ “Ὁ, ἣ εἴ ὧν τὴν 

τὰ πάντα, οὐ πρὸς τὴν οὐσίαν φέροι ἂν ἣ εἰχὼν τὴ 
" 

τὴν ἐνέργειαν ἐναποχειμένην 

δὲ ἐνέργειαν, δε’ ἧς ὃ Υἱὸς, ἐν ᾧ 

ΝΥ ΝᾺ 

ὁμοιότητα; πρὸς δὲ 
ὉΈΣΡ, ΥΘΗΝΕ ΤΩΣ 

ἀγεννή τως τῇ προγνώσει, χαὶ πρὸ τῆς πρωτοτόχου 

συστάσεως. χαὶ τῶν ἐν αὐτῷ χτισθέντων. Τίς γὰρ 

αὐτόν τε τὸν Μίονογενῆ γινώσχων ᾿ χαὶ πάντα τὰ 
δ ΟῚ ως 

δι᾽ αὐτοῦ γενόμενα καταμαθὼν, οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν 
ΝΕ ΕΝ 

αὐτῷ θεωρεῖσθαι: πᾶσαν τὴν τοῦ Πατρὸς δύναμιν ; 
ἥ κο - 

Πρὸς “τὰ ἀπιδὼν ὃ μαχαριώτατος Παῦλος, οὐ, 



ΕΥΝΟΜΙ ΠΙΒΕΝ ΑΡΟΙΟΘΕΤΙΟΙΒ, 

δι᾿ αὐτοῦ, φησὶν, ἀλλ᾽, Ἔν αὐτῷ, καίτοι προσθεὶς 

τὸ, Πρωτότοχος, ἵνα τοῖς δι᾿ αὐτοῦ γενομένοις χαὶ 

αὐτὸς συμπαραληφθεὶς, πᾶσι γνωρίζη τοῖς ταῦτα 

συνορᾶν δυναμένοις τὴν τοῦ Πατρὸς ἐνέργειαν. Εἰ- 

χόνα τοίνυν φαμὲν, οὐχ ὡς ἀγεννήτῳ γέννημα παρα- 

θάλλοντες (ἀνάρμοστον γὰρ τοῦτό γε καὶ τοῖς πᾶσιν 

ἀδύνατον), ἀλλ᾽ Υἱὸν μονογενῇ καὶ πρωτότοχον 

Πατρὶ, τῆς μὲν Υἱοῦ προσηγορίας τὴν οὐσίαν δη- 

λούσης, τῆς δὲ Πατρὸς, τὴν τοῦ γεννήσαντος ἐνέρ- 

γειαν. Εἰ δέ τις φιλονείχως τοῖς οἰχείοις ἐμμένων 

μὴ προσέχοι τοῖς ῥηθεῖσι τὸν νοῦν, ἐχδιάζοιτο δὲ 

τὴν τοῦ Πατρὸς προσηγορίαν οὐσίας εἶναι σημαντι- 

χὴν, μεταδιδότω χαὶ τῷ γΥἹἱῷ χαὶ τῆς ὁμοίας φω- 

νῆς, ᾧ προλαδὼν μετέδωχε χαὶ τῆς ὐρθος οὐσίας" 

μᾶλλον δὲ ἀμφοῖν ἑκατέρῳ, τῷ τε Πατρὶ τῆς Υἱοῦ, 

χαὶ τῷ Υἱῷ τῆς Πατρός ἣ γὰρ τῆς οὐσίας ὃ δμοιό- 

τῆς ταῖς αὐταῖς ὀνομάζειν προσηγορίαις ἀναγχάζει 

τοὺς ταύτην περὶ αὐτῶν ἔχοντας τὴν δόξαν. 

᾿ Ἀρχούντων δὲ ἡμῖν τοσούτων χαὶ περὶ τοῦ Μο- 
- μὴ ἊΨ. δὶ Α Ὁ , 

νογενοῦς, ἀκόλουθον ἂν εἴη καὶ περὶ τοῦ Παραχλή- 

του λοιπὸν εἰπεῖν, οὐ ταῖς ἀνεξετάστοις τῶν πολλῶν 
» Γ ᾿ὌὉῸΟΡ ᾿ Ὧι -Ὗ ε ΄ 5» «“ 

ἀχολουθοῦντας δόξαις, τὴν δὲ τῶν [ἁγίων ἐν ἅπασι 

φὐλασσοντσς: διδασχαλίαν, παρ᾽ ὧν τρίτον αὐτὸ 

ἀξιώματι καὶ τάξει μαθόντες, τρίτον εἶναι χαὶ τῇ 

φύσει πεπιστεύκαμεν " οὐκ ἐπαμειδομένων τᾶὰϊς 

φύσεσι τῶν ἀξιωμάτων χατὰ τὴν ἐν ἀνθρώποις ἐκ 
; τς 

πολ' τείας μεταδολὴν, οὔτ᾽ ἐνηλλαγμένης τῆς τάξεως 
. , 3 ᾽ - - 5 

χατὰ τὴν ΕΊΠΕΡυργον ἐναντίως ταῖς οὐσίαις, ἀλλ 

εὐαρμόστως ὍΣ: Ε πρὸς τὴν φύρυν ὡς μήτε τὸ 

προ τς τῇ τάξει δεύτερον εἶναι τὴν φύσιν, τ 

μὴν τὸ φύσει πρῶτον δευτέρας ἢ τρίτης λαχεῖν τά-- 
ξ Οὐχοῦ ᾿ οι ΤῊΣ ρέει τς , 
εως.Οὐχοῦν εἴπερ δε τῆς τῶν νοητῶν δημιουργίας 

͵ ΡΥ ἐνὶ -» 628 
ἀρίστη τάξις, τρίτον ὃν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τὴν τά- ᾿ς 

ξιν, οὖχ ἂν πρῶτον εἴη τὴν φύσιν, ὅπερ ἐστὶν ὁ Θεὸς 

χαὶ πστῷ Ἢ γὰρᾶν εὔηθες χαὶ ΠΕ ΘΙ ΕΟ τὸν αὐτὸν 

ποτὲ μὲν πρώτην; ποτὲ δὲ τρίτην ἔχειν χώραν, ἕν 
τε ἄμφω εἶναι, τό τε προσχυνούμενον, καὶ ἐν ᾧ 
προσχυνεῖται, καθ᾿ ἅ φησιν ὃ Κύριος - Πνεῦμα ὃ 

Θεὸς, χαὶ τοὺς προσχυνοῦντας αὐτὸν, ἐν Πνεύματι 

καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσχυνεῖν. Οὐδὲ μὴν ταὐτὸν τῷ 

Μονογενεῖ. Οὐ γὰρ ἂν ὑπηριθυήθη τούτῳ ὡς ἰδίαν 

1 ΒΞ τι5 ῃὉ. ΠῚ, Ρ. 3τι, Ὁ, οἱ 216,0. 
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Θηἶμ {{18550 4] ἔπι ἰρϑῖιπι {{πἰσϑηϊταμι που, 
{πη} ΟΠ Πἰὰ {1185 ρΘ. ΤΡ ϑῖιηι [οἵα 5ιιπ}, δῖα πὶ ΡΓΌθ6 
οοσηϊία παρθθὲ, ποῦ σοπῇἢϊθαϊι" 56. 60 ἱπίπουϊ 
Ομ ΠΘ ῬΑ να μοθ πε π}3 ΟτῸ οἴη} γΟΘΡΟΧΟΙῚΣ 
Ἰνθα ἰββίπηιι5. Ῥαλ]τ5, ΠΟΠ, ῬΘῚ ἰρϑῖιπη., ἀἰοῖ!, 564, 

1πιῖρϑο., οἵ ϑὰη6 Δ4θηο τὸ {γε δεῖξις. . αὐ 1056 
Οἰιπὴ 115... {188 ΡῈῚ ᾿ρϑιιπηὶ [οἴα 5.1ΠῈ..,. ἈΘΘΕΠΗΓΙ5, 
πᾶπο Ῥαΐγ5 Ορθυ ΟΠ ΠῚ πιὰ ΠΙ[δϑίαπη [ἀσονθὲ 1115 
«{ἰ ποοο δοπίπθιι γαϊθπε. Γπηασίπθαι σῖτα 1Ππ|ηὶ 
ἀϊοϊπηι5.. ποῦ πο ᾿πσϑηΐο σΘη ΕΠ 551 Π116-- 
ΤῊ115. {ἸΠΟΟΠ ΘΠ ΘΠ 5 ΘηΪπὶ οἱ ἱπϑρίμπι ΠΟ δϑϑθῖ, 
ΠΘΩτΘ ἃ Φποητιλη ΡΥ Φϑίαυ ροΙθ51), 564 ΕἸΠΠ τ πὶ 

τἀπὶ σθηϊ τι πὶ εἴ ρα Οσθ αἰ ἔπι πὶ ρα ΓῚ5. ἀΠἸοἰ πλῖι5., Ὁ] 
«αϊάθιη ΕἾΠῚ ἀρρθι!] το οϑϑοπίαμι ἀθποίας,, ΡΑΡῚ5 
ἃ ΘΠ) ΘἸσΠΘῊ ἐἰ5 ΟρΡΟΡΔΠΟΠΘΙΙ. 51. γΘΓῸ 41|5 οοπ- 
το πάθ πα] βειάϊο ἴπ ΡΓΟΡΥΙ5 ρου πιαποῖ ορ᾽ πιο ἢ- 
Ριι5., εἱ δὰ, 41| πὶ ἀἸοία ϑιηΐ. 58 Π6 πηθης[6 
Ῥοπάθνανθ γδοιβαΐ, νἹ ] πῖθυ ἁιΐθμ ἰηβίαι,, Ρὰ- 

{15 ἀρ ρΟ ἢ] ΕΟ πὰ ΘσϑΘ Π 185. 51 ἢ οα τἰν ἃ ΠῚ 6556 5 

ἔαοῖας 116 δίϊαπι δα πη θη γΟΟΘ ΠῚ ΘΟΙΠΊΠΊΠΙΠΘῊῚ ΟἸΙΠῚ 
ΕἸΠΟ . 4πιθπι ἀπίθὰ 6] 56 η} δ 1 η Θββθητ85 ῬᾶΡΕ-- 
Οἴρθηι ἔδοϊε : ἴμπ0 ΡΟ 5. τ ἈΠ  τι6 ἈΠΟ] 115 . 

“οκπ.τ.3. 

ΕἼΠῚ 5] οθὲ ἀρρθ!]αθοπθηι ῬαΓῚ, δὲ ῬαΓ5 ἃρ- ἢ 

ῬΘΙ]Δ ΠΟ Π ΠῚ ν]οἰϑϑὶμη ΕἾΠΟ ὙΠ τιας ; Θ556 ΠΕ165 ΘΗ] ΠῚ 

51 Π}}ΠΠτπι40 ΘΟΘ ΘΕ 6055, 4π| Πᾶπο 46 1ρ51]5. ορίπῖο-- 

Πρ Πα θοηξ,, ἰἰβάίθηι ἀρΡρο!] Δ ΟΠ] 115. ̓ ρ505. ποὸ- 
ΠΉΪΠΆΡΘ. 

οὐ. Οἴπ. γΘΓῸ δθο ΠΟῚ5 ϑῈ{Ποϊὰπὲ ἐο {Ππῖρο- 

πἶτο., ΘΟ μΒΘ 6 Π5. [πϑυῚ: ἠδίποθρ5. 6 Ῥαγδοοῖο 
4ποάπο ἐΐοονθ, ΠΟῚ βθοία 10 πα] [Οὐ τι} ΟΡ ηΪΟ-- 

ΠῸ5 ΠΟ ΡΙΟΠαἴα5. ἃιι 5815 ΘΧρθηβα5., 866 56}- 

ναπέο ἴῃ ΟΠ 115 Βα ΠοΙοντι τ (ΟῚ ΠΔ ΠῚ, ἃ {{{|-- 

Ῥὰι5 οὐππὰ αἰ Ἰσϑυϊηλτι5 ἐθυτϊπιι ἀπ! ταῖθ εἰ ονάϊπο, 

του τἰπιπὶ 4ποήτ6 }χίᾳ. παϊι νᾶ Π ΓΕΥΘΓὰ 6556 ογο- 
ἀϊηλιι5. Νοὸη ααοα ἀπ! [65 τη" ΠΟΙΆ Πτι ΠῚ τιϑῖ-- 
ταῖο ἴῃ ν᾽οἰβϑι πὰ 1π6 ΡΟ] σα, Παται}15 Π͵56 6. Θ 81} 
ΡΘι" νἴοθ5 οοπεἴπσ ΠΕ, ΠΘΩτ6 Θ ΙΔ} {π|ᾶ51] ογο 11ὰ 
51} ῬΘΡΠλΓα[π|5 ἴπ ΟΥΘ ΓΟ Π6., πῇ Θ55 ΘΠ {15 15. δἷἵ 

ΘΟΠ ρα νῖτι5 : 56] {τι0 6 ΘΟ Π ΘΠ 6Π5 51} 1ρδὶ Πδἔπινδ, 
τι ποάπθ φαοα ρυϊπιιπι ἔπ] ΟΥ̓ ἴπο., δθοιιη πηι 

511 }χῖα παϊαγαπι., ΠΘύ 6 ϑείαπη ᾿ἃ ἀπο α θ᾿. ]Π.111} 
παίτρα [ἀξ . Θϑοιιπ τπη} ἀπ ἔθ υ Π1Π} ΒΟΥ απ} οὐ-- 

ἀἴποϑηι. Οποοῖτοα,, 5: αι] 46} ΟΠ ΒΕ ΓΙ ΟΠ 5 ΘΟΙΕΙΠῚ 
46 πηΘη 6 Δ ἢ [11 ῬΘΓΟΙρ πὰ", ΠΟΠ Ροίοθϑὲ Πὸπ 

ΟΡτμλτι5 6556 οὐ : Κρ Ρ ττ15 β ΠΟΙτ5 ΟἿ 51} ἴου-- 
πιπὴ ΟΥ̓ Ϊπ6. 5. ΡΥ ΠΗ. ΠῚ 6558 ΠῸΠ ΡΟΙΘΙΙ ΠΑΓΕΡα 

ἰά φαοά 6ὁϑὲ δι δὲ Ῥαΐθι. Ἐςζοπῖμι γ6] ἱπϑρίιπη 

εἴ αιυιπίαπϑ δϑβϑί, 5] διιπηθπι αἸσογθηηι5. πηοο 

ῬΥΪ λα ηῚ 5 ΠΟ 0 ΤΟΥ ΠΠ} ΓΘ ΠΟΥ ἸΟΟΙΠῚ 5 ἘΠ] 1] 116 

οἱ ἰἄθπι 6556, 14 ποῖ δάονδιιν οὐ {Ππ|͵4 πὶ πιο 
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αὐογαία; ἀαθι μη ά τι ᾿ρ56. Ἰ)ομλΐπιι5. ἀἰοῖ: 
Τοῖς ὁδί ερίγίειις, δὲ 605, χιὶ ἐμὴν ἀἀογατι, 

ορογίοι ἵπὶ οσρίγίτιι οἱ ἐπὶ υϑγίαῖο «ἀογατο. Νοάτθ 

ΘΠ ΠῚ τῆι δὲ ἰἄθηη. δϑὲ οὐὰπὶ {Ππ| ΘΠ ; 8185 
ΘηΪη ΠΟΠ Πα ΟΓΘῚ ΠΙΙΠΊΘΙ ΠῚ 5111} θ051 ΕἼ] τὴ : 

πΐροῖθ {πὶ ϑιᾶπ πο άτι6. ΡΡΟΡΡ Ια ΠῚ. 515 Π|ὶα πὶ 
πάθοι, δα Ποῖα το δα Δ] ΠΟΙ ΘΟΠΙΠ ΡΠ 110-- 

ΠΘΠῚ ἰρ58 ϑα] γον ]5 νοῦ, {πιὰ τηδη [δϑίθ αἶνου- 
δῖ1πὶ Εἰχὶϊ 6556. ουὰπὶ απ ταἰ το ητι5. ορὰς ἀὰ γνὸ- 

σον ΠΟ Π θην ἀρΟΒΓΟ]Ογιιηι. ΝΘ τι. 58 Π 6. ΠΙΙΠΙΘΙῸ 

Τα αυαπη 65. ἁἰϊι 4 ρυθοῖου Πθιι πη... «δὶ θυϊαλη 

ἰησϑηϊτιι5 ααϊ ἀπ : ἀπΠτι5. ΘΠΪΠῚ ἴρ056. οἵ 5015 ἰη 6 - 
Πἶτιι5. οδῖ 5 6Χ 41|ὸ οἴγηΐα. [ἀοία διιπὶ : ἀπ: ἁἰπιὰ 

58η6 ρυρῖου ΕΠ ιηῖ.,. ῬΡΌΘΘΠΪΘ5 ᾿Π 6 τ} 5611 Ὀ]Ὸ- 
Ράβο αιιδοαμ., πππτι5. ΘΏΪΏ] Θὲ 50]1|5. Θ5[ πηῖβὸ- 
ΠΪτιι5, ΠΟΙ Πτ15 Ποϑίοιυ, 761 ψιίοπι 5ισιῖ οπιτΐα,, 

Ταχία. Αροβίοίαμι. δ Θυῖιμὶ [θυ λτιη} «τ 651 {ππ|ΠῚ 

παρα ἔπηι ΟΥ̓ ΠΟ, 7551 Φα] θην αι, ορονὰ- 
τόπο ἀπίθη. ἘΠῚ [ἀστιηὶ; [οΡΈο Ιοσο ΘΟ] ται" ", 

«ἴα νι ο] θὲ ογϊπο δὲ αἰ πιταῖθ ργοοϑίαι. 115, 
οὐ παηϊοιιηὴ [416 ΤΙ σΘ ΠἾΠ Οριι5. δϑῖ, ἀθιταῖο ατι-- 
ἄδην οἱ ροϊθπεία. οὐρα Πα] γϑπιοία, δα ΠΟΠ ΠΟ Πα] 

ἀὐΐοιη οἱ ἀοοοπάϊ [ἀου]ταῖο ἀπ πἀαη5. Π105. ΘηΪηῚ 
«πὶ Ῥαγδοίθιιι πη ρου ΠΟ ποθι “υδμ ἰἀπΠὶ Π)6Ὶ] 6556 
οὐοάππι, οἱ ἀοῖπάο {Ππιπὶ Θ556 Π 1115 5] απ ΠῈ., 

τὰπη τὰ πὶ νά} 46. ̓πβιι]|505 δὲ ἃ νεριταῖθ Ιοπθ6 τὸ- 

ΠΙΟΐΟ5. 51 ππιηο γΟ αΐανο γ ]]θιηιι5., ἰοησα 88η6 
τον ἃ τὰ πΟΡἷ5 ΟΡτι5 ἴογοι, 

“0. Ὑδυιπη ΠῸ ΒΟΥ Πτι ΠῚ ὈΡΟΪ χ᾽ τα Δ ΓΟ 65 

ΘΡΑΥΘΙΉΕΙ5..,. ΤΠ Πτι5ν 6 Ιλ Ὸ5. γο  ἀμητι5.,. Ῥιιοὶβ 

ΘΟΥῚΙ ΠῚ) 4 1185 ΑἸΧ ΊΠΊ115 Ὑ1Π} ΟΠ Π ΘΠ} ΘΟ ΓΟ πο ηἠθη- 

ἴο5., ἀἸο πλτι5. τιπῖ1Π} ΘῈ 501 11Π}| Ὑ ΘΓ 6556 1ΠΠπ|πὶ ν6- 

απ ΟΠ 111} Τλθῖιηι ΠΡ ΘΏΠ ΕΠ}, 51 Πὸ ὈΥῚ ΠΟΙ ρῖο, 

ἸποΟΙ ΑΓ ΠῚ... ΟΠῚΠΙ Οατιδα 5110 6] ΟΥῸ ΠῚ, οἵ 

ΟΠ ΠἾ]5115. ΓΘ] λτι5. 4}1}5... {πο4 οἵ ἰρδα χαϊά, οδῖὶ 

515 τα 1186 σα π|, σατιδαιη. ΟΥἱ ΠΟῚ ΘΧ ΘΟ Π111- 
πίοπθ “ιιδ λ πη} οἴ Δ]1ὰ ΔΠ1]τιὰ τὸ σΟΠ μι Πἰοα-- 

ΟΙΦΙ ΓΟΙ ΠῚ ΠΟΙ ΒΓ], ΠΘῸ ἀΠίθοθα τ οὐποία οὐ- 

ἀἴπ6, πθοὸ ργαϑίαΕ. ΘΟ] ΠΟ Π6 : ἀ(ἰ ΟΠ Π65 4υ θη 
γῸ5 γΟβρθοῖι πα). “ποπιἤαπι «(ὦ ΠΟ] το πη “πιὰ η-- 
ἀὯπ} 5ιιὰ πὴ Πα] 61 ; 50 γΆΠ ΟΠ θ᾽. ΡΟ Ϊ ΠΘΉ 10 Π1|]-- 

Ἰὰπι ΘΠ ΑΛ ΓΟ ΠΟ ΠῚ ΘΘ5Θ ἢ ΓΙ... ΡΟΙΘΠΕΙ:5.. 1Π1ρ6- 

γν6 Δάν. 1: αὶ σϑηι δὲ [δοῖ ἀπίθ ΟἹ ΠΙὰ 

ἀπ|σθη πὶ Τλοιιηλ ΠΟΙ Π11 ΠῚ ΠΟΒΓΓΙΠῚ «6 511Π} 

ΟΠ υϊβίιιμι , ΡΘν αιιθὴ. Ομ πΐα [χοῖα διιπῖ, “416 

ἸπηιᾶσῸ οἵ β᾽σπδοιιπ) 5 ὈΓΟρΥΪο. ΡοϊθηΓ:.. οἱ 
ΟΡΘΡΑΓΟΉΪ5.,. ΠΟΙ. οἱ, ἀπ σϑημ, ϑθοι πη τη 

ΘΑ5Θ ΓΔ ΠῚ πραγ αι. Πθάτπιθ. Βρ νυ ταὶ σα ποῖο., 

«πὶ βου ᾿ρϑῖιπι [ἀοίτι5. οϑῖ : 110 ἀυ  θηὶ τηΐ ΠΟΙ", 

ταν πᾶν [ἀοῖπγα., ΠΟ γῸΡῸ ὈυϑΠ ον, Γὰπη-- 
πη ἴαοϊον. ΕΛ 58πὸ αιιοῖ οὐθαῖιβ. 511. Πο ε1- 

ΘΠ1|5. οϑὲ ἰθβτ]5. 116 αὶ αν ᾿ρ50. ΤολἶΠῸ τοσι1)0-- 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 8. ΒΑΘ ΜΆΟΘΝΙ- 

ἔχων ὑπόστασιν, ἀρχούσης χαὶ πρὸ τούτων τῆς τοῦ 

Σωτῆρος φωνῆς, δι᾽ ἧς ἕτερον ἔφη σαφῶς τὸν ἀπο- 

σταλησόμενον εἶναι πρὸς ὑπόμνησιν καὶ διδασχαλίαν 
τῶν ἀποστόλων. Οὐδέτερον μὲν ἀριθμῷ παρὰ τὸν 

, ᾿ Ἐδνν ἐν ιν» , 
Θεὸν, ἀγέννητον δέ. Εἷς γὰρ καὶ μόνος ἀγέννητος, 
19 - δῇ ΄ὔ , ΕἸ ν' κ᾿ Η͂ ᾿ 
ἐξ οὗ τὰ πάντα γέγονεν. Ἢ ἄλλο μὲν παρὰ τὸν 
ν" ͵ “7 χτ 

Υ[δν, γέννημα δέ. Εἰς γὰρ καὶ μονογενὴς, ὃ Κύ- 
-“ 3. δ- Ἀ ΕἸ 

ριος ἡμῶν, Δι᾿ οὗ τὰ πάντα, χατὰ τὸν ἀπόστολον. 
"λλλὰ χαὺ τρί ΣΩ͂Ν ΣΟ ΧΈΞΟΥΣΣ οὐ , λὰ χαὶ τρίτον χαὶ φύσει χαὶ τάξει, προστάγματι 
δι ΟΣ ἐλ ρα  ρβτξρν οξρεν τρρα , 

τοῦ Πατρὸς, ἐνεργεία δὲ τοῦ ΥἹοῦ γενόμενον, τρίτη 
, ἣ ΒΞ 5 

χώρᾳ τιμώμενον, ὡς πρῶτον χαὶ μεῖζον πάντων, 

καὶ μόνον τοιοῦτο τοῦ Μονογενοῦς ποίημα " θεότη - 
ἥ Ξ : : 

τος μὲν χαὶ δημιουργικῆς δυνάμεως ἀπολειπόμενον, 

ἁγιαστιχῇς δὲ χαὶ διδασχαλιχῇς πεπληρωμένον. 
τ Ὺ ῃ “Ψψ. 
Γοὺς γάρ τοι πεπιστευχότας ἐνέργειαν εἰναί τινα 

- τῶν Κα , ν᾿ - 3. ὅΞω ε 
τοῦ Θεοῦ τὸν Παράχλητον, εἶτα ταῖς οὐσίαις ὕπαριθ- 

- ε ΄ ὙΠ; ' Ν “Ὁ .λ' ῃ , 

μοῦντας, ὡς λίαν εὐήθεις χαὶ πολὺ τῆς ἀληθείας 
: Ἂ Ἀξάνδ, 
ἀπεσχοινισμένους, νῦν διελέγχειν, μαχρᾶς ἂν εἴν, 

σχολῆς. 

5, Ψ᾿ ΕΞΕΣ , ἃ “ἃ 2 , 
Ἀλλ᾽ ἵνα μὴ τῷ μήκει τῶν λόγων ἀποχνήσωμεν 

ν ΓῚ  , .- 3 - “ .« τοὺς ἀχούοντας, πᾶσαν ἐν βραχεῖ τῶν ῥηθέντων 
δα τεο; ὅ : 

περιλαδόντες τὴν δύναμιν, φαμὲν ἕνα χαὶ μόνον 

ληθινὸν εἰναι τὸν τῶν πάντων Θεὸν, ἀγέννητον, 
ἜΝ ; ἥ 

ν ἀσύγχριτον, πάσης αἰτίας χρείττονα, 

πᾶσι τοῖς οὐσι τοῦ εἶναι αἴτιον " οὐχ ἐχ χοινωνίας 
Ρ᾿ : Ξ " 
τῆς πρὸς ἕτερον τὴν τῶν ὄντων δημιουργίαν 

ἜΡΟ δες με 
συστησάμενον, οὐ τῇ τάξει τὸ πρῶτον, οὐ συγ- 

κι 
χρίσει τὸ κρεῖττον κατὰ πάντων ἀποφερόμενον, 
3 " θα 5» , Ἂς ἢ. τὺ 

ἀλλὰ χαθ’ ὑπεροχὴν ἀσύγχριτον οὐσίας χαὶ δυ-- 

νάμεως καὶ ἐξουσίας, γεννήσαντα χαὶ ποιήσαντα 

πρὸ πάντων μονογενὴ Θεὸν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἴη- 
τὰ πάντα γέγονεν, εἰχόνα τ 

σοὺν Χριστὸν, δι᾿ οὗ 
Ἶ Ξ  λος Ό ΤΩΣ γ 13 ; 

χαὶ σφραγῖδα τῆς ἰδίας δυνάμεως χαὶ ἐνεργείας, 
Ξ Ἔμρ τῆς ἘΣ ἡ 

μήτε τῷ γεννήσαντι χατὰ τὴν οὐσίαν συγχρινόμε- 
Ὁ " -Ὡ , - , ͵ 

νον, μήτε τῷ δι᾿ αὐτοῦ γενομένῳ ἁγίῳ Πνεύματι. 
ΞΕ : ΠΩ ͵ ἔξες 
Γοῦ μὲν γὰρ ἐλάττων ἐστὶν, ὡς ποίημα" τοῦ δὲ 

χρείττων, ὡς ποιητής. Τοῦ μὲν οὖν πεποιῆσθαι 
ἢ ἈΠ ΟΟ πΝ ΠΝ 

μάρτυς ἀξιόπιστος ὃ παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ Κυρίου μαρτυ- 

οηθεὶς ἐχ Θεοῦ τὴν γνῶσιν ἔχειν Πέτρος, εἰπών - ρηθεὶς ἐκ Θεοῦ τὴν γνῶσιν ἔχειν Πέτρος, εἰπών 
ον ας Ἐοτουες Β ι τ 

᾿Ασφαλῶς οὖν γινωσχέτω πᾶς οἶχος ᾿Ισραὴλ, ὅτι 

Κύριον αὐτὸν χαὶ Χριστὸν ὃ Θεὸς ἐποίησε " χαὶ ὃ 
: ᾿ αν ἀπ ΟΝ Ἂν; Α α γσεν 
ἐκ προσώπου τοῦ Κυρίου λέγων - Κύριος ἔχτισέ με 
5 τσ ξνς ΤΣ μος Ὁ Ἀλ ΒΡΎΙ, κ᾿ - 
αρ ὴν οὐῶν αὐτου του ὁξ πεποιηχενα: τὸ Πνεῦ- 



ΕΥΝΟΜΗ ΠΒΕᾺ ΑΡΟΓΟΟΘΕΤΙΟῦΒ, 

ἐπ τὸ ἅγιον ὅ τε εἰπών: Εἷς Θεὸς, ἐξ οὗ τὰ 

παν τα: καὶ εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστὸς, δι’ οὗ 

τὰ πάντα" χαὶ ὃ μαχάριος ᾿Ιωάννης φήσας " Πάν- 

τα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο 

οὐδὲ ἕν. Ἔξ ὧν ἀκόλουθον ἂν, ἢ ἀγέννητον λέ- 
[ ΕἸ ᾿ Ἄ ΕΣ , ᾽ τὶ - 

γειν, ὅπερ ἀσεόές" ἢ εἴπερ γέγονε, δι’ αὐτοῦ γε- 

Ἰονέναι. Μόνον γὰρ ὑπὸ τοῦ Πατρὸς ὁμολογοῦμεν 
γεγεννῆσθαι τὸν Υἱὸν, ὑποτεταγμένον οὐσίᾳ χαὶ 

ϑ χω ( ο΄ κα Ν ’ λ ΝΑ 

ἡνώμη" ζῆν τε γὰρ διὰ τὸν Πατέρα, χαὶ μηδὲν 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ποιεῖν αὐτὸς διλολογεῖ " μήτε μὴν ὁμοού- 
σιον 5, υ-ηδὲ διιοιούσιον, ἐπείπερ τὸ μὲν γένεσιν χαὶ 

Ν ,ὔ -ῳ μερισμὸν σημαίνει τῆς οὐσίας, τὸ δὲ ἰσότητα. 

ὌΥΞ 6 
Οὕὗτε δὲ γεννητὸς ὁ Πατὴρ, οὔτε ἀγέννητος ὃ ΥἹὸς, " 

ἀλλ᾽ ὅπερ ἐστὶν ἀτελευτήτως, τοῦτο χαὶ λεγόμενον 

ἀληθῶς γέννημ. αι, υἱὸν ὑπήχοον ; ὑπουργὸν τελειό-- 

τατον, πρὸς πᾶσαν δημιουργίαν χαὶ γνώμην πατρι- 

χὴν ὑπηρετήσαντα, πρὸς τὴν τῶν ὄντων σύστασιν 

χαὶ διαμονὴν, πρὸς : ὀνομιαθεσίαν ἀνθραπον: πρὸς 

οἰκονοαίαν, χαὶ πᾶσαν πρόνοιαν : ὑπηρέτῃ χρώ- 
μένον τῷ Παραχκλήτῳ πρὸς ἁγιασμὸν, πρὸς διδα- 

σχαλίαν, πρὸς βεδαίωσιν τῶν πιστῶν " ἐπ᾽ ἐσχά- 

τῶν ἡμερῶν γεννηθέντα ἐκ τῆς ἁγίας παρθένου, 

νόμοις ἀνθρωπίνοις πολιτευσάμενον ὁσίως, σταυ-- 

ρωθέντα, ἀποθανόντα, ἀναστάντα τῇ τρίτῃ τῶν 

ἡμερῶν, ἀνελθόντα εἰς οὐρανὸν, ἐρχόμενον χρῖναι 

ζῶντας χαὶ νεχροὺς κατὰ δικαίαν ἀνταπόδοσιν πί- 

στεώς τε χαὶ ἔργων, βασιλεύοντά τε εἰς τοὺς αἰῶ- 

νας, σωζομένης ἐν ἅπασι πάντοτε τῆς ὑπεροχῆς 

τοῦ Θεοῦ καὶ μοναρχίας, ὑποτεταγμένου δηλαδὴ 

τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου τῷ Χριστῷ μετὰ πάντων, 
αὐτοῦ δὲ τοῦ ΥἹοῦ καὶ τῷ Θεῷ χαὶ Πατρὶ, κατὰ τὴν 

τοῦ μακαρίου Παύλου διδασχαλίαν, ὅς φησιν - Ὅ- 

ταν γὰρ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς 

ὃ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάν- 
τα, ἵνα ἢ ὃ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι. Τούτων δὲ 

πάντων εὐχρινῶς μὲν καὶ πλατύτερον ἐν ἕτέροις " 

ἡμῖν ἀποδεδειγμένων, ἐν βραχεῖ δὲ νῦν πρὸς ὑμᾶς 
ὡμολογημένων, εὐχόμεθα τούς τε παρόντας ὑμᾶς 
χαὶ πάντας τοὺς τῶν αὐτῶν ἣμῖν μυστηρίων χοι- 

. Ἑουίαββο υἱοθεσίαν. [Ὁοα, 965 νομοθεσίαν, ορίϊπι6.7 

ἅ Νοίαπαι5 πο Ἰσοις 4πὸ. δα πΡογίογα, διὰ βου ῖρια 

90 

πἴτιπι μαροῖ, «ιοὰ οχ Π6Ὸ 801] πὶ 5.8) [ιὰ- 
"νδαΐ, Ῥϑίγιιϑ ΠΙ μη σαι ).,. στὴ αἰοὶ! : (ογίο ἰσίψμγ 

δοίαί τιπίνογοα εἰοηιις Ισγαθῖ,, χιιοί ἴρδτιν 120-- 
πιϊτυτίτα, εἰ Οἰιγ  σέιιππι 1265. Κδοὶ!, εἴ ᾿ρ58 «πὶ οχ 
Ῥουϑοπὰ Το πὶ ἰπ 41}, ])οηιΐπιις ογθανὶ πὶ ἷπ 
γτγϊποίριο οἱατγιιπι σατσιπι. Οτιο ἀτιΐα πὶ 056. νἱ- 
οἰβϑῖπι οῦθανῖῦ Κρ εἴ ἔπη σα ποῖτι πη), 16 ΘΕᾺ πὶ οβίθη- 
ἀϊε φαὶ ἀἴοῖε : ζὔπιις 65: 1) ὁπ 5 θα {10 5ιπι οπιτῖα, 
δὲ τἰσιτι5 ΤΠ) οπιΐτιτι5., “6515 (]ιγί δι τι5 ρ61) ψιίθηι διε 

οπιπῖα. Ἐὼ᾿ ϑαποῖτιθ Τοληπ65 {ἰ αἰχῖτ: Οπιχιΐα ΡῈ 
ἐρσιιηι ἔαοία δι, δἰ δὶπθ ἴρδο [αοίπιπι δὲ τι6 

φιιϊάφιαηι. Ἐκ {αῖριι5 σΟμβθ τ ΠΘΟθ556 δϑὲ, γε] 
᾿ἰρϑίιπι ᾿ησθηϊειηι αἴ σοΓΘ, 4ιιοα ἸπηΡίττη} 6δι ς; νῈ] 
δὶ [ἀοῖτι5. θοῦ, “πο 1056 Ρ61 ἰρβίιπὶ ἔλοίιιθ. 511, 
Ταπίτπὶ Θηΐπὶ ἃ Ῥαΐνθ ΘΠ ΘΠ. ΘΘΠΪΓ11ΠῚ 6556 

ΕΠ απ... δα ον ἀἸπαξιιμη Θϑϑ ΠΕ 186. 5661 ψ οἰ Πῖαῖὶ : 

βίοιιε ρ56. ΕἸΠπ5. Γἀτοιαν απο Ργορίοθι ῬΔΙΡΘΠῚ 
νἶναῖ,, ΠΘητ6. ἃ βοπιθὲ «υϊάαιιαιη [ἀοϊαϊ. ΝΘάτιθ 

ΤἈΤΉΘ ἢ (ἸοἸ ἢλ115. Ἰρϑίιην ΘΟΘσ5Θ ἢ 14} 6 ΠῚ, ΠΟΉ6 51- 
Ὠ}}}15. ΘΘΘΘ ΠΓ185., δ {πάθη {Πιὰ σΘΠΘΡ ΓΙ ΟΠ6 ΠῚ οἱ 

Ῥαυ τορι ΟΠ π ΠΟΙᾺ  ΘϑϑθηΕ8 

ἀ6ηὶ δχ: τ} ΠΟ Π6 ΠῚ. 
27. Νϑήϊιθ γθγῸ σϑηϊτι5. δδὲ Ραΐθν, ΠΘάτ6 ἴη- 

σϑηΐειι5. ΕἼ] π5; 564 14 τοα ἐδὲ δῖπθ {110 πὸ, 
1άθαι δεϊαιη ἱρϑιπη νΟΟΔΡῚ νΘΓῸ [ἀἰθηη)", ἘΓΡΟΙΘ 
ΒΘ ηἸπηθ ἢ, ἢ] πιὰ ΟΡΒΘΑΠΙΘἢ [61 5. ΠῚ 5 11} Ρ6}- 

[δου Ἰ55᾽ λυ, {|| Δ ΟΠλΠ6Π). ΟΡ ΑΠΌ ΠΘηι γο πη- 

τατϑιης 6 ῬΑ 5 ΟΡ ΘΓ ΔΠῚ 5118} 0 ΔΟΒΓ ΠΕ 7, ΠΙΠΪΓΕΠΠῚ 
ἃ ΟΠΊΠἾ τ ΠῚ ΓΘΡΊΙΠΙ {τι 511ΠῈ ΘΟΙ ΡΟΝ ΠΌΠΘΠῚ, ἃ 

αἰϑεν ει ο ποι, δα ᾿ἰΘσ65 ΠΟμλ  ΠΙθ115 [εν ο πε ὰ5, δὰ 
αὐσοπομηΐαπι οἵ ΟΠ ΠΘ ΠῚ. ΡΟΥΘ πεαπι : ΤῊ  ΠἰΒΕῸ 
ττοηΐθι Ῥανδοϊοῖο δα ϑα ποι σα] ΟΠ πὶ, αὐ ἀοο- 

ἀὐϊ παηῖ, αἱ σοπἢ πα! ΟΠ θη ἢ 6] πππὶ 

Ποὺ ἁπίθπι 6[115- 

ΘΘΠΠ ΕΠ} 

ἴῃ ἀἴθθιιθ. αἰ πῖ5 οχ βαποίᾳ ὙἸγρῖπΘ, βαποῖθ Πϊσς 

γουβατιπι {χία ἰοθθ5. ΠΕ ΠΙΔΠΔ5., ΟΥΠΟΙ ΧΊΙΠΙ 

ΠΠΟΡ 11.) ΓΘ γίνιπη. [ον εα αἴ6, Γαν υϑιιη. ἴῃ 

Θθ6 11 Π},. [Δ] πη {π|6 νϑ ἴασαι πὴ 7 Ἰοὰγ6 νἶνο5. δὲ 
ΠΠΟΡΓτΟ5.» [δῖα γεν θυ 06 {46 εἴ ορθυιιι [οία, 

ΓΟ ΠΔΠΙΘΠ ἴῃ δόθοια : βαγὰ ἴθοία βεγναΐα ὉΠ ]ν 15 
ἵπ' ΟΠ ΠἾΠ 115 ῬΥδο πα πομπεῖα Π)6ὶ δὲ τη παΡο ἴα : 511}ν- 

ἀἴτο ν᾽ ἀθ σοι βαποίο ΒΘ ἱγῖ ἔτι οὐιπὶ ΟΠ ΠΙθτ15. ̓ ρ5] 
ΟΠ γίϑίο : ἴρθὸ νϑῦὸ ΕἾΠΟ, Π6ὺ ἃο Ῥαιῖ, }χτὰ 

Βδδιὶ ΑΙΡΟΒΓΟΙ ῬΆΜΠ ἀοοΕ πᾶ πὶ, αι ἀἸοῖε : Τοςι- 
ιαπι δπΐην ἰροὶ οταπία οδαϊία {ποτγίτεϊ, ἔπιτὶς 

εἰΐαια ἰρ56 ΕἸ 5 σε εθίτι" οἱ, ψιιὶ ἤρδὶ ργΐι5 
οπιτῖα ον εἶτ, τὶ 1λδτις οἰΐ οπιτιῖα ἐπὶ οπιτιδιι5. 

Οἴαπὴ Δα 6 ΠῚ τπίνουσα Πόροο Πἰ {10 πὰ 516 ΡΙῸ- 

Πῖχθ |}}} ἃ πο] ἷ5. ἀδπιοπδίναία,, [8 γ6]Ὸ ἴῃ ὕγο- 

γ 61) Δ γοὸ5 σοί θϑϑίοποιη 5ἰπὶ οοπίνδοίὰ ; ργθοᾶ- 

Ἴδτα ἀπο {1 τοπηριι5 εἴτα Ἐπιπομλῖι5 ρυονοοαῖ. 

Δα τος 

17. 

Ζτειον. 2. 

36. 
Ῥίον 8.22. 

τιον 8.6. 

ὥοαπ. τ. ἃ. 

“υαπ ς. δ. 
ν, 58. 
Ψ, 19. 

Ι Οὐν. κι 

“8. 



οὐθ ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΕΌΜΝ 

ματα τἀπὶ αὐ νῸ5 (] άπὰ μἰο 6515, ἔπη ΘΠ Δ 

τ ΟΠ Π65. ΠῚ 4 αὶ [χδθο τι ϑίθυϊα ΠΟ δοιὰ σΟηι- 

ππαπῖα πα θοηῖ, πα} 5 ΠΟΙ πιὰ πη ὙΠ} ΡΤ ΟΠ 65 

ΤΟΥ, Πα] ]Π|5νὸ ἀρ ΕΠ15. ἀδοθριὶ ν6] δά !αιο- 

Πἰ]ιι5 ΠΠΘοΥϊ., δὰ {12 [πὴ ἀἸοῖα 5ι1Π0 νΘΡῸ δὲ Ππι5ῖ0 

ἀρΡ ΓΟ] οεἰ5 Ἱα οἷο, ἄρτι ΟμηΠ 65 ΡΟ ΠΟΥ 6 ΠΪΠ Γαμηὶ 

Ῥᾶγιο ρυθναίοπθ, ας 6. γἉ ΠΟ Π6 {αν  {ππὰ π 1} 115 

ῬΙΘΙαΐα., Ομ Π65 ἰλ τι605 Γοιϊατι6 οὐποῖα ΘνἸΓ6 15. 

“τι ἃ ἀἴάθο]ο ᾿οιη  π]} 15. ΤΟ πα πη ττ| 60. ἈΠ Π10 

τ γ 6} τλα} 1 ἔπισίαπι νυ  ταῖθηι, γ6] θάμ. τὰ ΠῸῚ 

Ῥάτιοο5 ἴρ56 ᾿πϑϑοθὶ, 605 ὙἹ  θ]Π10θῖ, ἀπ ποη μ᾽τ- 

[Θυιιπὶ διιαν ται αὐ ΠΠΠΓατθ ἢ αν θυ Ἐοβθηπα [π-- 

τὰν 15. σου ον ἡ ΠἸοὰ η}. 58 Π6 γ6ΤῸ 51 ΘΟΠ ΠΡΟ Γν τ 

ἴτὰ οαϊαπι ἃρι ΔΙ᾿ τιο5 ρο]ονὰ ρ θον ΙΔ ΠῚ {ἀγθυίαῦ 

Δαθη ΤΠ 6ι15 5Θ ΠΟ ΠΪ5. Π1|}115 ΘΟ Πα Γ1ΠΠ}, Π6 50 Π]Π1Οοὲ 

(416 φυϊά, φαοά ἀἰνὶ, τϑητθίμη 7. Ομ ΠῈ ΜΠ 50-- 

Ἰθὰπὶ σοπϑρίναγο ἴῃ τπϑπάδοϊο, αἸβϑι θυ Διι [0 ΠῚ 

1 ψ ΘΙ τα το τ οὐ τι6. θ] τ} 15. [ἀοῖα ΠῈ Ῥ  ΘΘΘΠΓΘΠῚ 

σΟΠα ΠΟ ποῖης ΡΟΥΘ] Ο. ΘΑΡΟΠΊΘΗΙ., Θὲ Θ2ΘΟΙ ΠΥ ΘΠ] 

αιυϊθίθμι ἃο σ]Ου αλ., ἀτια π δὰ {π|τ0 Π)60 θ]οθηι, 

6. ΡῈ] ]οα. Ἰπδουν τι ΠῈ αὐ]: ΟΡΓΔΠ115. 5. 16 Π| 

τὶ 501 Π06 Ὁ 1ἰ 9. 4] ποϑπιοι ἀθοθητο5 οἱ ΟΠ ἴ65 

βοαιπιητιν, ᾿ππηο απ. Οἵ ΒΓ Ή]ΠΘι. οἱ, {πὶ θά! 

1ΠΠατὰ 5 ΘΟΠσ νη: {Ἰἀθηι : τςατιο ᾿οτ ὀχ ρθοῖοπὶ 

ΘΟΡν ἀΓΟΥ 5 ΠΟΒΓῚ {651 ΟΠ ν ͵511 1] ο τι ἢ}, αι] σὰ Π6 

[ἀβττι5., 5] ουΐα δὲ ἀπο π δοίτιηι ΔἸ οἸτι15 561 ΘΧ5ΠῚ"- 

Ῥάϊα, ααϊαιιθ ΠῚ 7 Ἰοῖο ἰδ ηταν, «65 Π 1}] διιηΐ 

Οὐ ηΐ ἱπηρουΐο νῸῈ] νϑπθυδτ θη. νῸ] Δα] διοπο. 

Ῥυτϑ ἴα ἀπτθηι ἀπ ρ]α δὲ αἰν 256. ΘΧ ΡΟΥ σον ἃ]}- 

οα]τι5. ΠΡΟ θ 10] ΠΟ γα] θτιηΐ., Πσθὲ ἀρ Ππο-- 

ΠΏ ΠΘ5. ΠΊΆΓ 26. ὈΥΪτι5. ΘΧΊΒ ΕΠ] ΠΟ 5. [πϑυῖη!, Ἠὸ- 

Δ] Πτι 1} ΘΠ ἶπ ΟἸἀΤΟναι τ. πα] τι πὸ 1] ρΟΤον 

ΟΥἿΕ ππῸ ΡΪ0 ῬᾶθΟ"Ὸ.. ἘΠ ΡΡΟΡΊΘ θα νΘΡῚΓα115. {1} 
ΟΠ Πἶὰ ΘΟ Π5ΘΠ 5 ΡΟ 5511 Θν Δ ΟΡ Θ, ΘΟ ΒΕΔ ΠῚ : δἰ - 

ἄθμι 10] ροἱοίαβ απὰ θαι σ Πα 1, ῬΡΌτ  Ππ51α σϑινῖ- 
Ἰλλιτ10 ΘΟυιιη} ΡΟβοῖ τ, αι παιπ νῸ] ΠΟ} ΡΙΌΡΙΟΥ 

ἊΠῚ [που πὶ Ππ4]οαη. ΟΠ Ί51π|5. νΟΡῸ 9 {|| οἰ πὶ 

Οἱ ΘΕ  Παι}} Ῥ} ὉΡ Πα ΘΘΡ ΓΑ ΠΣ ΗΠ] 115. 611 ΡΘΠ65 

560. ΠΆΡΘΟΙ οἱ αἰβιν τι, Ἰαυσίθει" 1Π|5. σου το, “αὶ 

νου 115. ΡαΙΡΟοΙ πα πο. ἸῈ] ον νου απ, νΟΥα μὴ [1-- 

Ἰνδυταΐθην δὲ ὑπ πιμ πὴ ΘΘΙΟν αι : {ΠΠ15 ἀπιίθηι 4] 
Ἰνὰπο μουν ουθα ΠΠΘ ΠΤ [πι5ῖο 5110 ΠΟ ΠΟἹ Ὁ ἀο[ ναι - 
γηΐ, ΡΟ πὰ5. πον} }}} 165. Προ ἴθ αϊΓΔΙΉ] 10 

Ραγίοιη. ἀἴοῖα αὐ νῸ5. διιηῖο; τη πι νΟΙῸ [5 

ΠΊΘΙΙΟ ΘΗ [ἢ Ῥᾶν το ουθηϊαΐ, 

“8. {{π||5 651 Π)6τι5 ᾿π Θ᾽ ἢ ἴτι|5 ΟΠ 416 ΡΥ Ἰ ποῖ ρίο 
ΘΑΡΘΠΒ.,. ΠΟΙ 51} 1{π|5.,. 11 ΠΟύτι6 ἃ Π 6 5οηιοῖ 
ἁαθηλ πὰ πὴ Πα 11} [πον τ, 1 }}}} Θῃἴη} ἀπι ἴῃ σο- 

Πἰται} 6556. ρΟ δῦ : ΠΟί10 τΠὰ 560}, ΠῚ ρ50 

ΟἿ ΠΡ ΘΏΠΠ5 5115 ὙΠ π|5 ΟΓ 50}115 Ο5ὲ Τλοῖι5 : πο τιο [πῃ 

ἃ [(οά. 905 φοθεῖν.] 

" 

5. ΒΑΘ ΜΛΟΝΙ. 

τ ᾿ , , , 
νωνοῦντας, μὴ ψόγον ἀνθρώπων δεδοιχότας, μήτε 

,ὔ ΟΣ ,ὔ μ ΄ 

σοφίσμασιν ἀπατωμένους, ἢ χολαχείαις ὑπαγομέ- 
λῚ ΕΣ Ὁ , 

νους χατὰ τὴν ἀληθὴ χαὶ δικαίαν χρίσιν ἐπιψη- 

φίσασθαι τοῖς εἰρημέ ρατούσης δηλαδὴ παρὸ ᾿ οἷς εἰρημένοις, χρατούσης δηλαδὴ παρὰ 

πᾶσι τῆς βελτίονος μοίρας, τόν τε λογισμὸν τῶν 

ἐνοχλούντων προστησαμένους, πάντα θήρατρα χαὶ 
, ἀπο ρον Ἐπ εἴων δίχτυα διαφυγεῖν, ἃ τῷ διαῤδόλῳ κατ᾽ ἀνθρώπων 

ΠΊΩΝ ἣ ὉΜΡΥΤῚ πΑΥΝ ΣΧ ΥΝΙ . μεμηχάνηται, πολλοὺς " φυγεῖν, ἢ δελεάζειν μεμελε- 
- ἈΝ 

τηχότι, τοὺς μὴ πρὸ τῶν ἡδέων τὸ συμφέρον αἵρου- 
᾽ μὴ Ἂ , “ ΄ ΓῚ ᾿ Ξ 

μένους, ἢ τὰ παρόντα τῶν μελλόντων ἀσφαλέστερα 
7 

λογιζομένους ᾿ εἰ δ᾽ ἄρα χαὶ παρά τισι νικήσει τὰ 

χείρω (ἀποστρέψαι δὲ ὃ Θεὸς τοῦ λόγου τὴν πεῖ-- 
Νὴ ᾿ ᾿ Ὁ “-“ λλ - Ἔ »Ὦ 

ρᾶν ὴ; προς μὲν τὸ 'ψευοος τῶν πολλῶν συμπνεον- 

τ δ τς ΦΥΑΣ Ν ᾽ Ηἰ 
των, πρὸς δὲ τὴν ἀλήθειαν διισταμένων, τῶν τε 

- - - , δ 

ἀρεσχόντων τῷ Θεῷ χαὶ χοινῇ συμφερόντων τὴν 
ΤᾺ Σ , 

πρὸς τὸ παρὸν ἀσφάλειαν χαὶ δόξαν περὶ πλείονος 
΄ ν - ,ὔ ΕἸ 7 

ποιουμένων᾽ τοὺς γοῦν ἑπομένους, ἀσάλευτον χαὶ 
ζ΄, Ὁ ΄ Ὁ μι , , ᾿ 

παγίαν διαφυλάξαι τῷ παραδεδωχότι τὴν πίστιν, 
ἡδεῖ τε τε οτος νόμο Ξ β- 

περιμένοντας τὸ τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ χρι- 
τῷ οὩ [χα “- 

τήριον, οὗ τῦφος μὲν χαὶ δόξα καὶ ψεῦδος προῤ- 

δίζως ἠψάνιστα οἱ δὲ πάσης ἀρχῆς, ἢ θερα- δίζως ἠφάνισται, γυμνοὶ δὲ πάσης ἀρχῆς, ἢ θερα 
ΕΥ , ͵ ᾿ ᾿ 

πείας ἢ χολαχείας οἱ χρινόμενοι, πολυχειρία δὲ καὶ 
τ ἄς ᾿ ͵ ΓΕΣΟΣ ᾿ 

πλοῦτος ἀσθενὴς πρὸς δυσώπησιν, χἂν ἡ λίαν. παρὰ 
εὐ δα τ τς τσ: Ὁ ΜΝ Α ε  τγ ΕΝ 
ἀνθρώποις εὐδόχιμος. Ανδρῶν γὰρ ἐνδόξων πλῆθος, 

Ἂς ἐῇ ᾿ 
ἑνὸς πένητος εὐσεδοῦς οὐχ ἀντάξιον εἰς παραίτησιν 

ἘΚ τα τπέϑ δα δῶν ς 
παρ᾽ ἀληθείᾳ δοχιμαζούσῃ,, συναγωνιζομένης μὲν 
ἜΕΘΕΝ ΤῊ τ , . ἊΝ - Ὧν ΔΙῚ ἡ Ὁ 

εὐσεφείας κατὰ δικαίαν ἀμοιδὴν τῶν νῦν δι᾿’ αὐτὴν 
,᾿ Ν - μῶω ς ΄ » δ5᾽ι΄:΄ὦῪοο»Ἅν μ ν 

χαὶ τὸ θανεῖν χέρϑος ἡγουμένων, ἀποδιδόντος δὲ τὰ 
“ ἥν τω ΄ τ - 

τῶν ἀγώνων ἀθλα τοῦ πάλαι χαὶ νῦν ἀθλοθετοῦντος 
τ τ ἴ ἣ ἢ , ἣ 

Χριστοῦ, τοῖς μὲν ὑπὲρ ἀληθείας πονήσασι τὴν 

ἀληδινὴν ἐλευθερίαν χαὶ βασιλείαν οὐρανῶν, τοῖς 
͵ , 

δὲ διὰ χακόνοιαν ταύτην ἀτιμάσασι τιμωρίας ἀπα- 
ΡΟ ΠΧ ΟΕ  οϑ ἌΣ εν τοι 

ραιτήτους. Τ᾿ αὔτ᾽ εἰρήσθω μὲν ἀμφότερα πρὸς ὑμᾶς 
᾿ , ᾿Ν ῃ - ν ᾿ 

ἐχδαίη δὲ πρὸς τὴν βελτίω μοῖραν τὸ τέλος. 

.Ὁ " ΕΒ ἐβ 

Εἷς ἐστι Θεὸς ἀγέννητος καὶ ἄναρχος, οὔτε πρὸ 

ἑαυτοῦ ἔχων τινὰ ὄντα" οὐδὲν γὰρ πρὸ τοῦ ἀγεννή- 

του εἶναι δύναται. οὔτε σὺν αὐτῷ" εἷς γὰρ χαὶ μόνος 

Θεὸς ὁ ἀγέννητος" οὔτ᾽ ἐν αὐτῷ - ἁπλοῦς γὰρ καὶ ξεος ἄγξννητος τ ἕν. αὖ τῷ απλοὺυς γὰρ χα! 

ς ΕῚ οτ' Ἄ ᾿ ΄ “Ὁ τ 

ἀσύνθετος. Εἷς δὲ ὧν, καὶ αόνος ὧν, χαὶ ἀεὶ ὃ αὐὖ- 



- ΕἘΠΝΟΜΙ ΓΙΒῈΚ 

᾿ - , “ Α ᾿ ᾿ ΄ κ Εν. 

τὸς ὧν, πάντων ἐστὶ Θεὸς χαὶ χτίστης χαὶ δημι- 

ΑΡΟΓΟΘΕΤΙΟΌΒ, ΘΌΤ 

5θηιδῖ, 5 ηρὶθχ θηΐη} δϑῖ δὲ ἱποο πη ροβί 5. {ΠΠτὶ5 δὰ- 

ουργὸς, πρώτως μὲν χαὶ ἐξαιρέτως τοῦ Μονογενοῦς Ν [6 ΠῈ ΟἿ 51}, ΟἸΠΠΉΓ 116 5011|5 51, ΘΕΒΘΙΡΘΙ 51} 1661}. 
- -Ὡ Α ἰδίως δὲ τῶν δι’ αὐτοῦ γενομένων. Τὸν μὲν γὰρ 

: ᾿ ᾿ 
Υἱὸν πρὸ πάντων καὶ πρὸ πάσης χτίσεως μόνον 
- Ὁ ᾿, 1» [} ΕῚ ᾿ ΄ -Ξ Ἁ τῇ ἑαυτοῦ δυνάμει χαὶ ἐνεργεία ἐγέννησέ τε χαὶ 

τ ἿΝ ᾿β - 
ἔχτισε χαὶ ἐποίησεν, οὐδὲν τῆς ἑαυτοῦ ὑποστάσεως 

δοὺς τῷ γεννηθέντι. Ἄφθ ὰ ὶ ἀδιαί- μεταδοὺς τῷ γεννηθέντι. Ἄφθαρτος γὰρ χαὶ 
: - ἘΞ’ 

ρετος χαὶ ἀμέριστος ὃ Θεός - ὃ δ᾽ ἄφθαρτος τῆς 
ΕΚΥ δος , : 
ἑαυτοῦ οὐσίας οὐ μεταδίδωσιν. Οὔτε καθ᾽ ἑαυτὸν 

: 
ἄλλον ὑποστησάμενος. Νίόνος γὰρ αὐτὸς ἀγέννητος, 

᾿ τὰ ᾿ κατὰ δὲ τὴν ἀγέννητον οὐσίαν γεννηθῆναι ἀδύνατον. 
ΞΕ - -" νυν Οὕτε οὖν τῇ ἑαυξοῦ οὐσίᾳ ἀπεχρήσατο, ἀλλὰ τῇ βου- αὶ 

λήσει μόνη" οὔτε χατὰ τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν, ἀλλ᾽" οἷον 

ἐδουλήθη., ἐγέννησε. Καὶ διὰ τούτου πρῶτον μὲν 

πάντων χαὶ μεῖζον τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐποίησεν, 

ἐξουσίᾳ μὲν ἰδία καὶ προστάγματι, ἐνεργεία δὲ καὶ 
δυνάμει τοῦ Υἱοῦ. Μετὰ δὲ τοῦτο τὰ λοιπὰ πάντα 

τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, ὁρατά τε χαὶ ἀόρατα, καὶ 
σώματά τε χαὶ ἀσώματα διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐποίησεν. 

Εἷς γὰρ Θεὸς, ἐξ οὗ τὰ πάντα, κατὰ 

λον, χαὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, δι᾿ οὗ τὰ 

τα. Εἷς οὖν Θεὸς ἀγέννητος, ἄχτιστος, ἀποίητος. 

Καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς, ὃ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, 

. Ε τὸν ἀπόστο- 
΄ 

παν- 

ἘΣ ΡΞ , 
γέννημα τοῦ ἀγεννήτου, οὐχ ὡς ἐν τῶν γεννημάτων, 

- μ᾿ φσω “2 χτίσμα τοῦ ἀχτίστου, οὐχ ὡς ἕν τῶν χτισμάτων, 
ποίημα τοῦ ἀποιήτου, οὖχ ὡς ἕν τῶν ποιημάτων " 

ἊΣ τς « ν Ὁ ς , - σ » 

χαθὼς εἴρηται πὸ τῆς ἁγίας Γραφῆς Κύριος ἔχτι- 

σέ με ἀρχὴν δδῶν αὐτοῦ, πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐθεμε- 
, - ᾿ 

λίωσέ με, πρὸ δὲ πάντων βουνῶν γεννᾷ με. Καὶ 

ἕν Πνεῦμα ἅγιον, πρῶτον χαὶ μεῖζον πάντων τῶν 
- - Υ̓ ΄ κ᾿ - 

τοῦ Μονογενοῦς " ἔργων, προστάγματι μὲν τοῦ Πα- 
Ν ΞΡ ΕΣ τ 

τρὸς, ἐνεργείᾳ δὲ χαὶ δυνάμει τοῦ Υἱοῦ γενόμενον. 

τ (τες οἵον οαἸα1ι, Ξοᾶ οἷαν παθεὶ Μ-, συᾶ. εἰ 

Γλπάεηρτος. [εἰ (οά. 965.1 

ΓΟΙΊΠΠῚ ΟΠΊΠΙΠ1ΠῚ οϑὶ Πθιι5, δ ορθαῖου δ ορῖίοχ, ρτῖ- 

ΤΠΔΓΙΟ “δ πὶ οἱ τηθ 40 ιοίαπι Ἔχὶ ΠηϊῸ , ἰρϑῖτι5 
{{π|5.6 Π|Π|. ΡΓΟΡΙΊΘ αιιΐθπι δἰ 5151} 18 1 ΠῈ ΘΟΓΊΙΠῚ {{π|25 

ῬΘΡ Ἰρβῖμη 5ιηῈ ἔαοία. ΝΑΠΊΠ 16 Ἰρβιπὶ αυϊάθπι ΕἸ- 

Ἰππιπῇ ἃ Πίθ ΟΠ ΠΪ8, ΟΠ ΠΘΠΊΠΠΘ ΟΡΘα [ΠΤ ΠῚ 50111ΠῚ 5118 

Τρϑ5ῖτι5 ροΐοπεῖα δὲ ορθγαῖοπα δὲ σϑπιῖΐ εἴ ογθαντῖ 
δὲ [δοϊξ : μ1}}}} ρίαπα 46 51ιᾶ 5 1Δ ΠΕ ΠΟΙ. Π.ΠΠ]-- 
οάπ6ο εἱ 4] σϑηΐι δϑὲ ( σΟγΓΠΉΡῚ Θμΐπη,, αἰ ναὶ 
ΘΕ 1Π ΡᾶΓΓ65 5θοαυῖ 6115 ΠΟ 1: 4] ΤΕΓῸ ΘΟΥΓΕΠΗΙΡΙ 
ποάτξ, ΡΟ ργῖᾶ πη ΘΟ Γ 6 Θ556 18 ΠῈ ΘΟΠΊ ΠΉΠΠΠΘΠῚ ΠΟΙ 
[λο1Ε}, ΠΟΩπ6 δἰτααι 'π 51} 0515 6 Π 18 ΠῚ 5111 5 ΠΉ]]Θ ΠῚ 

ΡΓοάπσθπο ; ἴρ56. δπΐπὶ 50}1π|πὶ ᾿Πσθηϊἔτ5 δϑέ : 
7 ΧτΑ ΉΠ]Πἀπὶ γερὸ ᾿ΠοΘ ΠΙ ΓᾺ ΠῚ 6556 Π Ἐ18Π|, τιξ ΔΙ] 14 4} 

'Ρ50 βϑπογθίμ ΠΕΡῚ ΠΕ] : ΠΟΙ ἸσΊ ΓΗ ΡγΟρΥα 
εϑϑθητα ἀθιιβιιβ ἐσέ, 56 50]ὰ ψο]ιππίαϊθ σϑπαϊ : 

ΠΟ΄ι6 δ 51Π}}ΠΠ{π|͵ || Π|Ὸ Δ 51185 Θββθπ 185, 5664 7πᾶ- 

16 πὰ ψο ξ., [8]6ΠΔῈ σοπορανῖ: ρου π6 ππιπο ρμτ]- 
ΠΉΠΠῚ Πυ 46 1 ΟΠΊΠΙΠΠῚ. ΠΊΔΙΟΓΘΠΊ 116. ΘΟ: ΘΓ 5 
ϑρ γι τππὶ ϑαποίππι ἴδοι, ῬΓΟρΡΓΙα 58Π6 88 ροΐθ- 

φίαῖθ δὲ πηὰπάδίο., ορθγαῖοπο γεγῸ δὲ ροΐθπες 

ἘΠῚ. Ῥοβὲ ππππο δπίθπη ΓΘ {πᾶ οτποῖα πὶ ο:]0 οἱ 
1π ἴδυγὰ » Ὑἱϑι 11 δὲ ᾿Π 151 }}1α... σοΥΡογθὰ δὲ 1η- 
φΟΡΡοῦθα ΡῈ διπηάθμι ἔθος ΕἸ] τιπη. Ζύτετ5 δπῖπι 
ἐξὶ ἴδϑιις, δὰ {ιιο 5ιιτιΐ οπιτῖα , Ἰυχῖα ΑΡΟβίο ΠΏ, 

μπῇ 65 Π)οπιῖσιιι5 ἱδδτιις Οἰγίσίτι., ΡῈΓ ζιίθπι 
διιτεξ οπιπῖα. ἴστιιι5 ᾿σ ταν εϑὲ ΠΘῚ15 ΠΟῚ ΦΘΠΪΠΠΙ5.. 
ΠΟΙ ογοδίιβ, πο απ. ἘΠ τπἰπτι5 εϑὲ ΠΟΙΏΪΠτ5 

165ιι5 ΟΠ γ βέιιβ, Πεὶ ΕἸ τι5, σθπ πη ἢ ̓ΠσΈ ΠΗ, ΠΟ 

ἌΠΟ ΠᾺΡ ΠΠΠΙΠ5. ΘΧ 8}1Π15 ΓΕΡῚ5. ΘΘΠΘΡΔΓΙΙ5 
ΟΓδα γα ΠΟΙ σΓΘαῖ , ΠΟΙ ἔΠΠΘΠ ᾿Π5[δΓ ΠΠΙΠ5. ΘΧ 

411Π15 τεθιιθ ογθα 5. : Ορτι5. ΠῸΠ ἔδοι!, ΠΟΠ ἔδιηθ πὶ 

1πϑ[αΓ τππΠῖπ|5 6Χ 8115 τ θτι5 [ἀσΕ5 ; Φπθιηδ πη π τὴ 
ΡΓΟΠαποία απ δϑὲ ἃ βαποία βου ρεινα : ])οπεῖτεες 

ἐγδαυϊξ πιὸ ἱπίο νίατιτπ σπαχίίπι, ἀτιῖε σιδοιῖα 

Πιπάαυϊε πιε, ἀπίδ οπππὸς οοἶΐες σοπεῖί πιὸ. Ἐὶ 

τπιι5 ϑΡ᾽ γί ἔπι5. Βα ΠΟΙτ5., ΡΥ ῚΠΊΠ ΠῚ ΘΠΙΠΙ Ρ 5116 ο:8- 
[615 ΤηΔ}115 {ΠΠΊ ΘΠ ΟΡΊΙ5, 1|551 σαϊ θη ῬΑ Γ]5, 
Ορογαῆοπθο ψδιῸ εἰ ροΐθητία ΕἸἼΠῚ [αοῖιιϑ. 

3.Α1. [εἰ (ο4.965] ἔργον. 

ι.ογ.8.6. 

Γτον.38.:2. 



Ὧρδ ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΆΒΙΠΠ ΜΆΟΘΝΙ. 

ΜΟΝΙΤΌΜ. 

Οἴχηὶ δἰπὶ αὶ τοθιιβ ἀπ 5 σαπιάδαῃ!, ᾿ΠΙοΡ ΘΙ Δ ΠΟ Π 6 ΠῚ Ἐπιϑί τ} ΠΟ ΙΟσοῸ δθ ΓΘ νἸβ11ΠῈ δϑῖ, ΠῸΠ 

ἴϊτα ἀοοαγαίαιη. {Π4π| 4 ΘΙ 46 ι, 56 τἀπλθ πὶ ΠΕ] σϑί πιαπι. ΤΠ Πα ΟΡΘΡτπὶ ΒΑΘ} δα οηθ. Απίποι- 

Ρἰδπϑβὶ, ἴῃ {τὰ Επιβια ἴα πα ̓ πτο Γαι 1 ν ΘΠ 1, Ὁ5Ϊ ΒΊΠΠΠ15. 

᾿ΕΥΘΤΑΤΗΠΙΝ 

ΘΥΝΟΙΕΤΙΟΕῈ ΘΕΆΜ ΑΝ ΒΙΔΟΟΝΙΒ5. ΒΑΤΌΤΕΜΕ ΙΝ ΟἬΒΙ5ΤΟ. 

ἘΦ] ρ οϑιιβ, Β᾽ πη] 116 5 Ἰοϑιι5. ΠῚ ΠῚ115. [πι20 σΘΥ ΠΙΔ ΠῚ ΓΑ 15, ἀπιηὴ Ρ] ΘΠ Γι [πΘ ΠῚ Θςο] δε τι πὶ ΠΟ556 ἀ6- 
5] ἀθναΐ βου ρΓΠΡΆΓΙΙ ΠῚ, Οποῖα5. ὈΙ Β]]ΟἸΠΘοὰ5. ΘΟ Θ᾽ ἀβιϊοα5, ΘῈ Θανα μὴ ΖΕ] {πἸΘΡῚ πὶ ΘΟ Πα Π[Ογ65, ΟΡ Ρ15 

Ἰδουϊοπῖθιι5 ἱπνθϑιϊσαηθ, ρου ΘΗ τἀ άθπη ἀὰ λ]6α αδηιθγοτι 58 ΠΟΤῚ ἃ0 νΘΠΘΡΔ}}15 Ἐρίβοορὶ βασι, 

ατῶοο βουπηοπθ ἢ ΘΟΠβουΊ πηι : Ποα ἄτι ΠΊΟΠ τ ΠῚΘ 15 ἸΠ5ΘΓΟΙῸ ΠΠηστιδο Ται {1815 αἰ δοῖαϊ, τ] μὰ πὸ 
ΘΌΡΑ ΠῚ ΠΘΉΒ} 6556 πιὰ πα απι. 564 ΘθῸ σοηβι ἰθγὰΠ5, Τὰ ΠΟ ἈΠΊΟΓΘ. ΡΟΓ 5 “πᾶ πὶ ΠπἸοῖο Ργ8-- 

σΘΡ 51 : [ὈϑεἸ πα ᾶπη αα 46 ΠῚ 5᾽ ΠΡ] 1ΟἸ 115. π|5515 ΟΡ θα, τπιὰ σΟΠΙ ΠΟ Ὠ]ἰτ15. σαΓΙ[αῖθ : “ 56] ῬΡΟΙ] [6 ΓΘ 

ΠῸΠ ΔΘ Ραπι, ΡΥΟΡΥ Δ, σΟΠπίθ πηι ρ] αἴτι5 ᾿π[ἀπεϊαπι. Τα τι6. σϑιηΐηὰ οορ το η6 ἀἰδίγδοίηβ. αυϊ ἀσο- 

γΘ ΠῚ ΠΟΘΟΙ ΘΔ πὶ : Ὑ ΘΓΘ ΡΠ. Γ ΘΠΪΠῚ 51 ΠΟΤ ΘΠ. 1556 1, ΠΟ ΗΘ ΠῚ ᾿ἷ6 (6 πι6 ὅ ΡΓςοβιι πη μἰ5. οἰ οπά ον. 

51 ῬᾶγθΓΘ, 5:5 ρ τ πι ΟΠ οἴτι πὴ Πᾶν αγΘ ΠῚ ΡΌ556. Οἴιδθ οἴπὶ ᾿ἴὰ Θβ56ηΐ, δίαταϊ πη 515 ΟΡ ΘΓ ΠῚ ΠΠΘΔΠῚ 

Βάἀ δ] το Ἔχ ΠΙΡ θ, “8 ΠῈ ΒΘΓΙΠΟΠΟΠῚ ΡΟΓΠΠΔΟΙΤΟΙ ΘΧουβαγ τ ΟΠ δ η5. αιϊα 51 αἰβρ!]οιθνο, ἀἀ 15 
γΘΠΪᾺ ΠῚ Π1|8 }π|551511. ΝῸΠ ΘΗΪπῚ τη60 νἱτο, 5664 το Πα ϊοῖο, φαοα Ἔνθ ποεῖ ἱπηρατα δ : ΤΉ]Π} 5815 δϑὲ 

ῬΘιθοῖββο πιὰ πηεαία. 

ἃ Τα βουίρειπι ᾿ην οπίπητς ἴθ (0}}. Ξοοππο : ηοῖ- 

Ρὶ ρνοϊοσιις πα Πεχαδπιειοπ δεαίὶ Βακίἰ Οα5α- 

χιίεποὶς ἐρίδοορὶ Π)ιδιαι]ίις ἀἰἰαο]ιοπιις (πιο) δ πιοα - 

“6 Οενπιαπε σαίμίεπι ὧν ΟἸιυνῖδτο. ΟῚ πο ᾿πά ἰσττπὶ 

Ῥαϊο φαοά ποίθεασ, ἔ]ραϊ Επικέατ πο αἸσπϊταΐθτη αἴα- 

οοηϊ, πὸ οἱ ἴάπποη πο {γι θυ ταν, ποίας ἴῃ 6 1115, 

ποάιιο ἴῃ «πο ]ιῖ5. 4Π1Π15. Δ155.., πιθάιιθ ἴῃ 115 ἀπ  Ἰ  ἸΟΓΙΙ πὶ 

ΤΟβ πη ΟΠ 115, {πι5. ἃ ΤΥ̓ΡΟΒΤΆΡ 5. ΘΟ]]οοἴα ᾿πῖ0. ορογὶς 

Ἰεσαπιαν. Οὐ 51 ἀυϊπρίαπι, τῖδὶ ἀιιοϊουιτας ΠΙᾺ ]ῸΣ 

Ῥγοίογαίαν, απο ποῖ ροῖοσ αὐ ογοαξ Επισια εἰ πὴ 

αϊασοπιῖιπι {ιῖ556, τ]ὰ πὶ ἃ] ]ὰ πὰ ἃ πος ῬγΟΓοσ τὶ Ῥόϑ58 

ἕαϊοσααν, ὐάοχ κα ποῖϊ (θυ πὶ τηᾶπὶὶ τοσοηίογο κἰς 

Ἰάθεῖ, διιδεαιλῖις ϑγποίείίοι σεγηιαπ αἰϊασοπῖίςδ 

δαϊίεπι ἐπ ΟἸινῖσίο. 

»Ήϊς ἴῃ (0}}», βεσιπο ργτὸ οοη δον ρέιπε σουτιρίς 

Ἰοσίεαν οογεέγἰοίαπε. διαϊιπι Ξε ψαϊειτ οοάοπι ἴῃ 1110 11 - 

θγο, ψιαπε εἰμι πιογεϊπεθχιεῖς οἴο., φαοα σατὰ βουῖρο- 

τοὶ βῖνο ΠΡγασῖις, κεῖνα ΕΞ ΑἸ Π1τι5. 1ρ56, Γεβροχῖββο τἰς 

ἀοῖαν «ἃ ΠΠπά, εἰς τὴν ἑξαήμερον : 41 ἸΟ αι ο πα  γαῖῖο 

οαπὶ [ἘΠ πἰ πα ΘΘΠΙ5. ῬΓῸ 56 ἴογαϊ., Γοσαϊηῖπα 4πὸ- 

ἄπο σόσο τ νόλαῖτ, ΠΙᾺ ἀαΐοπι, εἰς τὴν ἐξαύμερον, 

βῖο ἀσοῖρὶ ὁροτγίοῖ, ταἰ Ξαρρθαξαν γὸχ χοσμοποιίαν. Ἐξε 

ἐπῖπι ἃ Π]δοιν πὶ πόιπθη ἕξαύμερος. Π56 Παοφῖιπι. 

ς ἘΔΠΠῚ σε ρμεγπείζίεν δ, ταα]α ; (1. Ξοσιιπ 5 σε ῶ 

εοπεπείτεγ δ, τὰ αι] τπϑ]τι5, Οὐ οχ ποβίου βαποῖ (ἀον- 

πιὰηΐ οἵ (010. Ῥυῖπηιι5 σε ργοπιίίίογδ, πο. 

ἃ ἘΠῚ ργασιεπιεπίῖ. Αἱ πιοβῖγι {τὸς Νῖββ. ργοδεπιθη- 

εἶς. Οοἄοχ ποῖον νεγεδαν πα.... οἤεπάενεπι.... ποῦ 

Ῥόδδεπι. Νοο ἴα ππι]ιο ροβὶ 61 σέαζεΐ ορεγαπι. (0}}. 

Ξϑοισπάιπ σξαξιῖ πιαξὶς. 
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ΒΟΌΘΤΑΤΗΙΠΙ 

ΙΝ ΠΕΧΛΕΜΒΕΠΚΟΝ 5, ΒΑΘΙΠῚῚΙ 

ΘΑΡΡΑΒΟΘΙΑΣ ἘΡΙΒΟΟΡΙ ΠΑΤΙΝᾺ ΜΕΤΑΡΗΒΑΒΙΒ. 

----ἶὧἶϑθΨὐς. 

ἴπ ρνϊποίρὶο ζδεῖϊ 7) εῖι5 ο(δἴπιηι δὲ θυ τη. Δ ὈΠῚ5, {αὶ [5 ΓΠΠῚ ΤΡ πη 15 ΘΧ ΠΟυ τ, δὲ αὐ Ἶπι- 

Ὁοπνθηΐθηθ δχονάϊιην 6. πηι] ΘΟ ΡΟ ΠῸΠῸ 

ΠΑΓΓΔΓΕῚ5. Δ5ΒΘΠΠΉ 511 «ἰδοογαι!οπθς ΘΘΒ[ΟΥ ΠῚ 

ΟΡΘ ΠῚ, 5111 [ΔΟΙ ΘΠ 5 ΞΘ ΡΠ ΠἾ5. ἢ Ὶ ΠΠπ1Π}. (2611 ΘΗ} 

τογγθήπ6 [ἀοίανα νου μἀὰ θϑὲ ΠῚ ΘΡΟη[6 [Ὁ}- 

τηδία, τι αυϊάαμ Ορ᾿ Πα 1 διιη1, 566] ὁχ 60 οδιι- 

585 ΡΓΟΡΥ δ ἃ πδοῖα 5115 Π 1186. Οὐ1Ά}15 ἸΘΊ τα} ἃτι- 

ἀἰτα5. ἀϊσηιιθ. 516 τπασηϊ πι ἴπ 6 τ] ἴον} ,. γ6] 

«αδπηδ πιοάτιπι ᾿πϑινιιοτι5. 6556. ἀ6 αὶ Δ πηῖι5, 
δὰ γϑυτιηι 6] πιο ρογοθρεϊοπθιι ἐ ΠἰΠΉ αι 4] 
ὙἹΠΙ5 ἢ σαν Π ΠΡ 115. Θϑὲ ΤΠ] 1115. Οἵ ΘΟ] Π18. Πη1-- 

ΠἰΠη6 56] ΓΙ ῖ15 ΟὈΓιιβοαίιιθ, {αϊη. δεϊαπι [Ὰ}00Ὸ-- 

ῬΊΟΒ115, Θὲ 5016 15, δὲ Ὁμηηϊὰ ΟἸΓΟΙ ΠΠΒ ΘΟ 55. τ 

ΠΙΘΡ ἃ πὶ Τοὶ ποίϊοπ θη μροϑϑὶΐ ἀιγΆΠοΡο. 564 9Π- 

τοάπᾶπῃ (6 νυ θυ απ 5.1} ΠΠ|τὰτ6 ἰἰδοθρίθιητιβ, δὲ 
ῬΘΒου ἔθ ηλι “Δ ἴα 518 ΠΆΡΙΙῚ Ὑ ΘΟ. 515 .}1Π-- 

ΘΔ110., ΠΟΘ ΓΘ Π115 4115 δὶ 41] ΠῸ5 αἰϊαζιιν". ΝΠ 
{1οθὲ δ᾽ ΕΠ] θην σον 5. ΠΙβίουΙοἱ ΠΟ γΑΙΘΆΠητ5 
ΕΠ ΠσΘΥΘ ΡΡΌΡΙΘν ᾿πη Π ΟἹ Π τα θὰ ΠΟΒΓῚ νἹ 6] 1οοὶ 
ΤΠ Γ6]]Θοἴτιβ. : ἃ Γἀπηθ πη Ρ οιΟσα να ἸΟ τι Θ Π 115. 1Π- 
ϑρθϑοίαᾳ αὐτο ἃ σοηβθη ΘΠ τιπ) ΠΪ5. {{π|ὲ ἐϊοία 
8101 Δα ἀιισθιηιν". ΜΟΥ 565 ᾿τὰπι6 οϑὲ θά τον {πὶ -- 
7.566 50. Πρ πα 85, ἐ ΜΟΥ 565 116 {αὶ ρθουν ]]οτανν  -- 

Πιιδίιι5 ἀρ “ Πδιιηι [ἰι15565,. οἵη ἃ Πτις πη ΤΟ 5 

ἘΠν θιι5 ἱπΠϊαροῖ, {αθι ἁἀορίανι {Π1ὰ ῬΊανὰο- 
ΠΪ5, εἴ γοσῖο σα] ΠΠΡΘυ τον θάπιοανς, ΡΠ 1050 - 
ΡἢΙ5 συ ρεϊονιιμ Θυ ἀ ΠΟ] 6115 Τρ 5115 Δ }]- 

τ Ἀοῖ. 7, 30 544. 

ἃ Βα παέα, νἱιϊίοβο. ()Π01}». Ῥυϊπιιβ παοία, οπλθπ- 

ἄαϊο, ΑἸτᾳααπίο ροβὲ Οοάοχ ποβίον αὐ γϑγεπε 6}1ι5-- 

τηρεῖ ποσερίΐοπεπι. 

» ἘΔΝ11 ὑγείις οαγπαίϊριις. Αἴ ποβισὶ γος Ν95. ψιιὶ 

αἱτἱϊς σαν παϊίριι, τοοῖο οἵ ἀσοοιητηοάαΐο δα πιοητοπὶ 

ΒΆ5Π1, ΤΡΙάθπι 61 οὐ ἀὐγειηὶς πεααῖπιθ σεθοιιίαι: 

ὕει. ΑἹ τποϑίσὶ το 95. δὲ ἐρυιπεμὶς πεϊγείπιδ σεροιίανὶ- 

δι : {πὰπὶ ΒΟ ]ρ πλάτη. ψορὰπὶ αϊοπι δὲ σο πα Πα Τὴ 

Τ7πάἴοο, 564 ἴϊὰ τάπθπι, τὰ γοχ πείγεϊπεθ Ἰοοιπι ὁσοιροῖ 
ΤῸΝ ϑι1π1π|. ΝΆ] ΤΠ 1σΊ τ, δ σου τυσγετεῖδ δεδοιζαν διιδ τοιῖ- 
πῖπιθ οὐ [ιδοαίιι5. Π]ὰα ΒΑ51}1, ἀνεπισκότητον υερί- 

νσις βιωτιχαῖς, οχρυίπηονο σό] αἷς Ἐπιβι Πἶιι5. 

ΤΠ Πα ΘΠ] 51ΠΟΥἹΠῚ ΟἿ ἴ11Π| 56 ΘΟ ΘΕ , σΟΠ ΘΠ ιι5 

ἅ΄ ΔΙΉΠΠΟΙυῚ ρΟΥίτι5. οἵππὶ ρορυ]ο Ποἷ, «αιαμι ἔγι- 
ΟΠ) ῬΘΟΟΔ σα ρΘ ΓΘ [ΘΠ ΡΟ] ἢ... Οὐ ἈΠΊΟΓΟΙΙ 

7ιδυ εἴα. 46 ἴρβὰ ΠαΓαΡὰ ΒΟΥ τι5. Θϑῖ, {αΐρρο. 4αὶ 
Ῥυϊαβάτια μη. Ρ]6}015. ΔοοΙροῦοῦ Ῥυϊποϊραίιηι, ριῸ- 

Ρἴθι" οάϊιηι ΠΟ τ 185. Πα αι ρα ]6, πβάιι6 ἃ Πϑοθμὶ 
νἱάθεαν ἱπηρ ΓΟ] 05 ρϑυβθαιαῖιϑ. Οὐ Ὁ} [εἶ5. οἴΓιι- 
δάτι5 Θ5ῖ, αα θτ15 ἴρ56 Πιογὰΐ Ομ  Γα] αττιϑ : {πὶ 11- 

᾿υΘητἸσϑίτηθ ἔπι {|| 05 “Ἔσνρε ἀθυο οὶ... δά 

ΦΕιΒΙορδμ Ρυο δοειιβ θϑῖ, ΠΡ  ιι6 σ᾿ ΘΡΌ τη} νὰ- 

Οἵππι5. ΠΟΘΌΠΟ ΠῚ, 61 ἃΠΠῸ5 “αν αρΊ ἴα ΓΘΡΊΙΠῚ 

ΘΟΠ ΘΠ] οὶ ἄπ5. Ορουἂ ΠῚ, ΘΟ Ο ΘΒ ΠΠ ΠΠ] 116 

οἴ 15 ἀσΘ ἢ 5 ἈΠΠΙΙη1, ὙἼ 61} Τλθιι μη, τι δυαὶ Ποηλ-- 

πὶ νἱάονθ ροββ1 0116, Ἰπηη10 τὰῦ πΘμλΪηΐ ρΟΙπι5 11-- 

ΘΠ 4111, “ δϑοιι πη τιι ἰθϑ ΠΟ Ἶτ1} ᾿ρ5ῖτι5. Π) 6]. 

"(τα σὲ {ιοτγὶϊ ργορ]ιεία εὶς δϑίτιιπι ])ογεῖτιο, 

ῬΓΟΡΡΪΘ ρδ1 υἴϑιιτη, δἰ ΘΟΘ Ο5 ΩΤ, Θὲ ΡΤ 5Οηλλι {1 

ἰοηιίατ' : 5ϑε ποτὶ ἴα [απιιεῖιις πιθῖις 770γ.565 αὶ 

ἐπι οηιτιὶ εἰοπιο πιθα Πα εἰὶς ὁσι. Ογὸ αὐ ὁ5 οοἴ- 

ἰοψιίαν οἰ: ἧι ορθοὶθ, οἱ πὸπ ΡῸΓ Πβμγάηι. 

Ηἰς Πα π6. 481 π΄ ΡΟΓΘΠ 15. ῬΡΘΟΘΘ ΠΕ Ριι5. Π)6ὶ 
ΠΟΠΒΡΘΟΙ ι5., ἢ (ογὰς. ΘΟ τἀ [π|5., 

41 ἀιιβοι αν ἃ 1)60, ἀἰββοῦῖς πΟΡΪ5. Αἰοϊα- 
Πλι15 ᾿σίται" Ὑ ΓΘ 1] ψΘΡΒΟΥ ΠῚ. ,. ΠΟΙ ἴπ μ6]- 

ΔΠΘ6]15 

515] 06. ΠΙΆ ΠδΡ 5ΔΡΙΘΗΓ 85... 5644. ἴπ ΡΙῸΡα- 
ΕἸ551Π}15. 5Ρ1}118}15. ἀΟΟΙ τι 86. ΘΘΓΙΏΟΠΙΌΙ5.), {π|0- 

1 Νυῃ. 13,6 - 8. 

- ἘΠῚ ἀρμα Ζ7)οπιίπιιπι. (010. βδοιπάι5 ἀρκεῖ 

εῖιηι. Βαβι ]τιι5 παρὰ τῷ Θεῷ. 

ἃ (0}}». βοοιιπ τι5 αὐὲρὶ ροίδιις. 

6 (1. βθοιιη 8 δϑοιεζιε ἰδοἐἰπιο  τιτηε ἐγ δὲιια 

Πεὶ, Βαβι λι5 χατὰ τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ, 5δοιγε- 

«ἴμεν ἔρϑίανε 1)εἰ ἐδσιίπιοπίιαν, ἘΧΊΠ σδοι είτε δε - 
5 
Ῥ 

πιοη τσ ἰρδίτι5 ])οπιϊηὶ. 

ΓΕΘ απ ϑεἰὶς ἔμεναι ὠὐχιαϊὶς. Οοἄοχ βᾶποιῖ (ον- 

πλᾶ πὶ {{6πὶ 5᾽ πὰ Ρ] ΠΟΙ του πιοβίπιι πη νοσαμητ5, δἰ (Ο]]ν. 

βθοαπάι ἤμοναΐ αὐιϑοἰϊς σοιεημαϊις : 4 οα γοσῖτι5 γι 

ἴο εἴ πε ]15, οπὶ ἅτασα, ἐξίσου τοῖς ἀγγέλοις ἀξιω" 

ἈΡΕ5. Ἔχρυ μι] υἰἀοαπίιτ. 



η1ὺ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΝ 5. ΒΑΒΙ1ῚΙ ΜΆΑΟΘΝΙ. 

σαι πὶ [ἰπἰ5. ΠΟ δι ϊομ ἰτιη [ατι5 ὁδὶ, 5ο ἀϊβοοπ- Δ προ πα} (τ 441} πλααπα ται} ἀν} Ρν η ταν", ΤΠ) οἰ π- 
{τι} 5 {π|5. 

“. 71π ρυπιοίρίο {δος 1) οιι5 σιὐἴπίηι οἱ ΓΘΓΤαηι. 

ΤλοΙα 41 δ. 111 ΒΟΥ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠΊΘΙΠ ΠΟΘ Π 15 Δ τη1- 

γάτο : σορΊὰΠ5. 414 ΡΥ] μια (ἸοΔ 1, γ6] ππἰο 

ὁαρῖαπι ΠΑΡΓΆΠΟΠΙ5. ΘΧΟΡΤαΠῚ.ν.. ἈΡ Δ] Π6. ψΔη]- 

Τὰ ΓΘ. 56 Οα ΠΡ 11. ἅτ} ΠΟΒΙΡΟΥ ΠῚ ΡΟ 5 ΡΡ6661-- 

θαι. ν θυ] αΐθηι ἢ Ῥ] τὰ. 5100} ΤΟΥΔῚ ΠαΙα ἃ 

Ονωοονῖιηι Ρ]Π]ΟΘΟΡΪ ἀἸβρυ ταν πηι τ 564] παι]}π|5 

ἀριι 605 50 71}0 {ἰχτι5. Πα] ἴα", ΘΓ. 518}}}}15, υυ]ο- 

γῸ 560 01" ἃ βοαιθηΐο ἀο]οοῖο. ΝΠ] ιιο. πο ἷ5 
ρου ΡΥ ΘΟ ἢ ΘΓ, {π|85 ΠΠΠΟΡΊΙΠῚ 511Π| 1Π|ΠΠ}ΠΊᾺΓῸ : 

απ ἃ ἐἰΘϑ ΟΠ] ΟΠ 6 ΠῚ. ΡΓΟΡΥΪ ΠῚ 51 η6 ὲ ἰρϑὶ 

56{Ποϊδητ. ὅ΄ Οτ] Θηΐ) ΤΠ ῖι ΠῚ) ΠΟΒΟΙ ΡῈ ΡΟ που, 

ΒΑ ΡΙΘΠΕΙΔ ΠῚ ΓΌΡῚΙ5. ΡΥ ᾶΡ6556 ΤΟΥ ΓΑ] πιὰ Πα] ΓΟ Πτι5 
ΘΟΠΟΟΘΒΟΡΙηΐ, 5661 ΓἈΠΠ1ὰ Ὁ] ἱσ πον α το πὸ 505] 

γα} 5. Ομ πα ἀδΠ Π] ΠἸΟΠ 115. σοπο πβουῦπηΐ. Ῥτο- 

Ῥἴθνθα μλ 111 ΘΟΡΙηὶ ἃ (1 ΘΟΠ[Ἰ58 1. 1Π Ὁ ΘΠ 116 

56 Π]Δ ΤΟΥ) ΓΟ οσουι Ὁ : ΘΙ ΘΠ ΘΠ [15 τη Π 1, οατι- 

885. ΟἹ ΠἾΠ1Π} ΓΘΡ.1Π) ἀδριταπῖθ5. ΑΠῚ ἀἰομπηοβ, οἱ 

᾿πα ντάτια σου ρον, δὲ ἔπ ΠΟ} 65, ΟἹ πιο τι5 σοητῖ- 

ΠΟΡῸ ΠΑΓΙΡ Δ ὙἸ5Ι 1] γα δεῖ τ: ποο 

ΘΟΠΟΙΡ ΘΠ] 115. 510] ἸΘν 1] 115. 1118... γΟϊ ΠἸβά πιο 

ΘΟΡιΙ5 1155. τη γϑοθ θη 0115 ἃ 565 απ {15- 
ΟΥΘΕ5.. ΟΥΤΕΙ5... ΘΙ τιβύ 16 ρον ἤσονο, οἱ ἴῃ ρουθο- 

ν ΟΡ ΔΙ ΟΡ ] 115. ΘΟΥ ΟΣ] τι5. ΟΠ] ΧΙ ΟΠ ΘῺῚ ἃΓΟΠ10-- 

ὙΠ} ἸΟσαἰα 1), ψΆ] 1 τ15. Οατι55 ΘΟ ΟΡ ΠΪΓα 115. ΘΧρΥὶ- 

6 ΓΘ. ὙΘΥ6 [6] πὶ ἀγα Πδὸο ΤΘχτιηΐ, 41] δῖα ἰθβονὶ- 

Ἰλιπι : δὲ αὶ ἴὰμ νδοια, ἱπα πα τι6 ΡΥΪποῖρία, 

σφ 10, ΤΟΥΡδθ,, ΤΠ Ί τι6 ΘΟ Πβο θιιηΓ. ΝΘ 16. ΘΠ Ϊ ΠῚ 

50: ἀἴθονο : 7π ρεϊποίριο Γδοὶϊ ΤΠ διις εἰοἰιηὶ 

οἱ ΤογΓαπι Σ ΘΥΟΡΙΟΡ ὰ δΠ6 ἢ πον ΠλἾ Π 6, ΟἹ σαι- 

Ῥϑυ πάτο πο, ΓΟ] ΓΟ 116 οάϑιι, ἀσὶ ΟἹ [ουγὶ Ομ ηΐα, 

ἸΠ510. 510] ᾿πιροἴατὶ5. ἀθοθρεὶ οὐγονο, ἀἰχθυιηῖ. 

Οὐο πὸ ΠῸ5 “ΠΟ 116 θ᾿ ΘΓ ΘΙλ1)", ΟΡ Π115. 51 {{πῸ 

51188 ΠΑΡΓΔΠΟῊΪ5. ΘΙ ΟΣ 5. ἤλιιΠ 41 [ἈΠΟ Ἰ σατο πἷ. ἐχ τ 
Ῥοβίζον", 1)6ὶ Ομ ΘΙ ΠΟ ΟΠ 6. 56 Π 5115 ΠΟΘΙΓῸΝ 1]- 

᾿πμ "Δ η5, ἶχὶς : 1 ργιοίρῖο {οοὶς 1) διι5. Οὐὰ μὴ 

Ῥόπιι5 οὐ 1 “ Ῥυϊποί ἴθι ΡΥ Ἶ πο ΡΟβα τε : τις ΠῸΠ 

ἃ (01}5. 5οοιπ τις. ψιιῖ δγεῖπε Πλδιιτι 5οἰλ 6 ποῖ Ῥοίιιο- 

γι. 

»ΟΟΙ}. βεοιιπδιιβ οἶσθ αεϊηεὶναἰΐονιο. 

ς Ἐ4 ΠῚ ργινποϊρίιτι μγἑπεισνι ροσιῖι. (ὐοθοχ τιοβίογ οἵ 

(Ο]}». βοοιηάιι5 Ῥηδιοίρίιση, με ῖτιο μοι, Ῥδπο. [τὰ 

5 
σηεμεγιείτιτε αὐ τι αὐ δ ηάτι)) : αι οὐ πὶ ΞΟ γοῖ, πῸΝ 

58 115. αἰϊο πα! ἀά γἱπὶ σοὶ ἀνθ, ἄναρχον. ΜΟΙΙις 

ῬΓοβθαϊτιν Ἐπιβια ]τι5,. ἐξ ποσὶ ἐπι οπίτινι φαΐ απι 

Ἰβῖταν οἷο ἸπτουΡγο ον : πὶ ογθηΐ φιὶ αὐϑί(ρανθη- 

1} πεισιάδιεπι δἰ ρυϊποίρίο 6556. 

ἃ ἘΔ ἐπ εείεαι μοίίιις δα οοεϊοη5. Αἰ (0}}. βοοιπ- 

45 ἐπιψίγταιε μϑηζίιις ἐαοεαϊοη5, ὁτνοπαίο, ΑἸ ψααπ- 

ἴο Ροβὲ ἄχο Νβϑ, ἐγφίγιιθγις πος εἰοοίγίπα. ἘΔιι ἐνι- 

ἀ6 5} 1610, ἀυϊα ΓὉΟΙΕ : τὰ ὁϑιοπἄθνοὶ αυὰ ονθα- 

{π|γ88. ΟΡτι5,. Ρᾶ 75 Οχίσιια ν ΡΠ 15. οδὲ ΘΟ ἸΓογ 5. 
Νηι ἴοι! ἤσι]ι5. νὰ 515 «ΘΟ υ Πλ Δ 115, ΠΘῸ ἈΓΊΘΙῚ 
Ῥοιθϑι δι 6 γὸ, ΠΘῸ ΨΊΡ ΙΓ ΘΗ : 516 ΟΡΙΪῸΧ γϑυιιηι 

Τθιιθ,. ΠΟ τιπὶ [ΔΟΠ 185 58 ΠΟ ΘΠ 6 ΠῚ ρΟΙ ΘΠ ἃ Πὶ 

Ῥοϑϑιἄθηβ, 566 “ πῃ] π] τὰ ᾿6 ΠἾτ|5 ὀχοθάθηβ, 50- 

’Ιο πποῃιθηῖο ΡΡΟΡΥ γοΠ τη 4155 τη ΠῚ Γ᾿ πΘ 1 

ΘΟΡΊΠῺ {τι ΘΟΥ Πα Γ) Θχϑίσιχιι. Οἰοΐ 5] οἱ 
ῬΥΙΠΟΙ τ πλιΠ{τπι5. πα 61, δὲ [ΓἌστιι5 Θϑῖ : {80 16 

415. 11 ἀφά τε ρυϊπ οι ἴτιμ, οἱ 15 6}115 Γἀ ὈγΙοα-- 
ἴον 651. Οποά πὸ ᾿ππηᾶπα [Ὀνϑ απ σΟσ ἈΠῸ Π6 

ἀἸδουῖοηϑ, ἃ γΟΡΙΓὰ15 ἔλα 6 ἀονίαρος : ργῶνο- 
ΠΪΕ ᾿ΠϑΓθ η5. ΠῸ5. “ΟΠ ἼΠ]5, δὲ ΔΠΙΠ}15. ΠΟΘ 5. 

ἈΠ. 118} 5᾽ 5 ΠΔΟα]Π 1} Οὐ] 54} οὐϑτ 1 ἤσθηβ, 

γΘΠΟΓΆ 1]6 πῖοχ Ποὶ ΠΟμΊΘ ἢ ̓ Πβου 1 ἀἸοθπ5 : 75 

Ργϊποίρίο {οοὶς 7 6ιι5. Τοῖτιιν Ἰνθαΐα παίαγα, δὲ 
Ορυοηΐα ῬΟΠΪ[ἃ5, αἰ ΘΟ Ἰϑβὶ πὰ {116 ΟἸμΠΟΠ15 γα - 

ΠΘηῚ ΠΑ] ΘΠ ΤΠ] λ115.. ἃ Π]Π. 111} ΘΑ ΤΊσϑί πιὰ Θα] ΟΡ Γι- 

40, ῬΥΪΠΟΘΡ5. ΟΠ Ἶ 111} (1185 511, [ὉΠ5. νἱτο, “1π- 
{6116 Ὶ 116 Ππιπηθη, ἐπα  551}}}}}5. Βα ρΊΘ Πα, 1056 
7εοἰι ἰπ ρῥεϊποὶρῖο οσορέμηι δὲ ἰθγΓα τι. 

5. ΝΟῚ δὐρὸ ἰπίθοια 6556. νῸ] ᾿πηρ᾽Ον "4 ἡ 1185 
ν᾽ ἀδηταν ΟΡΙ ΠΟΥ 5, ὁ ΠΟηῖΟ ; πρὸ πὰ οἰροσπι [6 

ἀἰβοινγιιη δὰ {τ|85 τ] ΘΗ Τα 1π Θ00 10, πθοὸ πο 
᾿ρϑίτιβ οἰγοᾺ] 1 1πῚ Ππιτη, ΠΟΒΓΓῸ 56 Π5111 ΠΟΙ ΠΘη- 

51:0116 πο ΠᾺΡ Θίαν, ἸἀοῖγοΟ. 51 Π6 ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ 6556 
γ ΘΠ ὈΠΠ πὶ σου ΡΟ. ΠαΠινὰ οὐ δἀοπα οϑι. Νὸ- 

{πιὸ δηΐηι ΟΥἿ5. ἰδίθ, 14 δϑί, θ᾽ αηιιι θο. γΟίιη-- 

ἄτι 5οῃθηλὰ, πο 51}}} ἀπὸ ριιηοῖο ΘΟΠΕΙ ΘΕ» 

τὰ ποβίσι. αἰ. ἸΠ 16 ]] οἴ πιμι... ΠπΘῸ. τιπο 
οα ρου ὶτ, πὶ απο γϑο 6.1} ρΟΒβυ 1115 ᾿Πν ΘΠ Ὁ 
ΟΡ» πιο οἴϊαπη. ΠῸΠ 6556. ΘΟΙρΟΒ ἔπ (6 ΡΘΠλι5 

ἈΘΘΟΙΌΡΟ, ΔῈΐ {ἃ 56 Π5115 ΟΠΊΠἾΠῸ ΠΟΒΓΓῸΒ5 ΘΑ 1- 

πι", Ἰ46ο γονθνὰ ἢ τη] ητ5 ΔΙ ἢ π 16 σα ΡΊ556 μια} ]- 

ταν. 516 δὲ τὰ ποη ἥιὰ ἴπ 56 Π] 6 058 ΓΘυι ἢ τ)" Θὰ 

τ νοϊνοηα οἰ Γου ΒΡ οἷθ., δὲ πο ΒΡ] ΠΙ105 
δουιι Π11}}15. ΤΠ 6 115. ὅ που ροπδῖι ΟΡ βίαι} 15. 
ΟΡ» πος 5ϊπὸ ρυϊποῖρῖο ν6] πὸ πππά πηι Πα] οὶ 

ποςΐ δέγιθης πος αοοιΓἰπὶς. ϑ6 4 πὶ σου θὶ προέ 

5 {15 ΟΧΡΙΌΒΘΙΓ ἰμΓΟΥΡ 5. ΔΙΑ πὰ Ἰρῖτιν, ἤο. πος εἰο- 

φθασε πὸπ 

οαεπιθπίο ρηεδοσοιραΐ. 

ὁ ΑπΠΧα ἄπο ΠΡΥῚ οἱ οππ| ἐμεε οι ποπιοπι, 

δογγιρίο. (01}5. ῬΥΊπλῖι5. ἐγεε αι ὶϊε ἑμσπενι, τοῖς. Βα- 

5.115, τὸ νοερὸν φῶς. δία! πη ὉΠ οἱ (01. ῥυΐπαιις. ἐπ- 

7άοῖα ε556. ΑΔ ἀπο Μϑ5, ὑπἤεοία. Θα πο. (0]}, 56- 

οὐ π5 ποσί) δόπϑι οοτηρι ο]ιοποιϑιϊε. 

Γ(01}». βοοιπν 5 γγεΐειις αἰϊοισιε. ϑιαϊίπι άπ (ο- 

ἄοχ γδγιμείι" [καθὸ με. 

Ε ἘΔ εἰ ἅϊιο Μ55. ἐπεθηροίαίν. Αἰ (0}}. Ξβοοαπ- 
ἄυς. ἐνίογρουαί"; οἵ ἴζα βου ρβῖββο Ἐπ αβιαιΠἴαπὶ ριιο, 



ΕἘΠΘΤΆΤΠΙΑΝΑ ἹΝΤΕΠΡΕΒΤΑΤΙΟ ΠΕΧΛῈΜΝ. 

ἀφοϊρίαν 5." 7 "αποὶς ὀπΐμι σοὐόνια ὁ] 5: οἴ," Ο- 

ἐμὴν [ΡΤ α΄ τι6 ργδι γε : Ῥν Ἰσαῖο. διιθηι 

ΟἸΠΟΙΟΥ ΠῚ 6 ΘΟ ΠϑΙ ΠῚ ΠΟΙ. 526 011} πηαπάαίο- 

Υ11ΠῚ, οἵ 46 γϑίὉν πηι] π6. πλτι Πα ϊ, σθοιπ τι ΠῸ-- 

τ ΟΠ ΘΙ ΠΡ 516 }}1 501} 1115, 6χ Π15 4186 ἴῃ ΡγῸ- 
56 η1|ἃ Ὀυδν ἴθι ρα 1 ὰ δι πὲ ἀδοαναίαν, πὶ ρῥγίτι- 

οἱρῖο [δοὶ 71) 6ιι5 ορλιππ οἱ ἰθνταηι. ΟἸγΠῖὰ {1188 
ΘΧ ΤΘΠΡΟΙΒ σαΡΘΡιΠ 7, ΠΘΟΟ556. Θ5ὲ [ΘΠ] }ΟΥῸ ἴθι"- 
ΠΣ ΠΑΡ. 51. 651 1ΠῚ ΕΠπ|πὶ ΓΘ ρον ἃ] 6, 46 {πὸ ἃ ΠῸἢ 

ἀπ ῖτ65. ἀϑομηθιυϊοα, δὲ ΑὐἰΠππηθίῖοα (Ἰ5ο ρ]1πὰ, 
ΘΟΠΊΠΊΘΠ Εἰ ΕἸ ΔΘ16 5ΟΥ ρα} 86, δ ΓᾺΡ] 58 ΑΘΓΌ]Ὸ- 

δῖα, 14 δϑῖ, οδοιηρα  βϑίμια νὰ πἰ[ὰ5. ΔΑ πα] 6 1ι 
Ἰδίταιν ΓΘυΪΠτι σΟΠο πο π ἃ δϑ, οὐηὶ ἰϊ ἀεὶ 

Οἷνοα ΠΙΘΠΊΟΥ [ἉΓῚΠ ΓΘ ἱπά ασίπθ ϑασανο- 
γιιπΐ, σΟςοἴθ Πα} ΟΥ̓ΘΑΓΟΥῚ ΟΠ Πἰιη 60, ν 51} 1-- 

Ἰθιι παιπο Πητ ΠΕ 11} 6556. ῬΡΟΠιΙΠΕαη, 84 {Π|π|5 

Θ]ονἸα πη γΘ ΘΓ ΘΠ 65 Οἱ ΓΟ ΒΟΥ Πρ τι ἤλιπ ΟΥ̓ ΘΠῚ, 
ΘΟΡΡιβάτι6 Πα] ΘΠ Θ ἢ} ΘΟΠῚ Ο5ἰ{π1Π1, 4185 ὁ. 1π-- 
ΘΟΙΏΠΡ ΡΘΗ ΘΠ51}9}}15. ΤΠ ν 151} Π|54τι6 παῖινὰ ἢ Οὐ] πὸ 
Ἰιος 4αϊ θη ρθυβρίσθνο ροιπθυῖιπ : τα οἷα 5ἰπ- 
θα1ὰ πηθ Γᾶ 50] ΠΟ Πὶ σΟΥ Γι ρ ΘΙ ιι6 ϑα}]θοία 
511Π|, 6115 ΘΕΪ Δ} ΠῚ γ ΘΙ 511 ΠῚ ΘΟΥ 15. ἰδ θηι οαϑὶ- 
Ῥιῖι5 1πΊθυῖΡΘ ΠΘΟΘ586 θϑῖ. 564 πβήτι6 ἃθο " Οο- 
διἰκαιοπίνιι5 ἐν απιιογιιτΐ, οἱ θα οοαπίπι 65. ἰγτώ- 

εἰονιαὐ 6 601 Θονμηι, αἰϊοοιιίθσ ιι6 ἢ 56 6556 56- 

Ῥίθπι65, δἐπεεἰ ργου σις ἐ[[θοἴὶ σι, αὶ οιΐαν αι ῖ- 
ἀλπι ΘΟΥΙΙΠῚ 56 ΠῚ ΡΙ ΘΠ 11 ΠῚ 6556 οἴτπὰ [60 ΡΟ] τι], 
Θὲ δῖπθ ρυϊποῖρίο ἃς {πὸ Παθουΐ, ΓΘυ τ ΠῚ] 116 ΡΟ 

Ῥᾶνίο5 “ 1πϑΕΠπ|τανῖιπὶ ἃπΟΙΟ ΓΘ ΠῚ, εἰ 1506 ΠΘΔΙΟΥΘΠῚ-- 

{10 6556 αἰιάθαπε Ἀ[ΠἸγπηᾶνο. 

ἀ. Οτριι5, τ], γ6 ] φπᾶπαο βαρίθπεΐα βεθοι[ἃ-- 
γἶ8,. [οὐ] ἀἸπ 6} ἔα τιν ὸθ ΘΟ θη Π ΠΟ Ϊ5. 1π|{|6 1, 

4] 5ἷς. δοιιθ γῈ5 γὩΠΙ551Π1 5 ΤΠ πθηῖ65, Δ σ0Π- 

οἰριθπάδηι νϑυϊτατ]5. ΡΥ Θη 118}, 5ΡΟΠ 6 οεδοατὶ 
51π|. ΑἸ 516]]}νττ πίον }}ὰ αἰ ππιτηθυαπΐ, δὰ- 

γα 116. ἀΡΟΓΟὰ5 56 Πρ 6} Ππσθη 65 ἀἰθϑουιθιιη!, οἱ 
ἀαδη ἴα 1.1} Π 1185 511} ἀΧΘ ΤηΟΥ ΘΠ Διι5 ΓᾺ}], 
ἃ ΘΘΡ 5. «ιυϊ θη 5.5] οἰ πα ειν ΠΟμ  ΠΙΡῖτ15, ΠΟ οἷ 5 
δπιίθηι Πα θοπίαν ἰσποῖδ. 6] Πογθα] θη Ἰαυϊτι1- 

τ (οτίηιμ. 7, 51.--- " Μαιιι. 34, 55. 
ὁὉ {Πι|Η4 ΒΆ51111, διακοπτόμιενον. Μοχ (οοχ ποβίοι οἱ οἵ- 
γι 7ἰπε. 

ἃ ἘΠΕ ποπ αδίίοπιις, Αἰ Μ55. ποι αμνίιο5. Ῥὰ- 

515, ννὰ ἀμφιξάλλῃς. ΠρΙάεπι Μ55, δογγεδηε{{εοψιια 
δουρί. Ὗ οου]ὰ ψι6 ἀοοκί ἴπὶ σα] σα15. 

» ἘΜ} 56 σαρίοπίες. (010. βοοιαμ τι 56. 6556 5α- 

Ῥίοπιος : «πο αα γουθυ Θχρυοβδιμι ἐδ 6 ὕτᾶοο, 
: Β ῃ 

φάσκοντες εἶναι σοφοί. 

ς ἘΜΙΠ ἐπδεϊ!αγιιι ἀοίογοπι. Οοἄοχ ποβίον. εἰ 

(1}. βοσιιπτι5. ἀμοζογόπιὶ : 4αμι 5ουρ{γὰ πὶ νυ ΠῚ 

556. οἵ οὐποπ αίαμπι ὁχ 60 1π|6]]Π]ρ᾽ τιν, “πο Ἰοραμητι5 

ΤΟΝ. 1. 

ἘΠΕῚ ἴὲ 911 

Δ ΠΘΙ), Π60 ΠΟῊ 5:56] [υτ1 Οἰ ΤΟτ τι} 1}}}16 ΒΡ 5 

αἸν!ἀθητ65, 5 ΓΟΓΙΙΠΊΓ116 (ἰοιιῦϑιι5, οἵ ΡῬΙυδο]ϑίο- 

65; Θ΄ ΟΠ ΠΠΠΙΠῚ ΠΟ τ15 ὈΥῚ ΠΟΙ ρα 165 51 ΠῚ  Ὶ} 0}"- 

δουν Δ Πἴ65, δὲ ροϑὲ “τ ΠΕ}. [ΘΠ θ0 155 πΠᾶ Π1|80- 

4116 Ῥ]απϑίδνιιπ ῬΓΟρΥΪ ΠῚ Οἱ Γου ΠΟ Π ΘΠ 5016 οχ- 

ῬΪΘΓΟ : ἸΙΠΔΠῚ ΟΠ ΠἾ 1 ΡΤ Π ΘΠ. ΓΈΡΘΕΪΡΘ πα  ΠΪΠ16 

Ῥοςαθυη!, τις ἀἸσογθης Τλθυιπη πλιι Πα] [ΟΕ 15 6556 

[Δοῖονθηι, 7 πϑίοσιθ Ππάτοῖο ἀϊσιδπι ΓΘΠλΠ ΟΡ ἃ-- 
ΕΟ ΠΘΠῚ Ομ {τ|6 ῬΓῸ 5115 [οἰ που Πρ ῖ15. ὙΠ] τ ππγιιηι. 

Οἷὐἱ πθὸ ἔπειτ ΘΧΔΠΙ ΠΑ ΓΟΠΪ5. ᾿π.αϊτ, οοπ- 

δυπδπ σΟσἸ ΓΟ ΠΘΠῚ (16 ΓΘ 1} ΟΠ, Ἶτ1Π} {πὸ 6 ρ6- 

γΠΕ : ΘΟ ΘΠ ἴο5, {π|ὰ πη Πα τη} “ΠΟΩ 16 γ6- 
[ὈΡΠΊανὶ ὦ ἤροθϑθς δϑί, δἱ δα δἰϊι νι 5ο θὰ 

ΔΠΠΠΠΟΥ ΠῚ 5 [π|5. ΓΔ ΠΘ ΟΥΘ Πα τι5. οϑῖ. ϑ᾽οιιτ Θη 

Ρ ὍΌ56Π5 νἱΐα σοσ:παΐαπι Πα θ6 1 πλτι Π6Π] Πτι7115 παῖ 

ΡΆΠῚ : [ἃ ΘῈ {ἀτὰρ ἀΠΙΠΠΟΡι τ ΟΠ βαῖο [της 

ΠΑΡῸ ΠῚ ϑρθοϊθὶ 511 διττὰ δδὲ Παἰτιηι. 564 

τἀ ἔπι πὶ ἀΡδιιηΐ οὐθάθγθ, {πο6 Πδρο ν νὰ δἰ ηξ : τὶ 

Ρᾶϑϑίῃ 46 πο ]5 γἱ ἀθαηΐ, οὐὰπὰ πλτιΠᾺ}] Πτι}115 ΘΟ - 

51Π]Π| 8 [0 Π 61}, οἱ ΓΘ ον πα ΟΠ 6 ΠῚ 5Ή 6 .}} ΡΒ α  - 

ΘΔ ΠΊτ15. σ8 16. (ΟΠ ΠῚ Πα ἐπ ΠΟΙ ΟἸ ΠἸ τ 06-- 

ΤἼΠῚ 511Π} ῬΡὰ ΘΥΙΠΟΙρΡΙα : ἸάοἶΓσΟ 5110 6} [115 

{τι ΘΧ θη ΡΟΥ 6. σορθιιη , 50 Ἴρου αἸ556 6 Π5 

᾿ιᾶπο γΟΟΘ ΠῚ ῬΡΔΡΠΙΪδ 1 ἀἸοο 5. : {π ρεϊποίρίο {6- 

Οιδ. 

ὃ. ἘΡΔΓ ΘΗΪΠῚ (πὲ 4ΔΠ|, τ ν] 4605, ἀπίθ πππῸ 

παι Πα τιπῃ " 51} 51 Π|1ὰ 1ΠΓ6]]Θ οί! «απ! θ᾽ ΠΟΘΓῸ 

ΘΟΠ ΘΠῚΡ]Δ4 1115, 564 ἐπλτ 1 γϑ]Ἰοῖὰ Θδι : ργορίου- 

δὰ “το 6 ἃ}0 ἷ5 «1 τὰ 16] Δ Π ΕΛ ῬΓΌΡΙΟΙ 5ΘΠ 5115 

Ῥανν Πα θι., [Δ01]6. ΘΟΠΙΡΙΠΘΠΪ πῸΠ ροίογαι. 
ρας ἈΠΕ Ο {551 πη ΟΥ̓ ΘΑ τ 86. ΟΥ̓ ἀἸ ΠΔΤΟ ; 1115 {1180 
ΘΧερα πη Πα τιπὶ διιηΐ, ἃρία ψ] ἘΠ. 115, ΟΥα 51Π6 

[ΘΠ ΡΟ}, 56: ρ ΓΟ Γηἃ, 51] 416 ΡγΟΡ Ϊα : ἴῃ {τὰ 
σοπαϊτον Ομ πΐπτη Τ)θῖι5 Οροια οποία ΘΟ ΠϑΕ 0, 

14 δϑῖ, ᾿ππθη ΤΠ 16] ]6 1016 σοην θη θη 5. ΘΑ ι- 

ἀϊπὶ διηδηττηι ΟΠ] Πτιπ]. Β ΔΙ ΟΠΆ1]65, ην151-- 

ὈΙ]οσαιιθ ἀϊοο παίινᾶ8, δὲ ΟΠ 1 1 1Π|6]16 0 Ε1}0]-- 

Ἰπαπλ ἀθοουα ἸΟ ΠΟΠῚ.., ατι85. ΘαρδΟΙ [Θ᾽ ΠΟΘ 80 
τηθ πι5 Θχοθάϊιη!, 4 ΠΟΥ Π6 0 νοσαθι] ἃ γορουῖ- 

ο 

" 

Ε 

3 οι. 1, 21. 32. 

ἀρὰ Βα ίαπι, αἴτιον. Ἠαια Ἰοπσο 61 οἱ οᾶοχ 

ποβίου αὐ εοποιρίδοοπάατη υεγϊίαιὶς ρυμα]οπίίαπι. Δι 

(1. βθοιπή 5 αὐ οοποίρίεπεϊαπι, γθοίλιβ, 

ἃ Απεφαὶ ἀπο πεῖ πέφθ956 65. Π]ὰα], ἐσὲ, ἴῃ ΘΠ 115 

ορι ἀογα αν. 

6 όσοι σε οίαπίία ἀὐἀἀϊάϊταιι5. ἐχ (10. βοοιπάο, 

Νο ἴτα παα]ῖο Ροϑὲ (0]Ρ. βθοιηάιιβ ορεγα οἰμϊοία. 
ἘΔΠῚ εεγέα ορενρα. το ἴπ Πρὸ ᾿πδιιρου ργὸ ἐγζοίίο- 

οὐἰδιὶϊε Ἰεσιταν ἐγτεἰΠρφινιίε. ϑιαιίμι Ἰιῖο ᾿ρθο Οοᾶοχ εἰ 
οπιπίιση ἐπίεἰ τς ἐ {ἰίιιγνι. 



ὦ 

γ6 ΡΟβ5Ί 116. 6θῖ. Ηδθο βιιθϑιαπεῖαπι ΤΠ ν 151} 15 

πὰ πϊ Τρ] ον 556 βοϊθηιιπι οϑί, δσας ἀθοθὶ ΠῸ5 

Ῥαιῆιιβ ἀϊσοπϑ : " Ομΐα ἐπὶ ἰρ50 ογθαία 5 οἸπτῖώ 
εἶρο υἱοεινιϊία, οἷν ἱπιν οἰ νι α, εἰν τὨτοπῖ, εἴνο 

«ἰοπιϊπαιίοιθς5, σἰνο ργϊπιοίραίπ5: οἶνε ροίοείαΐε5., 

5οῖι οἱγίμ{65., 56 ΑΠΘΘΙ Γι ΠῚ ΤΩ] {1685 56 Αὐ- 

ΘΠ Πσο]οσιι ἢ σοΠν Θηζιι5. (ἴμη γΘΓῸ ΠΘΟΘΒ56 ΟΡ ϊ 

ΠΡΟ ποῖ ΤΌ θιι5. Ππιπο πητιΠ {πιπΠ1, {11 65: Ργθοῖ-- 

Ῥυ6 οαδισαιο, δὲ ἀοοινῖπα ὅ Παμη ΠΟΥ ΠῚ ἃπίπιο- 

ταιπ|, ἀοιμδ σὰ ΠΟ Π 5. απιε5 ΟΥ̓ πιπίπν δὲ ὁσοϊάπιηΐ, 

ΘΡΡονταπιιη «Ομ ΟἸΠΠπππὴ : ἀπο Θὰ πὶ ἰθοιγβῖο 

[ΘΠ ΡΟΣ 5, δί πηι] οἰμΠ ἴρ50. πηι η0, δἵ ΔΠἰ πη ΠΠ- 

Ῥ15. 4118 ἴῃ 60 511πηῈ., σοποθπογαῖα αἰ σΠΟβοϊ τι : 
Θά 116 ΘΟ 06} πρσϑίιν", οἱ [Πα , Πποιηάτι6 π6- 

ατια τι πὶ ΡΘΡΟΙΡΙΕ σοι θα πα !. Αἰὰξ πο 6] δπιος- 

αἱ τϑιηρῖι5. 6556. ἀἸΟΙ Πλ115., Οἵ1{π5 Ῥ 815. {1180 ΘΠ η 58 

651 ποῃ ν᾽ άθειν", {τι85 ἀπ ἢ γοπτινὰ οϑῖ ΠΘοά τη} 

Δα, τι γΘΙῸ Ρ δ 5ἴο δϑῖ, ΔΗ ΓΘ 18 ΠῚ 56 Π58] 

ΠΟΒΠῸ ποίοϑβοαϊ, οἰ τιν 9 ΤᾺ]}15 δι]. πα πὰ οἷ-- 

ΘΠ ΘΠΙΠΙΠῚ Θϑῖ, δτιῖ ΟΡ ΒΟ θη 5 ν  θ!οοῖ, δαὶ ἀθογο- 

ΒΟΘΠΒ : ΟΙ1}115. 5.8 }}}}Π{ὰ5. οἱ Γαπζαιο Π18}} Πα θὲ 

σον τῖ. ἢ Ρανῖα {πουτπῈ ΟὐσῸ ἈΠΙ πη ἢ 1 ἃΡ5ῖο- 

ΓΕΠΊ 116 ΘΟΡΡΟΡΩ, ἰἀη πιὰ πη ΥἹ Οα] 5 4Ὧ}} Το ΡΘη-- 

τἰ5. δἀἀ ποοθϑϑι ἔα θη} ̓ Π5] 18} Λο]θσαΐα, οἵ 11 τηο- 
τὰ] 5] Θοῖα, ααὶ ἃ ΟΥἵτ5. ΟὈ  Γιβάιιο γον ποῖ, 

ΘΕ ΘΧ Πδίμ ἃ [ΘΠ ΡΟΓῚ5 ΘΟΠΕΙΠΘ ἴα ΟΟΘΠΙΔἢ) 0 1Ὸ- 

ῬΡΙΘια θη. ΘΟ ιι5. πλτι {11} 0115. Ροβϑιθηῖθ, Ηΐπο 

ΘΟΠΒΘΠ]ΠΙΘΗΓΟΙ ΓΘΙΆΤΟΥ ΘΧΟΥϑ115. Θϑῖ, τη ηἰθϑεθ ἐδ 

ΠΠ ΠΣ ΘΟΠΒΓ ΟΠ ΟΠ ΠῸ5 Θἀθοθηβ, ἵπ ΡυΪποῖρῖο 

[δοῖσθθ Πθιιη. ῬυΙποῖρίπι πὶ. ἀτιθ ΠῚ οϑὲ φαρα αὐ 

ΘΠ ρτι5. ροΡ ποῖ: πὸ (πιο δε “ ἀπεϊαιιταῖθ πὶ 

ῬΈΒΡΊΟΙΕ : τα 658 ΟΠΊΏἾθ15 Δ 115 ἀπίθυϊοι. ΕγσῸ 

ΠΟΙ 56 οι" (1111) θα} αἰ ΧΕ, 7π ρεϊποίρίο Γϑοὶϊ Ῥειις, 

5606] μοϑὲ 1Π1ὰ ᾿πν 151}}}11ἃ.,. δὲ 1π 16} ] 6 υ} 1}1αὰ Ἰπ  ἴττηὶ 

ΘΟ ΠΟΡΑ ΠΟ ΠΪδ ΘΟΥΙΙΠ) Πτι88 ΘΘΙΠ ΠΏ Γ11" 5ΘΠΒΙ 116 

ΘΟΠΙΡΙ ΟΠ ΘΠ πη 1", Θπᾶνγαῖ, Π]ο τα. «(πὶ 

ῬΡΪΠοΙρ απ, Θὲ ῬΥΤη)ἃ ΠΟΤ] : βίοι," Ργϊοίρίιεηι 

τϑοίϊ {ἰϊπετὶς 65 ἡδέα ἤαοθγο. Ἐκ 7α5ι15. Θπὶμπὶ 

ΟΡΘΥΊθιι5, ἱποϊταυηαν ἃ θοαῖο νἱνοπάπηι. Ὠ]οϊ-- 

τὰν δ ϊὰ πὶ ῬΥΙ ΠΟΙ Ρἱτιὴ} 6115 τοὶ, {20 Πὲ ὁχ αἰϊάιια 

ἃ ΞΕ Ὀ5Ἰδίθητθ πηαῖθυϊα, δος ἴῃ ἀοπλθιι5. Παιπεα-- 

1 (0]088. 1, 16.--- Ῥγονεῖρ. 18, ὅ. 

ἃ ΟΟἹ]Ρ. ββϑοιηάιι5 ᾿μηεαπαγιι ανεϊπι γι. 

» οάοχ (Ο]Ρ. μανία {μδυιμιι. ἘΚῚΕ εἰ ἀΠΠ ἄτιο Δ15-. 
ῬΡαν {εἰι. 

“ Ἐ4ΠΠ αὐ ἀπεϊφιίαίεπι Ῥεγϑδρίοίε. ΤΑΡΥὶ νϑΐογος 
γδορίοῖε, ϑαθίη 6 ΟἹ}. Ξθειιπάι εἰ ἐπιεἐἰα δ ϊα ἐνῖ-- 
{117}. 

ἃ (]Ρ. βεουπάιι δας αἰΐψιια σι οιεπίανίο υιαίογία: 
«πο βου ασβὶς. οαϊρίαπι πλο] τς υἱοὶ Ῥοΐευῖ οἱ αὐ 

ΑΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜ 

Α 

5. ΒΑΡ ΜΛΟΝΙ.- 

ΠΊΘῊ ἔπι η}. ἴῃ Πᾶν θτι5 σανΐηα, οἵ ϑθοππάιιπι “τπιοι 

ἀϊοξαπι οϑι: " Ζγείτίιτη ςαρὶοπίϊαρ, ἔτι ον ])οηιϊτιὶ. 

Ετϑπῖπλ [Δ Π. π|Ὰ Π} ΠΉΠΠἰ ΠῚ ΘΠ 11Π1.. ΘῈ [Ὁ]ΟΙππθ ὴ- 
τἀπὶ φιοάάαιη. δά ἢ οὶ Πυπη ται, ΡΥ οοίθυ ιν 
5ΘΠΊΡ ΘΙ ΟἸΠΠῚ {ΠΟΥ 6 ]ΠΙΡΊο, 564 δὲ βιγι τ] Ππιὴὶ 
ΟΡΘΓιιΠ, ῬΥΪπηα Ῥᾶ 5. ΡΥ ῚΠΟΙρ πη. Πι ΠΟΙ ΡΔ ΕΝ : 
δῖοαὶ βαρίθητα ΒΘΒΘΙΘΠ6] ουσὰ [ον ΠΔοα}} ἄθοιι5. 
Δοίππηι φαοάιθ ἢξ θ᾽θυα πη 6. ρυποῖρίππι Βὸ- 
Πιι5 Θ᾿ Πι5 ἱΠΟΘρ οι : δίοαε ἴῃ ἰαυοῖταῖθ πηΐδ6- 
γἱσον ἴα», Θϑψαϊ αν ΡΡΌΒΡΘΥ [α5 Ποὶ, δὲ π᾿ ορονὰ- 
τόπο υἱγετιμ, ἢ πῖ5 116 μα] νθῖιιν", {1 ἢπ ΡΟ ΠΪ5-- 
510 115 Θϑὲ Ἰοοδι5. 

6. Τοιθηβ. ᾿στταν ΠΟΙ Παῖο ῬΡΙΠΟΙΡΙΟ, σΟΠ81-- 
ἀδνὰ δὶ ΠῸΠ ᾿ ΈΌ5ΘΠ5. ΝῸΧ ΟΠΏΠΙΠ 5 515. 1Π| δ ε5 
ΔΟσςΟμ ΟΝ ἃ 65:. Ε ΘΠ ΠῚ ΘΝ 60 [ΘΠ] ΡΟ ΓΟ, {πὸ πλπιπ- 
αἱ σορὶς ᾿πβεϊεεἶο, ΡΟ551}0116 ΕΒ 65ὲ ἴθ ΘγῸ 5] 6 

Ρ ΔΘ ΘΒ Ἶθι15 απ ρνεοίου τα “ γορθάδπάο, ρυϊποῖρα- 
θη} αἴθ τη] Ππὸ0 ΟΡΘα ΠΟ ΠἾ5. ἸΠ 4 πἰγὰβ : ἀπε 

ΘΠ ΡΟΥῚ πιοίτι5. ὈΥ Πλ115. Δοσοβϑοσίε. Ποϊηεθ ἥτῖα 
νοις βθάθϑ, δὲ γδράσαϊα αιιεοαπι, σε τ), τογγὰ- 

πὸ δαπέαιία διιπὲ; δ αυϊὰ 65} ἀρ Εν δι, 
4πο4] ἀδοονυδῆοηθπι ΟΠ ΠἾ 1 Π} πὲ νἀ θην οἴο- 
οἷτ, βίοι γοχ γ ΙΔ πο Πϑ ΓᾺ Ὁ 1Π1ΠῚ : Θὲ {ἃ ΠῸΠ 
51η6 τα! ηθ, νῈ] [ππϑῖγα [ον πηδέτι5. δϑὲ τη Πα 15. 

Οαΐρρθ φαΐ αε!θ ιν πθοθϑϑαν πη τι6 ΓΈ θι15. θϑβοῖ 

δχῖταμ ῬΡΘΘΡ Παρ τ15,. δὲ σου θυα Δ ΠΙ ΠΠΟ τι πὶ ΓΑ ϊΟ-- 

πα Ὀ Πα η, δῖοαε ἀἰχίπηιβ, Πηα σι βίθγι μη, δὲ αἶν!- 
Π85 ποιϊομὶβ δε οη θη, ρ δι νΊΒΊ Πα Πδοο δὲ 
5ΘΠ51Ό1Π1ἃ ὑὐ] 1} ΠΟΘ ΠῚ ΠΟΘ 85. ἡ ΘΘΠ5. ΠΟΒ; τιῖ 

ἰϊαὰ ἀϊχθυῖμη., Τηᾶπὰ., {πὸ [Δο Ἰπ5. ᾿πν 151 1} 1ὰ 
σΟΠ ΘΙ] μα", 516} ἀἰοῖς ΑΡοβίο 5, ααῖΐα ὁ 7π- 
νἱκι δια γε... α΄ πειιιϊ σοπιροϑίἰἴοπθ, ΡῈ δα 

γι [αοία σειπὶ, ἱπεοι]δοία σοπεριοἰεπίμτ'. Ἐοτ-- 
ἰα5515 ἀπ 6 ΠῚ ΡΡΟΡΙΘΙ οΘΙ θυ [ΘΠ ρα ἔτ 86, “πιῶ 
5'π {110 πηοι θη ἔθη ρΡΟ 5. δδὲ οοηβίγιοϊα, ἀἰ- 

οἴπιπ) δϑὲ : [πη ργὶποῖρίο ἔδοϊε; «αοπίαηι ἱπάϊν1- 

ἄτι αιια ἀλη γῸ5 δϑι, δὲ πα Ἰβεϊποῖα, ρυϊποῖρίμηι. 

Θ᾽οις δπῖπι ΠῚ τΠπ1Π}Ὶ γνῶ πϑοάιμ νὶὰ θϑῖ, δὲ 1η]- 

απ ἀοηλι5, πϑοάιτιπι ἀομηι5 δϑὲ : 56 οἱ τθπηρο- 

εἷβ ᾿π πηι, πϑοάτπ Ρ] ΘΠ ΠῚ θη! ριι5 οϑῖ; 5664 

πδο ὀχῖσιια Ρᾶγ5. ἰΘῃ]ρΡ0 15. Οτοὰ 51 γρασηδ 5 

3 Ῥγονε ΡΒ. 1, 7. --  Βοπι. 4, 30. 

Βαπο Ἰοσιπ ἀσοοπηπηο αἴτ5. Ν  ο ἴα τα] το ̓οβὲ δὶ 

δε εἰ ἱποιν μοι διίιιπι. ΑΛ ΖαΙ ἄπο ΠΡΥῚ σεγμονι- 

ἀζισι. ΑἸλὰ ἐσ οιγιοιδείπιπι. δα θῖπ ας (10. Ξοοπά τις 

οἱ πὶβοαιις ἀςοοπιπιοάαία εἴς. 

6 ΟΟἹΡ. ξΞοσιμάςς αὐ ργείονϊία γερείεπαιο,, παι 

αἰδοῖα] κοῦβα, ΑΠΦααπο ροβὲ ᾿άθπὶ (οήοχ εἰ κερὶ 
Ῥέα τεῖδιαι. ϑαθιπά δ 116 ᾿ρϑὲ οῆδχ ἃ πειωταϊ εοπ- 

δεζιιῖῖοπε. 
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ἔογῖθ (αϊβρίαμη ρυϊπμοιρίιιην αἰ ΘΕΙ͂Ε 6556 ΘΠ} 115 : ἃ ΒΡΟΠΘ ΘΟΠΙροβὶ [πππι, δὲ ἀιια μην 5. Του 6115. Πὰ-- 
δοῖαι ᾿ιθς 6556 αἰνἼβυιγιιη} π΄ Πα] ΠΡ] 1665. ρου ἶο- 
Π65, ἰὰ οϑί, ἴῃ ΡΥ] Δ 1}, ΠΙΘἸ8 η} δὲ ΘΧΓΡΘΠΊΔΠ). 

Ῥυϊποῖρίτιι ἀυιτθὰ ΡΥΪΠΟΙΡῚΪ Πιιθο Ρ 6 Αἰ Του] τι} 
ῬΘΠΐτ5. δὲ ᾿πορίμ) 65Γ. ΕΓ 41 αν 1: ρυῖποὶ- 

Ῥίτιη, πιὰ. ΠΘΟΘΘΒαΡΙΟ οἰ θὲ θ1Ὸ τιπὰ ρΡᾶΡ [655 νῸ] 
ῬΟΙΪτ5, ΘΠ αν 65 ; ἢ “ΟΠ ΠῚ 5606" {Ππ|| αιιοα 61- 

νἴϑιιη {που τ, ἴῃ ἀτιὰ5 51π6 ἀπ 10. οἰ πα τ 0)01-- 

τἰοπθβ. Ευρο τιῖ ἀοθ θη} 5111} οτπ Ποῖ νο- 
Ἰπιπίατθ Πλι Πα τ|Π} 51Π6 ἔθη ΟΡ 51} }5}1{1556. αἴχτ; 

1... ρνἱποίρίο γδοῖτ. Οὐιὰπν γθὴὴ ΘΘΡῚ 1 ΟΡ οἴ 65 

Ῥ]ΔΠἶ5 ΘΧΡΟΠ ΘΠ 65, ἀϊχθριης : ιϑιηηιαί ἑν {-- 
οἱξ 1) 6ιι5, ᾿ἰὰ δϑι, Ῥγουὶ δι θ! ΓΟ 1|6. στιν ΒΌΡῸΥ 

ῬΥΪΠΟΙρΙΟ ρατιοᾷ 6 πλα}|5. Πδοίθπιιθ. αἰ β5 θυ. 1556 
5ΠΠ οἷδε. 

7. ϑαηθ "ἢ βοϊθπάϊιηι “ΟΠ Ϊ ἈΠ} ΔΥΕΪ ΤΠ} ΟΠ Π 11} 
ΑἸϊα [ἈΘΕΡΙσ65., 4116. ΠΟ τ} 65 ἀρ ρ6]] Δ ἔπι}, 4110 
οΘΠΙΘ ρ] τοῖο : δὲ σΟπ ἢ θ]αἰου Ἰν τη 6 

{Ππ|5 δϑ[ 5018 "6 Π 115 ᾿πΊΘ ΠΕΪΟ : ΠΟΘΟΙ ΔΙ ΠῚ ἀπ ΓΘ] 
ΤΟ ἴπι5 1056. ΘΟ ΟΡ 5 : 41} οαπὴ «ἰθϑίθυϊί, αἰ 81} τὸ -- 
Ἰψαὶ δὲ, πρὸ αἰ {νὰ - ν᾽ ἀθη τ ιι5. ἀθηιοηδίγαιιν. 

Νὰ 58] 1 ΠΟ Π]5 δἰ σαπίπ απ Πι]}}τι5 Θχ [τι5. οϑί ; 

564 1Π 56: ΕΠ} 58 πὶ ΟΡΘΡ ΔΙῸ τΟἴα ΘΟ, τι". ΤῈ 

ΔΡΕ] 115 ψΘΥῸ [ΔΟΓΡΊΟΙυ115,. ΘΕ Π5] ἰᾷ ον ἀοιπβάτιθ 

ΟΘΒϑαν ΘυἾ7,. Δ] [ΘΒ Γ11ΠῚ [ΔΘ Θ5Γ ΟΡῸ5. ΘΝ 

δἰοιιε (ΡΥ 4115, δὲ “ ἀρ  ἐθοῖανα, δὲ τοχτπρο οἱ 

1λ15. 5121} 1π|η}, αιιανιι μὴ ἸΙσθὲ ἀρ ΠΟ χ θ θθθῖ0. ΠΟῚ 
{πον ]τ, γατο τὰ Π]Θ πς ἈΡΕΪ5. ΠΡ 5118 ἈΡΡαγοΙ, Ροϑϑιι-- 
τλ5 16 6 ΟρΘιΙῸ σοπβρθοῖο ρθε [ἃ] οἰ} 56 {16 
ΔΡΕΠΟἿ5. ἀ πηῖραν!. Ενσο τὶ σογίπιμ ἤθυθὶ, αΐὰ 
τλλυπτι5. γὲθ ΡΘΡ θοῖτι5 Θϑί, {11 οἰποιονιι νἰ δὶς 
115 δὰ ϑίτιν ΘΧ Ροβίει5, υα θητι5. 06} δύιπὶ [ἈΠ Υἰ-- 
ΟΑΓΟΥ 5 5111 Βα ρθη τα ποϑοθυθίι : ΠΟῚ αἰϊὰ νοῸ6 
ΜΟΥ 565 τἰϑι18 ϑϑί, 564] ἀἰχὶς : 70. ρῥγιποίρῖο {εοϊϊξ 
1 διι5. ΝΟνι ΟΠ ΡΝ ἀπ ΘΟΠηροβι : 5664 (δοϊί. 
Οὐιατπην ἰδ ΠΟΠΉ}1 ΘΟΥ 1 Π}, 41 γὰπα ΟρΙ ΠΟ π6 

ΡΥ νομαὶ 8111, ΕΣ ΣΤΥ Μ}} λα Πάτιπ οἴη 1)60 

6556 ἀἸοθη 5, Πα} 10 πηοἊ0 4} ἴρ50 ἴδοι) οοη- 
ΘΘβϑθυιιηΐ, 5661 ἐὰ ΠΙ τὰ πὰ ΟἸ ει] ΠΟ ΏΘῺῚ “πιὰ }- 
ἄδην νἰ τι 15. 6556. ἀἰνῖπθ.. ὦ Εθυιιμ: ΘηΪ ἢ ΘΠ 

ἃ ἘΜ ΙΠῚ δεέγγε ἐλίμεῖ, Οοὗἄοχ πορίον εογῖαπε ἀἰιεὶ. 

(091}».. 5εουιηειις ψιογίάπε δε τη ε}". Βαβι ἴτι5, τοῦ διαιρε- 

θέντος ἀεὶ εἰς ἕτερᾳ τεμινεμιένου. 

» 51. (910. βοοιυπάι. δ οχ δοίθπεϊιετι Ἀροσῖ αν α]- 

δαιῖς. Μοχ (0}}». Ξοσαη τις υἱεηείδιις ἀδπιοπϑίναττ"; 

οὐ ἴτὰ 4ποάιι βου ρίιπι ᾿πυ  μΐπηι5 πὶ ποβίτο (ὐοεΐοο, 

564 βοοιπα τηᾶπι “τη αχαῖ. ἘΜ υὲδογιείδιις εἶε-- 

πιοτιδίν αἴ)". 

ὁπ αγολίϊδοίι εἰ Ἰεὶς οἰπεϊἐίαπι. (01}ν. 5θοιια-- 

ἀ5 αν ο]ιο οί δ εἰ δας οἱ ἰἰς οἰγειἊίιτνι : {πὸ 

δουρί αν 4 α]η γογὰ δὲ, ἡ Γατὶ ποῖ μοί οι, οααπὶ [ο- 

᾿ 

ἰτ 

ΒΘΥῚ [αιθαπτιι" ἀπο Ιο πὴ ; τὰ [ἀπ 6 ἢ [τ ἔπι, τὰς 

51Π6 ν ο] πὰ 6 ̓ρ51π|5 ΓΟ ΟΟσβῖ556 ΟΠ ΠνΠ]Θηΐ, 510- 

ὉΠ ΘΧ ΘΟΡ ΡΟΥΘ. ἀπ ὈΡ ΠῚ, ν6] ὁχ [ποθ Πα] ΘΟ ΘΙ. 

γοΙΘΠ5 ἰΐαητιθ ἢ} π5π]ο ἢ] ΘυΡου θη ΡΡΟΡΠ Θὰ οου- 

ῬΊθογο : πὰς γϑυ ου τη} 50} Π|{π|6 ῬΟΤΊῸ15 τιβι15. 6. 

ἀϊσθηβ : 7π ργίποίρίο [θοὶΣ 1) εῖι5, 14 οϑῖ, πῸπ 

ΟατΙ58 ΠῚ ΡΟ ΔΘΒ ΕΠ Ε1Ὶ τὰς Θϑδϑὺ 50] 1π|; 5664] ἡδοῖξ αἰ θὸ- 

Πτ155. τ {16 Π| : τ 5Δ 165, ΟΡ ΓΙ Πλτι 1} Σ πΠ ροίθηβ, 

ΠΑ ΧΊ 11. (πη ΘηΪ ΠῚ ἐἸο] 1, {αι [6 61} : απιθιη-- 
ἄδηι 5᾽πθ ἄτι ῖο ἀθοϊαγαι ἀν σθι, 4] βίπσι]ο- 

ὙΠ} ΘΟΙ ΠΡΟ ΟΒΙ ΠἸ0Π6 ΠΙΘΙΜΓΟΤΙΙΠ, θΡΕΙ ΟΠ Πα Θ0- 

γ ΘΠ ΘΠ ΘΠ 51] ππθῖ, δὲ ΘΟΠσ απ] [ΟΡ ΠΑΥ Γ ὨλτΠ- 

ἄπιπι. 7π ργϊποῖρῖο [δοὶς ΤΠ εῖις εἰοἴπεπι οἱ ἰθγταμι. 

Ἐκ ἀπιοθιιβ Ἰσῖγηιν" Βα. ἃ ΕἼ} 115 ΘΙ ΘΠ ἢ {1557 ΟΠ. ὨΪ 11} 

5 5 ἀπεϊδη ἀδϑισπαὶ “ ΘΧϑιγ σα πὶ τ Θ6610. ατϊ-᾿ 

ἄδην θεν Ποῖα ἀἰσπϊονὰ σΟμ Π]}τι6 5, ΓΟΡΓΆ ν6- 
ΤῸ ἴῃ βθοιπέο ογδαϊαγαγιιπι Ιθ.0 ΘΟ ΒΕ Ἐπ 6 5 ; ΘΙδὶ 

αυϊά αἸτπιὶ 65ὲ πηθά τιμ, σα ΟΡ Ἰ ΠΟΙΆ ΠΠο115. 5115 

{πὰ ρου δοί πὶ δῖ. Τὰ {πᾶηλν]5. Π1Π}] 46 ἃ6}0, 

6] ἰβηθ, γῈ} ἀσια ἀἸοίτιη 51} : 6 [πη θη ρθη - 

τἰὰ ΡΟ Ια ΠΘΟΘ556 Θϑ[ ᾿π|6}ΠΠσονθ. Ῥυΐπο α] 46} 
αιῖα. οἰ πα πῃ ΟΠΊ ΠΝ λι15 51ΠπῈ ΡΘυπηϊχία. 516π||-- 

ἀδπὶ πιὰ), ΘῈ ἈΘΡΘΠ. 7,6. ̓ σΉ ΘΠ [ΘΕ 86 ΘΟ ΘΟΡΘΡῸ 

ΘΘΡΠΒβ᾽ Πλ11Π} Θ5 : ΠΔΠῚ ΘῈ 6χ [ον γῸ, οἱ ὃχ Ἰαρ]α1-- 

Ῥι5. θη ρ6ὺ Γ [ΙΔ] Ο6 ΠῚ 5016: Θχοιε : ἡ1|80 

απ] πὸ 6 16} Ππ|νὸ παβοιιπίπν. ἘΣ 651 ΤΠ] ῚΙΠῚ ατιὺ - 
τηοάο ἀϊιηὶ ἰπ τη ΘΠ 115 Δ ϑίνιϑὰ δϑὶ Πδηηνα, 

ΘΟΡΡΟνΊθιι5. μα θθῖθιν" ἸππΟΧχΊὰ , Οἵα ΠῚ γ6ΙῸ [ιουὶς 

ΘΧΙΡΙΠβ6οι5. οἶα, ἀθνονῦαξς ΘΠ τηδίου πὶ, ἴπ 
{πιὰ {πϑγὰῦ οὐβίοά τα. Αἀαανιιπι. αιοάιιο παῖίιι- 

ὙΠ}, ὙΘΠ15. 5110 6556. ἔθ υ ΓΆΡ}, [Ὀ550165. ἱπα Ἰοὰ πε 

Ῥαιθουιμ : 4.115 ΘΕ] Δ ΠῚ ἈΘΙΘΠῚ 6586. ΟΡ ΪΧ [1 

ΘΧ 60 σΟς ΠΟΘΙ. ῬΟϑϑιιηλι5, “πιο οἵιπὰ [οΥῚ 

μυπηθοΐαῖα {6} }π|85,. εὐ θη θυ Θ 5015 ἀΘσΘρΟΪ,, 

ΠΟΧ ψΆΡΟΡΟ5 Ἔχ ΠμαΪαῦ ἰΔγοἸϑϑίπιοβ. ΤΠ 61 616 5] πὰ- 

{πὰ} Π 16} ΘΘ 61} 5106 ΓἸΟΥ ΠῚ ΟΔΘ]11ΠῈ 50. Π{π|Π} Θδ, 

τοῦγὰ γ6ῦῸ Πα θθίτν ΤΠ θυ ου ; Ὁ πος ἡ]ὰ {π|: 

Ιονίονα διπ| [δραπ τιν. Δ] ΘΙ, Πτι85. Δι θη] 
8 ργανία δ1η0 ἀθγθιαπει" δ ἰου ᾶη}. ΘΟ αν ίὰ 

ΒΑ ΠΙΙΙΒ ἀρια θα βι!ταπι, καὶ ὑφαντιχῆς. 

ἃ 61 γεγειν" πείση. Οὐοάεχ ποβίον οἱ ([0]}ν. βθοιι-- 

ἄϊι5. γόγμπε. ΑἸ φααπίο, μοϑὲ ()0}}». 5θοιιμ 5 οὐ ἐὰ 

ἔμοθ ορίεπεϊογεπι. 

ὁ ἘΜ ἐεοίθπαὶ ἐαϑίνμοίματα. ΑἙτ αι ΠΡνῚ ἐα- 

σἰνποίαπι. ϑιαϊίτη ΘΟ 1Π|Ὶ ἐδηγαπε "δ Ὸ σδοιεῖο ἵπι οὐδ α- 

{Ὁ ἴοοο. (91}». Ξεσαπ τι αὖ τη οοπίοχία, 

ΓΑΙ μεν ϊοιίοποπι. Α΄ πΟΒΕ} ἴγὸ5 δῖ55. μέ) 

ζοϊοαιοποηι. 

Ὁ ΤΑΡ τὶ νοΐονοβ σγαρία. ἘΔ σρανίονα. 



914 ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 

ἀπ Θ ει 510] 511 ΓΙ ΟΡΠὰ ΘΓ σροῦπα. Οὐ ἀϊοθη- 

ἄτη Ο5Γ ἢἰδὶ ατῖα 116. 4111 τὸ 5. ΕἸ5] 1 ΠΟ 5511 85. 
ῬΓΡΟΘΡΕ βοοϊθίαιθ σοπ] πη χὶ , δἰϊα μι δὰ {186 πιδ- 

αππ|5. αν πβάπι6 Θ᾽θπιοπ τὶ ἸΟΘοιι5. Πρ] ΘΟΕ ἔπι, 5110 
αἸβρΘηβαν ἀὐ} ενῖο ἢ ΝῸΠ ΟΥσῸ ατιφογὰ5 ἦο 5ἰη- 
ΘῚΠ15. ῬἉΠΟΠΘΠῚ, 566 ΠΠὰ ποχιιθ {πὸ 51|16Π||0 

Βουρίανα ῬΡΘΟ Οὗ, ὁχ Πἰς {τιον τ αῖα βιπὶ 46 Ρ6- 
115 Δἀνθγίογο. 

8. 7 ργίπιοὶρῖο {θεῖς ])διις οσἰδμιτηὶ δὲ ἰογυ αι. 
Τρτταιν Του πὰ δ 5Γαητῖα, Θὲ ΠῚ Π] 5110 ϑησα]ο- 

ΥἼ1}},. {π|80 ΠΟΒΓ 5. 56 Π51} 115. ΘΧροβίία δι πη|, [Δ ΠῚ 
Ἰοησῖιηι. ΠΟΡῚ5. [ἈοπῈ ΠΑΡ Δ ΤΙΟΠΪ5. ἁΠᾺἈτιιη}. αἱ 

ΠλΜ] 10 Ο] "65. ΒΘΙ ΠΟ Π65. ἴῃ Πα] 5101 Ἐχληλϊπὰ- 

το Π 6. αἸββου  Π6] 51π:, ιιαη πὶ οτρ θυ 5 ΟΠ 115, 
«85. ΘΧ ΠΟΣῚ ΡΟΒΒΙ 116 Θ5ι. Τ)ὴ6 {τα στὸ πα]]ὰ μὸ- 
Πϊ ι15. ΘΟΠΊ ΠΙΟ( 15. ἐ ΠΠοαπ σοη Θυτπν ἘοοΪ6- 

51:0, 566] βιιρον Θ] 4α ἄθην πα αγὰ σΟΠ ΘΠ 5]- 

1115. Π15. 4τ185 ΤΟΊ ΜΠ} Ἰϑαϊαβ, {11 γΘΥ 15 τιδτιβ δ ηι- 
ΠΟΙ ιι5. ΘΠ οἰθη θὰ ΠΟ} 5. 6. δὼ ρθε: 1η- 

16] δοῖα πὰ ἀἸοθπβ : " Ομ βρπιανῖς σιδί μιν ἃ κοι 

Ππιίηι, ἰὰ οϑῖ, 41 τ] Πἰπη6᾽ [ΓΘ ἢ ΟΥασϑα πη 116 

Πα ΓΕΡᾺ ΠῚ. π΄ ΟὯ6]] σΟΠΙρΡΟΒΙ ΠΟΠ6. 5 δε τα. 1)6 

ΟΠ δ πηατο ΘΙ Δ ΠῚ 6] 115, 58 {15 ἃ} 60 ΟἸοίαηι δῖ, Οἵ ΠῚ 
δΙοΥ ΠΟ ΠΟ πὸ Π)6]. " Ομὶς σἑανιντς σιδ τη τι ἐα- 

τπότάηι ἢ ΔΘ ΠῚ ΘΔ ΠῚ (6. ἐθυ ὰ ΘΟ ΠΕΡῚ δυδίθ- 

Δ 115. Σ ΤΉ] πῚ6. ν ἀ] σοι αἸβουι θη θ5, {π|8}15. 51} 

6115 βα θβίαπεϊα, πθο σομ σοῦ ἢ ΠῸ5 σΟσ ἈΠ ΟηΪ- 

θῖι5 Ῥδυβογατα πο αὶ οἱ 5] ]αοθαῖ, πθο βογατανὶ 

ἨΔ ΓΙ ΠῚ ἀπ} } 1 Ἐ1} 115 ν ἀσιια μη, δὲ ἸΠ ΓΟ Π]6 ΠῚ, 5ο 

ϑ.. ΒΆΒΘΙΠΙΙ ΜΔΛΟΝῚΙ. 

Α 685 5} 6556 [πα ανηϊηὶ : ργοίδοιο ἐδ ϊοῖθα. οοσὶ- 
τὰ πο, φιθηιδ πηοίξαμη ΠΠατϊ α δὲ αἰ πιϑὰ πατιι- 
νὰ, ἴδ ητ0 ΡΟΠάδυΘ ἐδ ρυθϑϑα 5.051 ἃς πο ΡῸ- 

{{π|5 ΠῚ παν : ἀπ Πα τι6 [θυ γοο αἰ [πἰσῖθηβ. ἀθηβιτα- 

161, ἃ 56 ΠΊΡ6ΘῚ ΘΠ ΠΘΉ ΤΟΥ ΟἸἹΠῚ ΡΥ ΠηΘηἴΘ οοπ- 

βἰβίθηβ. Οὐ 51 ἀιιαπὴ ρΟϑιιθ. 15 ΤΟΥ ΓΘ Π 5 510 - 

ἸΠΓΆῚῚ 6556. 5 Ἰτλ πη} : ΠΟ ΠλΐΠτι5. ΡΘΡΟΙ Ποίαν 

ΠΘΟΘ556 δϑῖ, “μη 0. Π]Ο]65 ἴδπ σραν 5 οἱ 5Ρ15- 

58, ΠΉΪΠΪ ΠῚ 51}}0 ἀηπὰ ἀΘπου αν, 564 0 1π- 
Ι 9: ΠΡΉλΐον παῖαγα 5Ὲ Πρ. ]δοῖϊο, τὰ ΠῚ ΡΟΠΑ 6.15 5ιι- 

δίδη ται", 51 ἀα ἀθηι ἰρϑῖτι5. δια πὶ ἀπε ππάὰ- 

ΘΠ ἀπιοουθηία δυιπῖ, δὲ. ἰτουιιπὰ «ΘΠ οἸπτιπὴ 

Θ51 οὐαπὴ ἱπνθηΐγο γοϊ που ῖβ, 4π|ὸ [Ἐ]ΟΙΪπὸ γοϑὶ- 

δίδητο {πα τ|5 τ] ηγι15. ΘΟΠ ΕΠ Θ Ια, 

9- 81 ἁιΐθηι Αἰ φιοάδηιν γα] Ττ|5 6556 6οΥ"- 

Ρ 5 ἱπάπιχθυῖβ., σαοά τϑυγᾶπὴ ΡΡΟΪΒ Θὰ. Δ6] Ἰηϊὰ 

ἀεβοθπάθιθ : οοσίίαγο ἀθροθὶβ. {Ππ4 «αοάπὸ 
ἰρϑιιπη 5 π}}}} [παι ΓΘ ράσα]ο, σιιοι πη βἰπὰξ 

Ἰη[οεῖτι5 ἀδοϊάθυο {τιθ ρογίαπίιν. ΠῸΪς “πο τι6 

Ο ᾿ρϑὶ, 5 φυτά σοπἤ ποθ πῖθϑ ρΟ θυ μητι5 ΟΡΡΌΠΟΓΟ, 

ἄδπιο αἰϊτια βυι 6556 πλτΠἸ ΠΠΘ ἢ: ΠΟΟΘΒΒΑΤΊΟ (ἰἰβοι- 

51 651 ἸΠ6Π5., δ ἴΐὰ π᾿ ᾿πΠ πὶ σΟρῚ ΓΑ Π] 0 η6 

ἀπιοδηλν,. 5ΘΠΊΡ6Ι 5 {πα Ἰπν Θηϊιηταν Πνπιᾶ- 

ΠΊΘΠΕ5., ἃἸῖὰ πονὰ υξογοηΐθβ. ἘΠ συᾶπίο Ἰοπρῖιϑ 
ΒΘ ΠΟΠ6. ΡΙΟΘΡΟ Ἰπλιη", ἴα πο τηλθ15. ΥἸ ΕΘ ἢῚ 

ΒΕ 5ΓΘΠ ΓΑ ΤΡ  ΟΘ ΠῚ ΤΟΥ ΤδΘ 5 ΘΙ πο 6 ΘΟΠῚ ρΘ ]Θ μι": 

4 5ἴπηι! οπιηΐα., τι Βα ρου ]θοῖα διπὶ γαϊθδὶ ὃ 
βιβιοπίανο. Ῥγορίουθα αἰ Ὁ] 51 10] Π]δἴαϑ 66 015 
᾿π) ΡΟ ΘΙ : Π6 Φαλποαπι6 ον ἸΟϑ ΓΔΕ] ἔπιδθ, ΠῚ Π}15 

τἀ Πτι1}} 5016 ΠῸ5 σΟηνΘηΪ, αυΐα ΟΠ ηἴὰ 4185. ὁΡ- Τ᾽ ΠΟΘΙ ΓΘ Π51Ὀ1]Π1ὰ ΡΥ ρδοιδ ΠΕ, νουθιιπὶ 10} νἱ- 

δα ΤοΡΡ ἢ} γὙἹἀθηλι5, ἃ ΠΟΟ ΒΟ] τη τὰ Θοϑοηΐ οὐ- 

αἀϊπατα βιιμῖ, 15. γ 6] 15. 5. 5 τα πε ῖα σοι ρ]6Ρὸ - 

τὰν Τααιι6. δὰ Πα] }τπῈ ΡΟ ΘηΪ65 ΓΘΡΠΪ Πι1Π}, 5ἱ 

51 Π 515 6115 {{Ὰ Πα 65. ῬΘυβοἱ ΘΟ ΓΟ ΠῸ ἰοηϊα- 
νου 5. 51 δηΐπι αἰἸβουθυ ουἿ5. 6715 ΠΙσΤΌΓΘηΙ, “ [ἰσὶ- 

ἀϊταῖθην, σναν τ᾽ πηι, ἀΘηβιταῖθη, οἱ οὰ5 4υα- 
Ἰϊῖατοθ τι ΒΆΡΟΓΘ διιβίτιβ ΘΟΙῚ ΓΘ Π5Ι ΒΙ]6 5 Πὰ- 
Ἰθϑη ται, ΠΙΠΠ] ουὶι ρθη τ5. πο α [6] } τὶ σαι] αοθαῖ. 
Ἡδθο ἰσίταν ΟΠ ΓΘ πο : πθὸ ΠΠΠπι4 που τα πλι ἰπ- 
4}, ΒῈ}06 } Φαϊ 511 τογρὰ Πυπιαΐα. ΤΟΥ ΘΙ τὰν 
ΘΠΪΠῚ ΠΊῚΘΠ5. ἃ(1 ΠΌΠ|1ΠῚ ΟΘΡΓΙ ΠῚ ΘΧ τ ΠῚ ρον Θηΐθη- 
τὸ αἸἰβοιιγβι ΟΠἰ5 ἱπασῖπο, Βῖν 6 ΘΠ Ϊ πὰ ΔΘ ηῚ ΕἸ ΟΥῚβ 

" Ἐδαϊ. 5641, 6.-- ̓ " ΠΙάομα ἀ0, 49.--- 3 20}, 58, 6. 
4. ἘδΙῈ εὐ ἄπο Μϑ5. σηερον ζιπεισηγ, σααϊὸ. Αἱ 

ΟἹ. βεοιπάτιβ δὐοιξ ξπειπι, θὸπο. [πὶ ἅταοο ὡσεὶ 
χαπνον. 

»ΌΟ]}. βεοιιηιι5 πθο οοσ εν πος οοϑίζακιοπίνιι: 

ἅϊιο ἜχοπΡ]0, τ Ἀ]115 πλα] Εἰς, Ῥα]α πὶ οϑὲ [οΐα πὶ 5 Ρ6 

Ἰοοὶ ἃ] του} 15. Βα πὰ πὶ πα ΟΠ τπηΐτις ΠΕ ΘΓ] 

ΘοΥΓαΡΙ. Βαβι τς, υσιδὲ χατατρίθεσθαι τοῖς λογισυοεῖς. 

δυρίηαο τάοπὶ Οοάοχ φιίδιι "6, τέ σα οζανίϊζα. 

ἀδατϊαν ΟΡ ϑίβίουο., δὲ ᾿π θυ ΓΟ υ 5, ὅ ϑμροῦ αι 

οἰγομῖὶ ὁἼιις ἐπ αὶ σισιὶ Ὁ 56 δὲ δὶ τιπη]ιιᾶμι ἴῃ 

ῬβΆ] πο ἀπ ἴθ υ 5 - Ερο δοτ [ἰτπιαρὶ σοἰιτητιας 675; 

φομροϑβιτουΐαμη ΓΟ ἜΟΙΟ ὙἸΓ ΓΘ ΠῚ 6115, ΘΟ πὰ Πὰ5 
᾿πιο Πρὸ. Οαοά ἀπΐθπι ἀϊοίιηι 658, ὅ ἤρ56 ΣΡ 
πιαγία {μπάανιε δαπὶ : ααϊὰ ΑἸ τι 50 Π]Π1οοὲ δἰ ηὶ- 
ἤσαι, ἀίαπι αιΐα τι  τι6 Οὐ] θὰ ἔθυγῶρ, ἀατιὰ- 
σαιπ παῖαγα οἰ γΓουτη δα σου] δοῦλαι 9 Οποπιοάο 

ΘΥΡῸ οἵμπὶ 511 ἀψαὰ ἢπϊάα., βθιηρθναιο δα ἄθο]!-- 
π νἴονα οοπίθηάογ βοϊθαϊ, ροπάι]α οϑῖ, δὲ ἴῃ πρα- 

τρὰπὶ ΕἸ Ππἀϊτπιν ράᾶνίομπι ὃ ΠΙᾺ ἀιιοάιιθ πὸπ 
τδριιῖαβ, αιιϊα ΠῸΠ ΠΙΪΠΟΡΘΠῚ 5 5861 ΘΕΪΔ ΠῚ ΠΣ ΘΠῚ 

4. ῬξΆ]πι. 74, 1.-- " Ῥβα]πὶ. 35, 9. 

ς ἘΔ γἐοἰαϊξαίεπι, πιαϑπίιιαῖποπι. Οοάοχ πο- 

βἴου. δὲ (Ο]Ρ. βεουπάαβ Κ) ἐς ἐἀίζαίεπι, ταν μαϊΐπεπει, 

Ῥεοπο. Βασι, τὸ βαρύ. Ηαπά Ἰοπρο ΟΟ]Ρ. βδοιηα τι 

αἰϊδοιιδοϊοπὶς ἱπάα σίπε. ϑυιθῖπ ας ποβυσὶ ἵγεβ Νίσα. ργο- 

Ῥοσιιογῖς ἐδ πῶ. 

ἃ (0}}». Ξοοηἀπι5 τ'αἰδαὶ σῦνοοίανα, ργορίογθα ἐπ- 

ψιιϊδι τἰοπὶ πιϑίας. 



ΕὔΒΘΤΑΥΑΝΑ ἹΝΤΕΠΡΒΕΤΑΤΙΟ ΠΕΧΑΕΝ. ἘΠΕ η15 

απ ου!ταΐθν ΠΟ θ15. ἤρϑὰ [6Π]τ|5 ᾿πηρονίαϊ., οἴῖπὶ Α Πιιδήιιθ. σοπίγα ΠαΙΠγΑΙ., ἰδ ΡΥΟΡΥ 5. Ππιθιῖ5 
τἀ πο 581 ροπέθνθ Πρναΐαᾳ τθηθαῖτν ἴῃ Δ 676. 586 
ἸΙΘΟΌ556. δϑ., δῖνθ 5106} 56 ἰρϑᾶϊτη ἰοοαΐαπι 6556 

ΘΟΠΟΘΘΒΘΡΙ5,, 5᾽νῈ 5106 1 Δα τιᾶ5 ΘΔ ΠῈ [ἘΓΡῚ ἀἸχϑυῖ- 

Δ115 : ΠΕΙΒΉ τιὰ ΠῚ ΠΟ5 ἃ μ᾽ θΙα 15. σΟσ! ἉΠ.ῸΠ6 αἰ566- 

ἄδγὸ σοηνεπῖθε, 564 οοπεποιὶ νἱγέιτθ ογθαίουῖβ 

Οὐ πὰ [αίθαπμι. Ηξεθς ᾿ΐαπ|6 ΠῸ5 ορογίοϊ, δὲ πο-- 

"5 ᾿μ515 ϑιδέδγθ, οἵ 5εἰβοι Ὰ ΠΕ} 115. τ] δὲ ὲ ἀπ ρ]ὰ, 

οἵ 1ηϑιβίθη α 1115 ἔογγῶ σνανιτιἋο Πνπιαία., τὸ- 
βροπέδνο, ἀϊεθηΐοβ : " Ομἕώ ἔθγγι {πὲς ἔπι πιάσαι 

“ἐπι εἰ. ΠΘς ἩΙΙΠ]ΠΟΠΪπτι5., ν6ὶ ποὶβ δά οὐὸ- 

ἀδπάϊη σοιηπηοά 5, ν6] ἀπβοι ΠΕ θτι5. τα {ΠΠπ|5 

Ῥοΐεγ Ππυ ΘΠ. 

το. Τἴσοε φαϊάαμι 6 ρἢ γϑοῖβ ΡΒ] Οβορ ἶ5 ὁ 1Α}1 
«αδάδηι αἸ5 ΡΟ 51 0 Π6 ΘΟ ΠΙΘ ἢ ΓΕ ἔπι [ΟΡ ΓΔ ΠῚ ἴπ}- 
ΤΟ ὈΠ]Θ ἢ ΡΟ Δ ΠΟΙ. Ἐδυιηΐ δπὶπὶ “πο ἰπ 

πλ Π610 511 δἰξ, δὲ βάν τι5 ἀπ! ιιὸ θο] δοΐα 5ρὰ- 

«{{1|5, δά σα πη πη) ἔα ἔθη} ἀ5 4116 πΠῸῚ Πα ΓΘ, 410 τηᾶ- 
εἷἰθ ναϊθαξ ᾿πο! πανὶ, δὲ Ὁ Πθς 5Θ Πρ 6} ἴῃ βϑιηθῖ- 
ἰρϑα σοπβίϑιϊε., ᾿πηροβϑι Ὀ] 116. 6556... τυ ΘΔΠῚ 

Ῥδιίδει" ςο τι} 185. οἰγοιι γαῖα, αἢ]Ππτηὶ ᾿πν ΘΠ 6 

ΠΙΟΠΊΘΠ ἔμ Πη , πὶ αἰϊτιπη ἢ δοίθ πὶ 56 Ἰἰοσιῖπι. Μ6- 

ἀἴδιη ἀπ 6 Π) ΓΘ Ί ΟΠ 6 ΠῚ, ΠῸπ ἰογ τ ν 6] ϑροπίο: 

Π6Ὸ ΔΙΙ1πἃ 5ογἕθ (τοδί ἔα πὶ ἴθ ΠΟΡῈ [6] } τ θιὴ : 5οα 
ΠΑΡΑ ΘΙ ΠΟΟΡΘΒΑΡ ΘΙ 116. 51{π| 6115 6556. εἰθονο- 
ἴδπη. (ὑξο δϑεϊ θη πὶ ΘΟΥΡΟΓΘ, ΕΠ ΓΘυἸΟ δ ἢῚ ἴπ 5 ρ6- 

ΥἸονΊθιι5. παοίο 5θ θη ς “ιιβο  ]π16.. ἱπαυπιηΐ, 

ἈΥΒΙΓΓά πη μοπάθνα ἐδ Ιθοῖβ ΘΕ ΠΉΠ ΪΟΥΊΡιι5. δά 
πα ἠδδοθπάθυθ, ἴῃ πιδάϊιηι σΟΠσνοσαπῆιν [0- 
ΟΠ; δὲ 1Π Θὰ5 δίδι 0 Π65., ἴοι πὶ ἐδ τιοὶ Πθοθθ56 

δϑ5: ΘΟυΡι15 ἴΠ “1185 51 Π|π 185 ραγ65 οοϊθυῖπε. Ουοά 
51 ἰαρ1 465 δὲ Πἰσπὰ, οὐποΐδ 16. ἔθυΓΘ Πα 5 5ΘΠΊΡΟΙ 

84] ᾿η[δυΐονα ρϑὶ πηι: 10] ΘΥῚ σῖπθ ἀπο ργο-- 
ΡΥΪα σοπν ΘπΙ Θπβήτι6 ΓΘ ΡΓ86 ΡΟΒ το. 51 νερὸ δἰ αυϊά 
46 Ἰενὶουῖθιι5. δχ πιά ϊα γθοῖοπθ την θΡίειν, ἢ ἰὰ 
δὰ ϑιιρθνπᾶ [δυνὶ ΘΓ 55 ΠῚ} δϑι : Φαθηϊαπι [α- 
ΠΜΠΠ ΑΓ δϑὲ γοθ5. ΚΡ αν 551Π}15 5 ᾿ΠῚἃ 56 ΠΊΡΘΙ ἃρρ6- 
τόθ. [ππᾶὰ απιθηι ἀϊοϊ Πλτι5.. τη θά τπιπ} ΓΟ τι5. πη ΠΕ 

Ἰοσιπι. ΝῸΠ ΘΡΞῸ ΠΗΪΓΘΙῚ5 5 51 ΠΙΙΒΊ 1181} 56. 6} Ππ|5 
Ἰποῖτπαῖ, πΐροῖθ πηθά ἴα πὶ ΟΠηΠίλιπὶ 5ογ ἢ ᾳ βθίθη, 

π᾿ {π|ῶ ΘΔ ΠῚ ΠΘΟΌθ56. δϑὲ 56 ΠΡΟ δίαγθ, Πυ]]αΐο- 

. Ῥῴ]π. 93,4. 

« ἘΔΙΕῚ ἐαϊξ φμαέϊαπε αἰϊδροσίεϊοπε δοπιπιαη ανείμι. 

7Ζεγγαπε ἱπεπιοδιίεπι μετ πεν ΚἘγιιπέ, “μοεῖ ἐπ πιμπι- 

εἴο 5σἴια οἱϊ. Αι 01}. Ξεσαπάιτις 1ἴα, αὐ εὐϊάϊπιι5. Βα- 

5115, διὰ τὸ τὴν μέσην τοῦ παντὸς εἰληφέναι χώραν. 

»ΈΜΕ ἑὰ αὐ σξιργα γ{ενγὶ, ΤΑΡυῖ νεΐεγες ἐα ααὶ ςιι- 

Ρεῦγπα {εν γῖ. Ν ες ἴζὰ πα] το ροσὲ (1Ρ. 5εοιιπάτις γς- 

“μάᾶπι 56 1εἰζι5. Ν' οουα 55 ἴπ νυ]ραιῖς ἀεϑ! ἀογαβαΐαγ. 

ϑυθίπαᾶς (ο]}Ρ. Ξεοιπδιις δαχτωγ γαϊίο. ἘΠῚ δοχίίτι, 

τπαΐο. 

- ἘΔ ρμἱιωίπια.,.. εἰϊσδενιῖ, ΟΡ, σοσιιπτι5 πὲ 

58 ον ὶ. Ἡουιιμι ἱστία", 5ῖ 4α 1 ΕἸ Ὶ ργο θα 116 
ν᾽ ἀδαξιν: δα 5αρ᾽οπἂπὶ ΟΥ̓ ΙΟυ 5, 4Ὲ] Προ 11 
αἰβροϑβιῖε, ορογίθε ἔθ Πα) βπι 1 ἐγὰ πίθου "δ πηϊ- 
γδοιϊα. ΝΘΊτ6. δπῖπὶ ΠΗ Πιιδῖιι σϑῦῖιπὶ ΟΠ ετΠ τὰς 

ΠῚ ΧΙΠΙΔΓΊΙΠῚ ; 51 4128 1 ΘΓ ΓΆΙΟ., ἀδἴεσα- 

ΠῚ15. ἅπιξ 51] 56 0115 ΘΥΘΠ υζ, 5: ΠΡ] οἰ αθ πὶ Π(] 
ΡΟΠΟΥΘ ΠῚ Ο:Θ ΘΓ 5 {1601 δια θὸ ἐἰθομΠΙΘ ΠΕ5. 

τι. Π6 σεῖο Ζποηιθ δἱ δαέίθηι αἸχθυὶβ, πὸπ 

ΡΘοΘαθἷ5., Πσοὶ ΡΒ] οβορμογιιπν πλ} ΠΟ τὰκ ἀ15- 
Ραΐαιο,, “ ΡΙ ΕΡΙ ΠΉΛΠΠῚ 5. ΠΡ Υ 625}} παίαγα ἀἸ5βθυῖι- 

γ1. ΟἸοσ πὰ 4}1} σΟΠΙροΟϑι ἔπτη ΟΧ “ΠΔ ΠΟΥ 8550-- 
σαν ΘΙ ΘΠ ΘΠ ἶ5., ΠΠ5.ΠΠΊΠ 116 6556 ᾿Πν 151 ]}6 πη, ρᾶν- 
τοι τ6. μά ογο (6! Ππ|γὶ5.. ΡΥΌΡΙΟν ᾿πϑιτα πὶ 510] 
ἀαντεῖθιη., πάθογὸ δεϊαμι ᾿πὶ5 βοσϊδίαἴθμη, Θχ {πὸ 
4π|ᾶ51] Ρδγϑρί συτιια. Ρατα αν. ε556... ΒΙ ΠΟ Πι5 
Θεία ΓΟ ΓΦ ΠΔΓΙΙΠῚ ΡΟΥΘ ΠῚ ΡΟΓΡΪΧΈΟΠΟ5 ἃ Π1- 

ΡΙθεῖεαν, ΝΟΠΠΙΜΠΠ δυΐθιη ἤει} πἸ5Π|0611 ΟΡ πο πα 

εοπίθιηηξα,, 4πϊπΐαπι «πᾶπηἀα πὶ ΠΑ ΙΡα ΠῚ, [πος ]] 

ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΟΠΘ ΡΓΟΡΓΙΟ ΘΟΠΙΠΊΘΗΠΙ ἈΓΡΙ ΓΙῸ, 5}}}»- 

ὁ ΘΟΓΡιΙ5. ἐοῚ ΠΘΓθιι 
ΠΟΙ ΘΙ 6556, ΠΟΠ ἴδυγαᾷ., ΠΟ δ[π|ᾶἃ.. ΠΟῚ 5:15. 

πο ἰτπι ρϑηϊπ5. {πο δἰ πηρίθχ 6556 ογθάδίιν, 

ΟΡ» Βοος νἹἀδ]ϊσθε, 4ιοα 5 πη ρ ΟΠ} 115 [Ἀπ] Ἰὰτὸ ἐϑῖ, 

ΠΟ τι ΠῚ 56 ΠΡ 6 πάρ ρὸ ἀϊγθοῖπηι, “αονιτὴ ἰ6- 
νἱογα ϑιυγβιιη 5ΕΠΡΟΙ ἱπίθηάιιηϊ, σγαν]ογα νΟΓῸ 

εἰδουύϑιιπι [απ πίι. 564 ΠδῸ ΒΕ ΡΘυΙΟΣ,, ἃ Ἰη[6- 

ΤΟΥ Ρᾶγ5 [6] }πγ}5., “ νΟΓΈ ἢ] πιοῖτι , ἰάθ πὶ Θπμηἶπὸ 

γ 6] ἀϊγθοῖιμ δυσα εἰγο!! γοϊη πε ΐε πὶ ἐοη ποῖ 
ἱπίθγνα!  απι. Οπογιι. ἀπΐθηι Πᾶνα Ϊθ5. ΠΟ 115 

πλπτανὶ 50] 6 πη : ΘΟγιΠῚ Θἰϊα πὴ πὰ 165. ̓ ρ5ὰ5 

πὰ 1 }165 6556 ΠΘΟθ556 εϑί. Τσθὲ πθὸ ἐδ ΠΠ|5 

ῬΓΙΠΟΙρΑΠ τα. ΘΟΡΡΟΥΡΕ5., 4166. γοσδη τ" εἰ6- 

πιθπῖα,, ρΡΌβϑῚ 0116. πο 5 δϑὲ ογεάθνθ, οθίτιπι ἔι1558 

δοπιροϑβίταμ : «ποηϊαιι Θὰ {1|ὲ5 Θχ ἀϊνθγβα πιὰ- 

τϑυῖα σοΠϑ Γι ΠΕ... ΤΪΠΙΠΠ6. 510] σΟπνθηπιηξ., 

πδο Ρόϑϑιπὶ 5ῖπθ Υἱ ἈΠΠ4τιὰ πηο μι  ἴθπουθ οθη- 

εογάθμη, υϊροῖο 5: Πα 5. ΡΑΓΕΡῈ5., ἁἸ Πα πὶ ἀἴατια 

ΑἸτα πὶ πη ρΘ σα μα ΘΠ θιι5. ΘΧ Ππαῖγα, Πἰμη] ο΄ 116 

ΙᾺ ον 6 4118 Θοπηροϑί ἃ ϑιηΐ, ἴπ ππθῖι ΘΟ ΠΕ Π6Π- 

τὰν αϑϑίάπο. Νοάιθ. Θηῖη ροίθϑί ππᾶ ἴηι θὰ- 

Ἰμηχϑγιηῖ: ἀπ} Ὲ5 ντἀθαν 

ἰπ οοηἴοχέιε. 
ἀ ἘΦΙΠ δουρες ἐοἰδύπιιπι, Ῥεβϑῖπιθ. (ὐοάεχ ποσίεγ 

αἰπεγίμπι. ΑἸῚ ἄπο ἐεΐενεμπι, ορίϊπιο. [πὶ ὕτεοο, τὸ 

αἰθέριον σῶμα. 

ε ἘΔ εἰ (ΟΡ. ρυίπιιις υεσείῥιεέ πεοῖιι, δγανῃ 

πιοπᾶο. ΑἸΠ ἄπο Μί55. υεγ ει πιοίτι : πε βοσιρέινα, 

4ιααπηήιαπι το]εγα Ποῦ εϑί, υἷπὶ ἴα πηοπ ΠῸΠ ΘΧρτΙπηῖΐ 

νοοῖ ὕταες, τῇ κυχλιχῇ περιδυνήσει, πποίι οΥ δἰ οεαιἴπε 

αείο. 



910 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΒΛΑΒΠΗΙ ΜΛΟΝῚ- 

ἄδιι γατῖο ὅθ ]ιι5. ᾿ΠΈ6 1 56. αἰββ᾽ }}}Π 115. 0 ΛΘριι- Δ οἱ ΓΟ υΡ6 βἰ σιν] τα] ΠΟΥ Πλτ15 : 5 ΠΏ ]6 πὶ 1115 θὰ - 

ΘΘΔ ΠΕ] ιῖι5. ΘΟΠΒΟΠΑΙΘ : Θὰ Θὰ απ|80 ΤΟΝ ἸΟΥ]ι15 
5ππὶ ἀπο 5. σΎΑν ΟΡ 115 ΟΠ ΡΆνΙα 71 ΘΠ τιν". 
Νίαιη οὐπ δ βι ρου πα ΘΓ ΘϑοΙΘβιϊα ΡΥ ΌΡΘΓΔΠΊΙΙΒ . 
Ροπάθνθ ἴθυνθπὸ ἀθρυ! μη] Πγ11". Οὐιπὰ. δπιίθηι δὰ 
πιὰ ἀδπιθυ σι πηι : πὶ [ΔΟΙ Πλ115 ᾿σηϊ., σΟηνα Πὰ- 
{πυρὰ πὰ 5181} ΘΠ ΘΘΡΓ 6 Πἴ65. Ἰη[δυῖτιβ. ΕἸ6- 
ΤΠ ΘΠ ΓΟΥΤΠῚ ἃιι τ π} αἰβέλα οι]. 5 1π ῬΑ [65 ἀπιοῖα αἰ-- 

νδυϑαβ Γ] Πδ6 Οατι585 δἰ 50 π|{10Π15 πη ρογίαι. Οτοὰ 

Θηΐπι ν᾽ θητου παιτινὰ γΓϑουβα πθ ΓΘ ΠΊΔΓ", 6616-- 
ΥἾτον αἰδδιραία: ἀΓροῖθ 51 Πρ} 15. ΘΑ ΡΠ θιι5. ρ6ὺ 
4085 Ἰ065 ΟΠ ΒΓ τοῖα 511}515110. ἃ Θ1Π1}} ΡΥ Π 

οἴρίπιη γο θαι η τ} 15. ΡΡΌΡτοΥ Ππάσιιπηῖ Ἰσῖταν ορῖ- 
ΠϊΟΠαι ἢ) ΠΘΟΟΒβι [[05.. ἢ βθοία θυ ΪΟυ ἢ. [1 050-- 

ΡΠ ονιμ.. πὶ 411 μοϑίθα ϑι10 6556}, γ᾿ βοϊβϑᾶ 
ῬΙΓΌΡΥΪα5. ἀΒΒΘΥ ΕΟ ἢ 65 511} 166 06 [δε πανιιηῖ : {1 η- 

τὰ ἀπδημ Δ1| ΠΑ ΓΙ ΠῚ ΘΟΓΡΟΙῚΒ5.. τιῦ ΕἸ ΧΊΠη115 .. 

ἴῃ Θ2}1 5: 4Ου ἘΠ 116 511 51 || 51} }γ 6556. {ΠπΠ] Δ - 

ἴ65. ΑἸϊπι5 δυῖθ Ἁαϊάαμν 46 δον ῖ15. πο 4τι}- 
ἄδηι {18 ΠΑΡᾺ Πλ115 οποία ἀΘϑίλαχ τ, ΒΡ Ό ΡΥ πη 

γΘΙῸ ἀορηηὰ νἱϑβιι5. 658 Ομ ΘΠ ἤαν6. 106 4αθιι5 

« ἘΔ εἰ ἄτιο Νῖ55. γεϑις ἔθ 6556. εἰϊδοϊηινιις. 

(ΟΡ. βοσιαπ τι Χο δες ἔἐγεῖο)" 56. εἰϊςοιπε ες. ΤΠ ὁ πὶ 

ἐαπ| ρει παπίίνις. Ἀπι χα ΠΡνὶ γερ ησπείνιις. 

»Ῥ 1 ἀοία ρῥείονιπε σα αι] 5101 γε, βα τα 

ποη πιο ]Π]ρίταν, ΑΙ ΠΟΒΕῚ ὑτὲ5 δῖος. σϑοία μη ζογιιπι: 

«πο ποιλϊαΐ πὸπ ῬΓΟΡΑΒΙΓαν, δἰ πποο γὸχ γϑϑοίσδα, 

ἘΣ 

{ἰδ ηλιμ}" ΘΕΡΙΌ 6 η.. 56 605 ἃ 56] 611 }0}515. ὙἹ οἰ βϑὶ πν 

4 6716] τη ππᾶτητι5, οἵ ὁπ ηὶ ΠΟΥ τι Ππλ ΟΠ ΘΠ ΠΟ ἢ 6 
Ροϑβιροβιῖα., βϑααδιηιη" ΜΙουϑὸη ἀἰϊοοπίθηη : {7 
γγϊποίρίο ἔδοῖι 1 διις οἰμπη οἱ ἰθγγαπι., οοπάϊ- 

ΤΟΡΘΙ 116 ΟΡ ΪΠλ11 ΠῚ ΤΌΓΙ ΠῚ 58 θ᾽ 6 ΠΕἰβϑῖ πη [ΟΥ πὰ - 

τἄγαιπὴ σ᾽] οΥ Π οθιητι5, Θ οχ νυ Ἰβι ἢ] τιν ρα] ουἸππ ἴπ 6. 

1Ππα τ (πὶ ΠΙΠ15. ΟΡ ΪΠγιι5. Θϑὲ ΘΟ ΠΟ ΠῚ} 6 πλαι". ΕῈ 

ΟΧ πιαση! τ 1π6 ΟΡ ΡΟΣ πὶ Οἰ ΤΟΙ ΠΊΒΟΥῚ Ρ ΟΥ̓ 
ΠΊΘΠ τ αν" ΜΠΠπ|πὶ ἐπ ΠῚ ΠῚ}... Οἱ ΠΑ ΧΊ Π.ΤΠΠῚ 5. ὉΠῚ “ 

ΠΟΙΏΖι16 ΘΟΡ Δ Π ΟΠ 6 ΠῚ σΟΥ Ϊ5 μι] δ πὶ 5118 γἹ ΓΕ ΠΕ 18. 
ΔΙ ΡΠ 16. ρα μϑσγ  Ἰθπίθη). Νάπηι ᾿ἰσθὲ ογθᾶ-- 
{π|85 ΠΑΓΠ Δ ΠῚ ΠΔΪ ΠἾ ΠῚ. ΠΟΙ Ρ ΘΠ Π Δ Π1115, [ἀ ΠΊΘΤΣ 

ἰά ρϑίιπν. φαοα το πυ το." ΠΟΘΙΓῸ 5110} 1ΟἸ τὰν 1η16}-- 
Ἰδοῦ, [ἀπέ Πα θοῖ Δα Πλ ΓΔ ΠΟ ΠΪ5... τὖ οἴδην 

γ ΘΙ οἰβϑ ἃ ΠΊΘῚ5. ἰη[δυῖον ν᾽ άθαιςιν 1115. ΤΟ τι5 

4πῶ ἴῃ ποὺ πππτηο ᾿αἰροπτιν οχίσαοο, 46) Ἰζατη- 

4116 5106} ΟΥ̓ ΠΙθτι5 Ἰατι θη) ΘΟ Π ΠΟΥ ΓΘ ΘΓ ΠΊ115. 
᾿π]ΡΘΠβ51π5: σαὶ σ]ονα., οἱ ΠΌΠΟΙ, ΠτιηῸ δὲ 56Π1- 

Ὁ Ῥδὺ, δἵ ἴῃ βϑβοι!α 5: ] γα}. ΑἸη6Π. 

4: β[ατίπι ΒΘ΄υΙ ΩΤ, πιογθαίαγ ’οδὸ 5ιι0 7 ϑδοία ΡΥῖο- 

γαιπι ρ]ιἑ οΣορ]ογαιση γϑδοῖσδα, Πὶ αὶ ρμοσίδα διιοοοσςα-- 

χα, ΡΓΟΡ ας εἴς. (0]}. βοοι τ. ρηοργίαπι ἀ5561- 

τἰοπόπι. Ν οο τὰ σαα]ῖο ροβὲ (]}. βου τι οἐεϊδγιετι-- 

{6 οεδοίαγεῖα, 

ΤΙΡΕᾺ ΒΕΟΌΝΡΘΌΟΚ. 

ι. ΜΟΙ οἾ5. πιὰ π6 ἄἰθοιιγϑὶβ ΒΘ ΠΟ ΠΙ 118... τιβήτι6 

ἄθὸ Ὡάϊζαμη. Δ] τ ἀϊπθὴ. ᾿πι6!]δοῖι5. ᾿ηνϑηϊ-- 

ἀπ ΠΟΛ Ε Ομ ΉΪΠ0 (16 56 τ ΠΕ} 115 ἀ65ρ6- 

51 ΘΠ] ΒΔ ΠΟΙΌΣ [α}15. ἱπιγοϊ π5. ὁδί, οἱ 

γΘϑΕ Πα] αιπὰ [ΘΠ] 0}} δῖα ἀθοουῖ οἱ 5ρ]οπάϊάϊιηι, 

αὐ ΘΙοσα πα. διιαθ. ΡΟ ]ΟΡ Πα 115... Οοι!ο5. ποϑίγα 

τ ΘΠ 115. γρα ἰοῦ... “αλ]Π 1 σθηβθηίία ϑιηΐ βαποία 

5. ΠΟΙΟΡΙΙΠῚ ἢ Οὐι15 ΟΥ̓ Ὸ 51 Δ 5115 {Πρ 551 Ὀ1Π1ὰ οοη- 

ἰγθοῖαγο ἢ. ἀπ 4115 1π Θ᾽ τὰν 1ΠῸ ΠᾺ}1}1ὰ, ατὸ- 
ΤΊΙΠῚ Θὲ ν βιιθ ο51 ἸΠΔΟΟΘΘ511115, Οἵ γα [10 ᾿Π 6] ἴπι5 

᾿πο[[Ὰ}}}}15} Τα πηθη. «πολ. ἀριι }πιβίιιμν {|4}]-- 
Θ6 1}, ΘΓ ῬΓῸ 5010 5[πα1ο τηο] γι, ΠΟ σομῃτθημἶ- 

ΤΏ1Ι5 : 

ΤῸ: 

Π1Π15 ππθ 65 Θὲ ἀδριιζαῖα : ΤΠ] 16 ΠῸ5 ρίσθαι ὁχ-- 
Η]οναρθ. Νά αι την 15. Πλα] τι «ἰἰ  πἰτα 6 Πα]τι5- 

ὙΠ 01 ἀἴθο556. οὐδ ἀλη τ}.,. [6 ἢ δἱ νοϊππία 6} 

ΘοΥΊρ αι 56 ΠιΔ Πλ111", 5 {ΠΡασ ἢ σα ποῖο ΒρΊγΊτὰι, 

ΠπΟσ ΠΟῸΡ. ᾿ΠἸΡΙῸΆΒ1]65. {πἸοα  ματιν,. δὲς ππττὶ 

ἃ ΠΙά, νοὶ ἐμ οι βον αν, αὐ] ἀϊηνας ἐχ (0]}». 

βοοιπο, ΒΑΒ]ιι5, καρπίμων τε χαὶ ἀκάρπων. 

δρατίαν σο 65:15. το πολ οποῖη ἈΠ τα πὶ ΘΟπίθνο- 
μλ115 ΕροΙοβίδθ. 7 στα αἰιΐοπι, Ἰ 11}, ογαξ ἰπνςῖ-- 

οἰδιϊὶς οἱ ἱποοπιροκίία. Οὐοπιοᾶο ἰσῖταν ὉΠ Ι5 4116. 
δἸθιμθη 5, 14 δϑὲ, οὶ δὲ ἴθυσα. , ραγὶ ΠΌΠΟΙ 

σΟΠβΕγιΟΕ5... Θραὴ Φυ  Θ πὴ ρον [δοίτιηι Γπθνδξ : 

ΤΟ]. νοῸ ἁάμις ἱποοιηροβιία. οδί" Αὐπ ααϊά 

ΟὨΙΠΪΠῸ Θατιβδ5 [ὉΪ 5 {110 ΠΙΪ ΠῈ5. ΡΟ ΠΟΘ ΓΘ ι", δὲ 

ψἰ5 1 0 }}}5 ΠῸΠ 6556} 9 Τοῖταν ΤΟΥΡὰΣ ΡΙοπα σΟπιροβὶ-- 
τἶο, ὁϑδὲ ργορυῖα [ρα πάπϊα5., 1 δδῖ, ἀΠΠ]ν ΘΙ ΒΆΡΕΙ 

Θονι ΠΑ 10 Ὀ] ΠΙΆ ΠῚ 5. δ᾽ ἈΡΡονιμὰ, ΠΡ ΟΕ ΓΟ Ρὰ-- 

σαιπ γ6] ὅ ΤΠ ΡΟ ον αυ πὶ οΟρΙὰ 5. ΠΟ. ΠΟ ο0- 
Ἰονὸ5., οὐονθβαιο Πονοὶ, εἴ ἃ 4185 Ῥάπ]ο μΡόβὲ 

αἰνίπο {ι|55 ργοσοηϊα, «ἰδοολ αν ου8 [ΟΠ] ΘΠ]. 

Οὐουιμι 4υῖα ποπάτιην Δ] 41 ἐχϑιτοναϊ, πη θυ 0 
ΘΔΠῚ 5ΘΥῚΠ0 ΒΟΥ Ρ ΕΓ ἸΠΟΟΠῚ ρΟ5᾽ 1 ΠΟΠΆΪΠΑΥ ΠΕ. 

Ἡδς δυΐθμι θαι (6 οδῖο ᾿μρουίοοῖο γἱϊθ ἀϊοο- 

τλι15., ἢ 4ποῃίδμ πθο ἰρδίιαι ΡΡΟΡ ΙΝ 51} Π|5͵55θῖ 

» 5ῖς Μξες. ἄπο. ΔΙ δε πέος ἸΡιάοπι τὰ (0}}». 

βοσαμ ὁ ̓τὸ γε Ἰοσιξαν οί. 



ΕὔΒΤΑΤΗΙΛΑΝΑ ἹΝΤΕΠΡΆΞΤΑΤΙΟ ΗΕΧΑΕΠΙ. Εν ἢ. 011 

ΟΥ̓Δ Τα}... ἀπ ρ 06. «πος χη] Πἰ 16 5015 ἀΠπιο δὲ Α ἀπ] ]λε 5. 116 ΘΥἸν ΠΠ ο ἶ5. ἀἰσπὰ ΘΟΠΒΟ τι. Οὐ 
᾿πππ8 {πονὰς ΓΠ]σΌγ {5 ΓΑ Γ ἢ... Π6Ὸ ΟΠ ΟΥ 5 5146- 

γἴ1Π| ΘΟΥΟΠαΐτη). Τὰ πο ν] 6 0 γ15. ἃ ψϑρ τα 

“ΘΠ δοίονθ, 5] θεία πη οϑ  τιπὶ ἱποο πη ρΟβ ἔπ ΑἸ ΧΘΡΙ5. 
ΤΟΡΡα τη. τι 6 Π ἃ Ἰην 51 ὈΠ]Θ τη ἀἰχὶε ὁ ἀτιὰ5. οατι- 

8855. ἅππ| {τὰ ΠΘΟΙ ΠῚ 5ρΘοίΟΥ 6}115 ΡΓΟΟΘσβουαΐ 
ΠΟΠΊΟ 5, ἅτ 4τι1ἃ 51}}} ἃ 115... 4π|85 ἔπΠῸ Οἱ 5 6 1Ὲ- 

γΔη!, ἰαΐθηβ., πα]! οπηοο σου ποθαῖιν". ΝΟΠάϊτιΠῚ 

ΘΗΪΠῚ ἃΠιι85 σοησροσαίοο [ΠΡ ΔΠΕ ἴπ ΡΥΌΡΓΙ 5" οθη- 
ΘΘΡ ΔΟΙ 15... 4τιὰ5. 1Π πΠτ1Π} ΡΟϑίθα ΘΟ]! οΙα5 )0- 
"ΐΠτι5. Πλα γα παιποιραν ες. ΤῊν 51 0}}6 Ἰΐα τι θϑῖ. 
ν6] «πο ΘΟ 5. πὺπ ῬΟΐΘδὲ ΘΔΥΠΆΠΠΡτι5. οοπι- 
ΡΙΘΠΘηΪ, δος. ΠἸΘΠ5. ΠΟΒΙΡα , ν6] {Ππ|| {πος 

ΠδτιΓα ἀα] 46 σου πὶ ροίοϑε,, 56] ργΡορίοι" ομάϊτι- 

Οἴτιη 510} ν᾽ πη ΘΠ τι πὶ ΘΟ ΡΟΥῚ5 Του] τι5 ἀ ρ5ο0η- 

«ται, ἴοι. [δυσιι. ἀπο] π΄ ΡΙΡΟΐαπο [αςθε. 

Ηδο [τἀ π|6 γἀτοπθ πτιπὸ 1 ν]Ἰ5. ὈΙ]6 μὴ ΓΟΡΓᾺ πὴ (11-- 
Οἴδ ΠῚ 6556 μι Πα τι 681 5 “ ΠΓΡΟΙΘ 4 1185 ἈΠΙΙΑΥ ΠῚ 
5 ΡΟ. Ποῖ 6 τοσϑθαίαν". Τλοϊπἀδ ααΐα πϑοάιμ ᾿τιο 6 
ΘΟΠΒΕΠ Τα .). ΠΡ ΕΠ ΠῸῚ δὲ, δὶ παρουδίιαν ἰπ- 

νἸ5] 0115: σα πὰ Δ 6." ἴρ56. 5ρ] θη οὐ. ΘΔΡΘἢ5 6556. 
ΟΡΒουμιιβ. 

2. 86 ΟΕ δοία ΓΟ 65. γα 15. 56 Π511 ΡΓΟΡΥΪΟ 

ΘΟΡΙΡ ΠΡ Ὰ5. ΠΗ ΠΙ ΠῚ6. ΘΟΠΘΘ]ΠἸΘΠἴ65.,. (1 5101 6116 

αὐ γί πιπὶ ἱπιθυ Ρ οἰ ΠΟΘ ἢ {ΓΘ ἢ Γ65. ΘΑΡΙΠῚ : 
ΠῊΔ ΓΘ ἃ ΠῚ ΓΘΡΙΙ (ἸσιιπῈ μοι Πα} 1866 τη θα] γουθὰ 
ΠΠΟΠΒΕΡΑΓΙ , 41:5 Πιιαϑὶ Παία ἃ 1 ν]51}}}15., οἱ 1π- 

ΘΟμΠρΟϑίτα., [116 ἱΠ|ΟΥ Πιΐ5 ουα , ΘῈ Οὐ Πἰ 5ρ 6016, 

80 Ποιηαίθητ ρεϊναία, {ππᾶπι ἀβδιμη απ ἁΥ ΠΧ ΡΓῸ 

511ἃ δα ρΊΘ Πα ΘΟΠΓΟΥ την; ἀἴχιιθ ᾿[ὰ ΡΟ Θὰ ΠῚ 
Ομ ηἶὰ 4185 νἸἀθπίιν εἰθοῖ τ. Οὐ ἢ 5] αἰ Χθυ  Πτ15 
᾿πθ ΠΙ [ΠῚ 5, 5᾽πὸ ἀπ 10 ὅ οορπᾶγὶ Π)60. οἴιπὶ ἰπ 

ΒΓΟΠΊΒΓΈΠΑ 5. ἘΟϑΕ αἴ ΠΌΠΟΙ τ15.,. οἱ ΠΒ Θὰ 

3. Ἀπεχφαὶ ἄπο ΠΡΥῚ οἵ 611 ἐπνἐοίδίϊετα, οὗ ἀπιας. 

(]}. Ξοσιιπ 15 ἐγενδὶδίζοπι αἰαὶ! ον ἀμας. ἴτἰὐ ἀτώοο, 

ἀόρατον δὲ τὴν γῆν προσεῖπε. 

» Ἐ61 εξ ἄπο Μ95, δοποορίαοιὶς. (01}. βοοιιπ τι 

γεοορίαοιις. Θεα εἴν που, δἴνε 110 πιοῦο Ἰοβαίαν, 

γοὸχ ταοα μαι (]]οἴ τον Ἔχργοβδα ὁδί, ΝΆ] πε, ἐσὲ ργ0- 
Ρηΐας δοπϑνδϑβαίζογιες, εἰς τὰ οἰκεῖα, συστήματα. 

« ΓΑΡΥῚ γεΐογοβ τιήροίο χε», ἘΔΙΕ μίροίε χιιοεὶ. 

ἃ ()0}}». βεοιη τι5 σου ψιιατὶ οι Το. 

6 Ἀπγϑιιβ (0}}». βθοιπ τι δες σεδοίαπία Πεὶ υἱάε: 

δέκ" μοϊοπίϊα οοιψιανῖ, οἱ ἑαπῖοπ υαίεγει {εἰμι εἴς. 

ΑἸῖα ποῦ οβὲ βοηϊθηςία, ϑΓα τ Ἰάοα (οᾶοχ οεόληιο 

«ἰμοογϑίμς 

Γ (ΟΡ, βϑδοιπάιιβ δὲ ἉἸτὸν σασθ ψμοχῖαπι. ἘΔΙΕ σαηὸ 

φμοπιοεῖο. Τθὶάοπι (0011. βεοιπ τι αὐ]ιδίταηι. ἘΠΊ 

αα]ινῖια. Ῥαισϑυιβ (0110. βοοιιπά τι5. ἐς πέναφμε. ΑἸ 

ὅο Μί55. οἵ 11 ἐπ πείγοήιιο. 

8 ἘΠΙΠῚ οὐ (10. ρῥυίπιιβ αδλαίιπι. ΑἸ ἄπο Μ55. 

αἰϊαίτισι, Ῥοπο, Βαβη τα, ἐπῆχθαι. 

Ρ 

ο 

4αϊά 510 ποία πι5., ἃ0 506] ΟΡ ΓΠ 15.) {Δ ΠῚ τὰ ΤῸΝ 

ΘΟ Γ[τι5ἃ.,. ΡΘΠΙτ5]τι6. ἀθ ΟΥΠ15.. ΡαΓῚ αἰ η! αι 

ΡΥ ἴα Πα Ἰσθίιν, {πιὰ ϑαρΊθη5. οἵ Ροίθπϑ πἰ- 
ΜΠ] 46 ΒΟΠιι5.,. ΘῈ Ὁπλ πη. σΟπάϊ ον Π 65 9 

ΤλοῖΠ 66 5] ἴα πία ϑϑὲ τι ΟΠ" ΠΘ ΠῚ. αἸν ΠᾺΠ) θ)Ο551} 
Θά ρΘ ΓΙῸ αἰβο! ρ! 1 πᾶτη., ΠΙ Π]ΠΟυ Πτι5 “ 6}115 Βα  5ίαη-- 
τἴαπι Π 6] νἱ ἀθ)τιπττ" ῬΟΙΘ 185 ΘΟΕΘ ΠΠὰγ6., 51 ἰὰ-- 

ΠΊΘΠ γΑ]6Ὲ [6}1π|5 οποΐαη ΡῈῚ 56 ΤῸ] βαρ ΠῚ 
ΠΙΘ ΕΠ]. 51Ππ| Δια [6 ΤΉΪΠΟΙ" οϑὲ τηαῖορία αἰ ν᾽ πο Ρὸ- 
16 ΠΠ180 : ΘΓ 56 1π δ ΓΟ ΟΓΕ ΠῚ Ὀ] ΔΒ] ΘΠ ΠῚ ΘΟΓ ΠῚ 

56.110. ἀτπισθίπιῦ; {ΌΪΡΡ6. ἦτ ργΟΡΙΟΡ ἱπορΊληὶ 
τη ίθυἾδθ., ᾿Π 6 Π σά πὶ οἱ ΟΥΠΟΒ11ΠῈ 1Π| 5115 ΟΡ 15 

Τλδιμπὶ ΘΟ ΠΑ Π" ἈΒΒΟΓΟΡΟ , {1105 Φα] ἀθ πη Πτι πιὰ 85 
ΠΑ Γι ᾶ5 [11 56 Π| 116 ἀθοθρ ΕἸ π ἰσϑπῖα. βαπὸ 4πο- 
Πἰὰ ΠῚ ἀριι ΠῸ5. ἃ15 ὉπΠΑΠ ΠΡ τι6. οὐσα ΔἸ Γι 
ΔΒ] Γὰτη πηαῖθυΐα πη, ΘΧ ΘΓ θέμα, ἴσαι ΓἈΡγ ἢ 5 

οἰγοα ἔΘΥΤΊ 7. σαν ΘΠἰανα Εἰγοα ΠΠ Πα 5, οἱ ἴῃ 
1115 ἃἰ᾿πα οϑὲ {ποὰ δι) σον, αἰππι ΘρΘΟΙΘ5.. ἁἰππι 
4τιοα [ΟΥ̓ πη ἔτι ΘΧ ΒΡΘΟΙΘ : ΠΆΙῚ ΠηδΙΘΙ Τὰ οϑΐ, {1185 

ΘΧΕΙ ΠΘΘΟΙΙ5. ΘΒ. ς ΘΡΘΟΙΘ5. {1180 Θχ ἃγῖ6 Ρ᾽Ὸ- 
ἀποῖεν : ΡΥ ΓΙ ΟΙΙΟ αι 6 Π| δδῖ, {π|ὲ Θχ πα τ6 
ΘΟΙΡΟΠ τ", 1 Θϑὲ, (6 βρβοῖθ, αἴηϊιθ τηδίουϊα : 

δῖ. ορ᾽ παπίμν δἵ ἀδ αἸνίηα ΟρΘΥ ΔΓ ΟΠ, 50 ΘΠ] 
4υϊάθπν πτιπ 0 46 5 ρ 6 πε ΘΟ ΠἸτΟΥῚ5 5 Δ] τη, 
πιαίθυ τ ὙΘΙῸ ΘΧΕΡΙΠ5ΘΟΙΙ5 ΟΥ̓ΘΑΓΟΥῚ [556 511}}6-- 
οἴαπη: ἀἴάιιθ. ᾿ζα {ΠῚ ΘΙ ΘῚΓΠῚ ΤΠ ΠΕ ΠῚ 6556 Θ0Π- 

ΘΓ ΙΟΠΙΠῚ 5, ΤῸ δι 5ιαπίϊαμ (46 πὶ Ροβϑι θὲ 

ΑἸ π6 ἐ {8518 }} 7 56 πθιηὰ νΘΙῸ δὲ {τι 8, 6 Χ 

Ποῖ νἱνίατθ ρουοθρίαμ. ΠΙπο 1115 δ ἀδίιν Οοσαβιο 
ΠΟσΔΠΑΪ, οαιιδῖθ Πλθιιη) ῬΓΏΘΘ556. πη Πα 15, οἱ 
[ἀπ 18 Π| ̓ 511 015. ΔΙ ΠΟ} π|5 ΓΘΡΙ ΠῚ σΘ ἢ π 86. ΡοΥ- 

τόποι ΟΧ σα. ΘΟΠ 1556: ΤΏ] ΠΪΠ16 γα ]θηΐθβ5., 

5 ἘΠ] ἀαία οσοασίογιο σ᾽ απεῖὶ, σαιιδὶς οἴο., πχαΐς, 

(01. Ῥυΐπαιιβ. «ἤαίιι" οοοασίοπθ αΡαπεῖῖ, οαιιδῖς οἴο., 

πἰμῖ]ο τπο] 15. Οσδχ ποβίοι οἵ (]Ρ. βθοιπάτ5 ἐἰαΐιι" 

σεοαςῖο ποσφαπεῖὶ, σαιιδὶς εἴς. ορίϊπο. ἘδΕ σογίς ε͵αὰ5- 

πιοαϊ μας Ἰοοῖῖο, αἰ σοπ ἢν το πο ποι ἱπἸρσϑαξ - 5οα 

[ἄππθτι 51 {πᾶτῃ 4115 ΤΟΈπαΪγα , ῬοβδιΕ σΟΠΠ γΙηαΥΊ οχ 

11115 Βαϑ ]Ἰαπῖς, ἐκ δὲ τούτου αὐτοῖς ὑπάρχει ἀρνεῖσθαι. 

ἐ ἘΔ δε ταπεχιίαπι δεν ρὶδ, οουτιρίθ. Οοάοχ πο- 

ἴον οἵ Ο(Ὁ]}». βεοιπάᾶι5 εξ ἐαηεσιίαι δεϊρῖδ, ὁσιοπ αΐο. 

Ιῃ του, οἷον δὲ ἐράνου τινὸς πληρωτήν. Οὐαπη {πὰ πη 

ἀὐιΐοπι γοχ δέϊρὶς ταϊῃὶ να] 46 ργοβθαΐαν, πο ᾿γορίογθα 

ταυποπ ρμαςαπ ἃ. 5 Ῥ]άσογο πα 1}}1 Ρουϊοά ις τοΐα : ἴπ]ὸ 

τα θα] ῬΘΥΒΙ 1 5155] ΠῚ ΠῚ 5: Οἃ ΠῚ πὰ ΠΟΔ ΠῚ 6556, ΠΘῸ ΟΠΊΠΪ- 

Ῥιι5 5115. ΠΌΤΠ ΘΙ 5 ἀΡβο] αΐαπι, ϑογιρίαπη ὁρογίπεγαι : 

Μ αιϊεπίι" ταπεθγε ἴλδιιπε ἐαπιηατε οοἰαίονεπε οἐϊρὶς 

αἰϊοι)ιι5 εἴο. (ΟΡ. ρυίπιιιβ. ρυΐπια τηᾶπιι σέζρίς : 56- 
οαηα σεγρὶς. Ν ος [ΝΟ 50] 11π|ν 50 δἵ 101 δῶρ, «ὶ 

δοντίρσογο γο]απξ, πη 515 οἔϊατη σΟΥΓατη Ριιη  Ζατ8 ΘΠΊ ἢ. 

ἄατα νο]υϊδβοηΐ, 



918 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜΝ 5. ΒΑΒΙ1ῚΙ ΜΛΑΟΝΙ. 

ΡΤΟρίον ἰπ το]! δοίι5 ἐπορίδμι δ ΘΠ] ἢ γϑϑρίοθνθ Α πλϊταῖθ ἀδροβιῖα, ναι. βιηθνεῖ ΒΡ ΘΟ Ο511Π), 

ψνϑυϊτατ5.. Νἧο σοΠϑι ἀθραγπῇ {πα πἰς αι ἀθηι 
ἃγ 5, ροϑὲ πη θυ  ΠΟΒΟΪ [Ὁ Δα ΠΡ τα, νἱττ γάτα 

ἀϊδροπβαπής. Νάπι ἰάπα ἡυἄθηι [{ ΔΠΊΘΥΙΟΥ » 

ΤΟΧ Πα ἀαῖθη τ5115 ροβίθα γΟρΡΘΡτι15 δὲ : τ 164 

4ποα ρον ΠαΓ ΓΑ ΠῚ ΠΪΠτι5 [ποραΐ 7 ΒΗ ΡΟ! ΘΈΤΟ Χ 

αὐίο : ΠΙ πιιπὶ “ΠΟ 116 ῬΡΙπ5. [αἴξ 7. φαοα ἃν5 4ο- 
Ἰατουϊα ροβιπιοιιη) ΡΘΡΟΙΡΙΘΠ5.. ἴπ τπ51 5416 Π6- 

οΟϑϑαυῖος. [ΟΡ ΠΠΔΠ5..,. ΘΟΙη ΠΟ Ἰ[αθ π]. ΠΟΪΪ5. ΠῸῚ 

Ῥάγνδηι σΟΠτ|1{. ΝᾺ ΠῚ ΘΓ ΓΘΠΊ11Π} ΠΆΜ5., Οἵ ἈΘνῖς- 

σα] του τι. νοπ ΕΠ] τιμὴ... δὲ θ6Π]Π του θιι5 Πὰ5[8Π} 

ἀφάϊε. Τλοιι5. ἁαῖθηι ᾿ΥΓ σπαθὶ ἤθιο πὶ αι νἱ- 

ἀδπτιμ", Ομ πὰ ΠΙΘΠ6. ΘΟΙΉΡΙΘΧ ιβ., γΟΙΘΠ56116 1 
ἃ παΠν ΓΘ ΡΓΟ τιον 6 4185 ΠΟῚ Θρδηῖ, ΘΟ πδί ἀο- 
αν Π{π|8}15 πη πα τ|5. 6556 ἀθθευεῖ, δ] βάτο 5Ρ6- 
οἷδὶ σΟΠΘ ΙΔ ΠῚ πη ΘΓ Α ΠῚ ΘΟΠσΘΠΟΡΑν. ΕῈ σΩ]0 

«υϊάθηι ἀδριυιταν!ε ἀθοθη 6} 510] παι Ἅ 1. ἴον 
ΓΆΛΙΠΙ ΨΘΙῸ 5ομθηιατὶ [ΑτΉΠΙάγ θὰ. 46 τὰ πη 116 

51 στα πτῖαπὶ σοπ πη αν. Τσ Π 61 νΘΙῸ, οἵ ἃ τιὰπι, 
δὲ δϑγοπὶ αϊσιπχὶῖ, αν ]αῖϊ : δὲ ἴῃ οὐ ΠΘ ΠῚ 

ἀδάιιχις αιιθὴ δἰ μσιηοσιπι γᾺ ΠῸ Παρίίαραι. Τὸ- 
τ ἀπ πὶ ΠΝ Πα τη ΟἸΠ Θ556Γ 511 αἰἸ551: 2115. 

οἵ οχ ἀϊνουβιϊαϊθ σοπηροβί 5, ᾿πν] ΙΔ Ὀ1Π}15 

δ] πβάαπι οοποογάϊα νυ ἸΠου}15. ΔΡΟΙ ΓΕ}. 1Π ὉΠ] 

5ΟοἸοί ΘΠ} ΘΙ ΡΑ ΘΙ δ ΠΟ πΘπ]τιθ ἀθνιηχῖ. : τ 
οεΐαπι {Π1ὰ {τι πα] ἃ 56. Ροϑιτοπο ἐϊδία- 
Ῥαπί, ρϑυμϊχ πο πΘ πλπιτια σορι!αῖα. οὐθάἀδηταν, 
(ὔϑβοης ορσο [Ἀ]υ]οϑὶς Πστηθηεῖβ., ἃ6 τ] 5 ΓᾺ Ὀ1]] 

ΒΟ σρῃβιι ὙἸΓΓΠ ΓΘ ἢ ΠΠΘηΪΟ 

᾿ποΟ ΠΡ ΘΠ Π5 1 1]6 η}.,. ΘΓ Πα ΠῚ Δ Π15. ΘΘΓΙΠΟΠ 115 

ἀπο ΓᾺ }}}]6ὴὰ ΟΠ Ρθοῖανο. 
3. ᾿ δοῖϊ 7) εις σα πὶ οἱ ἐοΥΤ πὶ, ΠΟ 5: σιι!α 

οχ “πη! ϊὰ ρᾶγῖθ, 56 ᾿πθσνιπι σρο απ. δὲ ᾿πἴδ- 
ΛΔ. ΓΟΡΓΆ ΠῚ ; ἃ 651, ᾿ρϑᾷ πῈ 51} 518} 1 ΠῈ 5 ΟἿ ΠῚ 

5ΡΘοῖθ σΟΠΙρ ΘΠ πβᾶη}. ΝῸΠ ΘΗΪΠῚ 50 Π ΘΠ] Δ [ΠῚ 
ΤΘΡΘΓΙΟΝ οδὲ Πθιι5: 564. τοῦς. Παιγ5 ΟΡΘΆΓΟΙ:. 

ΝΠ τοϑροπάοαπε ΠΟ 5. Ζιιοπηο 0 510}: ἐοηνο- 

πἰτιπὶ ΟροΡατΡῖν Τοὶ νἱργίιιϑ., Θὲ ῬΑ 551}}1}15. παιαγα 

ΠλατΟαο 5. ΠΥ πὰ 5, 404 δι] Θοἴτιπι Θϑι. 
50] ΠΟ 0 51Π6 Πρτιγὰ ᾿. 5 ΠΕ : αἰ το γα ΒΟ 6 Π]ὰ- 

{πὴ ῬΟΡ ΠᾺΠῚ Ροβϑιἀθηβ., Οὐ παν ΟἸ]αἴα , τ 
αἰ] {πο ἀθοραΐ θΡοΘΡ τα Θχ ἃἰΐογο. (οη- 
«τον «απ εῖη.,. αὐ ΠΆΡΟΡΟῚ ἴῃ {πὸ ροϑϑβοῖ ἃν δ 

δ“ ρϑἴθη θυ 5ΟΙ θη ΓΔ} : πη ΙοΥΙοο. γΘΙῸ πἴ Ἰπ[οι- 

5Πᾶ}11Π0 ΘΟΘΊ ΓΔ ΟΠ ΙῺ 

« ἘΔΦῚΠῚ ὧι παϊὶνίίαῖο. (εχ ποκίον οἱ (Ο]}. Ξοσαη- 

ἀκ ἐπ παιὶνίαίοηι. 

» ἘΔ σογσιῖ, ΓὐΌΥῚ νεΐεγθϑ σοί, 

ς Ἐάτ οκέεπίανε εοπϑοϊδηίίαπς. ΟΡ, Ξοσαη ας 

οοίοπάϊδενε κοϊεπίίαιπ. Οὐἶοχ ποβίου. οσέδηίαι δ κοῖθι- 

{{ππς 

ἀ ΤᾺΡΥΙ ἱπη ΡΥ Ό 551 οὐ Ὁ οεεπι, Αδτ 11 ἄπο ΠΡΥῚ εὐ 50 5 ὅ 

ο 

Ὀ 

Ε 

564 5106 1 15 δοίθπιιβ : Δ 114 νΘ]Ὸ 4185 μ1Ὸ- 
ΡΟΞΕ  Πλτ5 ΓΟυ θυ απ : ΤΈΓΤᾺ απίεηι ἐγαΐ ἱπινῖπῖ- 

δὶς εἰ ἐπ: οπιροςῖία. (τὰ ἀϊοογοῖ : {πὶ ρτϊποῖρῖο 

{δον 1) οιις οδίπιηι εἰ {θγτανπ , ῬΙαγα σου, Ἰά 

δ5ι, ἰθηθπη., Δ ΙΙᾺΠῚ., ΔΘΙῸΠῚ , Π4π|88 ππῖατι6 Ρᾶ5- 

510Ππ65 “ιδάδιη 46 115 ρυἸ ποι ρα ΠΡ ιι5. ργοογθαῖα 

51 η 1, {τ|ὲ8 Οπη πα, προΐθ πηι ΠΕ ΠῚ ΘΟΠΒ11} ΠΊΏ1Ὸ-- 
τὰ δἰ} σῖπθ ἄτι ]ο ρυοοθββοριηῖ. 56α Ὠϊδιοτὶ - 

σὰς. προ οοπϑιίίο ΡΥ ΘΙΟΡ ,. πΐ ΠΟΒΓῚΠῚ ΟΟΥ̓ 

Δοθογοῖ δὰ ᾿παπβιγα πη δχ Ῥᾶπιοὶθ. ὉΘΟΔΒΙ ΟΠ 115 

οαρίθπάαπι, {1188 ἔΔοἿ Ὁ ΠπῸ5 σου ἢ [65 ΠΥ ΘΕ σα ΓΘ 
4185. ἀδϑιιηῖ. ὁ Εγρο φποπίαηι πλϊπῖπηθ 6. ἀιιὰ 

ἀϊσίιηι [ϑραΐ, {τα ἔθοῖ  Θαπη, ΑἸΧῚΓ ἀπῖθμ «ποὰ 
ἴουγὰ Πν 1510 }}15. Πα 6] ναι, ἔπ δου πὶ ΤΘΡαΓα Ὁ 

ἀο!νοἷ5., 40 θαυ ῖπ6 ἴθρτὰ νοἰαῖα ΠῸῚ ἈρΡΡᾶΓ6- 

ναϊ, 4πᾶπη πθο 15 η15. ἀρβοοπάθια μοΐογαϊ,, {αὶ 

τ 6. Το ἀτπι5, ροῖϊ5. 4πᾶπη. [ΘΠ Όγοϑιβ οϑῖ, 
Π6Ο 86" Ορδυῖγθ, οὐτ5. σουῖθ πϑίτινα ρουβρίοιια 
δι : Ζαῖρρ6 411 ΟΠ Β πὶ ΤΟΥ ΠῚ. 5ΡΘ 0165 Πα υϊο 

Ὁ ΨΙΒΘΠΈΡιι5. πιδ Π] [ϑϑίαι. ΒΘΙ Ζαπ πὶ οϑὲ ἔσταν πὶ 

1Π {6} ΠΠσἀ Πητ15 ἃ ΠΖιιΔ ΠῚ [1556 σα πη μ τα τὶ [6] ΠΡ 15. 9Ρ- 
ἀπιοίαμῃ : ποπάπιπι δηΐπν ἴπ 58 σοποθρίδοι]α Πιτι- 

ΠΟΥ 5 παῖιγα ἀθἤιχογαῦ. ΟἹ πος ΘΡσῸ ΠΟΙ 50] τ|ΠῚ 

᾿πν 51 0 }}}5. ἴορρὰ., 5ϑ βεϊαπὶ ᾿ποοπροβι[α ΠΟΙ, Ϊ- 

παῖαν. Τάσϑὶ δυϊαπῦ πη ΔΠ]ΠΌΔΡΙΙ ΠῚ. ἀπ πιὰ 
᾿π ρα πηθπῖο δδὲ [θυ 80... ΠΙΙΟΠ Πτι5. ἔνια ππιι 

οορία τηϊηϊδίγθιιν, δος ΟΥ̓ Ὸ οαιιδα ΘΧΘΠΕ , αἱ 

ῃδο νἱἀθυὶ ροϑϑὶὶ ἃν α., δὲ παρε γθῖθπι ἱποοηρο.- 

511. 51 φαϊ θη [ΟΡ ΘΟΠΊΡΟΒΙΠ1Ο Θϑξ 7, 51Π|5.5. τ 

Αἰχιηιιβ., Παῦαγ ἢ 15. ΟΥΠαΐτ5., 14 δῖ, βϑϑϑίεβ ἴῃ 

Ρ᾽απ εἶθ. θποειαηῖθθ, ΠΘῸ ΠΟ ΡΥ αΐα ΥἹΡΘΏΠᾺ., 

νανίοχιθ Πουῖιη ΘΟ] ΟγΘ 5ρ᾽θμ θπϊα, Θο} 165 ἀθον- 

Γἰπιϊ,. ΠΙΟΠΕΠ ΠΏ 16. ψΘΓΕΟΘ5. ΓΟ Υ τις. ΘχοοΪβὶ5 

ΟΡδοὶ , φιιογαιπι ΠἰΠ1] Πα αὶ ἴθγγα 9 ργ ΓΘ ἢ5 

δάμπιιο παιν᾽ταθ πη. ΟΕ ΠΟΓΟΥ ΠῚ ΡΙΌΡ ΘΙ 1Π51 8} 

5: ΙΠΙΘΓ ἃ ΟΓΘαΙοτῈ νἹΡἔπΓο Πα : 5664] [ΠΠρτι5 ΘΟ βρο- 

οἴαραϊ, αὐ ρυφοθρεοπε ἀϊνῖπα σοποθρῖϊ5. 51105 
Ῥτγοίουροι δά ποθι. 

ἡ. Εἰ ὀγαμπῖ, Ἰπάαῖ, ἔπιον τι σηρογ αὐ γ 55}. 

Βανϑιβάτ16 1185 ΓΑ] Γι ἢ} ΟΟσΑΒΙΟΠ65., δὲ ἱπίαπ- 

ἀουιην Πριμθ πίονι ἀΔητ εἶδ. ἀπ Δ] Δ} 1- 
{Ὑ]πιπ δύση δι ο  τι6 πὶ γυῖα Βουρίπγοο. Τοπθ- 
1υηὰ5 ΘηΪ ΠῚ ΠΟῚ 6 τηοάο, {πὸ ἦ παῖδα διιηῖ ἰπἴοτ- 

ψιογίατπ, 

Ὁ ΟΡ. βοοαπάήιτι5 δίφαζάο υἱαοηείνιις. ΤΟΙ ο πὶ τἀπὶ 

Οοάεχ ἀφψηα {εῖσϑθ διιπεηεϊζαίεπι. ΑἸΠῚ ἄτο Δῖβς, εἰ 

ΘΕ ἀγιαπι {μεῖδσο σιηεπεῖίατῖ, ποτὶ ἀν ουξα βοπἔθηιία, 

Νες ἴζὰα πλαϊτο ᾿πἴτα (10. Ξεσππ άπ σεεῖ τἰάσπα ἵποοπι- 

ῬΡοσίεαψιι πιτοιρ αἴι"ς, 

ΕΈσιε εἰ (0}}ν. Ῥυίπεια ζιο ποία σπί, ΑἸ ἀπο 
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ΡΟ α Πέτι, ἃ δὲ. ἀουΘηΣ “ποι απ Οδοιιιι. 7). Δ 561 ἴθυρὰ ᾿Πγ 5:0 }Π15.. Θ ον]δοῦο || ἀπιιανιι πηι. ᾽ » 5106} 
ψῸ] Ἰοοῖιμὶ ἰπι θυ] οι Δ] Τοιι} 115 σον ΡΟΣ 5. ΟΡ βοιι-- 
γα ΓΙηῚ ; 566] νἱντιτ6 ἢ} «Ἰοιιπ πη ]ΠΠσΠδηὶ 7) ν 6] ρὸ- 

{ἰπ|8. ᾿ρϑᾷῃι. τη] Πα πὶ Πα η πὶ ΘΧ 56] ΠΕ 58 
Ῥυϊποῖρίπηι,, δ νθυβανιαη) ὈΟΠΙΓατὶ [6], δὲ πὰπο 

Ἀ55ΘΥ ΠΕ ΓΘ ΠΟ. ΔΥΕΠΠῚ 6556 ΠΑ 8 1. 51 ΘΠ Ϊ ἢ} ΠΘῖι8 
Τὰ θ ἢ οϑῖ., ἰηαυίηΐ, 5ῖπ ἀπο. τ ριισπαπ5. οἱ 
νἰρίιϑ., ΟΡ βου [5 ἐϑὲ ϑθοιπη τη} ΓΑΙ ΟΠΘΠῚ 56η- 

51157. ΠΟῚ ΘΧ ἅ]10 “το δηλ πλιὰ [ἃ 51} 05[ ΠΙᾺ, 

564] 65} μη] 11 5181 σΘηἰῖχ., [065 ΔΠΙ ΠΙ ΔΙ ΠΠῚ , 
ΟΡ Εἶ5. οἰ δοινῖχ. , ΡΥ ΙΓ σοπίνανῖα ; “πα τη οἱ 

515 ]ϑίθυιθ, οἵ ἃ Πρὸ ἣ [χοίλη}) 6558 σοπῃίθηάιιηϊ. 

Ἐχ πος Ἰρσίταν Ζιοα Πποη ἱπηρ τιπι., δὲ ῬΡΟ Δ ΠιιΠῚ 
ἀορσηιὰ Ππραίαν ἢ {αὶ πο ἢ ρὶ ῬΡαρΙΟΡΟ5., 41|ὰ-- 
ΠΙΔΠἴ65 σΡΘΘΘ ΠῚ ΠΟΠΙΪηἶ, 6Χχ πᾶς νΟ06 51ΠΠ6Π165 
ΘΧΟΡ Ἰιη.,. 5 πὴ 0] 1] 15. ΔἸ Ὠ.Δ]0115. ΟῚ ραπέ ἢ 

ΗἩΐηο Μαγοϊοηΐβ δὲ Ὑ ἀΙθπεῖηῖ, οἵ ΘΧΘΘΟΡ 115 Μ|ὰ-- 

ΠΟΙ ΘΟΥΙΠῚ ϑθοΐα ᾿πὰ παν : {πὰ} ΡΠ ΓΡΘ ἰΠ6 ΠῚ 
4115. Ἐ ΟἸ Θϑί ναι ΠΟΙ ΠᾺ 5. ΠῸῚ ΡΘΟΟΔθΙ. Θυϊ4 
Ἰοηρῖιι5. ἃ νου τα 6 5θ 6 15, Ὁ ΠΟΠΟ 5 Οατιϑὰ5 ἴ058 
ΠῚ ροΡά 0 5. ΘΧ ΠΠΠ] ΓΘ Π5.7). ΟἸΓΠῚ 511 5ΟΓΠ1Ὸ 51η1- 
ΡΙΟΧ,, δὲ ουηΐθιι5. Ρ]απιιβἢ 7πνὶοἰ ἐς, παι, 
ὁΡαὶ οι τά. Οὐν Οιὐα ν᾽ άἀθ!οθὶ βιιρθυ]θοία 1Π]ὶ 
[ον ἀρ 5515. ΑἸ Υ 551 διι θη} {|| δὲ ᾿πι6Π]θ τι ἢ 
Ααῦὰ πἰμπλῖα ᾿η ἢ π τιν Πα 6 Π5. ΡΡΟΓιη τι. 564 
ΒΟΙ ΠΊ115... ἱπηιπι., πλιὰ σΟΥΡΟΡὰ Εἰ η) οι 

ἀάαδπι "ἢ ᾿ππο ἀὰν Ρ] θυ  τι6 5ρθοίαν. Οτοιμο 

ΘὐθῸ τἀπὸ Π}|1ὰ θᾶ 15 [ΘΓ ΡῸ8. Ρ61 ἃΠ]Πτἃ5. οβίθπαο- 
Ἰναται" ῦ Οτιοπίδηι Τα πλῖπ6 σα 6] αῖ., δὲ Οβοιιναἴι5 

ΘΡαι ἀάπτιο 5ιιρ  } Πι5115 ἃ 1115 ἃ 60. ΝᾺ ΠῚ οὐιτ γΔ 61] 
5015 Πα πὶ ΡΘ ΠΟΘ θα ν Θυ 9, σα] οι] 05 605. 41 πὰ- 

Ἰνοηταιν 1π ἉΓ τα} 55 06. ῬΥΟΒΡ οἴ τητι5 : απο σου 
πα ]]ὁ πο 4 ἐἰουὶ ποοῖθ ροῖθϑιί. Ολιιδὰ οὐσο τὶ 65- 

Σ ἃ 7οδη. 4, ὅ. 

Μ935. ψιο παία σιωιξ; οἵ τὰ Ἰορθηζιιη 6556 οδίοπάπιπι 

ΒαϑΠ] απα 111, τὸ γὰρ σχότος οὐχ, ὡς πέφυκεν ἐξηγοῦνται. 

Τριἄοπα. (0011». βθοιπῖτιβ ψμθημίαπι οὐ δοιι αΐττε, ον 

οουρουῦῖΣ οδιεπιδιαίιπι. ΑἸ πὰπῖο γμοϑὶ ἄθιι (οάοχ 

Ρυϊποίρίισι αεἰν ον δανζισι ὑοπίίαις 71) εἰ, δυθῖπας μἷς 

1116 ἴρϑὲ οάθχ ζαϑες απἰπιανιις. 

ἃ (1, βδοιιπ τι. γασέανι σον δπιγι τ βοᾷ ποάιιο 

Ἰιὰ, ποι γα! σαΐα Ἰοοιίΐοπο, ἀνσα Βοπὸ ὀχρυϊμμιιη- 

ταγ, Γβῖλαν 51 45. οαρὶαΐ 5οπτοπίϊαμι νου θοτιιπὶ Βαβὶ- 

111 ρουβρθοίαχῃ [μὰ θ 606, οἱ ἁπιοῖου 5πὶ αἰ ᾿ρϑιιι [ΟΠ 6 πὶ 

ἀἄθαιϊ, Ἀπνϑιι5 (010. βοοιιμ 15 ζἐγεϑίζιανς οςς͵ ον ὶρίιπί. 
Ταβιρον 60 ἴῃ ᾿ἰρτὸ ρτὸ γάρίον 65 Ἰερίταν παμαοος. 

» Βα ῖι ἠμοίαα. Οὐχ ποβρίου οἱ (]}.. βθοιπήιϊις 

ἐμοίάαπι. Τὰ αταοο, δι᾽ ὕδατος λεπτοτέρου καὶ διαυγοῦς : 

1 γνοθθηι λεπτοτέρου ΟΠ Ἰδδαπι νἸἀθηλι5, {ΠΠυ1π|5 ἀπ δὴν 

οὐρὰ 14 ονοπουῖ!, ᾿πτουΡυο 5. ἀπ ΠΡ γα, πθπιο, ορὶς 

πον, ἴαοἶ]6 Ἰ χοῦ, 

«Ἑάτεῖ ὑχαςοεσσανίϊεπε "ὸ ϑιις ἐπ οίμνε, πιαϊο. Δ π- 

Ἰ᾿οῖε Θηΐηι ΑἸ γϑϑιιηῖ (556... «αἱ γοιανάανοι ἀθρο- 
Θἴπιπὴ : δὲ ᾿ρϑὰ ἰνγϑϑιι5. ΟΡ βοι ἴα οναϊ, ΠΡΟ ΠΘῸ 

ΑἸ 5511) ΘΟΠ ΓΑΙ νι. Ὑ Γι απ πλΠΕἰ τππ ̓ θ αι, 

ἀπ αϊ ἀλη [150 ἀἸβρυΐαηι, πθο [ΠΟ ὈΡανιι πὰ ρυΐη- 

ΟΡ Ιθιη. ( τι μαμὰ τ] ἰσ Π Δ ΠΊ 116 5115 [Δ ΠΕΪΔῊῚν 
βομ Γαττι6 ΓΘρυσ πο. 6556. ἀϊοίμηιιβ. Πῖὸ 

ΘΠΪ ΠῚ ΡΠ ὈΡΟΒ᾽ τὰ 5110] 0.61" ΘΟΠ ΓΑ ΙΟΙαΓΘ ΠῚ, ΠΘΟΘ556 

651 Δ] το Πδ [ὉΓῸ ρου πϊοϊοϑα 51} 05 πΕ]δ 5. Ππιρρῖα-- 
4116. 5101] 56 πη θῦμα ραν θητία ; προῖθ πητιτιῖϑ 

᾿πίου 86 Ῥιι πα "1 σΟη ΘΠ Π ΟΠ ιι5 ΟὈ] σαῖα. Οὐο- 

ΑἼΠΠ 51 ΠΠΠῚῚΠῚ 50 Ἄν ΟΣ 7, δη6 ἀπο σοπίνανία 

Ρὰν5 ἀθυϊοία σοπϑιιηλϊει, Οὐιο 5ἱ 56 η1})61" ζο1- 
ῬάνανΘ τη] Πὰν ΟΠ ἰτατ νο θυ ὶη!; “ ποθ 5580 1-- 

Ἰϑαι τ ιι5. ΘΟΠΠἸοἴτιπ.,. σΟΥ Πρ 6] απ τι6 511}]1-- 

οἰδηξ , Ἰη0 60 5106 ΠΕ} 0115 ἸΠΥ ]Ο ΘΙ 56. ῬΑ Π]0 5 .ν 

᾿ηοο 5100] σϑά θη 5. Ὑ ΘυιΠη 51 πη] ἃ 

Ροπιαῖο ΒΕ ΟΓΔΡῚ ΡΓΟΠαπεθηΐ : (0 γα 10 δὲ πὶ 

παΐαγα ὨᾺ ΠΓ25. πο νἱ  θαΐαν {{π| Π{π|5 ΤΠ ΓΘ. 11556 ὃ 

81η “ ἀπιίθηι, 404] ἀϊσουδ ΠΟΙ Ὰ5 Θ5Γ 7). ΠΡΟ ἀ4τι0- 
τποἄο ποὸη ἔπιρῖιπὲ., [ἅΠ| 58 ΟΡ] σαπη. ὈΪΔ50]16-- 

ΔΤ ῬΓΟΙ ΓΘ πἴθ5. 56 πῸ5. τα] ἰὰπὶ Ππαβοθ Πα ὶ 

ΡΥΪποῖριιπη. ἃ ΘΟ ΠῸΠ ἀροθρῖθθο μὰ ΤΆΓΟΠῸ 

{᾿λΠλ ἃ Πλ1ι5 : αἶα. ΠῚ} ΘΟΥῚ ΠῚ. “1185 5101] ΘΟ ΓΑ Υ]ὰ 

51:Π|7 ΡΟΙΘβι 511 απ! ρα μι σ ΠΡ 6 “ αἸ55! 110. 
Νϑάῖ6 Θηἰτη γ6] ὃχ νὙἱΐὰ ἸΠΟΡΕ5. ΟΥἾΪΡῸ ΡΓΟΟΟΘ551, 

ν6] [ΘΠ γὰ5 σοπϑίαι ἃ [πιο ΓὈγ παία5, ν6] ὃχ 

ἘοσΓῚ ΠΠ 1Π 6 ΘΔ ΙΓ ΘΠ ; 5641 ἰη ἃ ΓΘοιταιην. ἢλτ[ἃ-- 

ΓΑΙ ΠΟ ΠῚ] 115. ΒΘ ΠΡΟ ΘΧ ΠΟΙ ΓΑ 115. ἃ σοῃίγανία 

ΤΥ Ὠ5] ΓΟ Π65. ΟἰΠἸοτιἢ ἔτινν. Τῃ παι ν Πἀ{Π| 0115 νΘΙῸ 

ΠΟ ΘΧ ΘΟΠ ΓΑ 15.) 564] ΘΧ 5] }}ΠΠ}00τ|5 γ65 ππα ητιο- 
416 διισοράϊε. Ερσο, ᾿παυίη:., δῖ ποάτι6 σθητα-- 
65. διιπὶ ΘΠ θνο., ΠΘήι6 οχ Προ [ἀοΐϑο, της 

3. Αοἴον. 90, 29. 

τἰχιῖ ἰρὸ5. ΠΡΡῚ ἐχοοσσαβίϊοπι. ΤῊ 5ΡΙΙσο  ἀπΐοππι Ιθοιϊο 

Ῥυῖον, πὸη 404] τηϊπιιβ Τ ατῖπὰ 5ἷζ, οσα ἃ] 1ὰ χα τ]: 

]1|5 σοπουΐθ τὰ πὰς ᾿πιουργοία[τοπο γρου πε, 56 

«πο αὐ νόθοι (ἀγτασαπι ἀσοοιμηποῦαγὶ πῸῚ ΡΟβ51!, 

ἀπαύστος. 

ἃ (201}ν. βοοιιη τι. οἷ αἰίοπα ὦ πεαϊίεῖα Ῥοινίαίοηι, 

ψμοῖϊ ἀϊοονδ ποίας ε5ί. ἃ Ῥ]οπῖτ5. 4υϊοπι οθ56. οἱ 
ΟἹ αυίτιβ ἔαίθοτ : 506] γουθον, πὸ {14} Ὸ ΠΡΓανῖι5 46 8ῖιῸ 

ἀΠ ΔΙ ἤονς,, οὕπὶ 5 Πρ] οἴου ἀρ ΒΑΚ Πτιπὶ Ἰοραται,, 

εἰ δὲ, ὃ μὴ θέμις εἰπεῖν, θαυμάζω, σε πιΐπιιδ,, φιιοεὶ εἰϊ-- 

666 πε[ας εϑδί, πεῖν)" οἴο. 

6. (]}». βοοιιπάτι5 οοηαἰγείο, Δα νουθιιπὶ ἴζα ἱπίον- 

ῬυοΓα ἴπλιιν, ψιιία πἰλιὶδ σον τ αὐ ϊογπηι α σοπ αὐ ο σι 

ϑεπεναίμν, Ν εὐθα νοα Πδο διηΐ.,, διὰ τὸ μηδὲν τῶν 
ἐναντίων παρὰ τοῦ ἐναντίου γίνεσθαι. ϑτατῖπν (010, 56- 

Θαμτι5 αὶ μος ἤ πιαί ας, τοῖν ἴΐα τθοίο, ϑαθι πες οὶ 

«ὦ σοπίνα, ΤΑ Δα 40} «αἰ σοπίνανῖα. 



920 ΑΡΡΕΝΌΙΝΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΒΛΒ1ΠΠ|Ι ΜΑΘΝΙ. 

1115. οὐἶρο ἐδ ῦ Νὰ {18 518} ὅ πηδ]α Σ πα}Ππ|5. Δ ἀἢταῖθ. ποϑιυῖὶς πη ΘΠΕΠ]}}15. ΕΓ Ππαπλιι5. Ε]ασίίαι 

ἀὐπ δὲ ΓΘρασπαλο, νἰνόνιπ). Οὐ] ἜΡσῸ Π05 (ο]-- 
115} Οὐα ἸηΔ]11Π} εϑὲ ΠῸΠ ΔἸ πὰ νἶνὰ δὲ ΔηΪ- 
πιαΐα 5 Π5ἴαπεα., 566 αἰδοῖα Πα απ. νἸΡ ΠῚ 
ΘΟΠΙΡΑΡ 5, δὲ ἃ Βοη ταϊΘ ἐἰ6]θοῖαβ : δ. ἴπ ρ αν 5- 
5: ΠΟΥ ΠΙΘΠ 115 σΟ]]Οσδίτι5. 

ὃ. ΟὐαρΙΌΡ θυ ΠΟΪῸ [6 πα] τΠῈ ΘΧ ΓΑ ΠΘΙΙῚ ἃ1"- 

ὈΙΓΡαΡῚ., πθὸ [46 ΡΥ Ὶ ΠΟΙΡΆ] ΘΙ ΠΑ ΓΙ ΠῚ ΠΟ ΠΠ1 186 
Ῥοβϑιθη5 ΟρΙ ΠΑΡ : 5661 δι18. 4 5116 ΠηᾺ} 1188. 56 

Ὁ ΔΙΟΙΟΥΘ ΠῚ 6556 σοσποβοδῦ, ΕΟΡῚΙΠῚ ΘΠΪΠῚ {1180 ΠΟ 5 

δνϑηϊαηῖ, ἅΠ1ἃ διιη δχ παίινα, 4 δϑὲ, 5Ο ΠΟ 5 

δι ᾿αησίιοι; ἅ11ὰ ΒΡΟπἴΘ. διισοράπηιϊ, 14 6ϑὲ, [οἹ- 

ἀπ} 1 Θά 5115... {|| ἀΠΠΘ 5. ἃ 56. ΡΟ Π ]τπ|6 ΠΡΟ 5 

Ἰπου βα πίθ5. ν6] ἰδ υἰὰπὶ ΠΟΪ5 ἀἰουιη., νὰ] 

ΠΙΟΟΙΌΓΘΙΙ .. δος ρατζθιιὴ. [Ὁ ΠΘ ΠΕ 11ι5. ΘΟΟυ 

{Ποϑαιινὶ ᾿α ΘΠ {15 ἸΠν ΠΕ ; πὰ δα [Ογτ πη ρου 6η- 

{Πθτι5 ΠῚ ον απ γα 1 Ϊ σα π15 αν οπίμϑ. ΑἸ ν ΤῸ 

ἴῃ ποϑίγα διιηΐ μοί θβίαίθ : δῖοι νο πα ρίατι η [{85-- 

ΠΑΡῸ “ ΟΡ ΔἸ Π65., [ΘΠ ρ νΡαγο ΠΡ’ ἀἴπΠ65., ᾿ρᾶσιιη-- 
ἀἴαπι σΟ ἢ ΠΟ. : γ6] 150] 5  Πἴο πὶ νἸταγ 6, ν6] νου ῖ- 

ταΐθπη 5θήτιϊ, γ6] οὐἶθ56. πηθη Δ τ... 116 ΠῚ 

ΒΟΥ Ριι5. 6556 Ὑ6] ἈΞ ΘΥΊΙΠΙ. Ππ] ΠΉ]]6 1 γ6] οἰ αι. 

Οὐάνιιπ σῖτα" γθυιση ΟΠ} ΠῚ [Πα] ΘΟ 111), ΘΑῚΙΠῚ 

αἰπιπθ ΠῸΠ μια πηι" 1Π|{1ἃ. Πα] τι6. γθοο- 

ϑοβοθ, {πὰ 4πο6] ΡΡΌΡΥΙΘ πιλ] πὴ δϑῖ, ΘΧ οοη1- 

1 5515 ἀΡΌΠ ΕΠ ΠΥ ὶ σὰρὶῖ Θχ νάπη. ΝΘΉ 116 ΘΠ ΠῚ 

δὶ πιά πη 6χ πθορϑϑιταίο ἀθβϑοθηάθγοι, τἀ πει|5. μ6ο- 

ΘΠ ΕΠ 5 ᾿θσιιπὴ. ΠΙΘτι5. ΠΟΙᾺ ΠΘΡΘΕ : ἀπ| πο 5 

ΒΡ] οἷα ΟΥ̓] ΠΟ515. ἀἰσ πὰ 5[ατπθυθητ. Προ χη]Πι} 
ἀἴοῖα 51: 5 θ 6. 60 {πο 6] ΡγΡΌΡΥΙΘ πη] 1} 65... Τυσνὶ- 
τ πη γ61Ὸ νῸ] δοθϑίαϊθηη, ἃπῈ ᾿σ ΠΟΙ] ΙΔ ΠῚ, δὲ 

ἅ]1ὰ {τὸ 5016 0 πια ΒΕ Πα ΠΙΟΓία]65., ὅ ποὸ- 

ἄτιην ᾿π ΠΆΙΣ 1 ΘΟ Π560 Ῥαγίθιη ροποπάα : “ἴα 

Π6Ο ΘΟΥ ΠΟΠ ΡΥ 185. Οατι580 1Π ΠΠΧΊΠΗΪ5. ΒΟΠΟΙ ΠῚ 

56 ΠΠρ15 ΘΟ] Οσα Πέτα : ΠΟΤῚ ἃΠ1ὰ 51 Π| Παϊα γα] Ϊα,, 

4 μονα 116 ΠΟ] }5 ντἀθητι" {06} ΘΥ ΘΠ. 

ΟὐαργΟρίον “ 55 ρ ΟΊ πὰ 46 πη Ἶ] 115 ΠαΥ ΠΟ ΠΘῊῚ 

ἴῃ ρυΦ ΒΟ ΠΕὰ ΘΟ ΡΟΒΟΘη [655 ΘΟ Πϑ᾽ ἀθυ Π]ΟΠ θη Ρὸ- 

αἰπι5. ΤΟ ΠΟ ΡΥ ἹΠ. 51 ΠΡ] 1ΟἾ ΓΘ}, ἃ 51Π6 11} (α}}1-- 

: Ῥγονυογ». 15, 9. 

ἃ ΤΡ νοι ον χαΐα. 

» Βαϊ 

Οταοο, ἀρχηγόν. ΓΔ6πὶ τη οπάτιπι ΔΙ᾿ Ζα πο ἀπΐθ οιπθη- 

αοίογθηι. (Ὁ1Ρ. βοοιπιιβ ἀποΐζονοπε. ἴπὶ 

ἀανίπιιϑ. 

ς ΔΙ ομρἑαϊίαιες. ΑἸ πιοβῖυ! ἵγὲβ Νῖς5. ομρίαὶ- 

πδδι 

ἃ ἘΔ πεάϊτιν. (10. Ξοσ πᾶ 5 πεδέλι. ΝΟχ πὰπτὶς 

Οὐάοχ ἐπ πεαίογιπι σοτιδθο ραΓίο. 

ὁ ἘΔ ΠῚ σιαρεοίαπι. (9}}Ρ.. Ξεσιιπτις σισοορίαπε; οἵ 

ἰἴα Ἰορὶ ὁρογίουτο σὰ α]1 [Ογ  ἀσβθ ἀυθγα]πῖαν. 56 ἢ 

ποῦ ἀμπθῖιο «πἰῃ σαϊθαία Ἰεοίῖο το πποπήα. 511, Οἴιπ 

ΔΛ ΓΘ ΠῚ 5ΘΓΠ]Ο 5016 ΠΟΒ , 51 [δ  ὈΓὸ ΟΠ ΠΟΙα Το» 

511} ΠΏ 1Π60 5 οἴϑὶ ἀΠίθυΟ 65 θυ} Π 126 σι πὶ 6550 

4τἀπ Τπχ. Οτιοα 5ὶ 11ἃ δὲ, οἱ" ἀ δ θυ ἸΟΥ γ65 ππὸ- 

Του Πα] τιν. ἀΠτΙ το} ΟἸμα ΠῚ] 118 ΠῚ Ἀ5ΒΘΓΆΠΠΙΙ5 
Πιὰ5 {πο 116 [ποθ Γᾶ5,. ΠῸΠ ΘΧ 511 σΟΠδ ΑΓ 511}}- 

5[ἀπεϊα 56 6556 Ὑἱτπιηι σι ἀπὶ 1π ΔΘ, 5} 5ἴνὰ- 

οἵα ᾿πποὸ σοπίδοίιιηι. ΕΠ ΤΠ 5115 (6. Πά πὶ δ, {πιὰ 
᾿πποθ Ἰθοῖι5. πλι Πα Ϊ τθροπῖθ ῥυίναίτϑ οδῖ. Αὐθηγα- 

ΠΉΠ ΘΗΪΠῚ “ἴα δῖ ἢ αρ ρα... ἀπῖδ ΤΠ5Ε1ππι- 

το ΠῚ 56 Π51}}}Π15. Πει]τι5. ΘῈ ΘΟΥΡ 0115 παι Πα], 

ΡΡοίδοιο ἰπ ᾿τπιοο ἔπε. ΝΟΖιιΘ Θηῖπὶ αἀἰσ πἰἃ5 ἃ Π56- 
ἸΟλι1 ΠῚ. ΠΘῸ ΟΠΊΠΙτ πὶ Οεο δε απ. ΠΝ 1165, ν 6] 5] 

414 658 ποι Πα τι... ἀπ ᾿ποΟμ ΡΠ]. 16... ἀπ 

ΔΠΠΖαὰ ΓΔΕ ΟΠΆ]}Π15. Ὑἱγει5.,. γ6] ΠΙΪ ΠΙ5 ΓΆΤΟΥ 500}1-- 

αἰτιι5., ἀθσουθ ΡΌΒ56. π΄ [6 ΠΟΌΡ5., 5644. ἴπ ποθ, 

δὲ Ἰϑτπα ἀθοθη θμη 510] Πα ἴτιιπὶ ροβϑίἀθνας. Π)6 

4πὰ τὸ ΠΘιμ Π6 πὶ μα σΟπΙγ Ἰοταγιιπι. ΟἰΠ 515. 

δΥρὸ Ἰατηθη {ΠΠπ|4 αιοά βιιρον ορο]ο5 οϑὲ πὶ Ροπο- 
γππὶ ῬΥΟ ΠῚ 551 ΟΠ 115 ΟΡ ΡΘυ ταν, 6 στο ϑα] πιο ἢ 
ἀἴοῖυ τ ἡδια ἡδεῖς ΞΘ πιρεγ. ἘΛ ΑΡοβίο]ιβ, "σγαίϊας 
ἀϑσοπίες 1260 εἰ Ῥαιϊγὶ, ψιὶ πος ἔδοῖϊ ἰάοποος ἐπ 

ῬοΓ[ίουι ςοΥγἐἰς 5 ατιοίοτσιτι ἴτε τι 6.51 ΘΠ ἀἀ Πλ ΠΕ 

ἴπ [ΠΟ Ρἂ5. τ] 11 Πλὰ5. ἃ Ἰσαπιιι", αὶ 41] ΓΘΠΊΙΠ6- 
Γα ΓΟ} ΡΓῸ αἰ πὶβ ΟΡΟΡ 115. ρ Ό ΘΓ Δ Πέπιν", ἴῃ θὰ 
51π6 ἀπο ᾿πισθ, 4τιε δῖ θα ρα ΠΠ ΠΉ ΠΠῚ, {π||6 15. 

ἀομ ΟἹ πὰ 5ου ΠΘπ ταν. Γαῖαν {πὰ σΟΠδίας [ἀστιηῚ 

6556 ΘΟ απ ΡΥ ΟΘΡΈΟπο 1)6], δα θἰτοαιιο ἀἸβίθη-- 
511Π|... ἃς [ἀΠΉ Πα }} οἰγοιθτη. [ΘΥγᾶ μὰ. ΤΟ ΓΙ Πα ἸαῖΘ 

ΓΟΠοΟΙβιιπι, ΠΆΡΕΠ5. ΘΟΥΡῚΒ. 5ρίβδιιη]., δ δάθο 
νἀ. , τὰ ροϑϑὶ τ δὰ {τις ΘΧ τυ] Πβθοῖι5 Πα ΘΠ ΓΕ, 
4}} ᾿πτου ον 115 ΒΘ ραγαγ ς ΟΡ ΠΟ ΠΟΟΘΘΒΑΡΙΟ Ροϑὲ 

56 ΤΟΡΊΟΠΟΠῚ ΓΘ] Οἵα πι., σαγΘη ἴθ ᾿πιοθ ΘΟΠΒΕ ΕΠ], 

αὐροῖθ Γα]σογθ αι] ἀδβιρον γαάϊα ρας θχοΪαβο. 

Τυΐα ΘηΪπῚ δ᾽ π}}} Ορονῖθε ἴῃ ἀπη θγὰ [αοϊθπάα οοη- 

ΟΥ ΓΘ 5 ΠΟΘ}. ΘΟΡΡΊΙ5., δὲ ορϑοιυνδίιη Ἰοοιμη,. 

Εγσο πηιπαπαβ. ἔθποΡΓα5., ΘΧ ἘΠῚ ΡΡὰ ΟΕΘ 6515 

ΠΟΥΡΟΥΪ5. Θαϑε εἶδ βοϊθητιπὶ δϑῖ. Τὰ γ6ΓῸ Ρ6} 

ΘΧΘΒΙΡ μὴ τ]ὰ ΠῚ ΓΘϑίιι πὶ ἃ ἀνθυῖθ {π|20 ἀἸοΙ ηλτι5. 51 

1 (0]088. 4, 412. 

ἄρα ΒΑΚ] ταπα Ἰο σά πηι9, πᾶσαν οὖν τροτικὴν καὶ δι’ ὑπο- 

νοίας ἐξήγησιν ἔν γΞ τῷ παρόντι χατασιγάσαντες. ΝΈπιο 

ὀπΐπι, Ορίπον, πη τἱθοῖ Ελιβίαλπτα, οὑπὶ δδρα- 

εἰαπε βου ρϑι, Ἔα ρσί πιοτὸ συ] αἶδϑο ἢ], καὶ δι᾿ ὑπονοίας. 

᾿Βεᾷ αἱ ΠῚ βῶρε, ἴα μἴο ψαοαιιο ψευρόγαπι ἀτοο- 

αιιπὶ 5Θ ἢ θα Εα πὶ ἀϑβοαιαΐας. ποη 65ῖ. πιπο Ἰοοαπι ᾿ΐα 

σομγθσσαπι ὁρογίπογαῖ : (περεπε ἐπέτων" ἐπε ρ οίαϊίο- 

πόπι, ἐγορὶς εἰ αἰϊεςοΥὶῖς σοποίαπίοηι, ἐπ μη δεπίϊα 

Ῥιεἰενπεϊίοπίε5, ἐεπερναγπι ποίζοποπι δἰπιρἑϊοϊ!εν" 

εἰ οἰιγα δι ϊοσίαίεπι, δεπιδισα δον ρει δεηιμῖῖ, ἀο- 

οἰρίαπειιδ. 
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511} ΠΟΥ ἀἸαπἶθ. Πουῖ5. τὰ θουπασα!ιηι {0} αιιοά-- Δ ἀτιο δι τοῖο ἴθι δυΐαην {Ππ|4 ἀτιοα ἃ «τις ατη 
ἄδμι ΘΧ πηαῖουϊα ἀθηϑα πἰπηΐβ δὲ. ορᾶοὰ [ππάήανο- 
Υἶ5., ἴῃ 5Βροπίαποὶϑ το ᾿ θην [ΘΠ 6}. 15 ΘΟ] ΠΟ }} 15. 

Τα]ο5. ουρο δὲ 1185. θη 5 8556 Ορ' Πᾶν 6, πο 
ῬΥΪΠΟΙ ΡΠ ΟῚ 510} 501{π|{85., 561 ΡΥ ΟΟΘΘΒΙ1ΠῚ 56 4 τιι-- 
ἴὰ5. Αἰ του ῖτι5. Πὰ5. ἁτιίθι [ΘΠ ΌΓὰ5. [υιιη ΠΡ Ύ 550 

58}. ΓΟΡΡΪ : {πὰ ΘΧΊΡΘΠλ τὰ 5. ἃΟ 015. 5011{ἃ 65} οοη- 
7ππρὶ σΟυΡου τη ΒΡΘ ΟΊ ]ιι5. 564 τὰπὸ ὅ {τὰ ορὰϊ 

ΟΠ ΠἾ]λ115. 5 ρου ]θοῖα,, ΡΡΌΡίο {04 πθοθϑϑανὶο 
τΟ ΠΟ 5 5110 61" Ἀ 5511} [1556 ΛΘ] ἃ πη δῦ. 

6. Ετ ορίτγίις,, ἴπαῦῖῖ, 7) 6ἰ [ον αἴ" 5106 

αητίαπι. ϑῖνθ αἰ Πιβιοπθὶ ΔΘ ν 5. ἰδ11π|5., 5Ρ1} Ἰ{πΠ} 
ἀἴοῖε ; ῬΘΡοῖρο βου! ρίουθ ΡΟΡΕ ΟΠ 65. ΕΠΡῚ πατιπαὶ 

5: ΠῚ 115 ΘΠ ΘΙ ΠΙΘῚ ; ΠᾺ ΠῚ [δ οἶ556. ΤΠ θιιηὶ (οἱ 
ΘΟ τι 5. Θὲ ἰθ ΠῚ, ΠΙᾺ ΠῚ 5 Θὲ Δουθηὶ, ππιης [1- 
αυτά, ἀἴαιιθ αἰ ιβιιηι : οἶνον ἢ 404 νϑυι πὶ 
ΠΙΆ ΡῚ5. ΘΧΙ ΒΕ 110, οἱ ιοα 15. «αὶ ἀπῖθ ΠῸ5 {6 ΓῸ 
ῬΙΟΡιιιη οι, ϑρ νυ ταὶ Το ἀἰοῖ!, ἰὰ ὁδὶ, ϑαη- 

οἴπιπι. ἈΘϑουν αν Θη]η ΒΡ ρίμ γα 9 πὰ ρυθροἰ ρτιδηι 
᾿ιιι} 15. ΘΟ ΡΟ θυ" ΤΠ] ΗΠ ΟΠ πὶ ΠΟμΝΐΠἶ5. «ἰθο]ὰ- 
ῬαΡΟΥ : ΠῸΠ]Πλ 1τ16 ἁ] τι} ΒΡ ᾽ γε τὰ πὰ ἀἸοίατα ἀ6}56-- 

1115 οὐ θυο, Πἶδὶ βαποίτιηι, {πὶ Ἰδαῖος ἂς νθπθ- 

γᾺ 115. Τυϊπἰ τα 5. ΘΧΡΙΘΙον ὁδὲ7. δὲ ᾿παπο 1η16]16-- 

οἴππὶ ΘΔρΡΊΘΠ5... Τὰ ]115. ΕΠ} 1 5 1 η 416. ΘΟ μη ΠΟ τι 

ΘΟὨ ΘΥῚῚ γΘρΘυΪ65. Οἰιοηιοο ουρὸ [εἶς ΒΡ ν τ5 
ἀπ τιῖς δι ρον γα ἢ Τλϊοατη ΕἸ] ΠΟῚ Ὠ δ 1ΠῚ 86}- 

Π]ΟΠΘΙῚ ,, 5664] Υ]ΝῚ οἰ 5 σοποιο συν, «αὶ 

τἀ πίι} ἃ Ραΐ ἃ δ ρ᾽ ἢ τα 56θΌ1}}} «τι Π τι} γ ΘΙ 80 

ἀοοινπηα. ΡΙΟΧΊ 15. Πα] ]ναταν. Π σοθας δηΐηὶ 

ΒΥ ΡΟνι ἢ. νΟΟΘΘΠ. [Δοιι ΠΟ" 6 ἢ]. 6556, οἵ ργΡΟρίοι 

ἨοΙναϊοο “ Ἰϊπρῖιοο. οΟσ Πα ΟΠ 6 μη, Θου  ρΕπρα 1} 
Δ 615 5ΘΡ ΟΠ ] 115. 1Πα{1|51556. ΒΘ η515 ἰά {ι|6 ἀἰοεὶ 

111πι5 ποὺ πηοο οθὲ : διρογγογοναίι, πάις, 

δ ρίγίτι5, 0 65, [Ὄνοραι,, οἱ υἱν!Ποαθαῖ ἀητιὰ- 

διιη} Πα ἔπ} ΠῚ 7. ἃ(ἱ 51}}}ΠΠ{π||Π|Ππ᾿Ὸ πὶ σα ΠΠ 1 Π80 οὐ] 8 Π-- 

εἶθ : νἰτα]θι νἰνρειίθηι [Ϊ5. αι ᾧ [Ὀν Θραπίιι ἴη}}- 

οἴθπδ5. Πα βηλο ] ΟΡ τσ ΤΠ 4ιιοα ΑἸ ΧῚῚ σιμόν - 

τ ναί, 5ῖο. ᾿πτοΡργδίαιπιν, 14 οδὲ, δά νἱνι- 

οαπάδλ ἃσιαγιιηη. Παξαγ ἃ) ΘΟΠΊΡΟΙΙΟΡαι, Ἐκ 

ἃ ἘΔ ἀφμα }απι οπινῖδιι. (01}ν. βοοιπἦτ5. ἀψμα 

ἐραὶ οπιπῖνιις. ΑἸϊψααηίο ροβι άπ σά οχ σερον αψιίας, 

᾿ Ἐα αι ψμοεῖ πιαϑὶς ἐαϊοιίπιο. (01}ν. Βοοπ 5 μοῦ 

φόγῖιπι πὶ ὶς θα ϊδίϊηιο. [τὰ ἄνοο, ἀληθέστερον. Π τα 

Μ585. ἄϊτιο οὐπα ὁ1|5 μη τρείρμαπι. ΑἸλὰς ργτείριιο. 

ο Απεζαῖ ἀπὸ ΕΠ γὶ οἱ οὐ ἐεϑιιο, οοσπϊοπεηι. 

Ἐὲὶ πο φασάτιο ττηλτι5. ΠΕΓΟ στ α]60 πχειτα 10 ΡΜ] ΟΠ ΘΥΥἸ πιὰ πὶ 

βοποπ αι ἀοργαναν. ΝΝοπς ὁπῖπὶ οὐ πἰίοπεπι Ἰοσῖ 

ὁρουνεῖ, σε οοϑ παϊίοηθη,, αἰὶ ἐχ (0}]ν. βοοιπάο 41-- 

ΒΟ μη τ5, πιὰ βἰδάιιο ἘΧ γον} ῖ5. Πα5}}11, ἀπὸ Προ βιαπΐ, 

διὰ τὴν πρὸς τὴν ἱπόραϊδα γειτνίασιν. Ἀιχιρδιιδ (01}ν. 56- 

οὐ τι5 πε ϑῖς ψιιαδεϊοηε τι ἐπιετιίςῖ550. 

Ὁ 

γα] 6. ἐθααἰντν,. ἈΡΡΙΌΡανῚ ροίοϑῦ  αἀαϊὰ πΘῸ 
ΘΘΠ1[4}1 ροϊθη Πα ΒΡ ἴτ15. δα ΠΟίτι5 οαΡδι. 

η. Εἰ αὐχὶις 1])ειις, Εῖαΐ μα. Ῥυῖθια νοχ 1)6ὶ 

Πα απ  } [1115 ΓᾺΡ υ σαν, ἃ [ΠΟ Γὰ5 ΒΡ], 
ΠΙΟΟΥΓΘΙΠ16 (5501 1 : δὲ Ομ ΠΘὴΙ 5.0 110 [οἵδ ῃι 

Βρθοίθηι, {οι πα αηλάιιθ. ρυΟάτιχη. ῬΟΪ]ι5. της 

ἈΡΡάγαΪ ,. 4αϊ ϑραϊ ᾿πίθυϊι. Θο]αἴτιβ. ἃ Ἰ)ομἶπΠῸ ; 

ταπίασιιθ. 6}115. Ῥα]οΡ 10. Θ γα να1 , απ Δ ΠῚ 
ΠαιπῸ ΘΕΪἃ ΠῚ [5 ΕΠ α ται" ἀρ θοίιι5. Α ον διιίθιι {ΠΠπ|-- 

5 μα αι" ὁΧχ θὰ [ποθ .,. “8 5101 δύὰϊ δά ηχία, 

Ροποιγαι ποθι. ΡΙΟΡΥΪ {ὈΠΡΟΥῚ5.., 

αΠ 6 γ,6. ΟΠΠΘ5. 51105. [ΘΙΙΏΪΠΟ5. ᾿πίθη6])αι. 

ϑυιθθαι πὴ ΘΗ ηι ΘΟ Π 16 }} Θύὰ ΘΙ 16. ν]οῖπιιβ : [ὰ-- 

τιιάϊπο αὐαΐθλ ΟΡ 165 δ᾽ Π}1}} ΘῈ ἃιιβίγ }]65., Θοὰ5- 

46. Ρᾶγίοϑ. ΠΘΟΠῸΠ οἱ σοι τιὰ5. ΘΟΠΕΠσοαϊ, 
«αῖρρθ οὐ]ι5 παΐανα Ποῖ ἃ θδὲ ἀτάτιθ ρϑυβρίοιια, 

Ῥτορίου «ιιος πα} }5 πη 5. ἅτ ΤΟ ΡΟ ἃ πιν θ 61" 
Οἴι ΘΟΠΙ ΘΔ 5. 515{1πο0}0α 1. 5᾽΄οας φημ ΟἸσετι5 

ΠΟΒΙῸΒ 7 51π6 110 ΤΟ ΠΊΘΠἴῸ ἰΘΠΙ ΡΟ 8.5 ΔΘ. ΠΟΧ 

ἃ δὰ ἀἰγῖσις {πὲ νἀ πτι": 1 [πο 15. ἀΟΟΘΒΒΊΠῚῚ 

δοιι 16 

γϑ]οοῖίοι, δὲ οπηηὶ σον ἴα. ΡΟ ΟΘρ ἢ, ΡΟ 
ΟἸΏΠ65 {ΠΠῸ5. 51180. σΟΠθ]ΟΧἸΟἢἶ5. ᾿η τἀ. πον 

4ιοΖιιο νϑΠιιβΕ1πι8 ὃ {Πὰν} αἴτια ΘΠ οἴ ται" : δὲ 

(τι. 50] ΘΠ ἸἀἸον 5. ἀρράνθηΓ., ΠΟῚ 50] πη} αι 
᾿υιοῖὶβ. σαπάονο ᾿πβιν ἢ τ}, 5041 οἰἶα πὴ ΤΘΡΟΓΟΙΙ5- 

βίο πθ 6] 115. διηϊοα ποθ, ΟἰδνονΘ. γΘ ἄπιη ΔΘ ν 5 

οἰ ρῖρην. Τὰ Ομ πὰ νοχ ἀἰνὶπα, σραΐα,, οἐ ποποϑία 

ΘΟΠδε τε. Νὰ πὶ βίοι! ἢἰ «11 ΟἿΘΙ ἀΒρουσῖηθ ρον- 

ΒΡ᾽ Οὐ} 510] ΡΡΟΓα Πα τι} 1} 15. ΘΟ ΠῚ : δἷο γὸ- 

σαιη σΟ πα Ἰἴον [)6 115 5111 οΥὐἷβ ἃ Π εις [ποι ΠῚ 

Ἰπποῖ5.. ππι πο Ρϑρθηΐθ ΘΟΠϑειπ|. δ αι ἰμα:, αἴχὶι 

Τ δι : ΘΟ β 4116 Ῥυθοθριϊο ἔπ} Οριι5, δὲ [ἀοίὰ 

παίινα ο5ῖ.,. {πιὰ Π1Π1] νο] τοδί τι5. ̓πς (πιο η 0 
οορ!τατοποπι. ΡΟΙΘΥῚΣ 5.]}0 16 τη ον τα] πὰ, 56 οἱ 

51 {πάη 0 νΟΟΘΠῚ 56. ΠΟ ΠΘΠΊΓ 1167 6] ρυἘθοθριῖο- 

ποιὰ δὶ ἀϊοϊπιι5., ἀ6]}065. νου ΠΟ ἰπίοθη- 

τόπο ἡ τποίπ τι σου ΡΟ 5 νοθθι ΓΘ 6115 ΘΟ ΠΊΠ 

«αρμρίδηι ἀἰθβι Πὰν] 7), ΠΘῸ ΔΘΙῸΠΙ Πἰπριὰ δ νου θ6- 

ἃ ΒαΤᾺ γονεναπίι" ἐπϊείαπς. ΔΌΛ αὶ ἅτιο ΠῚ ἐλ- 

"ϊοίεπς. [τ ἄνοο, ἐνιείσης. 

6 (1}ν. βθοιιπτιβ ἐἠδιηείπαϊιις ἐἰοϊτιι"; εἴ ἴα ὁχ 

χορ 15. σα πη Πα ἰ1οἷ5. ἸΟσὶ ὉΡΟΥο ο θυ α Ὁ πη, Πἶπ] νοχ 

«διΠι6} οϑδοῖ πο νυ τ15 σο πο} 5 ἀριι] Ει5 ΕΠ τη, «πὶ ἴπ 

1ῖθνὸ του το. Ὁ] τὰ πιο τπππὶ 510 ΒΟΥ ρ 50 : “7  ἐ]6 17" ατιζδτνν 

ιιὶς εἰτενίκει 7ἠαννεηεθιετ 6556 ᾽ 

ΓΈ πεθητίουθ πιοίμιε. ΑΔ ΠΟΘ [165 Μ85. ἐκ 

ἐεπτοπα πιο. 

(ο}}». 
᾿ ἕ Ξ, 

τον ϑογαίμηι 55 [οὶ σον πτολόηι. [ν ἀσταοο, τὸν θεῖον 

8 ΤΠ σεν ϑοναίτιν σοι πο πε. ϑοσιι τα 



92. “ὦ ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΒΑΒΙΤΠ ΜΆΟΘΝΙ, 

γα ξιι., 6550. ΠῚ 5ΘΡ ΠΟΙΟῚ : 564 νο]ιιπ α{ἰ5 ϑιι ἃ “μεια 65: γνϑϑρεῦα, εἰ Γαοίιτη ὁδί ἠϊάπο, εἰΐος ττππι5. 

ΠΟΙ ΘΠ {11 }}.7 «πΟἶ ἢ ΡΓΟΡίθι" 605 {{ ἀοο θη" 

Χ{ΠΠ|π|5. 6556. ΘΘΠΒΘΙΏ15., 5ΡΘΟΙ ΑΓ η [στ γαν 6 ᾿γῶ0- 

οορίπηι. ΕῈ υἱάϊι Π)εῖις., ἡτεῖα [πιὰ Ῥόνια. Οὐ ]ιῖ5 
ἰσίταν Πα θη ΘΟ ΙΟθ Ὁ ΠῸ5. ΡΟΙΘΡ Π1115 [Δι 1} 115. 

οὐσπι ἴα16 6. σὰ Βομ [αἴθ ἐθϑεϊ πη ΟΠ τιπὰ ἃ ΘΟΠα1-- 

[Οὐ 6 ΠΟ πΘυ1 3 Τάσοϑί αἰ νῖπα νυ] ΠΟΒΓΓῸΒ5 ραν ]ὰ 

Θοι]05 ἐδ ΠΠ1ὰ 7 Ἰοαγθ σοι 6} 1]. ΠῈ, ΠᾺ ΠῚ 561 }0 

ἸΟΠ ΘΠ ΘΧΘΠΪοανὸ ἀπαπίαπι. 56 Π515. δ οὶ 
ΡΓΘυΘηἾ θη 5 αἰ οϑίδεισ. 51 Θπῖπὶ θα] ον 10. οον- 

ΡΟ θὰ 6χ ἅ τη Θ}}} 0.15 ᾿ΠΊΘῚ' 86. 116 ΘΟΠΙ ΡΟ 1|5., Οἱ 

ΟΧ ΘΟ]ονῖα. νϑπιβίαιθ [Ογπηδ τι", {πο πη0 [π6 61 

Οὐ τι5. πα ταγὰ 5ΠΉΡ]ΟΧ. δ5Γ,. 5] Ί π16. ΡῸ ΟΠ Πἰὰ 
51}}1Π|5..,. 6 πὰ ρ δ Ἰοοπὸ ἀπο ΠΟ Πὰ 511, ΡῸ5- 
51Π||1|5. ΘΧΡ]ΙΟα 6 3. Τὰ Θηΐμι δὲς ἁυ 1} ΠΟΠΙΙΠῚ 

ἀἸοίηλι5.,. ΠΟ «π|ὰ θῈπθ Ορϑυαίιη ὁϑῖ, δοὰ 

ἀαΐα σΟΙΟΥ 5. 511 πᾶσ πὰ ΠΟΡῚ5. ΟΠ] ΘΟ] ἢ τὰ 

Ἰαγσίτιιν". 5 ΠΉΠΠ ΓΟ ΘΙ ΠῚ. 5161]... {π|886 ν ο ΓΔ 

ΛὨΕ ον, Ομ πη πὶ δἰ ἀθυιιπὴ. θα ΠΟΥ ] πλὰ ΠΟΙ} ]-- 
ἨΔ [11]. » Π0ἢ ῬΓΟΡΙΟΓ ΘΧΙΠΊΪΔ ΠῚ ΘΟΠΙΡΑ ΘΙ Πα ΠΌΠΟΙ 

ΠΙΘΠΙ ὈΓΟΥ 1... {π|85. ΠΕΠ]]ἃὰ διιηΐ οἱ, 56 αῖα Ἰὼ - 
τἀπὶ ἉἸΔΟΡ ΘΠ 16 ἔπ] ΟΥ ἢ. ΠΟΒ᾿5. ΠΡ ΘΠΑ 

ΟΕ} τι5.. Ἡ α] βιηο1 δυο ΓΟΒΕ ΠΟ 1}... ΠῸΠ 
ὦ ποὺ δοίη. γΌΒΡΙΟΙ, {01 ΡῸ ν᾽ 56 πὶ Ροπὰ 

δῖ, δὲ Σπουπα σου Π ἢ ΠΠΡῖ15 Σ 5641 ΘΙ] 1} Θ᾽ ΌΡΤΟΙ 
α Πα θη... {τι Ῥοβι πιο. ΘΧ θὰ. {ὉΠῚ ΘΟΠ]ατὰ 

ΠΟΥ ΤΑ] ι5. θοπᾶπι αἶχι:. Δὲ φοραγανὶς 7) εις 

ἐπ 6 ἰπσοηι δὲ ἰδηιοῦτας; τὰ οὶ, ἹΠΟΘΒΊΠΪΝ [ἃ ΠῚ 

πα ςανα πὶ ΠΠΠᾺ}11Π}... 51] 4τι6 ὁχ σοπγανοίαίο (Ϊ5-- 
Ράνθηι [Ἀν Ἰσανιῖ; ἀαΐρΡ6. 4τ|ὰ5. ΡΥ ΙΧ Ὶ5. ἃ 50 

ΒΡΔΠΠ5. δὲ ἀἰθϑετι., οἱ ἀϊἰβορονῖ, δοιαὶ ἀἸσειιη 

51. Εἰ νορσανὶϊ 12) ετις ἰμσοην αἰἴθπι; εἰ ἰδηιοῦγας 

φορσαυϊΐ ποοίοδηι. 

8. Ναπο αυϊάοπι ροϑὲ 5015. ΟὐΘα ΠΟ Π δῖ εἴ65 

ρΡΡΘΙΙ παν ; 14 651... ἃθν" “ 5016. {ΠΠπ|5|γτιιβ.,. ΟἿ] 

1ῃ ΠΙΘΙὨΙΒΡ ΠΟ Υ͵Ο., Φοα βιιρνὰ [ΟΡ ΓᾺ ἢ δῖ, σομη- 

ἡ ἴα. ΠΟΧ ἀπιΐθι (ΤΟΙ τππν ΤΟΥ 85 ΟΡα γα το, 

42 5016 ἴῃ Οοοᾶδιι ΘΟ Πα ἴτο σϑηθυαίτ", ἔπ Ὸ ἀτι-- 

ἴθ} ΠΟΠ 50] τη} ΠΟΥ ΡΟΥ 5. Τηοἴπ. 506] ΕΠ πϑῖοπο 
ΡΥ ΠΟ ρΆ}15 ΤΠ πη} 5.5 Π]060 86 511] πο 15, πιο 0 

ἄδηιο γο πποθ 5... 5θοι πη πη} ἰν᾽παπὶ ᾿γθοο- 

ΡΓϊοποπὶ ἀἴ65. [6] ναϊ., ποχήιιθ βθαθθαι". Εἰ 

᾿ Ῥρα]η. 89, 10. --- (εμποβ, 47, 9. 

ἃ (10. βοοιυπᾶιτβ δα πιθπιγὶς δὲ οοἱον γι ἰγεῖδ)" 56 

ἐοπιροσίίϊς εἰ ἐα τυϑπιιδίαίε {οὐ πιαίιις, 

Ὁ (οἤοχ ἀπὶ5 ποπ ρΡ᾽Ὸ δαϊμηιῖα σοπιρας παίίονιε, 

« ΒΑΤ σοέε ἡδέα. (01}ν. Ξοοα πάις, σοἦδ ἐδιιδιν α- 

{15 

ἃ (9}}ν». Ξοοιιη τς. δύονος δὲ πεαἰϊς εὶς ϑιαῖίαι. οά τε 

4μ τομ πιδίογῖ, ΤΑΌΥῚ τοίογος χη «στο Μῖδίο- 

γί, 

- '4« 

Ἐ 

γ ϑρθιοο ἰσίταν Πα ποι ρα 0. ΘΟΙΠ ΠΝ ΠἸ 6} 1Π16}}1- 
ϑοπάδ 65ι. Νάπι δὲ ἱποὶρίθπίθ 416. οἵ ἃ Θσοάδιμ) 

ψ ΟΡ ΘΠΐΘ., ΠΟΧ οἱ 51 ψἱοϊηϊταῖο σοηΠ στα δϑὲ : 

γΘ ΓΑ ΠΊ6 ἢ τα ΠΑ ν [115 ἀν πα» ΟΣ ΠΟ ρα γὸ- 
ΒΟΥναγοῖ,, ΑἾΧῚΓ ῬΥΩΟ νΟΘρΟΙ ΠῚ, αἸσθη5. “τὰ 

ποχ ἀἴδμι σοι! τας". Νάπη ἀηίθιαηι ᾿πχν οὐ θὰ- 

γϑίτ", ΠῸΧ πο Πα ΡΟ θαι ἴπ πηιηο., 564 ἴοποὸ- 

θυ. ΟἹ μα} Ὁ 110 ΘυθῸ [θυ Γᾶ, 4ιια τη 50 αἰχ1- 

1η115, ἐπ ΡΟ 46 η5 ἀἴ6 πὶ, ΠῸΧ ἀρ Π]α ἃ δϑὲ : δὲ ἄθὸ 

ΠΟΥῸ ΠΟΙΝΪΠΘ. ροϑὲ σΘΠΘΡΆΓΠΟΠΘ ΠῚ. νΟΟΙα[ὰ 651. 

Ῥαεία δπεἰαφιιθ νόϑρογα,, οἰ [αοίπιηι ἐπὶ πιάτα 

ποη Εἰχῖι, 165 ἀἴ6 πον, 564, ϑθςροΓα οἱ μια], 

αὐ νοοάθ θη] νἹ ἀο] σοὶ αἰ πϊταΐθ αι. ΡΑΡῈ πη 5]Π10}] 

ὐἸ τιονοῖ. Ναη 4165 πι6. γ βρ να Πι ΠΠ Δ ΠΟΘ 116 

σΟμΠ Ποῖ, δὲ πὰπο σΟΠβιθ τἀ Π 6 η} ΓΘ ΡΘΓΙΘ5. τ01- 

{16 οὐιβιονθ Θου ρα απ, ἴπ ΓΘ ΡΟ ῖ15. πιὶ- 

τ] ΡΆΠα 15. ΤΠ οἴ Πλτ15 Θπΐ πὶ [ΟΣ εἰ165 Θ᾽ ρ505 6556. 
Π.Π]} απ [οἰ θη θα πϑοῖπ πὴ ΠΙΘ ΠΟΙ ΘΠῚ, 5ῖσα! Ρ58]- 

μλτι5 ἀοοοῦ: "Πὲθς5 ἀππογιίηι τι 5 ΤΌΤΊ ΤΙ. ἘΠ ἸΘΥ 1} 

7Ά.0}», "Π) δς υἱτ πΐϑιο ὕτονες ἃ οἱ ἡταϊϊ. ἘΠ 4110], 

3 πιπες εἷος υἱΐ πιο. Ἑυσο χα τππο Πἰϑίουϊα; 

οατιδα Γο]αἴα 51 η1, ῬΙῸ [ΘρΊΡι15 ᾿π μοβίθυαπι νᾺ]}1-- 

τὰγὰ ΒΟΥΊΡΙΟΙ ἰπ5ΕΠ{π1ι. Ὁ {μι γοορόγα., οἱ {πὶ 

πάτο, αἰ 5 τπτις. Οὐα τη ΟΡ ἢ ΠῸΠ Εἰχ 1, θΡἸ Πλῖ15., 

56 τιγιῖς ἢ ἘΠ᾿“ σοῦῖθ σΟηβΘ ΘΠ Ππ|5. Ππονα οἱ, 

πὶ ἀϊοιανιθ. Θρὰς ἦ6. βθοιπο, οἱ τΟΡΠ0., οἱ 

«παν το, ῬΡΙηλ θη. θη ρΟΥτ5. ἀρ ΡΟ] 6, “118 Π} 

ἀηῖπ}. 564] ποὺ αἰχὶξ, ἀπ πη πϑιγᾶλη «161 δι πλι} 

ποοιίβαιιο ἀφο ἴθ η5., οἵ Γι ρῖι5 ἢ αι ΡΠ τ16 ο0Π-- 

Ππησ θη Σ τὰ νΊ ΟΊ ΠῚ «πα ίΟΥ ΠΟ 5 ἘΠΠ|115. ΒΡ τι ΠῚ 

4161 ν᾽ ἀθροη!αν οἰοονθ, δα θαυ Ἰ π ΠΠ}τ5. νἱάο- 

ἸΙσθὲ πο ῖβ., 4αῖα παποιραίοπο εἴθὶ., πὸχ 4πὸ- 

4116 ἀθθρθοὲ ᾿πτ6}}1|σ]. Τπά 6, δεῖδηι 5] τιητιὴῖ οχ Π15 

{161 ἸΟΠ Οὐ ΘΠ 50 5{1{Π4}1 ᾿πη λυ τ ΠῸπ6 σοπεῖμο- 
αἰτ τ ῬΥΘΠ ΠἸτπ [Δ ΠΊΘ ΠῚ [ΘΠῚ ΡῈ 15. ΠΟΓΑΥ ΠῚ {0 Ὶπ|5- 

ἀπι6 σΟμΙρ] Θοε ταν το υν }1α., [ἀπ πὰ δὶ ΕἸ ΘῚ5 

Υἰβῖπε «πατιον ΠΟΡὰ5. (ἃ ΠΠΘΠΒΕΠΠΙ ἀΠ|π|5. Ἰοὶ 
ῬοΥτπουθ. ὙῸ] πὐππιπὶ [Ογϑιαπ αἰχὶς, ΟΡ ᾿ιοο, 

«πὰ ἴῃ ο]ο (6 σθυἢ5. 5 σπὶβ 'π θαι. ΓΘ. Ὶ1Ὶ 

51} τιπὸ αἴ ῬΥΌΘΘΒ510 5015... οἵ γον βίο ον ὰ- 

τὰ. Τία Φαοιθη5. νθϑρογὰ, γ6] πιὰ 8 5Θου τη} 

3 Ῥρα]η. 

ΦΈΘΙΕἢ φιία οονέο. ἈΠΈΖῸΙ ἄπο Πρτὶ οὐ οονῖο, ἴῃ 

22, 6. 

ταοο, χαίτοιγε. ΤΡΙάοπι Ἐἀ1Π ψιὶ εἰἰδεγοίμεις 5. 

ΟἹ}. βοοπ τις ψιεῖ αἰϊοίιγιι5 ἐγ αΐ. ΑἸΙ ἄτιο Δ55. ψαΐ 

αἰϊοίινῖις δαί. 

ΓΑ Πα ἄπο ΠῚ οἱ 61 εὐ ἐμδήιε εοπίϊηβεης. 

ΑἹ (Ο]}ν. Ξεοιιπάτιβ πεν ἐμδῴιθ σοπ 56 η5; οἵ τὰ βοτὶ- 

Βομάαπ {1 ΠἸσαν πηιι5 ΟΡ Π]Πὰ 4, συνάπτων. Νοχ φἀ πὶ εὐ- 

εἴοπίιν εἤῆεενε. Αἵ πιοβίγι ἔτος Δ795, υὐάονοπίιι". 
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5015. οἰγοσ τὰ... ΓΘ γα πὶ ΟΥΘμ ΠΟΙ 9] οι πν, Δ ροδὶς φιιγογο εἰσιν Ποχιϊπὶ 9 Ομὶ ταϊποῖι ἰθη6-- Ε Ω δ τὴ 

ΠΟΠ ἈΠ θ] ΟΣ 6 [ΘΙ ΡΟΥΘ. “τι ἢ τιΠ|π|5 ἰδ] 5ρΡΆΠ0; 

ῬΓΟΡΥΙα 50 168 οὐ] ο]α ἰδ πῖνο. Ὑ 6] δίοα! 5θονο- 
τἴον ρϑ 11 γα 10... ΤΟῖ15. οἴ. ΠΑΓΡΔΠῚ [ΘΠ ΡΟΓῚ5 
ῬΡοογθαυθῖ, δὲ ΠΠΘΠΒΠΓΔ ΠῚ Οἱ 5 ϑΙσΠδητ6. σουία ΘΧ 
ἋἸθυιαμη ΘΟΠ ΒΕ {1} ἱπ ον 1115 : δὲ ρ6Ὺ ΒΘ ΕΠ ΠῚ 

ΠΕΠΠΘΓΑΡῚ ψΟΪ 1, ΘΑ ΠΊ(116 56 Π1006 1 [Π 56 ΠΙΘ ΓΙ υ58 ΠῚ 
ΟΠ ΘΡΕ ργοθοθρὶΓ, πη ἴπι [6 ΠῚ ΡΟΥ 5 ΠΙΘ ΓΘ Π ΓΘ ΠῚ, 

ἐ ΓΒ 5 16. ἢ 5ΘΡ ΕΠ ΠΆΤ 5 Ρ]ΘΡΪ {π|551} τι Πἶτι5 
ἀἸθὶ 5ρᾷΠ0., {πιὲ0 5Θρ 1165 ἴῃ θη  ρ5ἃ γ ΠΘο τιν. 
Π͵αρΟ ΘΠ] ΓΑΓ]Ὸ 651 ν ] τ ὈΠΠΠτι πὴ 5οπουπηἴιιΠ}.,. αἰ 

ἃ 86 ἸποΙ 1 ΘΠ ἃ 5ΘΠΊ ΟΡ 1Π 566 058 [ΘΛ Π αι}. 

Οἰιος δεῖ ΠῚ 58 υ]ΟΥ 11} ΡΡΟΡΥ τ) ΘΓ... {|25 ΡῸΡ 

511ἃ 586. ᾿πο}ϑϑ οι" γϑϑιϊσία γϑυ νη, [θυτηϊ- 
παι} Πα} }1ὰ ΤΠ ΟΠ 6. ΡΘΡοΙριαπε. ῬΡορίθρθα νϑν]- 

66 [ΘΠ ΡΟΣ 5. ΠΟΙ ΡΥ ἿΠΊ11ΠῚ, 5641 τιπι1Π} ΠΙΠΊΟΙΙ-- 
Ρανὶὶ αἴθ : τ ΘΧ ᾿ρ58 Πιι ΠΟΙ ρΔΓΟΠΘ. ΟἸΙΠῚ 5όθ οι] 0 
510] 56 ὑν ἔτ ἃ Πη1{ὰ5. ΒΟΥ ἢ} ΘΠ ΠῚ 518} 1011}. 

ἘΪΠΉ] 6. ΘΟΠΊΠλλ1Π 6. ΟἹ ΠῚ Ἀ}115 Πα] Θ ἢ {{π|π}., 506-- 

οἰηθ. πα σα η5., ΟΠ 6. ΡΘΠἾ 5. δὲ ἀθοθηΐον 
ΠΟμΝΪ Πα ἴτ5. Θϑὲ ππιι5. ἘΠ αι ν 15. λα] τὰ ϑδθοι! ἃ 
ποθἷ5 ϑουῖρίανα ἀθοϊαγοῖ, ἀϊσθηβ σοι ἰογιίηι 6556 

σιδοιῖα : ἴάθαθα πθὸ 10] ΡΥ Ι ΠΊτ1ΠῚ 7. ἃτιΐ ΒΘοιι πη τ}, 

τι ΓΘΡ ΕΠ ΠῚ... ϑδθου 1} ΠιιπἸΘατιιν. {{π4{6 οδιιϑα-- 

ΠῚ ῬΟΙ αι5 αἰ ν Θυβα αι ΔΟ  ΠΠ. 116 ΕΠ ΘΠ ]ὰ5 : 

οἱ πο ϑθοι!ουι πη ΟἸΓΟΙ 115, δἵ ΘΠΠΟΟΘΘΘΙΟΠΟΒ, 

ἃ. πο ἐδίτν ἱπ|6}}Πσ]. ὁ 7165. Θπῖπι, πάτα, 

Τοπιϊηὶ πιάσηπῖις οἱ ἰμοϊάτις. ἘΠ ΔἸ τ " Οιμά 

1. 70ε]. 5, 11. --- 5. Απιοβ. ὅ, 48. 

ἃ Απίχαὶ ἄτιο ΠΡΥῚ οὲ οἀ 1 γε σεσζι σερεϊπιαπαπι 

δηρρίεν δ Ἴιιδοὶτ τινεῖμι5 αἰεὶ σρατία. Αἴ (0}}». βεσαπά τι 

αἰ ἴπ σοπίοχἧα. Προ Οὐχ ποβίου χε σορίίες. 

» ἘΔ εἰ (0011». ρῥυΐπεηιιβ. σῖγα δεροιείιι, δῖα φορεῖ- 

σρεπε εἰχενῖς. ΟΟ}}ν. ἈΠΤῸΡ οὗυε δϑοιμιέζιπε σορεϊπειπε 

αϊαενῖς. Ν εἴας Οοάοχ, αἱ ἀριι πῸ5 βου ν αἴ, σίρε σω- 

οιεἴμνι δδρτίπειστ εἰἰχεν ς : τι {α]] 115 ΟΠλ Π1Ρ115. Ὑ11 4}1- 

414 ἴποθθο βαβρίοου. ΜΙΠῚ ρίξαν γον ϊβί μη}! ἢι, νο- 

ὕγας μαϑοῖ, ποτὶ ἰμοοπι. 56 ἴθ 6} "5. Θὰ5 ΑἸχ , 

4188 ἀδριιζαῖε βιιη 5110] ἀἰςτπὶ5. Νάπι ἱποςοϊ ἀπιιιηι 
ΘΕ 56} ΓΘ Πτιηι «ἴθ {ΠΠπ|| 56 ΠΟ ἐθϑία 11", {6 ΠῚ 
Θεΐατι Θοίαντιηι ὁ ῬΑ] Πηιι5. ἀρ ρΟΠ]αΣ : Ζαΐρρα «αὶ 
ΟΧΙνΡα ΓΘ Πριι5. Πα δία". ϑῖνθ οὐσο ἀἴθιη, 5ῖνο " 

50ΘΟΙ]ΠΠ1.,. 5δῖνθ ϑΘρι πηι π εἰἰχουῖθ; οχ θοάθηι 

τὐὰ ἈΠ ᾿πτ6]]Θοῖτι., 5᾽ πα] γι τθι" Θὲ πὸ μα} {1}0}1-- 

Οἷτον. ἀδοϊαναῖιϑ. Πα πι6 αὐ Δ [πἰπιναπι νὰ πὶ 

ποϑβίνα οοριίαϊα εἰν! σουθε, ἀΐθπὶ θυ πο ρα! θη, αὶ 

δϑζ ᾿Π]ᾶ 5 5:6 ΟΥ ΠΟΥ 1} 5 ἘΠῚ] ΠΟῚ. ᾿ΠΠ ΠΟΥ νὸ-- 

οἰταντ, ππροῖθ [πππλϊπὶ φαποονιιη). ὈΪΟΟ ἰιίθηι 
Βα Ποία πη. ΠΟΙ ΠΟΙ} {11 ΓΘΒιιΡΡΘοΙοπΘ. σ] υΠ-- 

Οαῖτ5 Θϑὲ Βα Ι ν[ΟΥ15.. ΕΓ Ποο δὲ {ποα ἀἰχὶε: Ζαοία 

ὁ5ὲ νθβρθγά, οἱ Καοίτιηι 6εὶ πιά, εἶθ 5 τεπιι5. δ6 

γΟϑρογὸ «υϊάθηι 118 ΠΑΡ ΡΆΤΟ Οσοιραία,, ρυδ- 

5611 γΘϑρϑινὰ πιοάιη) ΟΠ 511 ΠΟΝ 66 αἰ5 θυ ΠΠ 015 
πη ΡΟ ηΪ τ. ῬΑΓΘΥ ἀιι 6 η} γΘΡδ Ππιοῖ5., 41] αἴθ οο- 

Ἰ6511 Ππιηλῖπ6 ἀθοογαν, δὲ ποοίθιη ἰσηΐ5 γΔα ἰς 

ΟἸΆΓΘΙίδοΕ., α1| ΘΠ αγ] 5660 1}}} ΓΘ τ] 6. ΠΊΘΡ ΠΗ -- 
Ῥλ1ι5. ῬγθραΡαν ἢ, οονα ψοϑίγα θ θυ] βίροι. ἀρηϊ- 
[0 ὴ6 νυ ἔα Ε|5.,. ΘῈ Ἰπ ΘΠ ρα ἃ ἢ ΟἸιϑί 1α Ὁ νἸΓᾺ ΠῈ 

Ὑ ΘΒ ΠῚ,  δοϑί Π5. νῸ)]5 Ποποϑίθ ἀμ] γ 6, 

“αδίθητι5 [ὉΠ ε θα 15 1 50} 1 οἷα ν τὰ {1 πΠ 6 Θὰ ΠΟίΟυ τι 
510} 11Π|; ἃ([ ΘΧΒ1Π [ΔΤ ΟΠΘΙῚ Π] ΘΔ} ἴῃ εἴθ} ΠΟ ΠΝ Ϊ ηΪ, 

οἱ β]ονία, δὲ ΠΟΠΟΥ, ΠῖιπῸ δ 56 Προ ι;, δἰ ἴῃ βθθουϊα 

ΒΘ ΟΠ ]ΟΥ ΠῚ). ΑἸΠΘΠ, 

3. Ῥρα]π. 6, 1, ΕΓ 411,13. 

Ομ σορεζειγι ᾿οοῸ πιο πη {ῖς56, δα πη πὸ τϑρομὶ ἦ6- 

Ῥγο ρᾷ]ο ἁἸπιι5, πος πιοῆο - Ομΐρρμε χιιὶ ἐατνα ἰδηι- 

Ῥμδ δορείπειε ἰνανοίι" : οὐἱ σομπ] οἴ ΠῸΝ Ῥάχιπι 

ἴανεηι Βαβι] απα 111, διὰ τὸ ἔξω χεῖσθαι τοῦ ἑόδοματι- 

χοῦ τούτου χρόνου. 1 ὐ Πεὸ βιιηΐ, 181] ἴπ σοπίοχτιι 

χη αἰανίπιιιβ, “16 πὶ ΠΡ Οσιιπν ἈΠΕ ποτ αατη θαι. Α]1- 

4ιιαπίο ρΡοβὲ 9]. βοοιπηάιι5, τεῦ οἱ ἐπ οἰαγίίαίο. 

ΤΙΒΕΙ ΤΕΒΤΙΠΙ5. 

Ῥυΐιηδο ἰδ Ορνα, ν6] ροετι5. τπιπῖτι5, ΠΟήτι6 
Θηΐπι [5 ϑϑὲ οἱ ΠῸ5 ἀθίγρα μου αἰ π Γαΐθη., “ἃ ΠῚ 

ἃ σοπά τον 6. ΡΥΟΠΊΘΙΙΙ., ΟἸΙΠῚ ΒΘ" 56 51 ΠΟ. ΠΥ ἸΘῚ 
δάθγθίιν, πῈΠ] δ Πι15 ΔΙ Γιι ΠῚ ΘΠ ΠΟ ἃ ὰ ΟἹ - 
τἴσα}15., ἃ οττη ΟΊ ηἶὰ αι ἴῃ οὰ [δοΐα σιη!, που 

ἃ ἘΔΙΕῚ ομεγγὶ οτιγιῖδιι5. Αἰ πο5 [1 {το5. Νῖ55. δε ΟἿ" 

πα. ϑιαῦαν 611 ἐσεεε ἐπ ἐπεὶ Καοσιίαίεπι. ΤΑΡτὶ νοῖο- 

τῸ5 ἐπί ἰἰ φοπεϊὶ γαοϊϊίιαίεπι. ττι ἄτοοο, τὸ εὐπαράδε- 

"} 

ΠΟΘΙ’ 5ΘΓΠΊΟ (ἰἸ556 0111. ἘΠ Πόθο Ῥαϑϑῖπὶ αἰ νι ἄθη5, 
ΙΓ ΟΠ Ἰ ΔΤ ΠΊΔ Γ{1ΠῈ ΠῚ, γΘΘΡΘΥΠΙ ΠΑΠΊΠ116 [δε {1 πη 

Ῥ ΘΟ5 ΕΠ 11 ἃ ΠῚ Πη15 δια ἸτΟγ τα τη ; Πι1ΠῸ ἁτιτθ ΠῚ ἃ τηἶ τ -- 

οα]ὰ 5θοιιη41 ἀ16ὶ ρΡΟΡΘΡΆμηιι5. ΗΟ ἃιι6 ΠῚ ΘΟΠῚ - 

ΤΠΘΠΊΟΓΆΠ5. 7) ΠῸΠ ἴπ γΘου ἢ 5. ροίθπ ϊα σΟ]]ΟοῸ 

χτον. Ῥάμ]ο ροϑὲ δα π ψία μεν ϑιαςιοτεῖ, ()01]». 5οοιμι- 

ἀτι5 φιιΐ μεν διασίοηῖ, τϑοῖο. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΆΌΝ 8. ΒΆΒΙΠΙ ΜΑΘΝΙ- 

ἀπὸ ἀϊοιπιαν,, 564 ἰπ ΘΟ ρα δ σνατῖα ἀπο πὰ-  ἀηιίαπι, οἱ ἀηιίαπι. Ῥυὶπγο αι θη ΓΘ θυ ΘΠ 5.., 

ταν Π τον ροβϑιἰθὴ5 116 ΠΠ5 6 1 [ΔΟΠ τα θην, 15 
ΔΠΙΟΓΌΠῚ 5 ππ|ὴ ΟΡ  Ἶ 115 ᾿πϑρίγαντι, ΧΕ] ρΘυϑιια-- 

διοιε οἱ 

ῬϑΑ]πλτι5 ὙΘΪ βιανττἊαίθι ἀδιηοπβίνα 5, [ἴα ἀἴΟ}}: 

τ ιίοῖα {αιιοϊ τι τι οἰς ϑεγῦα {αν διιρθι" τ οἷ ογὶ 
πῖθο. Ἐν ἰταιιθ ιια πίτιπ ῬΟΘ51}} 116. [πϊτ, οὐσὰ 
νουθὰ ΠΟΙΪ πὶ σΟΙΠ ΠΟΥ ΠἴΟ5. γ ΘΒ ῸΒ5. 56 η5115 (6- 

Ἰδοϊατίοηθ γϑρονίμηιβ. [πὸ ΠΟΙ  παιμητι6 ἀἴθηὴ 

ἔδϑι πδηἴθι" ΟΟΟΕΨ ΤΙ ΏΙῚΙ5.. ΒΘ ΘΠ ΤΠ} ὙΘΙῚ ΠῚ Π]-- 
γδοι!α βρθοίατιγι. Ὑ ΡΠ ΠΊΘἢ. ΤΉ]Ϊ Π16. ἰαθ 6 

ΠΟῸΒ ΡοταΕ, αΐα τα} Ορ᾿ ἤ 65. ἸΠΟγΘ. διια πὴ 

ΤΠ Πα 11} ΨΊΟΓ ΓΑ ΠἴΘ5..,. Οἰ ΡΟ Πιδία πὶ πΠῸ5.. οἱ δέ - 

ΠΠΟΠΘΗΐ 9 τ ΠΑΡΡΑΓΠΟΠΘΗΙ ὈΓΟΡΟΒΙ ἴα πὶ Ὀρον τα θ 

5 νυ Πρ Δ Πλ115., Π6 αἰ πεἶτι5. ΘΧΊΡΆ Π ΠΤ" ἃ}} ΟΡ. 

Οὐ ι5. Ποὺ γοϑροπάθο, {τὰ μᾶ}5 πηοά σα [6 }-- 
Ρουΐβ [απονατα 1)60, ΠΟῚ 5011} ᾿ρ58 ΠΟ ΘΟ ρ ΟΡ, 
56 οἰὰπὶ πᾶσ 5. ἃ 60 ΟΡ Πα {π|} ἸΠΟΓΘΙΠ ΘΠ 5. 

Οπλμ65 ὁ ΘΠΐ ΠῚ γῸ5., 4π|ὸ ΟΟΟΠ ΔΓ ΟΠ ΠῚ 

5' ἢ] δι ρουἤιια» ἀπιθἔθυιι πε νϑυ ἰ θη} ὶ 

[ΠΕ ΕΤΕῚ 

οἰποιπι, Τλον Πτι5. Ομ ΠΙρΡΟἴΘ 5. ΟρΡΡΟΡ ΠΟ 50}}}1-- 

66. {τι 6 5 ΘΟ ΡΟΣ Ριι5 [ΟΡ ΕΓ ΘΠ 5. ΗΠ] 56116 

Ἰοτδὴν : πθο ΠΟῊ [Δου] αἴθ ἢ} ΠΟΘΟΙ 5. ρΟΡΆσο ἢ - 

415. δὶ Τὰ] ἢ ΠῸ5 5εθοα] αν} 15. ῬΥροποηάα 5ρὶ- 

Υἰτα]ὰ οΘβθαμητ5. Οἷο δὶ [ονβια πὶ [π᾿ ΘΒ ΠΠ 

νἰτα ,,. ΚΘ ΠΟΙ ΙΟΠΘ ΠῚ ῬΘΠ 6. ΠΘΒΓΟΥ ΠῚ ῬΘΟΙΡΟΡΘ 

ΟΠ ῬΟΓΙΘΙ 115. : {ἘΠπ|}0}5. ΤΠ] 5Ήθο.} 15... οὐ- 

Ῥίοβοβ. δῖπο ἀπ) ῖο {Πϑβαι 5. ΒΟΥ ΓΘ)". Οἰιὰ- 

ῬΙΟΡΙο. ΟΡΒΘΟΙῸ νῸ5. 5. τ|ἰς ΟΠ Π05. ΘΟΘ [ἈΠΟ ΠῸ5 

τ Πα πὰ85. 6 ν ΘΕ} 15. ΤΠ] ἢ ΕΠ 115. ΘΧο  ι ἀ11|5 ς οἱ 

ῬΘΠΙτι5. Πλ1]Π1 νῸ5. ἸπΐθσῸ5. ΡΟ ΡΘα 5. Νοήϊο 

Θαΐπὴ α]Ππππὶ σΟμγ ΠΟ τη} ΠΑΡΊΟΥ ρ ϑοβοη τὰ σοῦρὸ- 

ΔΆ ]Π15. Σ ΟἿΤΠῚ ΠΠΘΠ5. ΟἿΠΡῚ5 ᾿ΠΠΡ]] αἴ [ΟΡ ΘΒ 115. 

οὐρά παν ἢ ἈΡοθηίανο. 

ἃ. δι αἰαὶϊ 1) 6ει5 : Γϊαϊ Πα απιθη ἔτη; οἱ δἰ ψ 5 6- 

Ραγάπς ἱπίον αιαμι., οἱ ἀηπαπι. Τᾶθὶ αι οιη 
Ποβίουπο αἴ αὐ ἰνίμηιις νου θρθα ΠΟΙ ηὶ ἀἸΟΘ ἢ 1 

Εἴαι {ας ποάϊο, “αι βγπιαηιοτίταπ. ῬΊυ5. τὰ- 

πθη αϊ ἀλη) νἱἀθπίαν πὰ γὸ μι φοϑθητα. Νϑητ6 

Θηΐμ γ θυ ἴῃ πιο ρΡοοθρίο γϑιμλη51}, 5ο 
οατιδαὰ Ρ6} “τα ΠῚ ΠΕΣΟΡ ταν ΠΡ] ΘΠ ρυ ἄπ 11|0, 
ΡΘΥ τι5. ἀδοϊαγαίαν ; 14 δϑὲ, πὸ αϊνίάαξ ἐπίθν" 

τ ῬΑ]. 118, 105. 

ἃ ἘΜΖΙ οπεθς ἐπῖηι γος. ἈΠΈΖΟΙ ἄπο ΠΡΥῚ ογνεῖς 

ἐπίπι τ δ. Ν᾽ αἰσαΐαπη ᾿δοΙο ΠῸ πὶ του 1 Π| ΘΟ ΉΒΟΠΊ 5, 

οἷο. ἴασηοπ, αὐ ἀπο γον λιτὰ Ῥοϑὶ νοσοπὶ οπιεῖρο- 

δπς Βα ρΡ]θαταν, Ἰος τποήο : 7)ομιεῖζντις οπεπροίεης 

σηιονε νι, ορρον άπ δοἰϊίοθι εἴς. Νά πι 414 πος 

Ἰοοὸ εἴ ἴπ οὐ π5 οἱ ἴῃ Δῖ55. ἐθοϑθο γ6} σῶῦσο ἀρρᾶτγοῖ. 

» (ο}}ν. Ξοουπή 5 οὐ δείξει" αὐοθπίαία, 

«]άεπι οάοχ μεν αδιῖς δρίνζζι. 

ἃ ἙαΙ εἰ ἄϊιο ΜῖΞ5. αἰΐψιιο ορεγανίο. (10}}». Ξοοιη- 

[ν 

Γ Ξ 

αἰδοι θη τθϑ., {ποπηοο 1)θῖι5 ΔΙ] αι", ΠΟΒΕῸ - 

πὸ, ἃ δ8ὲ, ΠΟμΜΙΠΙΙΠῚ ΠΟ]... {|| ΡΥ] τι5. [Ἐ υ ΤῸ 

γοὶ [ὈΡΠΊΔ ΠῚ ΘΟΠΟΙρ μητι5. 116] ] 6 οι ς ἀθῖπθ δχ 
51] 6 5. ΘΟΠσ τὰ 5 δὲ ἔμ ]Π] ΓΘ 5. ἀπ  οα 4116 δσηὶ- 
Ποαιοηο5. ΘΟ ΠΠ ΘΠ 65 ΘΧ ΡΥ ΠΏ] Πλ1|5., δὲ. Ροϑὲ πο 

νη ἰδίου 5. νοσα! πιη οἰ Ποϊοντιπὶ σορὶταῖα τηληϊ[6- 
5 ΠΙ65.. ΡΘῚ “ 86 .}5 ΟΡΘΡΙ [ΠῚ 5. δ᾽ ἈΡΠΘαΪαΓ 50ν- 

π]Οἢἶ5. ΟΡ ΒΘ ηυ η}.,. ΡῈ] σα 115. 56 Πϑῖ μη. ΘΟ ΐο 

δοποθρίμμ. ΕΠ φαοιηοο ποῦ ᾿ΠβαΠ]} 6. ἀἸσθ πα 5 

δϑδῖ, {81 Ῥϑαμ [Ἀ] 1} 115 Οὔ Ο115. ̓ πἸσθνθ ΡΙΌΠιΠ- 

τἰας δὰ ὀχρίαπαπήα πιο οοσὶταί ; οι. πη 5 
Ῥἴταπη 511 ἀββϑρον, {πὰ νο] απίὰ5 ἀϊν᾽ πα, δἰ ρυῖον 

᾿πηρ  τι5. ΠἸΘ ἢ Εἰ5. ο]1ι5., Ψ ΘΡΡιιη δὲ 6] ὃ Οιοά 
ἴάδο ἴῃ βρθοῖθ παάαπὶ βου ριπνα Πασιιραν τ, ἃ 
οβίθηθγοῖ {υϊα πὸπ βο πηι ΠΠΘεὶ γ ὐῖΣ ονϑαῖιι-- 

ΓΔ}. 5641 οἴἴδη ἃ ἀἰάτιο σοοροιραπίθ ρου ίθοϊε. 

Ῥοϊοναΐ δπὶη} δου δχ ἱπίεο 6 Ομ} ῖ1ι5 Πἰσίο- 

γἴοι5.,. δ πιο γϑίευγο., {πὰ ἐὲ ργϊποῖρίο ζδεῖς 
7) δὶς οιδίπιπι., ἀθὶπθ ψθεῖε ἐπιοθπὶ, δὲ ρμοβίθα χ1γ- 

πιαπεδπΐμηι τὰ πὸ δαΐοιη ΠΘιιΠη Ταβθοπίθηι οἱ ἰοὸ- 

ἀαθηῖθη ν᾽ άθαιν ππάτισονδ, πὰ} 0 ΠῸ5 ᾿πιρθάϊθηβ 

[Ἄβοῖηο, {110 Πλΐ Πτιβ ν ΘΒ 1.115 “1η ἀ οἰ δά ι6 ρον ποι, 
δ σοπιθη ρ] ΟΠ 6 πὶ 6115 41] 651 ᾿με [Ὰ}0}}15. νὸ- 
πἰάητι5. (τι. ΘΗ ΠῚ [Δ ΡΟ 6 αιιαδῖ τὰ φαπε., δὲ 70- 

οαπά δ ρϑροιρι τη ταν, δὲ αἰ] 6 ἢ Εἰββί πὴ σο βουνὰ η- 
ταν. Νὰ “πιο Γιιη [Δ 01}}5 Πα] δ τι αἀθρῆϊο, δουῦιηὶ 

δῖπθ ἀπο [ἀπε ἀϊοσα ᾿Οββοϑϑῖο δδὲ,. Ῥυορίθνεα 

ΠῸΒ {ὐα Π}ΠΓ6 Π} ψΘῦδδ ΤᾺ ΟΠ 5 ΠΡ Ό5505.., ἃ Θχρο- 

γα πά απ αἰ ]σῖς ἘΠΊ ποπϊτιπ). ΕΠ σου νοοῖ [Ὁ ΤῸ 

ΒΘΙΠΠΟΠΘ. ΠΟ ΘΓ ΟΡι5. ἱποου ρου δῶρ ΠαΓΕ. 

οὐιπὶ ἢ ἀοβεματο σου Ἰἀ ΕΟ Πἶ5 ΘοΟρουλη ἴθι ἰα 6 Ὁ 

ΠΟῸΠ Ροβδοῖ, Ζ ΡΡ6 ΦυΊ]115 ΘΟ ΠΗ] ΠΟΥ τι ΠῚ 5οοίθίαϑ, 

ΟΧ ᾿ρϑὰ ροϊοϑβίαϊθ βιιρρθάϊαϊς. Νὰηι νὸχ ργορίοι 

δυι Πτππ} ΠΘΟΟββαἃ οδ ς δὲ δ ἴπι5. ΡΙΌΡ ΟΣ 

νούοπη. ΤΠ01 νϑρὸ ἢδὸ ἃν δϑὲ ,. πθὸ πσαα, Πδὸ 

ἈΠ} Ὸ5.,. Π6Ὸ ἴδοίι5. ἈΒΡΘΙΊΟΙ, ἃ 5θπβιιη ΟΔΡΙΕἰ5 

ῬΘΡΘΡΟΙΙ551 ΠῚ 5οηϊζ μη ρου ποθηήο., 10] πο 561- 
ΠῚ ΠΟΟΘΘΘΆΡΙΠ5 δὲ, 566 δχ ἴρϑὰ, πὲ ἴἴὰ ἀἸ θυ ΠῚ, 

σαν 1 πΠᾺ}} σοσιτατοπο ΠῚ ραν οΙραῖο γο απ αεῖ5. 
ΒΙΟΘΌ ΟΡ ΡΥΘΡ ΙΧ ΠΠ115.5 τα ΠΟ 5. πΟϑίνα σΟΠβιι- 

45 εοορεγαπίε. Ν᾽ οὐ θαμὰ Ῥσὸ γον ο,. οτπὶ ἄσφος. ]ὲ- 
δάξιγ, διά τινος συνεργοῦ. 

Ὁ ἘΔπῚ ἑπαϊοϊίσηιε ργοαιπιοιῖ. ΤΡ τοίογος. με)- 

«πιειὶ. 

ΓΈΛΜΙΠ δεν «δ ςεἱπατίονῖς εοορογαπίεπε Ἰαίεγε εἴς. Αι 

ΟΟἹΡ. βεοιπήτιβ οὐγε εἰεσεϊπαίο οὐ“ ταϊοπὶς ἰαίονε εἴς. 

[τὰ πὰς Ἰοσατῃ ἐππθπάατο σοπαῖὶ βιιπητις, αἴ, γἡοσο δοο- 

Ῥεναπίοπε νοϊοπῖα, ᾿τὸ αθοεϊπα ἰοτῖς ΒΟΥ ΡΞΟΥΊΠλτ5. οχ 

(0}}». Ξξεειιπάο, εδοεϊιαίίο οοπιζαἰοπῖς. 



ἘΠ ΒΤΑΤΗΙΛΑΝΑ ἹΝΤΕΚΡΕΒΕΤΑΆΤΙΟ ΗΕΧΑΞΕΝ. ἘΠῸὃᾷ0 ΠῚ 025 

δοιθὲ δὰ ἱπαυϊϑι Ποποιι ὙΠ] 15 6]}1|5. 6 {πιὸ 6ῖ- Δ μ]αεῖ. ΓΠΘΓΙΠλι5., ΠῸΠ ΡΥ ΙΓ ΒῚ ΠῚπΓ Ἰδοῦ ρᾶγε αὶ 
Πτ5., ῬυΠάδηἴου δὲ ορεπιο βοθηνα ἢ} πϑπηο αὶ 

ΘἸοαιυιι 0 15. ἀϑϑιΠΊ51. 
3... θεομιπο ἰοθὺ πιο πάτιη) σὲ, δὶ ἁἰϊι 

Ῥγδεῖον 14 πο ἱπίεῖο ἔαειπιμ εϑὲ οθ πιηι.,, ἢν πηὰ- 

πηθη ἴα πὶ [ἀ1Ὲ, πιο τἀπηθῃ οἵ Ἰρϑῖιηῖ ορο πὴ νὸ- 

οἰζαιαν : ὙῈ] δὶ σου ἐτιο 626}} βιπί, 4 ΕΑΔ ΠΊ πιὰ ΠῚ 
ῬἈΠΟσορ ὶ ἐδ οροῖο ἀϊβραξαπίθβ, [ο θΡ  ὈΙ]Ππι5 ὅ ἀο- 
4υΐοβοθπε Πἰπσιιὰθ. 515. {τπποα Πα5. ΘΧΡΟΠΟΙΟ. 
{πη πὶ εἰπι05 οθθ]05 6556 σοποθάδηξ. {{ππι Θηΐπὶ Β 
ἈΒΒΘΙΠ  Ο26]11Π}. Οὐα]π5. Πα τΓα ΠῚ ΠΉΪΠΪΠΡ ΡαΠ] 
Ἑοηβγπιαπξ, τι 5θοιι πε ιιπι γ 6] του εἴπη Δα Π]ο τε 
Εἰ, φιοῃίδπη,, ἱπαπιηΐ, [οἴα 626}} 5 Ὀ5ία πα. ἴπ 

τιΠἴτι5. ΟΟΠίΟΥΠΊΔΓΟΠ6. ΘΟΠΒιιΠιΐα δϑὲ. 51 Πα πη] "6 
ΠΆΙΏΠ]Π6 ἔδυτιπε ΘΟΡΡΙ5. 6556 ψϑρη}}6., σεῖο 

4 πη τι οἰ ΓΟυ ΠΡ τ π, «ποι ἀι8 ἴπ ρμυὶ- 

ΤῈ Ο6]ϊ ογθαιοπθ ργοίθοιε. , πἰμ}} ἢ γο! πὶ 
6556 δὰ βϑοιηδὶ! ν6] [θΡΕ] σομροβι οπθπι, 564 
μθο ἐϊοθπίθβ. πηδίθυϊα πη {πᾶ 81} ᾿ΠΘΘΗ Δ, 
φοπάϊεονὶ ορὶ παπεμν ΒΑ] Ἰ ἴα π.,. δχ ῥυῖηνα θαἰο-- ἃ 

ϑἰἴαϊθ βϑ θη ττπ τη ΘΠ δοῖα σοπίθχθηίθβ. ΝῸ5 

δαΐθηι τοσϑτπι5 ΟΥθοονρι. ΡΠ] ΟΒΟΡΠΟ5., ΠῸΠ 
δηΐθα “ ποϑίγα Γθργεμοπάθγο,, πᾶπὶ ἱπίθν 56 γὰ- 

Ἰθᾶπε ᾿ρϑὶ [ἜσποιῈ φοποου ἴδῃ. ΝΟΠ ΠΕ δ πἰπ 6Χ 
ἢΪ5 ἰπῇΠπΠΙ105 6556 σεοίος. Ἀϑϑογαηΐ,, δὲ πη πος ἴῃ - 

ΒΙΠΏΘΡΆΒΙΪ65 : Φπογι ΠῚ. “παηάο πιαϊθ ϑιιαδηι 
ῬτΟΙ ββί ΟΠ 6 ΠῚ ΒΡ ΟΓΑΥ ΘΓ ΠΣ ΔΟΥΟΓΟ5., ΡγΟΒαῖῖο- 
πῖθιι5 φα  ιιϑάαπ οχ πϑοπιδίγία5 πθοοϑϑιίαῖθ οο]- 
ἸΘΟΕΙΒ 75 ΓΈ Γ5ι15 ἃ[Πγ ΠΊα ΓΘ 56 ρι2Π1: 5, 60 «πος πὸ- 

ἴαγα ποθὴ [δγαϊ, αὐ ἰϊπἃ Θϑ  τιΠ} ῬΥΡΟΙΘ ΠΠΠΏ ἢ 

Θοπογανὶ ροϊμενῖε. ὁ 56 605 ἔπη Πηδ 5. ΠῸΒ ΓΊβτι 
ἰσηοβ. ἀἸοίμπηιϑ ; πηαχίπηθ συ ν᾽ άθηξιν 586 
4ποᾳπ6 ἴπ άπ Πδνὶ ρ τρίτα, ἀπὲ 6 ἀπ θ᾽ ἑαπάτιπι 
ΠΟΗ δὲ, ἐδ τε! τι πὸ σφ ογιιῃι., δὲ πος νἱ- 

νἱάα ογθαῖγῖχ Ομ πἰτι) νυἱγίιβ., ἴῃς ΘΟ π οθη- 

[ΤΠ ΘΠ Π6. δα ΓΡοου ; “πον [ΟΡ ΠΕ ΠΟ ΠῚ 
δὲ πιλρηϊ ἴπεμι, 5ἱ Πδὶ ροϊθηξαμ οοπίοιη- 

: ῷ (ὐονίπι. 43, 34. 

8. (ΟἹ. Ξεοιπάτι5 ἀοψείεσοογεηῖ. ες ἴξα τηι]το Ροϑὲ 
Ἰάεπι Οοάες ἐπ τεπέις σοη νυ πιατίοπε. ϑαθῖπ 46 μῖο 1}1ς 

ἴρβε ὐᾶοχ ἀπεῤεμι οἰ οιπιδον ρέει. 

»ΈΔΜΙΙ γεϊίψιϊ εςι. ΑἹ ποβίγιὶ ἱγεβ Νβϑ, γεϊχεῖ 

6556, 

ς όσοι ποσίγα ἐχ (Ο]Ὀ. ξεσιιπάο δι ϊηι5. 

ἃ Ἐ41Ὶ σεα εος ἰαπίο πιαβ ἰς "ἴσια. Ἀπ πὶ ἄπο ΠΡτῚ 

564] ε05 ἔμιπο πιαϑ ἐδ πιο5 γίσιε εἴς. ΑἸ φααπίο μοβὲ θα 
εἰ υἱνίαα ογεαίνα οπιπίμπει υἱγίμς. (91. Ξεοιυπᾶϊς 

βοοα πε 15 οὐτ5 εὐ αὶ οὐ δαΐγία οπιπίμπε υἱγέμα. Ὗ' εἴας 

Ἰυῖς ποβέεν εχ εὐ ψιοα υἱνίάα ον εαϊ ἴα εἰς, 564, οἱ 

γε ραπη ἰαΐεαν, γὸχ ψμοαὶ βουιρία εβὲ ἴπὶ ποβίγο μος 11- 

Ῥτὸ βεοιπαϊβ οαγ]5; 5ῖς ἴαπιοπι, οἰ Δα ϊία Ξἰξ δαὶ 

Ππχαι ΠΦΙΟΥ 5.5 {π| στην πὶ γδοῖα γαβα ΕΠ πα]-- 

τὰν, ΦαΙ υπάδπ ᾿πέθγάπτη γο δ ]οπῖθτι5. ᾿πέπιπιθ- 

5611. ΕΥΘῸ ΥἸ51}}}}15 ΘΟΥτΙ ΠῚ ΡΘΗ ἔτ15. ΡΓΟΡΟΒΙ ΕΟ οΘϑ, 

ἀδ ϑπιπιροίθ πεῖ ἐπ ρ 551: ΟΠ ἕατο σου απ ιμη. ΝΟ 5 
ἀιι [6 ΠῈ [ἀ Ππι τη Δ ὈΘαΠ.115 βθοιπο οροῖο ἐϊβογοάθ- 

γΘ: {πἴὰ δὲ του τιπι ργοἢἔθυητν : " Θα]5 Πα ῖϑϑί-- 
τηϊι5 Ῥάι]ι5. ΠῸΠ δϑὲ [γι αἴτ5 ἀβροσῖι. " ΝᾺΠΙ 

ῬϑδΙπηι5. ΠΟΠΉΪΠΔΠ5 Θ:Β ΟΡ οϑοἶο5., ἐπϊαμ ρ]- 

ΥἸΠΊΟΡΙἢ ΠΟ) 5. 510 161} 1πιθ!]θοῖιπν. Ναας ἴα πιοπ 

Δ ΙΓ ὈΠΠΟΡ ἰδία ἀπιϑθϑεῖο βορέθηη 1115 “ οὐ ῖθιι5 
νἱάδειν,, βθουπάϊιπ) {1105 ἔδυ ΥἹ βθρίθπη 5.6 }}85., 
ΘΟΠΒΟΏΔΠἾΘΙ 40 ΟΠΊΗΙ 15. ὈγΓοΡ Ἰοδηταν : 4105 

Θιίαπι γθοομάϊ[ο5 ἴῃ 56 αἴσιπε., Ἔχθρίο οαδάο- 

ΤἼΙΠῚ ΠΠῸ 5106} ἃ [Π1ΠῈ ΘΟΠῚ ΓΙ ἰ55ΟΓ, ΘΓ 605 οοπ- 

ἔγα "5 Δάν Θυ51}5. 56. τη [15 ἱπηρε 5ο5., δἰ δοιεία 

ΘΠ 5 ΤΑΊ ιι5 (ΘΠ ροΡ ἃ μἴθβ, ΘΟ ποθ πίπιηι {θη ληὶ 

δὲ Βδυ ΠΟΙ: τηϑῖοβ γοάήθγε ἀαἰοα σοπἢνιηδη!. 

Οἴμ]τι5 τοὶ ἀβϑθυ ον. , οἵπὶ ἤθη ἐϊοίονιιπι 5ιιὸ- 
ὙἼΠΠ} ῬΑ ΘΠ Θ ΘΟΙΠΠΉΙΠ15 56 Π5115 ἈΡΡΙΌΡΑΓΘ σοσδη- 

{π᾿ : πος ἐἰϊοιιπε 418 ΡῈῚ ψϑίθγθιη σοπϑαθει ϊ- 
ἀϊποιη ἢ ἐπίθπει δαυν θτι5., Ἔὐβα ΘΓΘρ τα πὶ 1ΠΠπ|π|, 

411 ΘΧ ῬΥΪπλα Πα Εν ΠΑ Γ6 ΓΕβΟ Πα, τισὶ φαοεϊἴα-- 
ΠΟ 5 Ορρἰδίαγιυ πη. ΔΕ Ὶ ΠῚ 56 Π5115 Ορϑιγά ες, δὲ- 
4πὸ ἰάθο πηΐπιιθ ΠΑΡ ΠΊΟΠἾΔ ΠῚ ῬΟϑβιμτ5. δτι- 

Θ0ΌΪ ΓΘ, 5σπξ 1π οἰβοῖπα [ΡΥ]. ἀϑϑιάτιῖϑ ἰσε-- 

Ρὲι5 Ορεραπεϊιπη., σοπεδιια ΠΘθθσοῖς διά ϊει5. 
γε ρη πὶ ᾿ὰ5. ΘΒ ΪΓΊΟΓΕ ΠῚ 5 πηδαἀἸξαΐα5. ἀϑίπιεϊαϑ 1|- 

115 ἐγδοῖαγθ Ῥυι Θπίθϑ5. , ΠῸ5. δ βϑυη ποῖ χο- 

ἀθαπηι5 ΕΟ] 6βῖδ. ῬΊδειπη δϑὲ 4116 ἃ ργα ε550-- 

τΡα5 ποϑίσὶϑ. , ΠΟῚ 6556 ἢᾶπο ϑδοιπεϊ ο9}} εγϑᾶ- 

{ΟΠ θη, 564 ρΡΊΟΥ 5 ΘΕ ΡΟβι Ποπϑπι. Π0ὲ δ ηἶ πὶ οδν- 

Ρεμπα δοῦρε Γεθ] 26} ἔδυ γόθ 6 [ἀΘ τι ΡΆ Πὴ 

Ἰιῖς σαγίοϑῖ τα. τα οθθὴ ἢ ἐρδ Ἰάϊς πορὶβ., ἀιὰ 

ππιπη]ποάςιθ σοηἰδοιιῃ) δἱὲ οἰ επιθπίϊηι. ΝῸ5 

ὐιῖθ πὴ ἀϊοίμητ5., 4π|ἃ 4 πη δὲ ποιηθη αἰϊιά, 

οἵ πιδῖι8 ρΡΡΓΟΡΡΙΙ5 δὲ ἴῃ δϑοιπάο,, αἰϊιά 6556 πὸ- 

3. ῬρϑαΊπι. 148, 4. 

οαάεπι τπᾶπιι, απ σεγέε ἀπε ηϊϑβίπηα. Ἐώτη τόσοπῃ δ - 

ἄἀεπάαπι σΘΠΚΌΪ Πλι15, 

ε ἘΔ σερίεπε ἐς οΥαἀϊπίνιις. Οοάοχ ποβίον εἰ 

(ΟἹ. βεοιιπά 5 σορέεπε εἰς οὐδένες, ατώςς, τῶν ἑπτὰ 
χύχλων. 

ΓΑμΠΖαΙ ἄπο 1001 ἐπίεπιῖς ααγίψις. ΑἸτὰς ἔπθτι- 

{ἰ αἰ ϊνας. ΑἸΔ ἢ βογίρϑὶξ ΒαβΊΠπ5, πα ἸΒίογρεοβ. 

τατε 4] 56 πίθμ ἴαπὶ Ὑεγθοσγιτὴ ΒΑ51111 πόθσα οσπρίοῖ, 

ἴρ505 [οπέες ὕσεεοος δάεαΐ σπαήεο. 

8 ΕΠ πιεαίίαίι5. Αἴ ποβίγὶ τὲς δῖ55. πιρεϊίαίας. 

ΒΈΜΗΙ ἐγααῖι.... χεῖα. Υ εἴετο5 ἀπὸ ΠΡ αἱ ἴῃ εοι- 

τοχάιι. 



ΘΟ Ὁ ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΔΙ 5. ΒΑΘ ΜΛΟΝΙ. 

ὀοοϑανίο, {Ππ4 ὅ φαο ρεΐπιο Ἀοαιηλ ὁ5ὲ οοο]τι. Δ ΠΠ}}.5 510 ΠΕ} ΟΥ ΔΘΙΘΩῚ ΟΥ̓ ἈΒΒΙΠΠῚ 5. ΘΓ ΘΟΠΟΙ ΘΕ 00 - 

μα οη5 πα παρα πὴ γΑΠΠἀἸΟΥ ΘΙ 5 {π85 θ᾿ Έθ5ΓΑ ΡΟ] τι5 

ΟΠ Πθτι5. {1 16} Ρ ὍΘΟΙ θυ" 8}. 
4. "Με αἰϊαὶε 7 οι - Εἰας βεηιαηιθηίηη,, δὲ 

εἰς αἰντάθης ἱπίοι" ἀφιίαηι . οἱ ἀηιαηι. Τοῖταν Δἢ- 

το τιὰ Π} ὙΔ ΠΙΟΘ ἢ. ΘΟΡΙΙΠῚ (1186. ΘΟ. Ἶρ [ἃ 5ι1π0 ἀιε1η.-- 

ΘΆΠΙΙΙ5 Σ ΘΧ ΘΙ Πλ1Π" Θὰ 5. {π|ὲ5. ΠΟ 15. ΟἰΠἸοϊο πὰ 
Ῥιιτδηιιι5. ἃ]ν ἃΠ115. ἸΠΠΡΓΌΡαγΘ. Βοἰδοι ἀπ π} ΠΔΠῚ-- 

4πὸ π05., ῬΙΟΡΟΠΘΗἴΟ5., 51] Βρ ΠΟ Γ 51 Π}}}6 Πα }06- 
ται ΠΡ ΠΊΘΠΤΙ ΘΟΥΡΙΙ5. 7, 5161 ὙἼ510 ᾿ρ58 [65 ΓΔ {{||", 

“ 4αοηιοο Πυϊτὰ 5 ἃ {τὰ 5 ΒΟ ΟΡ πι6 δα ᾿π[ουϊο- 
νὰ ἀο] νυ Ἰολ η5.. ΡΟΙΘΓα πη ΘΟ] ΟΠ ΟΒ᾽Γατ6 οτ ν α1 
ΠνπἸΔΙ6 Π1ὶ οΟη ἰδίου ἢ Οὐ] γοϑροη θηλι ἢ Οὐΐα 

ΠΟῊ Οὐ ΠἰμΟΪ5., σιιοαά ν᾽ ἀθειν ΠΟ]15 5150 1 ΟΊ 6 η- 
{ΠΡτι5 ᾿πιυ  ϑθοιι5 556. γα 1] 6, πος διϊαπη δὁχ- 

(ΥὙἸ Πβθοῖι5. ἴΠ ΒΡ] Γο0 51 }}1ΠΠ{π 41] Π 6} ΟΥ̓Θ {{π| 6556 

[Ὀγπιαίτ. Β᾽ αι! ἄδην ἰνΔΟΓΟΥ ΠῚ ΠΥ ΠΟ  ΘᾺ5 

ν᾽ ἀΘη}115. ΟΔΙ ΘΓ 5.. 1 ΓΘ ΥΡἾτι5 (6 1 561] ΡΟ τι Π 10 
ΒοΠομηαῖο ἈΠ υἸσαῖα 5... 1ἢ [Ἀ5110}15 ν6]Ὸ 5115. πᾶ- 

"δι θ᾿] Δ η ΕΘ π. Θ556 η} ΘΡΘσῸ 5106} πος ΠΟΡῚ5 οα-- 
Τυιηλ αι σ ΘΠ ΘΙ 6. ΠΔοΓ  ΠΙ65 06] ἁτιὰ ΠΟη Ρ05- 
51{1Π| ΘῈ ΡΟ ἸΟΥ ]τῖ5. Ραν 115 σο πα πον]. ἈΠ Γ τπππ πὴ 

651 πὶ ἀἸοαῖιν {180 παν 510 ΠΡ ΠΙΘ ΠῚ : οἱ οἷι- 

75 τοὶ σνατῖα., Ἰητογοθθυο δἰατιιτα οϑὲ ἀπ ι5. 50- 
Ἰθηλη6 ἰσῖταν ΒΟΥ 85 65 1Π Θατι515 ὙΊ Λα ᾿γῶ- 

5[ΔΠΕ]|]|0115.. πόθο ῬΡΟΓΘΥ ΓΘ, γ 6 τι 51 ἀϊοαιαν, " 120- 

γ)υΐγιιι 5 {1 τι αἸγιοτείτεσι πεθῖιι οἱ το βίην ἡιθιιηι. 

Ἐν 101 - ΤΕ ρὸ Πγηιανὶ σοἰηπας 67τι5. Ἐκ, 5.1, ατι- 

ἐαῖο διιηὶ ἵπ Πυηιατηθηίο ροίοπίϊ δι. τ᾿ 5- 

οὐ]αν 5. σα! θην. ἢν Πλ11Π} ΘΟΥΡιι5. ἀἸση!., Πιιαϑὶ 
φΟΠ οηϑβαιιη ; οἱ γϑίονιιην ατο δ ἀϊδεϊποιῖο- 

ΠΟΙ ΤΠ ΔΙ Πα Τ1οἱ ΟΡ ΟΥΪ5. ἱπα Ἰοαῖαν : ΑἸ πππ 6ϑὶ 

ΘΠΪΠῚ ΤΠ] Τουι : ΘΓ ἀἰπι αιιος ἱπίουνα!]ο- 

Α} ΟΥΟΠ χ᾿ταῖ6. ΘῈ 5151. 14 651, ἴῃ ἰ εἰ πιἀϊπθ., 

οἱ Ἰατπϊπὸ ἀἸδίθπϑιιηι. Οὐ ἁὐιθηι ΠΡ Πιιι πὴ δῖ, 

Οἵα] 511 “ αἰ} ΠΟΙ 1} 54 1115, ΘΕ} απ ] ἰὰ η} 0005- 
5 οι. 564 Βουηρεινα σΟΠβιιον Ππ|| σον θῖ5 φαοά 
651 να ]τάτιμη ΠΊμΪ5. οἱ 501 161π|πὶ ν οοαγΟ {ΠΡ πη  Π]6Π-- 

. ῬρΆ]η. 47, ὃ.---- 5 Ιδιάοσηῃ 74, ἃ. 

Ὁ ΒΖ ρηΐπιο χιιοα. Απταιὶ ἄπο ΠΡγὶ ψμοα μ»ὶ- 

το. 

"» ἘΦῚῸῚ οἱ ἄπο Μ95. 71 αϊαὶι Ποπιίπις. Αἴ (1. 

βροιηι5 772 αἰαῖ Ποῖ. 

ὁπ φμοηιοίο ἡ ιιοιιιαηι5. ἀιια δ. 6} αὐ ἱη78- 

γόνα. Ἀπιϊαὶ ἄπο 1 νὶ φιοηιοεῖο Ὑιί αλι5 ἀφιια, 56 ηι- 

Ῥεγψιε αὐ ἱπξενρίονα, ΑἸ. φιοπιοεῖο γ]μοιιτανι5 

ἀφιία, δοηι ρον ι αεἰ ἐπζδνίονα. 

ἀ ΒΑ εἰ οεϊεοξιιπι ορατῖς. Ν᾽ οἴουοβ ΠΥ εἰ δ) εὐγτ οὔτε 

ὁραιϊὶς. 

ε άπ ἐτο. (10. βοοιηιιβ σῖσις, 5ι[ατπι ἰδ πὶ 

Οοάοχ εογοίσίονθ, οἱ σοπίοηίαπι. Υ οου]α οἱ ἴῃ δα |5 

[ 

0 

θη 5016 1 5 υἷτι5. ἀρ 6 ]] αν νοολ] 0, οὐαὶ (ΠΟ: 

4 Ομὶ βιπιανῖς τοπ τναετίτη. ΒΡ ̓σϑὶ τὰ 4115. Θηϊτι ατι- 

ὙἸ ΠἸΘι . {πᾷ 5ρ᾽υἾτπ|5 σΟΠΟΘρίτι5 π΄ παι 1115 νἱὸ- 

ἰδ θυ τι6 ῬΓ ΟΡ αι5 δ οὐ 5οπα πὶ ΓΟΠ πα ]Θι.. 

ΠυΔ ΠΟΘ. ἰΟΠα ΓΙ ΟΠἶδ. ἀρ} 6} ας, {Ππ6. “ πιιπς 

4ποάιι6 ἀν] ΠΡ πηι π ΑἸ {τὰ Πν αἸ 551Ππ|ἃ Πα Γᾶ 5 

ΜΘ τα} Δ παχιὰ} Πα] ΟΠ ΟΠ ΘΠ 116 ΘΟ 5 ἰ5[6}6 : 

δὲ σοπίθη!α πη. νΟΟΪ5. Πα} 15 ΤΟράρα]0. 5Π50ΠΠῸ 1}, 

«αποπίδμι [6 ιν αι} σΟΠΜ 1" 1} ΘΠ Οη6 πὰ-- 

τἰν τατθηὶ οὐ  Ἶτπ" ΠΑ] 1556, ν 6] σου το ΠΟΥ] ὁ0- 

ἀσΌ]αΙΟ 51 2116} 6556. ΘΟΠΥΘΗΪ  ἘοβΕΠ 1] : ἅτ 

δ] αϑηο] ἁἰϊοιι! τατον δ, ἀπο ὃν αἰ πιδοπο 11-- 

4 ον 5 δυυ 51} Οὐ σΊπ 6, {1815 65} ἰὰρ 1415. παῖανα 

ΟΡ 5[}Π1Π|}.,. 46} [Θυ τη ΘΧ ΔΟ[ΠᾺΡΆΠΠῚ ἙσΟΠοΡΘΕο-- 

Π6 ΘΘΠΟΡΑΙ. Πα 015 νΟΙῸ απ] ρΡΌρυΐθ Πιοϊάδηι ρο5- 
5146} ρουϑριουτατθη), δὲ ἀπ 5θοι {τη} 5118 1 Πᾶπα- 

ΓΔΠῚ {ἸπΟ. 5 ΠΟΘΙ ΤΙΝ ̓ πν ἢ τιι55) Π6Ὸ Δ]1ου} 115 ρα ΓΡΘ α - 

πἶδ ἀὐιηἰχιοπο ἢ οράδιαϑ, πθὸ {πη τι5 ΕἸ πη 15 Π 1 α]1-- 

)5 ἤχτιβ οϑὲ, ΔΘ] 511}1115. Πα] ἴααν ἢ ΟΟ]ΟΡ ; 584 

μ11}}} δου ΘΟΠ ΘΡΓΘ ΠῸ5. [5 65: ΠΡ ΠΊΘΠΓ1Π|. 

Ῥιθυ]15. ΘΏΪΠῚ τυ θρὰ οἱ ἸΠ5] 0] ΘΠ [15 Θδὲ ΠΙΘΠΓΙΒ 

[Ἀ]6 πὶ σα ρονο 6 ΘΙ Θβ ]ι5 ΟΡ ποπθπ. 56 πὸ- 
4116 5ἱ οπηηΐα ἴπ ΟΠ ]λι5. διπ|, ἰὰ 6δῖ, 15 η15 ἴῃ 
ΤΟΡΓὰ , ΔΘ ἴῃ ἃητια, ἴῃ Ἀ}115 ἀ]1ὰ, ΠΘῸ {18 ΘΟΥ ΠῚ 

ΟἸΘπο Π ΤΟΥ ὙΠ} {{π|80 ΠΟΘΕΡῚ5 56 Π51}0115. 511} 1ΟΠππ ||» 
Ἐ1Π11 δοοία!ο. Ππαϊροῖτιν, ν 6] τηθαϊαγιι .. ν6] οοη-- 

ΤΡΑΥ ΛΊΠ) ΘΟΠΊ ΠΟΤ ΘΔ ΠΙΒΑΡΊΙΩῚ : ΟἿ ΠΟ ΘΠ ΠῚ 

ΡΟ Ιτρανὶ ἀ οἰ θθιητι5.. ΠΥ Δ ΠΊΘῊ {11}... τι} {1 Π111 ΘΧ 

51} 0] 1ΟἸ] 5. 6556, ἃπ απο ΟΧ οἶδ ῬΓΟΟΟΘβΙ 1 6556 

ῬΓΟΙΠΙ δουιι 1}... ΟἿ ΠῚ ΠῚ ΠΙΓΟδῖθ. ΠΟ Ἶ5. ΒουΙριγα 

Ῥγδοϊρίαι.,, ΒΙΠ}] 5θηδι] ΠΟδίΓΟ ΠΙΟΘΡ6 ΔΠΊΡΠΠι5 

{18 Π| ΘΟ ΠΟΘΘΘΈΠ Θὲ ορὶ πανὶ. Νοο ΠΠπ| ΠῸ5 ατιδ50 

ΡΥ γοαῦ, ΤΠ Ἰβοιιβϑιηι ; Ζα0 ροβίχιδηι. Το ι5 

Ρυώοθρὶ , ἀϊσθηϑ : 271αἱ γγπιαπιθη τίη, ΠΟΤ 51Π6 
ὙΠΟ Π6 5 δ ἤθοῖς Πἰδιουίοιϑ : ΕἸ γαοίιανι ὁδὶ 71:- 

πιαπιθηίηι. ΝΥ δηῖθ ἤθοῖς 7)6ῖι5. Πγπιαηιοπ-- 

τινι. ἘΠ Ἰτουιμη : Φίνίδιι Ποῖ. Δαβοι! θη Ἰεὶ- 

3. Ἰθιάσι 150, 1. --- ὁ Απιοβ. ἅ, 15. 

ἀοβιογαίαν, ΑἸ Φυδηο γο5ὲ γοίοτοβ ἅπιο ΠΠΡΓῚ οἱ οὐ πὶ 

αἰ ὁἼτι5 αἰϊοιϊπιοαϊ πιαίονῖα. ΑἸλαβ αὶ δ]δπιοαϊὶ αἰϊ- 

οὶ πιαϊονῖς. 

ΓΒ Μ55, ἄτι, ΑὉ πη ρυοϑϑὶ ΠΡτὶ γα αίτνς ΤΟ  ἀοπὶ 

οὐ γγεὶς αἰϊοι)ι5. Οὐχ ποῖον οἱ (010. βθοιπήτι5 

»ἱπιὶς αἰϊχιίνια, αταςς,, ταῖς διαφύσεσι. δ ῖπάς 

ΟΡ. βοοιυι τι “περ γ051}Ὸ δοηδιὶς 

ε Ταπ αὐ)ασεὶ Πιϊσίονίοις, ΑὉ ποβιυ] ἔγοὸ5. Ν55. αὐ- 

͵εοἰι. Ἡαυὰ Ἰοπρο 41 71 γαοίινι δε Κἐυπεαπιεπειιηε. 

Ἐπ ᾿τοσαπι. (0115. Ξοουπτ5 7: ἤαοίιανι ἐσὲ βυπιαπιοπ- 

ἐπὶ: παᾶπὶ οἱ ΟΣ ἴθειις ἰεπιαπιεπέϊιπι. 1ι τἰοστιπι 

(οἶοχ ποβίου αὖ τῃ σοπίοχίι, 



ἘΥΒΤΆΤΗΙΑΝΑ ἹΝΤΕΚΡΆΚΤΑΤΙΟ ΠΕΧΆΕ.. [18. 1Π1- 927 

τὰν ϑαγαϊ : δὲ {ΠΠεπϊ πο ηταν δα ν᾽ ἀοπάνπη οαθοῖ. Α βοῖιμη. οὐρὰ ἀἰβροπβαιοπθηὶ ἐδυγδϑένπι, 8εὰ 

Οιιῖϑ ἀιυίθηι ἔδ Π ΘΠ Γ}5 65ὲ., 4Ὰ πὶ 41 ΠΟ διι-- 

41 ἴτα ράϊαμι νοοϊ [γα πῖθ πὶ ΒΟυΙρίπ Δ} 2 ψν6] {15 

ΤᾺ ΠῚ οὐροις., πὶδὶ {αὶ ον] θπειι5. «οι ΠΙ ΘΠ 115 

᾿πϑινιιοίιβ,, β]ουίαπι ΤΩΙ ΘΠἾ ποη γοϑρθοῖαϊ ἢ ΕῚ 

αἰχῖε θδιιβ : αι βεπιαμιθηίμηι. Ηδο νοχ, ἀ6- 

ΒΕ ΠΑ Οἷα ἱπά σαὶ σατιβᾶτη. Οὐοά υΐθπι ΕἸΧΙ τ 

Ομῖα ἤδοῖς 1)διις {πὶ απεθτιίτεπ : ῬΘΥ ΓΘΟΙΠΟΠ]5 δϑὲ 
«δι ηοΠβίΡΆ[10. 

ὃ. Νὰπο ἴπ τ Ι Ζὰ 56 Π1Ὸ γϑυία ιν. ΚΕ οἱξ εἰϊ- 
ἱάθτις ἐπίον ἀηιίαπι εἰ ἀπταπι. Τη πιὰ ογδΐ, 

4αδηταμι ἀἀἔτν ᾿π|0ΠΠ|6]. ἃ πᾶγαιμι αἰ Ππ|5ῖ0., τιη-- 

ἀἴφιιθ ]Π θη εἴτι ἔθου ΠῚ 5 1ζὰ ἘΠ Ἀ]ΠΠΟΥ τη δἰ Τὰ πὴ 

Θ᾽ ΘὨΓΟΓΊΙΏῚ 5ἔατ05. ἔΘ ΡΠ ΠῸ5 νἹἀθυθίτ δχοο- 
ἄξιο; ργορίθυθο π᾿ 56 θη! τι5. ἀϊοϊ ταν ἀρ γ5- 
51:15. Οἰγοι πη δ ἴσ5θ. (6! ]πγθῖ. 56 πλ.] ΕΠ 1 5 
4υ]ἀθ πὶ ἈΠ ΑΓΙΙΠῚ Οδι 53) ρᾶτ}0 ᾿Π[θυτ5 Θχρο-- 

ΠΟΠΊ15. Ὑ ΘΓ ΠΠ6 Πης ΠᾺ]Π]115. ΠΟΝΙΓῚ1Π]., 564 πδο 

ξουιπὶ «πὶ ναϊάθ σπὲ δρπ 11, δὲς Δου Ι551}}6 
Ἰπέπθηϊοβ δα σου Ρ ΓΙ] 6 πὶ πᾶπο Πιιχδιηηιθ πὰ- 

Ταγὰπὶ., ορίπᾶπάο ν]θθ]Σ τορι μθπάθγθ., νὰ] 

" ΠΡΟΘΒΙ 11, νο] Πστηθη 115 4} πδά απ ΠαρΡΆ [10 - 
πὶ σοηϑ]απαΐὰ πο5. γΘΡΡθὰ ΡΓΟ[ΈΥΓΘ : ΠθῸ δχῖθοι 
ῬΓΟΑ ΓΟ Π 65. ΡΕΙ {1185 ΡΟΘΘΙΠΠΉ115. ἈΒΕΡΕΘΙ 6, ΒΡΘΓ 
αυϊά ἀφαάγιιπὶ {ΟΡ παΐανὰ Γππάδία. Ἐδ᾿ ΘΠ μη 
ΡΑΙΟΠ6 41|ἃ ἔδυ α } ἃ 1115 ΘΤΑΝ]ΟΥΘΠῚ ΠΥ ΠΙ 65. 

ἴῃ πηϑάϊα ομηπῖτπὶ πὰπο [γα α ΠῚ 6556 ῬΓΟΠιη- 
τἴαπε : {Π4 πὶ “ποάτι6 οϑ] θϑίθηι Δ] Δ ΠῚ, ΡΓΟΡΙΟν 
πδἰα 6 ΠῚ ἱπηρο τ πὶ 6}115., 5ΘΠΊΡΘΡ δ ᾿πηὰ ἰεη- 

ἀεπίθπι, δὲ ῬΥΓΟΡΙΟυ Φ 48} 16 Δ ΘΧ ΟΠΠΠΙ ρᾶγίδ 
ΘΟἸ]οςαἴδη!, ΠΘΟΘ556 δϑὲ 5ΌΡΟΥ ΟΥ̓ΡΘΘΠῚ [ΘΥΓΑΥΊΙΠῚ 
514 1] 16 ῬΘΡΠΠΔ ΠΟΘ. ΕΥσΟ ΔΠΙρΡΙα ΠΙΠῚΪ56. δγαΐ 
Δ4αΔΥα ΠαΙΕΡΆ., ἃ0 ΠΟΙ ΡΓῸ [θΥ 8 ἀἸΠΠΘΠ5Ι0Π6 
ΑἸΓαβὰ : 5ϑά σπηττο ᾿γσ τ15 1ΠΠ1π|5 ἀΠῚ ὈΙ ἔπ σαρο- 
γάθρας. τὰ 6χ ἱπίτϊο πη σ ἢ] ΠΟΘ Π5βίπητι5. ἀΡΕΪοχ 

ἔαῦαγα ῬΥΟΒΡ οἰ Π5., 56] 16 ΠΕ πὶ τ{Π|| 6} 6 Χ 
ῬυϊονπΣ αἰβροβιοπθ σοπϑιμεϊξ. Οὐδ οατιδὰ ἔπ 

Ἔσο, τὸ ἀατιδ5 ΘΠΟΡΠΉΪ 85 ΘΧ ΤΌ ΘΥΑΤΘῚ 1π [ΘΓ ἢ 

Οὐιοπίαπι ΠΘοθϑϑανῖα δϑῖ ΓΘθτις [5 15 Πὰ τ}. , ΠΟῚ 

. 200. 50, 37. 

4 ἘΔ εὲ (01Ρ. ῥυίπηιι μγορίεγεα ἱποιιδοιοἰ δ ιἱῖς 

εἰϊοϊειιν, ἄονο πος πηι ἀπο Ἰοψιο πα σοπογο. (0}}. 

βασι »»ρίεγοα ἐπ σεψιιογϊνιι5 εἰζοί{ιι". ἘΠ ιπιδεῖας 

ἜΧργοσϑπι, ὙΠ 1 1Π]Πὰπὶ ΒΆ51Π}1, διὰ τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς 

χατόπιν εἴο. 564 ἴαπι Ἰοπσα ἃ 5ςορο ἀρογγαυῖξ, αἱ Ἰοη- 

δἴιι5 ἀρουταυ! ποη Ῥοϑϑῖξ. ΙΝ πὶ Πτεο γοτρὰ ἴτὰ τε αϊτα 

οὁρονίπεγαϊ : Ῥγορίενεα ἴπ σιιρεγίογίνιις αζοίζιιν αὖγ'5- 

σι εἴς. Νεχας σνότο πος Ἰο ιεπα! βοηιι5, ἐν τοῖς χα- 

τόπιν, Ἐπιπίατῃΐο 5011, 564 εἰ 1115 βου! ρίοτγιθιις ρογὶ15- 

5: πῖ5 ἜΤ  ΠΩ͂Ι σαῖιβα αι εξ οσοδβῖο. 

»ΈΛΙΕ ἱπιροσειδιϊα, [15 πιεηι ϊσψιδ φειϊβιιδέϊαπι πιαν- 

τον. 1. 

Β 

εἰἴαπη δ ρου [δοοπϑηι οἰποίοντιπι. ἘΘΠΪΠῚ ὈγῸ- 
Υἰϑϑί πᾶ 5, 56 Πρ πᾶ 116 [ὈγῈ ΠΕ ΟΙΠΠΙἃ, δὶ πιᾶχῖ- 

μλἷ5. 6. ΡΥΪΠοΙ ρα! θιι5. δἰθιμθη εἶθ. Αἰ ἢ ΤΩ Πὶ5 

658561, ἥτι5 ψα! ἀθηὶ σοπίγαγία 5: δ πηθ τ, αἴ ἃ]- 

του παρ 5 5 α πῖαρ ἀθνονατουϊα 5ΟἸ ΠῚ115 6556. 15 η5 
ΘΠΐπὰ σΟΠϑυηΪξ ἈΠΙΙΔ ΠῚ, 4 π 0. νἱγίπτθ ργρθοε]- 

1, ἀ4πιὰ νθ ΡΟ, οὐη ἀπ πάν ΘΡῚΓ, ΘΧ ΤΠ σα ΕἸ Θ ΠῚ, 
Ἐγαΐ ἜῦρῸ ΠΘΟΘΒΒΆΓΠΙΠῚ , ΠΘΉ 6 σοποονήαγο ᾿πίρν 

86 νην Πὲρο δἰ οπιθηῖα,, πθο ἱπίθογα “ῬΘΠΪ 5 
ἀοἰδοῖομθ Αἰ θυ ῖπ5., ῬΓΌΘΌΡΘΓΘ ΘΔ τΙ58 ΠῚ) 5010 15 

ΓΟΓΙΙΠῚ ΟἸΠΠἰτπ. Ἰάθοηιθ. 51 ΠΟ] ΘΠ ΘΠ). τι θ 6. - 
Παΐου πη ΠῚ γΘροϑαῖῖ ΠιιΠΠΟΥ 5 ΘΟΡ ΙΔ ΠῚ 5, τ ρΓ:6-- 

5ΟΡΙρίο5 510] ἔδυ ΠΉ]ΠῸ5 ΠΟῚ Θχοθάθῃβ, ἰσηθε Ρ05-- 

56: δἀδοῖτδῃ γθϑίβίθγθ. Π δ ῖι5. ΘΠ Ὶ ΠῚ {1 Ομληΐα 58} 

Ῥοπάθυδεοπῖς. δὲ ΠΙΘΠβιιγΓ85. ΟΥΑΙ ΠΔΠΠΟΠ6. σομβεῖ-- 
ταῖε ; "Οτεὶ εἰϊαπι σι ἔκ ἐπεδτίπετηι τυλετη ΕΥα ἐ(5 5ιεπί, 

[656 70}: πονϑγαΐ Ζιδπίο ἔθη ροΥ 6 τὰ ἴῃ Οὐ 

ΤΘΥΓΑΓ ἢ ΡΟ Άπογα ἀθρενεῖ, εἴ ναὶ αιιδηίαῃι 
1511 Αἰ ΠΙΆ τη ῬΓΘΘρΡΑΡ γί. Ηδθο δϑὲ ΔΙΑΤῚ 
ται. ϑϑθοιπ πα) ογθα γα πη. Ὑ ΘΓ ΠῚ Δ ΠΊΘ ἢ 5115 
᾿σπῖ5 “Δ 1 ΠΘΟΘΒΒΑΥΙτ15 511 ΓΘ 115 ΠιιΠ] Δ Π15., 4115 

ἰτὰ υἰνθπαϊ ρϑπῖειι5 Ἔχ ρθὺ8 Πα θθέαν , τ πΠθο πῸπ 
ΔΘ Πἰδὶ ἐχ ἢ ἀοοίγῖπδο [ΡΠ π6 σοσ πόνοι 9 

Ναμη. ΠΟΙ 5011ΠῚ 685 ἈΓ65., Π1|5 νἱΐθ ΠπΠηΔ Π85 

δ 5 θη Ἴ065 5 πηΐ. Πα Πσθῃΐ 1515 ΔΈΧΠΠ]Ο., 5οά 

ΔΥΒΟΓιιπῚ δια ΠῚ ΤΟΥ ΠΉΠΔΠῸ., [ρπισ ΠῚ π|6 τηὰ-- 
ταν τὰ5.,. οἵ ἈΠΙ ΠΑ] 0 πὴ ἴδ πὶ [ΘΓΡΘΘ ἐν ΠΠ1ΠῚ 5 “Δ ΠῚ 
ΠΙΔΡΊΠΟΙῚΙ ΠῚ ΠΑΕν ἕα5. Πεήτ6. ΡΥ ΠΟΙρΡΙΟ Ργοοσ65- 

ϑἰϑϑϑῖ, Ποάι6 ΡΘΓ ὈγαΡΘΣ [πὶ [ΘΠ ρΟγὰ , 51 σα ]ο 5 

Ῥεποῆοειϊαπι ἀεἰαϊδδθῖ. Ααδγαση “πο τπ|6 ἈΡπη- 
ἀαπεῖα να] άθ ἔμ] πϑοθϑϑαυῖα ; τὶζ ἸΠΟΘΘϑα ΠΟ Ρ, 

δἰ δἴπθ ἱπιθγ τη 55 0Π6 5. Ρᾶϑ[ΠῈ 510] 46 ἢ15 ἰσηΐβ 

Αἰναπογοῖ. 
6. Ιπέποιὸ ἀθηΐχιθ αἰ] Πσ ΘΠ π|5 οὐ θα γᾶ μη ; δὲ 

ἱπνθπῖθ5 γἱπὶ [θυυ ΟΣ 5. ΘΟ ΠΟΙΪ5. Π1ι86. ΟΥ̓ πέμν δὲ 

οσοϊάαπε, ροΐθπίθν ΠθοΡουΘ ΡΡΟρίθγθα [θυ 5 ἃ τι: 

ἸΔΓρ σι πδθ δι Πΐ ΤΠ τι526. 7 Ὁ] ΓΔ 116 ΠιιαΓῚ ν ἀθ ΠΕ 
5 Π  ΘΧΊθ 586, 4π|86 οἵ Γππάτιπη [6]}}1}15 δ τ πσπιηΐ: 

γαἰϊοπὶ σοπς ἱμιϊπατιῖς. (01. Ξεσπτ5 τοὶ ἐπιροςοῖνι- 

ἰΐα υεἱ ἰ5πιεπεϊς φιϊβιισάαπι παγγαίοπὲ σοπαἐμεῖπα- 

κα, νουθοβῖιβ φυϊάοπι, 5εα 1ἴὰ ἔαπιοπ, τ ἐχρυϊπιαΐαν 

αἴσαπηιο {Ππ4, ἢ πλασματώδη. Μοχ 61 ψιας ρόδες 

σπῖς. ΤΓΑΛΌΓΤΊ νεΐεγοϑ ροσϑίσεμς. 

« ἘΝ ρμεπέκις εἰ εβεοιίοπεπι. ἸΝοβιγι ἔτος Νῖ55. ἐε- 

“7εειίοπε. 

ἃ Απεφαὶ ἄπο ΠΡΥῚ οἰ ἐα1| εα ἀοοίμσπε ἐρααϊεῖο- 

πὸ. (15. βεοιπάιϊς ες ἐοοίγιπα εἰ γαΐϊΐοπε. ϑιαϊιτα 

εἀϊὶ κα αγίες. Νεῖετεβ ἄπο Π|Ρτὶ ἐ αγίες. 

3 
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τἰπτϊο διϊαιη [Ὁ Π|]}0115 ΘῈ ραιτοῖς. Ἰασσῖον οορὶὰ τηᾶ- 
ΔΠΑῚ 5 ρρ αι, Ρ οἰ ρ᾽τοβάιιθ ΤΟΥ ΘΠ ΤΠ 11ΠῚ 

ἃ ρα Γοιι55). α1 τ] 0} [η Π}1{15 ἂς ἀἰν ουϑῖ5. ν᾽ θ]]οοὶ 

Πουτοὶβ σΘοπθυριιν, Τα τι ἃ] ΟΥ̓ ΘΠ Εἰ5. ῬάΓΠΠ]Ρῖ15 

ΒΘ ν Πἰ5 ΡΡΟσυ τιν Τηάτι5 ἤπιν 5, οπγπίτιηι νἱὸ-- 

ἸΘπεῖον {Ππ|Θη ΤΟΥ ΠῚ; 5101 5ΡΘΟΙΪΑΤ διιπὶ 1. 4] 

5 {πππὶ ΟΥ̓ 5. «δου ρβου δ ΤΟγγάνιι πη. [)6 πηθυ 1 Π15 

ἀὐιθιη Ἰοοῖὶς Βασίντιβ Πα: δὲ ΟΠ οαβρὶβ., οἱ Αγὰ- 

ΧΟ5., ΘΧ 41ὸ Τὰ Παΐβ.. ἀθΥ τ ρετι5 1 πη Μερο οΔὴ} {γ8 -- 

51 ρα!ιιάομη. Ρ]ιΙαϑῖθ. ἁὐπτοπὶ 6 (λιιοα5115. οχὶς 
ΤΠ ΠΤ 115... δὲ πηι γα 1165. 41 (6 "ἢ γορϊοηὶ- 

Ῥι5. ἁτοίοὶς δὰ Ἐπιχίπαια [δου πῖσι" Ροπίππι. ΑΒ 

Οὐοοἰἀθπιῖ5 ν6γῸ οἰ πη 115. δεν ᾽5. 58} ΡΎγΘ Πρ 

γΟΡΠΟΘ Τανίοϑιιβ, ἀἰ π|6 1516 1, ΠΟΙ Γ ΠῚ} τι Π15. 1Π 

δχιθυϊονα πτηνὰ «ἰδοῦ 5 Αἰ τον ν ΘΠ] 6 Π5 Ρ 6} Εἰὶ- 
Όραπι., αἰρογίταν ἴῃ ΡΟπίιη}. Εὸ5 ἁπιτθη 41 

ΠΘΟΘ556 δ᾽ ΘΠΠΠΠΘΡ ΓΘ. 41 46. ἈΙΡΠ 615 50 ν {Π|2 
1πΊθυ ἸΟΥ 5. ΠΟ ΠΤ Πῖι5. Οὐ πα πιτ) 3" Οπονῖιπὶ δϑὲ ἈΠο- 

ἀἀπιι5.5, {{| οὐ ΘΠ] ΡΠ] ῖι5 ἃΠ1Π|5 πᾶν ἰσΆ Π1]}0115 Ππιν 115, 
Οα]αΐαβ. οἱ Π ΒρΟυΟ5., (του τ1ι6. Θ ΘΠ ἴθι , 

Π}1] τὰ 5 4116 {{Π|{1Π1Ὰ5 Ὀ ΘΟ ΓΟ ἼΘἢ5. ΠΑΓΟΠ 65... ρ στο 

ΠΣ ἰβοθιιν οσοϊάιϊιο. Ναμη ΘΟΡΠῚ {111 ΘΧ ΘΙ ΡΟΡΊΟΡ 

π]Θυ 416 ρὸν ΑλΠ]ορίαμη ἀθϑοοπάπιπε,, [ἃ θϑι, 

ΦΤασο5. οἱ ΝΙΊβιι5.. δἵ Οὐ δηιθαβ, οἱ ΝΊ]τι5... ἈΠ1| 1 

ἸΟΘ γι} ΠΑΡῸ ᾿π|{π||πῈ. 4Π1}1 1Ὲ ΟἸΤΟΥΊΟ ἢ ἰδ γν]- 

ναπίϊ Οοθαητιηὴ ; ΠἸσ6Ὶ ΝΊΠ5. ΠΟῊ 511 ΠῚ ΠῚ}1ι5 

ΘΟ ΡΑΓ Πα τι5.. ἀαρΡ6. 4αὶ πο γΘ ᾿ Θ᾽ ρὶ,, ἴθιη- 
Ροῦδ αἰ ιβι15 ὅσ Εν Ὸ 5. [ΟΡ ΓΔ ΠῚ δα  Π 6 ΘΟΠΒΙΙΘΥ 

ΜΕρνυριίίαμν. [τὰ τη Π] Ρὰγ5. Πα 11} 15... Δα τι 5 
τοῖα γορίθία θϑῦ, ΠῸΠ ΤΉΪΠτ|5. ΠΙΙΟ ΠΡ 115. ΘΟ Γοὶ5 

ΟἸγοιπηϑορία,, Ζιαπη. ΗΜ Π 115 ἰργ σαῖα., ΡΡΟΡΙΟν 

᾿πο ΓᾺ ὈΠΠ6ηὰ σα ρὶοπ ἢ ΟΠ ἸτΟΥ 5. {πὶ τορισπα- 

{ὙῚ οΘ σα] ΟΣ ΠαΓ ΡᾺ ΠῚ, αἰ Θ5561 δα {Πο]Θη5, οὐ ϊ- 

παν τ. ΤὴΡῚΕ ἀπ 6 [ΘΠ 115 410 15 15 οποία του- 

ΓΟ ΡΙς 4 αἰ τοϑίαταν ᾿ϑαϊαθ, Ἰο θ η5. ἃ] ΟΠ. 1} 

Τλομλΐπιιηὴ Τλθιιηι : ᾿Θμὶ αϊοὶς αὐγ550, θἰδείρανε- 

γί 5, δὲ οἠιτῖα Πιιπιῖπα {μα 5σἴσοαϑο. Τ)οϑρθοία ορθῸ 

βαριθητὶα ΘΘΟΌΪΑΡῚ,, ΓΘΟΙ͂ΡΟ πὰ ΠΟΙ 5ΟΙΙΠῚ ΠηΔο]- 

ἴδ πὴ γ υ τα 115. : Π11}158. υ! θη [οι ἴθ ΡΠ ὰ- 

Ἰθυῖθ ΘΧου Πα, 501 ΘΠ 186. ὙΘΡῸ ΓΆΠΟΠΟ ρΟΙἸ551-- 

ΠΏ 111. 

«52. 1; 97- 

ἉΔΠΠ οἰ εἰ παιητον, Οοὗοχ ποβίον οἵ (]}. ς6- 

ἐρ β Οὐ 4115 οἰ διε, τε Πεαιτη10}" οἴο. ορίπιο, [πὶ ασαοο, ὃ 

τοῦ. 

» ῈἜΔΠΙ 46 τορὶοηῖθιις 7 γασῖς : ἀπὸ νὸχ {14 5ἰδὶ 

γο], π Μορϑβιβ ΄υϊάοπι αὐ Οφάἴριις ἀἰντπατγῖι. (0}}». 

Ῥυΐπιιβ 6 γοϑιοπίδιις “ΓΤ νοσεῖς, στοῦ οἸατῖιβ. ΑἸΤΟΣ 

(91. ἐἜ γοφιοηίδθιι5 αὐοίοῖδ : Φὰπη βοτιρίιπγατη νὸ- 

ΤᾺΠῚ 6586. οἵ 5 πσογάπι, οοηβίαί οχ (υϑοοὶβ 1Π|Ξ, ἀπὸ τῶν 

αρχτῶῶν. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

ν 

5. ΒΑΒΊΠΙ ΜΑΘΝΙ- 

7. Ριορίοια : δἴαΐ βιηιαηιθη πιπὶ ἐπ πιοίϊο 

ἀψιδ., οἱ οἵΐ εἰϊνίάοτις ἔπιον αηπαπι, οἰ ἀφιιαηι. 

ΤΙΧΊηλτι5 αι 5 σα σας ἀρρΟ!]ΔΕ10 ἢν πη 6 ΗΠ : 
ἃ 65, ΠῸῚ ἀπγὰμ (ΟΥ ΓΘ 116. ΠΔΓΠΠ Ἅ1.7. 41|88 

[ἉΠΟΙ ΪΠ 6 ΔΙ! τι0 διιβιθητατια" δὲ Ροπάθνθ, ΝΑΙ 

Π.Δ]10 ΡΓΟΡΥΙτ5. 6] αβηη 0 1 νοσαθε] πὶ ἔθυτὰ π|6- 

ΥἸΠ| 5561 : 5661 ῬΓΟΡΙΘΙ 5151 ΠΕ Δ ΠῚ 51 ΘΙ ἸΟΥΙΙΠῚ., 

1185 511} 115. Θὲ γαγὰ δϑῖ, Πα]  τι6 50 Π51 ΘΟΙΉρΓῸ- 

ΠΘΠ51}01}15. Πα τιν, ΠΡ] ΠῚ ΠΤ} ΠΕ ΠΟΙΡΑΥΙ, 

ΘΟΠῚ ΡΥ ΆΓΟΠΘ 5016 6 ΘΟΥΡΟΥΙ ΠῚ. [ΘΥΙΟΥΊΙΠῚ , {τ|ᾶ 

Π6ο νϑδιι πθο ἰδοίτι να θη 115. αἰτπσϑνο. ΕΠ δίπλα} 

οορίτα Ἰοοῖιη (πιθηι ἃ Π|, 411 Ἰβοθυ 1 ΠυὰΠΠΟΓΘῊῚ, 

Οὔ] τι5 ρα ΘΠ} ἔθ Π τι] ΟΥ ΘΠ] 5106 15 δια ΕΠ] ΟΠ 115 46- 
ῬυΙαν", ΟΡ 55! ΟΡ ΘΠ. ΨΘΙῸ ΠΟΘ ΔΙ] 116 ΤΙ ΘΡΊΟΥ 1- 

θιι5 ἀδϑιϊπανις, αὐ 1Π|ὰ {τις δχ Ἰπτῖο [ἀοίὰ οδὲ 

[ΘΠ ΡΟΓΆΛΟ ΡΘΙΙΠΆΠΟΙΘΙ.,. ΔΠισιιη. θαι] {ΠῚ 

“μὴπατοπθ οοπίθοία, 564. τὰ «αϊάθμμ. Πα ιιονὶβ 
ΔΕ ΡΠ Πα ἰπὶ ΠΟ Ἰβονθ 15... δή 5 Π]15. ἀι 16 Π} Ὑ 1) 

ΠΟῚ ΓΟΒρΘοίαβ., (1106 1 δαί ατι5 Πα δαί ἴῃ νἶβιι, 

Δα} 1 {π| 1 Π 6 Δ [ΠῚ 6 ἢ Δ ΠΆΡα τη. να]θῖ ΘΧ ρο πάνυ. 

ΘΘΠΊρΡο ΘΠΪην {γα Π δ 56 5η}] δ ῖα5. τιπεἰὰ5., ἴπ 

τηοάτιην. πιϑἀϊοατουῖς οι 160... ΓΔΟ]Θτι6 ἐοη- 

51} Θὰ5 ΘΧΘΙΊΡ]ΟῸ ΠπΠ}} 15 Πσθυ ΠᾺ}15... ποι] μεν 

“ἈρΡΡροβι [ΠῚ 5! πὶ ἰὰ πῃ 5. ΟἸδιι πῖοχ ρενῸ- 

αἴ. “ΖἜ1Π ιν ἀυίθηι ({τ|15 ἀπ} 16. Πα πη πηθιιτ ο556., 

ἀἴάπιθ του γι πιπ 3 Οὐοα Ηἰδὶ δἴατιι 5. 510] ἃ ογθαῖο- 

τ Ππ]]}115. [ΓΟ παρ θειι, [0116 οὐποία σοπϑιιπη6- 

ΓΘῚ : τι ΓῸ5 ΡΡΌΠΙ ΠΟΥ , πΓ ΠῸΠ τΟΓα5 Πτμηον {|| 

ΤΟ Ρτι5 αἰ νυ ϑῚ5. ̓ Π5ΘΡΓΠ5. δὶ, σα] 6 5015 νου τ 

ἀνοβοθγοῖ. Ὁ] μος οο θβιῖὶβ [αοία δϑὲ ἁήπὰ ἰοοο 

56 Ἴον 6 ΘΟ ]θοἴὰ , ππᾺ η} ρα] 65... δὲ ἤν], Ρο- 

Ἰασιιβ τ 5. ΣΘ ΠΕ} 115. (16. 56 νὰ} Ο Ρι5 ΘΧ Βα πε, 
τι ΠΟ ΡΟΣ ΦΊ ΠΘΡΘι5 ΟΠ] Πα {185 5] οἴα ϑιιη ὲ 

ΘΟΠΠασναγοῖ, 51 ἀα θη 5016} 4 οήτιθ νἱἀθηλιιβ., 
δὐϑίατο βίασ μα Ἰθν!ουὰ ὈΡΟΥ Ἰ55 1110 [6 ΠῚ ΡΟ. 5 5ράΠῸ 

γΘΡΘη 6 5σοανο. {Π0Ὶ οὐσῸ δὲ πὰ 11 " Πριηοη-- 
δ θη. ΠΟΙΪ5. σα 11. ΤῸ πη π 6. οὐ] αι Ροιοδὲ 

6556. (ὑπ [ἘΡν ΟΥ 5015 θυ ρθηϑὰ «δ δοθυὶ ἢ Τῖσοὶ 
ποο ΘΑ] ἄτι} 5016 ἀἸοδηΣ 6556 : [Δ ητα 1Π15. 5ιι0- 

Ρθάϊται ἴῃ Ἰοχιιθηάο [οι] τὰ5. 11 σοηϑ ἀθύαίο 10 

{ΓΟ 1] ἀσοπτηθπῖο , τ Ριι5 Θν θη 5ϑὶ ηῖβ ἃ ἀν ϑυβαη- 

ο Ἐ41Π εἰ Μ95. ἐω δε, 7565 εἰ Πῖίδιισ, σπα]ο, Οπὸ 

Ἰοσο οὐγάββο ἈΥΙΓΓΟΥ πὸ ΠΡ τατος, βοά Εππιπία Ππἴπ πὶ 

Ἰρϑαπα : 4] οτιπὶ ἴῃ ΘΧΘΠΊΡ] ΑΙ] ἅταοο ὅτε Αἰγὼν ἴπτνο- 
τϊδδοῦ ἱπορίς 50]]α] απ τε σοοὶ Αἰγὼν σοπ]ηχῖϊ, 516- 

416 ὃχ 115. ἀππαθιῖ5 Ὑ ΟΠ ιι5 ΘΠ δοῖ Ὁ πιπαση, Τεαιγὼν, ππ- 

ἦε ποῦ ππΐσιπι, 5ὶ 14 ποηλδῃ Ἰα πὸ το θη5, βου ρου! 

7Ζα5ε5. 

ἃ ἽΝ ΟΒΙΓῚ ἴγ5 Νῖ55, πεϊιμαΐίοπο σοπζδοεία. 

ὁ ἘΠῚ ορροσίίαπι, ΤΑΡΥῚ γεΐοιος αρροσίζαπι. 



ἘΓΠΒΤΑΥΎΠΙΑΝΑ ἹΝΤΕΒΡΠΝΠΕΤΑΤΙΟ ΠΕΧΑΈΒΙ. ΠᾺΡ Τ᾿ 020 

ταν. Οποπΐαπη, ἰπα αι ΠΣ, σα πα Πἀτι5 ΘΟ]0 1 6715 6δὲ, Δ ΟΡ ΕΠ] 115 ΟσουιΡ ρθη}. (δ τι} ἀτι 6} ἃ ΘΘΡΏΘΠῈΪῸ 

οἵ ποῃ Ὑὰ ρθι5... ἃὰ Ὁ Ῥαπίσθιιβ Πα] θα", Ὁ ᾿0Ὸ 

ΠῸΠ ᾿σΠθιι ΠῚ 5016ΠῚ 6558 σΟη ΓΘ Πάπιπί. ΟΔ]ΟΓΘΙῚ ἃιι- 

6 πὰ (δυιπὶ οχ ἢ ἀϑρου ον 6115. ΟἸ ΓΟ ΠῚ ΘΥΘΙῸΠ6 

ΡΙΟσράθνθ., πος νἱάο]ϊοθὶ ἀγσιιπ]Θ ΠΙΆ Π 65... ὃ 

ἈϑϑΟΡ Π 5016 πὶ πἰΠ}}] Ἔχ ροπάθνε ἀθ πιιπιογθ. 564 
680., δια Πηϑὶ ΠῸΠ ὙΘΥΌΠῚ 511 {πο ΟΠ] ΟἸ πιρ, ΠῸῚ 

ΓΘίπ τα 00 56  ΠΙΟΠΘῊῚ 5, τ ροῖθ τ Ϊ 1 ἃ σε θυ] ἀπ ίθιη. 

ΤΙ δ ραίαι ΘΙ ΠῚ ῬΡΟΡΙΌΡ 5 Π15 δ λοι θη) ἀαιιὰ- 
ΓἼΠΠῚ ΠΟ ΟΘΘΘΑΥ Δ ΠῚ 6556 Π.1Π} ΕΓ] Π6 ΠῚ : ΠΙΠ1] Γὰ ΠΠΘ ἢ 

ΤΠ 6 651 5 τ 111 ΠΑ ΤΠΠΓᾺ 15 51, Δ ΠΕ 85 1{π|5 ἃγ ον", 

ἀιιπηπιοίο οἶγοα δαιη 6} Πα ΓΘ ἃ ΠῚ 51Π}1{65 σα 5115 

Θχοιοθαῦ, ἰά δϑὲ, δῖνθ οὐπὴ ᾿πίδι 56 Πσ πᾶ [ΠἸοδη-- 

{{|, Παπημηα ΘΟΠΒΠΡΟΙ , 5’ ν 6 ΘΡΟΠίθ 5.0 ΘΉ5115 

ἰθπῖβ, {12 Πιϑυῖπὲ ἰη]θοῖα σΟΠΒΙΙΠΊΒΘΥΪΕ Σ ὉΠῚῚ5 
50 Π]1οϑῖ αἴψαθ ᾿ἄθαι θα ειι5. 410 αἱροητ6 ργ σε. 
Εὲτ σοῦ ν᾽ θηηιβ πη ἀθγ ΓΙ ΟΘ ΠῚ 5 ρθη Γᾶ πὶ οἱ, 

5016 Π| ἴπ ἃ]185 ρᾶγ 65. δΧ 1115 [γα ΠΘΡΟΤ ΘΠ ΘΠ], τι 
ΠΟΙ 56ΠΊρ6Ι ἱπ οἰβάθιη σοι Π]ΟΓΑἴι5. [0 Ο]5., ἴου- 

νΟΥ5 ἀν ἸἀἸτατδ πη πάδητ πη) ἀΘρΟΡ δ 1 ΟΥ̓ 111. 
ϑοά πιιηο δι Δ Αὐιϑίγα 6 Π} ΖΟΠ ἃ ΠῚ, ΠπΠῸ δ 5]- 

σὰ 505{{Π|4|18 ῬΥῸ ΘΠ ΡΟΣ ΤΠ. ΠλΓΔΠ ΟΠ 6 ἔὐαα1ι-- 
οἷ, αἴσαθ ᾿π46 ᾿π ΑΡοίοδ πὶ ΓΘΘΊΟΠΘΠΙ σοΏνοι"- 
τἰς. αὐ ραυ]ατῖπὶ Ρ 61 ἀἰνθυβα ΘΟΠΙ ΓΔ Π5., [6 ν-- 

ΓΘ ΠΪ5 [γι  1] 115 ΓΘ ΡΟ ἃτηΘπία σϑι ται. γ]άἀθαπὶ 

[Δ ΠΊΘΠ 5ἱ ΠΟΙ ἰρ 5] 510] ρῃο θα τι" Ο5Ι5ΓΘΥΘ : ΟἸΠΠῚ 

ΤΠ 6 460 σΟΠ ΠΡ Δ ΠΕ ἸΠΟΡΘΠΊΘΠΕΪ5 “παν 14} Π|Π0115 ΠῸΠ 

δυσουΐ, Ζαΐα σά] ΟΓΘ 5015 ἃ Ρ5ΟΥ δ μν", τη 6 δ τη 

5858, δὲ ἀπηανὰ 6715 ἀτια ΡΟ ΠΟΙ, προῖθ ατι85 
5ΔΡΟΥ ΠῚ ΡΙΌΡΥ Ια ἀπ]  ἀ1πΠ|5, γὰρ ίτ [ΕΓ ΟΣ 5 ἀπ} 1- 
εἴπ, δὲ αὐ ὶ ἸονΊογοπι αι άθιη ραν 6 ΠῚ ΒΘ οι ΠῚ ἁα ον, 
ΒΡΑΝΙΟΓΘΙῚ γΘΙῸ εἴ ἢ 58 Π| 5, ν 6]τ [Ὡ50 6 ΠῈ «Πα η] 

μΐς γε]η τε. 564 πὶ ἀδ τηαγὶ πηοο []1ὰ ἀἾ556- 
ΤΌ Ραηΐ, Τισϑαι πὶ πλτι8 11, Πα] 14 πὶ ἀ δ δοιῖοποθιη Ποιΐ 

ἸΙΖιιον 5. ἃ 5016 ΡγΟ παι Δ}. 

8. Εἰ νοοσανὶλ 1)εμ5 βγπιαπιθηίμτα σα πίηι. 

Ῥγορυεῖο «ἰάθη αἰπια 1} ΘΟ πν Θμθη5 [πϑυὰξ πο- 

16}. ϑοἴπι15. Τὰ ΠΊΘ ΠῚ. 586 0 1551Π16 Θϑθ] τι Εἰοϊ ἸΟοιι ΠῚ 

ϑρίϑϑιιπι ἀθηβαςιΠ} 118 ΔΘΥῚ5. Ἰ51Ππ|5 Ρ]ὰ ΠῚ Ποβίν 5 

: Ῥραΐπη. 8, 9.--τ " ἀὁπε65. 1, 30.-- Ὁ Ῥ54], 100,36. 

α Απιᾷὰϊ ἄπο ΠΥ] δὲ ΘΠ φαΐον ει. ( 01}. Ξ6- 

δαπάιι5 εοον. ὕτωςο, τὴν χροίαν. 

» Ἐα ἐα ἀϑρεγϊογὶ 6Ἴτι5 οἱ οιιτνοιι δΐοπε. Ατιταἱ 

ἄπο Π|Ρτὶ δα ἀϑρευΐο! 6 δἼ1ι5 οἰ οτιπιν δ δίοσι : 10 115 

γογθὶ5 Εἰ πιβία!ἶτι5. Ἐχρτίσπηογα ψόλ: ΒΑΘ] ἀπασα Π]μΩ, 

ἐκ τῆς ταχείας εἶναι περιστροφῆς. Β5εα τη ἰτος ογγαυϊῖ, 

4ιοα Ργὸ ταχείας Ἰεροτῖξ τραχεῖ 

« Ἐαϊὶ καρίο. (9}}ν. βεοιαπά τι παρέα, 

ἃ ἘΔ φιῖα  ογσε5. ΓΛΌτὶ γοΐογος εἰ 270 γς65. 

ε Ἐδτ εἰ ἄπο Νί55. δεοιιάλισε δ}ιι5 πιοαϊεν αἰζοτιεπι 

ἐιεενῖι. (οἹ}ν. βοσαπάιι5 σεοιεϊεπι 6] δπιοεῖὶ γαϊίοιο σι 

ἰϊεει. ἄταςε, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἔξεστιν. 

'ς. 

α 

" 

νΟΟΔΡ, Φαοά οἐχ Οὐθοουι πη. ΠΊ6] 115. δἰγηπ σία 

ΠΟΙ ΠΙ  Πλι5., 4πο04 οὐρανὸν ἈρΡΕ]]απί, ἀπὸ τοῦ 
δρᾶσθαι,, 5ἴοιιε ἀἴοῖ: Βουίρεινα, " "οἰαιϊα οοἰϊ: 

δἵ 4110]: οἱ αἰἰϊα ςδοιιτιάτιτι Πγπιαπιθτίηι οἰοἰὶ. 

Ταὶθ δδὲ δὲ «πιοὰ ἀἸοῖταν : ὁ “᾽δοοτιατεπί τιδιὶο αὐ 

οὐαἴμπι. ἃ ἘΠ᾿ ΜΟΥ 565 Ροπθά!οθη5 {]Ὀιιπὶ ΤΌ5ΘΡ]}, 
ὁ οχ Πηιθρτι5 666}1, δὲ γηττα 06 5015... οἵ σοποιι"- 

510Π6 ΠΊΘΠΒΙΠΠῚ. δὲ ΘΧ θυ 6 πη πεπιπὶ 6 Π66]-- 

οὔοηθπη ἐδ : πίροῖθ γΘρΊΟ 6 [ΘΠ Ππ|015. ΓΘΡῚΠῚ ἴὰ-- 

᾿ἴα πη οορ 5. ἀραπάαπίο. 864 οἱ ἴῃ τη] ο1]5 

Ι5γ8 6] : 5. δὲὲ, ᾿πα|ιῖ, εἶδε 5106} ἐαρμε εἰδίμιηι 

ὡπρίίηι., ᾿πάϊοαπθ ᾿πίθσ ΠῚ 5] Οο αἴ Π}, ἀἴπιδ 
ἀεἴδοξιηι ΠΟ 5. ΔΘΥῚ5. ΡῈ ΠΠ ΘΠ. [ΘΡΓΘΠἾ5. {{π|-- 
σΠΡιι5. [σα πάτα. ορίαϊα ργδϑίδταν.. Οπαπεο 

ΘΡσῸ θ᾽ δε ο ἀἴοϊξ, ΘΠΝΓΠ ΤΌΓΘΠῚ γ6] θ] παν ]8 πὶ. 

ἈΠΙια5. 1Π 16 }Π|σ 6... “186. 5 ΡΘΡΙΟΓΘΗΣ ἴθ ΘΓ [π|5586 
5Π| ΓΟΡΊΌΠΟΠΙ. (ΟΠΟ]ΟΠΘΡα [15 Θ ΠῚ ΠῚ ψἀρΟΥθιι5 

1π αἰτιιπη., οἵ ἀθγὸ νϑηίογιιηι Πα 015 σοπ θηϑαΐο, 

ΦΧ ΠΙΆ ΠΟ Π65. Πι85, 4126. 5.0 ΠΠ11 6} Πα} 1} 115. 1π56-- 

ὙΠ 117) ῬΘΡ Τητι {5 ἀΟΟΘΘΒΙΟΠ 65 δ. 18: ΡΘΡἤοπιη - 

{π|, 5:10 41|6 ρΟπογο ΘΟ] Π1585 ἀθούϑιιπι ρ6] πιπ ει. 

Ηδὸο εθὲ ᾿πη ὈΥ ΠῚ σΘΠΘΡΑΙΙΟ, : ΟἸΤΠῚ γ6ΡῸ {πῸ}}Ὲ 

ἀἰδβριυιμηδίι5. πτιπηο 1, Πα ΓΟγιιηι ν]Ο θη τα σϑρον- 

Οἰιδδῖιθ., {ππ|πὶ ἔΓΙσΌΓΘ ν ΘΠ ΘΠ] ΘΠ Ε{π|5. ᾿Πα ι ΒΟ] ., 

ΘΟΠΟΡΘΙΪ5. ΠΟ 1115, πὶχ σοϊαία ἀοίθγεαν" δα ΓΘ Ρ - 

γᾶπι. ΕῈ ΟΠΙΠἶπῸ,“ 5ΘΟΙ ΠΑ ΠῚ 6] 1|5Π|061] ΓΑ ΟΠ ΠῚ, 

Ἰσθὲ ἘΠῚ ΟΠ ΠΘΠῚ 4 ΙΙΑΙΕΙΠῚ ΘΧΘρΘοία ΓΘ ΠΑ ΠΡ ΠῚ., 

“αοπιοαο οἰ ΓΟΙΙ ΠῚ ΔΘΡῈΠῚ {|| 5110 61 ΠῸ5 δϑῖ, ὁ0η- 

δγοσάηταν, ΝΊΠΠτ|5 ΤᾺ πη ΘΠ. ΔΡΘ.ΠΊ ΘΠ Δ ΟΠ ΘΟΙῚΙΠῚ 

41] ἀδ ὁδοῖο ἀἰδραϊαπε, 5] 0] 101 τά θη ΒΡ ΙΓ Δ] τ 

Γ ΟΙΙ ΠΟΙ ΙΟΓΓΘ ΘΟ ΟΠ. ΟἾΔ ΠΕΠΠῚ ΘΠΪΠῚ σΟΡ 6 

νἰνοπείι πη. τη] στη ΡΌ]ΠΟΓΙ 10 ΠΙΘΡΘΕΡΙΟΙ88 

[οὐ πιοϑι αι ΡΥ ΡΟΠΙταν; ἴδ π 1 ΠΟΒΓΘΙ 5ΘΡΠΊΟ 

ϑοροι Υὶ ΠΟΒΟΙ Γι) ΡΥ] αἴτ5. 6556. «οοιγηδ0. 1Π] 
δηΐπὶ οοδοίαπι ὙΘΡΡ18. 5:15] ΟΠ ΘΠῚ 5011 5ππὲὶ ἃ[- 

(ουγὸ; πὸβ ἁπιΐθπι ππιάδπι 8 (ἉΠΠ16 Π 6] Ρ ΓΟ ΘΡΙ Πητι5 

νογϊϊαΐθηι. 564. συ Οριῖιθ δϑὲ ΠΟΘ. ΘΟΙΠΠΊΟΥΘΙῸ 

σου 6 5, ΠΠ]Πονῖη. πιθηδοῖα ΓΕ ρΘ] ΘΠ 65, οἴη 

4 Ὥειϊ. 55, 15, 18.- 5 ΡΊάοπι 38, 35. 

Γ (1. βεουπάπβ σαΐοι σοπίδνγο. ΑἸ Φααηΐο ᾿πῖτα 

δαὶ πιογείνίο ἐονπιοσι αι. Απεχαὶ ΠΡΥῚ πιθυ εἰ ῖ- 

οἷ ον πιοσίται. ᾿ 

8. Ψεΐενεβ. ἄπο ΠΡτΐ εἴ ἐπ πμάϊαπε ζαϊϊεπαὶ ρΡο.8- 

γίπιι. (10. βϑοιη τι πεέΐαπι {αϊεπείνιις ργογενῖ- 

πιιιδ; ἀᾶτη βουϊριαγαπι ἰορ πὶ σοπῖΐ ἴῃ τηοπίοπη, 

ἔογίαϑϑε βου ρβῖϑβο δέ τπίατη ζαϊεπεῖὶ αὐ εΐϑιια, Π|ρτὰ- 

σἰαπι γοτὸ οἵ [εἷ5 ἀπαθιις γοοῖθιι5. σομαδβα ἀπᾶπὶ 7αἶ- 

ἰοπείνιις. Ὁ αἸἸφπαπῖο ροβί ᾿δρῖταν, ἐαϑρεοίανε οοπ- 

ίοιινε : ἰδὶ ραϊο ΠΡγανῖοβ οθε πα ἴ55θ, 4] ργὸ ὁρθοία- 

"6 βου ρβουίηΐ δαϑρεοίανε. Οταςεο, θεατὰς καθῆσθαι. 

ὁ8, 



η20 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 5. ΒΑΒΙΠῚΙΙ ΜΆΘΝΙ. 

Ῥοδϑίμιτβ. ΒΟΥ θᾶ 5. 5115 δἰ πιθὶ ΟΠ ἴο5... Δ Οπηη απ ΠΟΠΙΐπῸ δάήτιςο ἀἸοφη τ" Οἴουγο : πῸπ ο} 

51Π6 ΠΟΘΓῸ ἰάθον ΠΠ]Ονιι τ ὀχβρθοῖανθ σοηΠ]οτιη}9 

Οὐ πϑὸ δ] πθμεα ΕΠ! γθπθ5.,. ΠΘῸ ΠΕΠΙΘΙῸ 

Ραιιοίονοβ., πὸ ἀἰσιϊταῖθ ἀθιθυῖογ65., 5115 Δάν ου:- 

56.115. ΤΟΡΌΘΠΑΠἴΘ5 5 Οἵ ᾿σΠΘ ΠῚ ΟΠΙΠἶα [ΟΡ ΓΘΙῸ 

ΡῬΟπτιι5 ἃ6 ἀδυονγαγο σοηἢΡπηθηΣ, σιιῦϑιι5 ἀθ γθοῖ- 
ἀἰνὶς βθηιπῖ]ιι5., 4126 15 πἰθ σομἤασγαῖῖο ἀθγο]]η- 

4πἰ1, οιιβαθ ΚΡ σθπου ΠΟ πα ἱπ ποιηῖ. {{π46 ἅ 

διϊαπὶ πηι π 05. ̓ ΠΠ1 ΘΓ 1165 Ἰπ ΓΟ ποι ηξ. 

9- 564 1Π1 ταὐνϊ βάτο ρ ΡΟ [Θβϑι μη 5 ν θυ ταΐθ μυὶ- 

ναῖὶ, Πἴης ἰπ46 ρδι ἱπορίαπη, 5:51 18 511 ΘΥΡΟΡῚ5 

ὀχααίνπιητ. Βα! ἀθηι οἱ ἀθ 1εἰ5. ἀπ ι15., {πιἃ5. ἢν- 
τηὰ πη θη ἱπ θυ ]δοῖϊο βορανανὶῖ., Οοοαϑίοηθ 8]}6 - 

ΒΟΥ Αγτι ΠῚ... δὲ 56 5115. ἉΠ ΠΟΥ 5... 4 σα. ΠΟΡῚ5 

ἤρανὰβ ΟὈ] Ομ, ἀἸσοητο5 ΒΡ ΠῚ πιὰ ]65. Ἰποουρο- 
Τοβι6. νἱγεο5., ἢ πα ὈΠΠΓΟ ΤΠ 6 }ΠΠσἹ ἀ6θ δ 
ῬΙῸ 45... δἴ ϑιιγβιιπὰ Φα] ἀΘ ἢ 506. Π ΡΠ ΠΠΘη- 
{πη} ΤΕΠΊΔ Π5ῖ556. αἰ ΠΟΥ 65. 1η Π ΠΟΥ τι5. ἀτι- 

16 πὶ αἰ νου 5. τ ροῖο ΟΡ ΆΒΒΙΟΡῚ 115. δὲ ΘΟ ΠΟϑἰβ.» 

ποχίαϑβ σοπϑε 556. Ργορίθυθα ἀἴσιιπι Θὰβ ἃ 1185. 
ἀπ σιιροι ΘΟ: 105. 51η1., ἰαιάαγθ ΠΟ Ϊ Ππιπὶ., 14 

δὲ, ορεπμαβ νἱγεατο5. 48 ἀἸσ ἢ :0. δι1π1, Ο]} 5115 

ΒΙδυ τὰ Ῥαν Γα 115, ἀθοθητθι5 σΘΙΘθγαν ἰδυα!- 

γυ»5 σοπα!τονθ πη. Ἐὰ5 γ6᾽Ὸ 7185 ΘΟΠ ΓΙ ΠΘΠ 1 ἴη - 
[ουῖτιθ., ΒΡ ΥἼπ|5. 6556. ῬΓΑν ΓΑ Εἰ5. [ΠΡ πη: δΘχ Ἀ}Π- 

τἀπὸ παίαι Ὰ}} ἴπὶ Ρ ΓΟ πη τι ηὴ Π] Δ Π11186 ἀν 05, 

415 αὐ ταν] 405. ἃς 56 ΠΠ]0505 5. ΘΕ ὙΠ ΠΟΥ ΠῚ {π|-- 

πα] ΠΠ|}0115. Πιιοι πιὰ 5... ΠΡ. ΡΙΌΡΓΘΙ νυ θα 61 

5111 ῬΡΟΡΟΒΙΠΙ, ἀιιοα πη ται" ἀβϑι ἀπ|6... ππιΠΟΠρᾶ ᾿ 
ἴο5. 564 πὸβ Πυ]ιϑπη 061] ΒΘΥΙΠΟΠΘ5... τὰϊ 5ΟΠΊΠΙΟ- 

χη] σΟΠ] ΘΟ ἢ5. δὲ ΔΠ1165. [Ἀ] λυ] 5. ΟἹ ΓΘ ἢ 65. 

ἀσ]ιιᾶπι 1Π|6 15: ΠΉ115...ὄ ΔΩ 1181} 6556 ΨΘΥΓΆΠῚ , 56ρᾶ-- 

γα] ΟπΘηλητι6. Πρ ΠΊ ΘΠ, ἰἴὰ τὶ ΘΟ ρίπνα ἵγὰ- 

αἰι, δοοϊρἰαπηι5. ΕΤ δὶ {πα π0 Ἰδιιίθιη ΘΟμμ πηι πὶ 

τ ῬῴΆ]η). 48, 1. -- Ὁ Πλη10]. 5, 067-69. 

« ἘΠῚ εἰ ἄπο Νῖβ5. πλεῖ δἰΐατι πὶ δογιιπι σοπ δέ γαι- 

εἰΐονο σι δοονῖζ, ταισπεῖος εἴς. Αἵ 01}. Ξεσιπ τι τεσ- 

416 εἰἰαπι ταιυϊεῖος εἴς. (14 ἴῃ να] σα τ15 510] γε] 1]--᾿ 

1... ὧν δογιίη δοποίνμοίϊοιι σε σον, ποτὶ βατ5 1π-- 

16 Π|σὸ : ποίπιο οἴαπι Ἰδοϊΐοπο αἰΐοτα θὸπὸ ὀχρυίπιιη- 

ἴὰν σόσρθα ἅταρα, ὅθεν χαὶ ἀ υς φθορὰς χύσμου χαὶ 

παλιγγενεσίας εἰσάγουσιν. 

» ΕΔΗ οἵ (915. Ῥυϊπιις πεὶγα ιν" ἐπι αὶ ἄενε- 

γῈ μγο αηιεῖδ, δἰ ΧΤαιλδιπε. (λα λα ἴῃ γοθὶς 1106], πεῖς 

γαδίϊιεν, ναΐγιιπι ἴῃ πποάιιπ ἀΡ5οπι πὶ οβί : ποίι6 

1ιος, χιωιδεσσε, τη 5ὴ5 δὲ ἸΦοπ πὶ; 4 ἴαπηοπ ΠΡ γὰ-- 

τἷος. ἀδοθρὶῖ πομλ τ πὴ. ΒΙ ΤΉ] 141 0, Φιιο ατηπηοο ὁχ- 

ουβαπάοβ ρμαΐο. Γιορσομάιιπι ᾿σῖται ὃχ ἀΠ1|5 ἀπο θις Οο- 
ἀϊοῖθιιβ, πειιεαδεϊιιον"... διιδιισα εἴς. τος, τρόπις 

χῶς.,.«χαὶ ἄνω. ΓΑΡΥΑΤΙΟ5. 51 ὁχοιβανὶ, πὸπ σοπίϊπιιο 

ὄχοῖιβο Ἐπιβι αι απὴ : ᾿πλὺ δ πὶ σΤΑΥΤΟ. ΤΟργοΠθπήο, 
4υοα {Ππ|4, τροπιχῶς, ἱπορῖς γουΐου, σπμέα  ϊίίεν, 

ο 

ῃ 

Πος “ οι πὰ πη τ σι πΐ γα ΠΟ ΠΑ 115. 6556. ΠΑΙ20. 

Νοῆπο Θη]πὶ ΄Ζυΐα "Οἶϊ οπαγγατπιὶ σἰογίαιι Π)εὶ, 

ΠΟ ἴ5. ομη 115 ἈΠ  ΠΊΔ ΤΙ δι ηΐ, ΠΘΟ ἢν ΠΑ ΙΠΘ ἢ [ΠῚ 

5ΘΉ5Ι011|6 ΔΠ]Π1Ὰ] 6556 ρα! τι} δδῖ, {18 ογεεσι-- 

ταὶ ἐποιτισαπι τα απτιιηα διιάσιιτη. Οτοΐ οἰϑὶ ἀϊ- 
ΧΟΡ ΦαϊϑρΙ ΠῚ, ορϊοβ ἡ φυϊάθπι σοη ΘΠ ΡΙὈ1]65 

6556. ψ νπιῖοθ, ἢΠυμηδπηθηΐη πη. δι6 ΠῚ [Δ ΟΓΡΊΟΘ ΠῚ 

Τ 6] Ροϊθη απ, 56 ΠΙΟΠΘ πὰ Πυ] 46 πὶ ΠΟΒ5 [μι}1|5-- 

ΠΊΟΩῚ, ΠΙΙ ΠΙν 15 511 ΘΟΠΠΠΘΠΠΟἾΤΙ5.. ἴατηθη. ΠῸῚ 

ἈΒΡΘΡΠΆΠΙΘΙ Δα ΗΓ Πλ115.. 5684. γΘΓῚ ΠῚ ΠΟ 6558 

Πα]Π] αἴθ πτι5 ρα θπητ. ΝᾺΠι ΠΘῸ ᾽ ΓΌ5, ἅτ ὈΥΕΙΠῚΔ. 

γ6] {γῖστιβ, ἀπ ςοσ π5, ΠΟ ΙΔ ΠῚ [τ] 6 ΟΠ. Π ΠῚ 

ΟΥΘΑΙΟ Θ᾿ 7} 6 Π τ". τ αἷΐ “ ΤΆ Π16Ι., 56 Π51}}}15 

6556 γ6] 1πν]51}0}}15. [16 ]ΠἸσθ πα παΐτγα βηΐ: 584 

σΟΠΒ  ἀδυατϊο δου πὶ ΡΥ θη 6} ἃ 56 ηϑ1πὴ Πα θ6η-- 

ΠΡι5 σοη το Πιρ] ἴα, σ] ΟΠ Δ ΠΟ Π πὶ ρου Ποῖς ογθα- 

του 5. ΝῸΠ 501π|Π| ΘΗ ΠῚ ἃ Π||ἃ {1120 5106} ΘΈ6]05 

δϑὲς Γι ΖΔ τη ορο᾽ Ια ΠΌΠΟΡΘ ὈΥΡΡΟΘΙ]6Π5 ργΟρίθυ' 

᾿π5] [ἀπ 51 τη ὲ γϑπαβίαιθμη., Ια άθιη ἀθροπάϊε 

Τθοιηΐπο: 564 Ἰάθιη [σου δἰϊδι {τὲ π΄ θυ 

51η1: Ἰην πεν, 14 65ι, Ἶ ἀγάσοποβ, δἰ ΟΠΊΠ65 

ἀΡγ551. τὰ πθὸ Δ 55:15. 418 Π| π᾿ Ρ6] ΓΘ ρ8:"- 
ἴδηι. σΟπαπίι" Ἀ]ΙΟΘΡΘ᾿ [ΡΥ Ἰσατου 5. ΔΙ] Θσουα- 

ΥἽΠΠ . ΓΘ ΤᾺ Ὀ1Π15. ϑο ΕἸ Πηα 1 ἃ ῬοΑΙ Πλἰσία : ΟἸΠΠῚ οἱ 

᾿μ58ἃ δϑοιιπάιιιη. βιιὰ πὶ “ΠΑ ]ΓαΓθ ., ΠΥΠΠΠῸ5. ρο- 

ΓΘ ητοΡ σΟΠ ΠΟ }}5. δ. ΕΠ. 

το. τὶ υἱαϊε εις ᾿ ψια δ ονιιμι ὁεὲ ἤσγπια- 
τι θπίιηι. ΝΠ Θου]οστα ΡγΟΡαϊοπο ἀϊχὶς Ρὸ- 

Πιιη). ΝΘ. ΘΗ] ΘΟΥρΟΥύΘαπὶ ἀδ]θοι ΠΟ ΠΘη- 

ΡΙϑίληΐ ΠΟΪ5. 4τ|8Ρ ΘΟΠΒΕ ΓΙ τ} ἃ Π6Ὸ., Ππθα 

δὰ 1Π]Πουῖιπλ ῬΘΡΟΙρΙο πα νου] ρα. δῖ, απ νἱ- 

ἀδηταν Ἰοσιιπα. πη Υ ΓΆ]Πτι5 : 56 5 Βοπιιῖη χὴν 
Οριι5.. {πο ΔΡΕ5. 5118 ΓΆΤΟΠ 6. ΡΘηϑδίτ". οἱ δὰ 

3 ῬφΆ]π. 1148, 7. 

οὐ γοσίουο ἀοθεῖβϑοῖ, ἐπορίσο, πος οϑῖ, ρὲ)" 1) 05 

εἰ αἰϊεσπογῖας. 

ς ἘΠῚ ἀρρζίσια εἶα οἰσῖ. (910. βεσαπ τις ἐρσέζγεαϊι- 

εἰ κιωιῖς 

ἃ Αππς(αὶ ἄπο ΠΠΡτὶ δὲ δ α1Π οεθος ψαΐάεπε ποπὶ εοτι- 

επί ίες. (0}}ν. Ξεοπ τι5. ορ]ος {46 πὶ οοπίεπιρία- 

ὑιΐες, θοπα, ἴῃ ταοο, θεωρητικάς. Ηαπα Ἰοησε (ο] - 

Βογιϊ παι5. αἴουάπθ πος. ἢιιδοεπιοεῖῖ. Πα, πος, ἴῃ 

γα] σατ5 ἄδοναι. 

ε Ἐπ οἱ ἄτιο Νἴ55. α Ζαπίεϊ, βεγιοινιϊος δο56 εἰ 

ἐπινἰοιδίϊες ἐπιε ϑεπαθ παζι"αἩ δασεῖς (01. Ξδεοιπ τι5 

αὖ τη οσοπίοχτα. 

ΓΈ ψιοα ὕοόπαιπι ἐς. Αὐταὶ ἔτος Πἰθυὶ ψιία δο- 

σῖεπι δ5ΐ. 

ΞΕ ΑΒΈψαὶ ἄπο ΠἰΡεὶ σε δοπιπι αἰαὶ οριις, φμοὰ 

εἰς. Κοχ ορις ἴῃ οάπε5 ἀοϑιογαῦαν. 
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{ππΘ μι} ἔπιται 80 ΘΟΙΠΟ 115 ᾿π τα: 1. ΜΙ ΘυἾ το οὐσὸ Δ οἷο, ἴῃ ἰπ Ππῖ5. ΘΟ ΠΠτῖ5. ἀεὶ αΠΠΠτα τον ῬΙΌΡ 1] 

Ὁ 4αϊάδπὶ ἴῃ γα ΟΠ πὶ οἰ σΠ ΘΠ τἰτππ ΠΙΔῊ [δϑ [ἃ 
6556. ΡΥΟΡΟϑι ; 114 4τι85. σα θ᾽ π 6. Ρ6 ΡαΡ [65 
" φῃδοια διιπῖ, ορίΠοο ϑιτα νἰρ 15 βου πο 6 ρον 

ΟΕ ΡΘΠ5.. τ} οἴδ᾽ πλτιΠῈ}]} ΟΠ δι ππη τον α ΘΟ] ]ατι-- 

ἄανὶε. Νὰηι πλλπτι5 δὲ Θο]τι5, σο θυ 116 πη ΘΠ ἃ 
51. ] Δ. ἔθ Π6Ὶ 5ρα 51 η) ΡΟ] Θοία πι}}}} ν᾽ θην 
0556 θΟΠὰ ; ΟἸΠΠῚ ΔΙ ΓΘ. [ΠῚ 51ππ|η}. ΟΥ̓ ΠΠΘ ΠῚ ΘΟΏ1-- 

Ροβίία γϑα σα πτι", ΒΡΘΟΙΘ 16 σΟΠΘ τιο6 ΓΟ ΠηΔ-- 
το Π5 ἀοοθρουῖηῖ, ἃ ΦΠΟ 6. Πρ νυ το (Δ Ο116 ἀ15- 
ΘΘΥππηἴαν. ΑἹ νϑῦῸ ἰδ θη ΤΟΥ} ΟΥΘαῖΟΙ, οἱ 

ἀπί6 5: ΠΡΈ]ΟΥυΠ} ΘΟΙῚ ΡΟΒ᾽ ΠΟ ΠΘ ΠῚ, ΠοΟν Γαΐ οὐ]τι5-- 
46 Ορδι 5 νομί : οἰπσι!αάιιο οοἸ] τὰ π5, οο- 

δ᾽ τατοπθ. 505 ΤηΘηΕ5. αὶ “ [ππινῖθπὶ ΘΧΊ ΓΙ 
αἰνισῖε. οντπαονιιπ. ΤᾺ}15. οὐροὸ πιιπο “πΟΉ 16 
ΔΡΠῈΧ δἰ Πρι αγ τη ῬΑ τι πὶ Τ)Θιῖ5.,. ἀ55Θ ΡΟΣ οἱ 

ΡΥ δ Ἰσαίου : 566 ρᾶι0 ροϑὲ οπη πὶ ραν τον πλιμ0, 
ΘΟ ΡΟ ΘΠ ΓΘ ὴῚ ᾿υι 6}, ΟἴαΠῈ {Ἰ16 1} ΘΟΠΒιμΠ] Π] ἃ {15 

᾿π ροΡ Ποῖ, 564. Πἶο 7απὶ πᾶνγ 10. τηδίαπα 56- 

ὁππάδο. αἰδὶ ἐθυ πιϊ πτιπλ ΒΟΥ Ια αι": τἀ Δι ΠτονἼΠ ῖι5 
5[π||0515. ᾿πατιοῖαθ. ΡΥ ΘΟ ΘΔ Πλ15... {10 ᾿πίθι" 86 
ΘΟΠΙΘΡΡῸ ἀα5 (Ἰοῖα, 5ι1Π|.,. τπθ που ίθπιο θΘΠΟΙΙ-- 

ἃ ῬΔ1 οὐ (011ν. γυΐπτιβ γεθ) το. 6150 “εϊαίοιι ἐπ τα- 

τἰοπθπι ἐγγίζειν πεαπ [ δοίαπε 6556 ρΡοροσιίε : αα]-- 

ΜΝ οχ ψουθὶς πιὰ ἀρίαᾳ βϑηζοητα οἤϊοὶ ροϑδιῖ, ποθὴ Ὑ- 

ἄἶδο. ΑἸιοσ (01}». πεϑγ το δΡΘῸ τ εἰοσιϊπαἰίοπο α(- 

ποπάζιε πανί δοῖα 6556 μη ομοσιεῖι, πνοτι το} 1π5, (ο-- 

«[6χ ποβίοι. πιθίο δ᾽ 5.0 ψιίάθηι ἐπὶ γαϊίοπθ σίϑπασι- 

ἀζαετηι πιατι δοία δ556 ργοροσιιῖί; αιιοῖ φαοίιιο νἹ1ο- 

811ΠῈ 6880, ΠΟΡᾺ [ΠῚ ΛΠ Ῥα[Ὁ τ. 6 πὶ, 5061 516 [Ἀ ΠΊΘΠ, 

αὐ [0116 ἐπι μ ἀγὶ ρόβ51 1. Γρίτασ ργὸ ψαΐάζοιι ὙΟἸἸμῚ 
ἘΣ 
δ 

- ΔΕ Ξ ᾿ φεβογ; 
ϑ'ποηάίνι τπααπὶ [δοία δ556 μη οροσιίί, ατεσο, ὁ τοίνυν 

Ἰερὰβ ψεάϊαπι, ἤονίιο οὐ 50 φικρέίαπι ἐπ ταιοπὸ 

ἐναργΎἢ τὸν σκοπὸν τῶν γινομένων προθέμιενος. 

» ἘΜ πὶ αρδοια σεπι. ΓΑΡΥΪ νοίονοβ ἐγδοία συμ. 

Ἠαιά Ἰοπρο ο1ὶ πεάστις εἰ οοιίος. ΟΟἹΡ, βοσαπάτι5 

πεαρῖιδ οἱ οομἶὶ, Οσοχ ποϑίον. πεασεις εἰ οοιέϊι. ὅ..}0-- 

πο (0115, βθοιιπάιιβ ραδοῖηε ρηο]εοία. 

ς απ αὐ ψμειογῖι δατίιηι. Αἰ πιοϑί γι {ν68 ΝΊ55. 

Ἴ 
Ω 

ΤΟΙ ΠΘΡῸ ὁ οποία ρΥΘοι Θηΐ, ΘΓ τιϑιι πη Πα ΓΟ 115 

ἀϑϑι ἀτιοθ, ἀοοιν πδο οἰ τιιη σὐππϊ Ππαῃ 65... ροϑ. ἀἰ- 

ΘΘΒΓΠ ΟΠ 58 11} 6}... γ δι {πὶ ΠασΊ ΘΠ ἃ] ̓ πθ πτὰ 
ΒΟΥ ΠΊΟ ἶ5. ΠῚ5 γθΡῸ 4 νἴνθη αὶ οατιδᾶθ. πη Δ ΠῚ] 15 

Θχθροθηΐ ἱπά π]σϑη απ. πιά ϊο ΓΘ ρον. ΕΠ} ιιὰ- 

ΤΠ 118: τιξ ΘΟΠΊΡ] 6115. ΟΡΘΥ 115. ἈΠῚ ΠΏ} ΟἸΠ ΡΠ} 

ΠΘΧτι 50] πι{ππ|}ν γι ϑ5115 ἀρ 115. ΘΧ ΠΙ Θὰ ΠΕ ν 5ροι- 
τἰηἷ5. Τηΐθυθα, Ποιηἶπτι5. 41 “ πηασπηοα [6 ο]Ὁ οχ 

πἰ 110, δὲ ἃ ποθ 5 θοο ρᾶννὰ νϑυ ον Ρ.ΟΓΘΥΡὶ 

Πα μἶ πὰ Ἰβρθηϑαν., (δὲ ν 15 110] οὔτι 5118: 

γοε Γα 5: τ Θχ νἰβι 111} 015 1ην 151} 116} ΤΡ ριυι 6 115. 

δὲ δχ πιδση! πο ἀο Ρα]ον πὰ ἴπ6 οὐθα τᾶ. 
Τ ἀδοθηΐθμι 5] ου απ ΘΟΠ ΠΟΥ 5. ΠΠΘ 5 ψ βιὰ ροι- 

αἰρίαιῦ., τι δὲ ἴῃ ἴθυνὰ., ΘΓ 1π ΔΘ ΓΘ, ΘΓ ἴῃ Θ685]|0 ., οἵ 

ἴῃ ἃ 15. δὲ Ἰηΐον ἀἴθηι δὲ ΠΟοίθη , 6 ᾿π ΟΠΊΠΙθ 115 

45 ΘΘυ παι η ἔτι" ὈΘΠΘ δου 5. ΠΟ πη ἃ ΘΟ. Ε15-- 

51π8 σα ρίαΠ5. ΝΘάτιθ. ΘηΪπι. τι ΠΘΟΘΔΓ5. ΓΘΠΠΡιΙ5 
αἰ ταν .. ἀπ| Ἰπἰ λΐοῸ ἸΟοιι5 δι: σΘΡΘ ΠαΪ ΘΟ Ρα]ὰ 

ΤΟΙ αιιθῖιιν", Του ΪΠῸ ν Θ5Ε}15 56 Π51}115 Δ ΠΟ Ὁ ΠΓῸ ; 

Οἷα ο]ονα., οἵ γ ΘΠ γ [0.5 Πιιης Θὲ 56 ΠΡ ΘΙ", οἱ μοι 

ΟΥ̓ ΠΪὰ ϑϑθοι!α ϑεθοι]ονιηι. Απιθη. 

«εἴ {ιεεενιιε δα ειιπι. 

4 Απεϊψαὶ ἄτι ΠΡ }1 εἰσεοία ρεοοι θπι. Τὰ 11 ἐμοί α 

Ῥενοι επί. δια η. Οὐάοχ ποβίον οἱ ()0}}». βοσιιμάιις 

ἰδὲ ιδεϊ ἐαἰἱογεῖς ἀδοίείιιο. 

9 (910. βεοιιηά τι πάσα γδοῖ(. ΑἸ ἄτιο Μ85. οἱ 

απ ας ξίοα {δοῖι. νος, τὰ μεγάλα. ΑἸΙΦΖαδλη!ο 

Ροβὲ δα τ πὸ ἐα πα αἰ πιο. Αὐταὶ «τὸ πεῖ δὲ ἐὰ 

πιαςφηϊειεῖπε. 

ΓΒ άπ ἀεοενίοηι [ον ῖα φογιεϊον δ πιθηιδι 1 

Ρενεῖρίαι, σουυιρῖο, (001}ν. βοσαμπιι5. εἰδοσηίθηι οἷο- 

γἧαπι ἐοπεἰ το} 5 πιδπ5 αδοίγα ρει οἰρίαι : πος Οἵα 

δοπαι πτι πὶ 6556 58 {15 Ῥὸι 56 Ῥαίθδι, Ῥοίοβι Τὰ ὴ σοη- 

Πνπιαν ἐχ Βαβι] απο 110, ἀναλαμιδάνητε, μεν οἰρίαι5, 

αὐ, πιθη τδϑίνα μενοίρίαι. ΑἸϊψαπιο, γῬοβὲ 1 οἱ 

ἄπο Μ55. δὲ ἐμίον εἴδη οἰ ποοίοπι, (010. βεουμτι5 οἐ 

ἐπ αἷς αο ποοίδ. 

Π1ΒἘᾺ ΟὐΛΕΤυϑ. 
1)6 ὁοπργθραίίονθ αἀηιαγιινι., εἰ ἀρρανίοπο αὐἰάω. 

ΘΙΒΡΌΤΑΤΙΟ. 

τ. δαηΐ τυ} )65 “πιραμι., αυανιη ΡΟΡΙΠ 5ρ6- 
ἴδοι δ τα Ἰγ ]ΠΠ|0115 ἃ τ ἈΓα Π1Π0 [ΘΠ] 00 Ὲ τ51|6 δα 
γΘΒρθυιιν ῬΥΌΡΥΪΟ5. Θοι]05. ραϑοοπίίο, γεΠοιηι : 

ἃ 5ὶς Μ,95, ποϑιτὶ, ΠΠῚ, χω6, ἀρονας ἃ νυ] βαιῖς. 

ΘαΠίτι5. οἰἴαπη Ὀ]απ05, ἐπ] αι] οποϑάαθ. [ἰἀϑοῖ- 

γὰ5... Π͵ΧῚΤΠ} ΠῚ ΠΉ 11} ΘΘΠΟΙΔΏΪΟ5., 5ΘΠ51 0115. 51115 
1π]1ο πα πΐ, που τιμὴ ἃιιβοι] τα τῖο πο α Πα {1π|5 ΟὈ]Θοἰαι, 



922 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΕΝ μν 5. ΒΑΘΙΠΠ ΜΑΟΝΙ. 

παΠαΐδπιις. βαϊτίαπειν, ΕΓ Τὰ π 605. ΠΟιμΐη65, ἃ δὲ οοπατοραίίοπες ἀπιιαγίπι, υοοανὶὶ πιαία. 

πλα1τἰ Βθαΐοβ ἀρρο!]ν 6 ΘΟΠΒΙΙΘΥΘΡΊΙΗΙ 5 αυΐὰ πο- 

οσϑανία ποροῦα ἀδβογθηῖθϑ., δὲ γΓ65 4 Ό]]}ι5 νἱ- 

νΘ πα ϑα] σ᾽ ἀϊα ΘΟ ραΥ ἈΠ Γι 5. ΡΕΡ (ἰδ ἀϊαπ δὲ 

γΟΠρτατθπι δἰ τα π1ΠῚ 510] ΓΘ ΠΉΡῖι5. ὙἹτ86 ρογάσθη- 

ἴθ5., ᾿παηΐθιι5. ΔΟΙ  τι5. ΟΟΟΙραΠίαΓ ; ̓σ ΠΟΥ ΠἴΕ65.. 

«|| 5α]ταιῖῖο βρθοιδιοπίθιι5. ὅ ἀρΡΡΓΟ]αΐα {τ ρ]5- 

δ᾽ π|ΐβ... ΡΠ ΘΒ] οιιπ δὲ ΘΠ μη Π6 ΡΘΡΠΟΙΣ τηδρίδεο- 

υἴτιπὶ νἱτογαπη. Τιυυυῖοα δαϊα πὶ σαΡΠΉΪ πᾶ, οαΠίπ5- 

486 Εἰθ᾽ οἴπιιπι 5, Θὲ πη θ ΡΘΕ  οἷδθ ΘΔ ΠΕΟΠΟΒ » οονάϊ- 

υ)ὶ5 ἀιιἀἸδη εἴτι. Ια ρδιθ.. φαϊ αἰπια ἀπιάμ. 1πἴα- 

πλΐα πὶ ϑρθοϊαϊουι θυ. ᾿πο θβοιιπὲ δομ]  ΠΕῖ15 

᾿ινϊδισοποϑ ἢ ΝΟΠΠΜΠΠ διτθηι οἰ ΡΟΘΠβ τι πὶ [ὉγΔ]ὶ 

νον ἀθίθπει., ποοῖθιι5 ΒΟ πα πῖθ5 ΡΓῸ Θάπ0-- 

τὰὰηὶ νοϊοοϊίαιϊθ οοπίθηάππῦ; τηοάο "ἢ οἰγγτι5. ΤῸ- 

τἀπῖ85.. τἸη0640 ἃν σα5 ἴπ Ράν θη 4}1ἅπ| γα πδίο-- 
γϑηΐθϑ., ΟΠ ΠΘΠΊΠ 6. ΡΙΌΓΚι5. ἀἸ αν πᾶτ σορ!ίατο-- 

ΠΘΠῚ [ΘΠ ΡΟΥΘ. 5ΟΡΟΓΙ5 ΓΘ ον οΘ ΠῸμ (οβιδίιηξ. 

Νὸο5 ἀπίθπι {1105 ΠΟΙΪΠτι5.. {π1 ΟρΡ᾿ΓῈΧ ΤΓΘΓαπὶ 
τηαχίμηια οἱ να] άθ μἰυ οι παρϑῖιν., δὰ ἐδ- 

ΠΟ ΒΓ ΓΑΙ ΟΠ ΘΙ 5 ΟΥΙΩΣ ΟΡΘυ πὶ οοπνοοανῖῖ, 46- 

ἤσογθ πο ἀ δ ρθηλτι5 ουσὰ ΘΟΓΠὶ βρθοίδοιϊα,, ΠΘῸ 

ἀοϑι θ5 Πϑυὺὶ 1π ἀιβοα! πα 15. ΒΘ ΡΙΡΙΓΠ15 5ά ΠΟΙ 56 .- 
πη μ θιι5 ; 564 οἰγοι μη ἠδ Πῖ65 ργεοΙαγαπι πὰπο (1- 

νἰηὶ ΟΡ υῖ5 5[ ΠΟ Π 6 ΠῚ, ἐΡα πδδοί 116 ̓ θμηρονὰ οο- 
δ᾽ Δ Πομ ΠΡ ι15. γθρατα ἢ 65, ΘΟ Π ΘΠ] Θμλα " ΘΘΘ ΠῚ 

αϊάθμι Ἰοναῦιμν τ ΘΑ ΠΙΘΙΡΆΠῚ. 5 δῖος ἀἴοῖ ΡΙῸ - 

Ρἢιθία., ἴθυγαπι ιιἴ6 ΠῚ νἀϑίδ Π} ΠΙΠΗΪ5., ᾿ΠΠ] 6 Π51-- 

ταῖθ νεὶ ροπάδιθ ἴπ βθιη δι! ρ5Πη σΟηβίαγϑ [ππαὰ-- 

τὰπι. Αϑρθιηηιθ. αἰ ΠΠ}πβαπὶ Πα] ἀτπιπηά τι παίτγὰ, 

ΘΟΠΘΡ Δ ΠῚ οἵ 1ΠΟΘ 558 ἈΠ} 6 ΠῚ ΒΡ Γ᾽ ΓΆ ΠΕ} 115 ἃ] ΠΟ Πἰ ἃ ΠῚ 

μλ  Πἰσιγ  πίθ π]. ,. 501 Π δ πΠίθιη 16. 56 την θη θτι5 
πη θιι5., ἰθπ του ήτι6 οθάθηζθπι πιο] Ππππἰπὶ5 1π-- 

τθγοθϑϑιι; ἃ]. ὙΘΙῸ ΔἸ ΓΡΊΟΘ ΠῚ ΘΟΥΡΟΙ ΠῚ, οἱ 

Πα ΠΙΔ ΠΟ ΦΘΠΘΙῚ ΠΙΠΉΪΒ. ἘΠ] 6 πὶ σΟΠΒΕ ϊα Π.,. ἃ 6 

τπηοάογαῖθ πὶ ἀδριιία 5 5101 Θοποθρίδοι δα ρου πιὰ- 

πΟηίθη]. Οιιὰ5 "Ὲ5 ἃ 56. Πάρου, 6 εἶσ ἐπι: 
τϑοθηΐθι Ἰδοῖὰ βιιη ἈρΡρΡΓΟΡΆ 5. 

ἃ. Εἰ αἰαῖ 1 οι : (ποτ ἐσ οτῖμτ α΄ {τίς σι 

εἰἴο δι ἐπὶ σοπογθϑαϊϊοηδτι5 δεῖς : εἰ ἀρρμα- 

τεαὶ ατάα. Εὲ νοσανῖξ 71) 65 ἀγάπην ἐδγγαάπι., 

1 Ἐξαϊ. 40, 92, 

4 ἙαΙ οὐ Ο0}}». ῥυίπιις ἀρργοϑαία μεδςϊπεῖς. ΑἸ 

ἄπο Ν55, ἀρργοδαία ἐωνρίξεἰπεὶς - φαοα τηα δὶς ἀσοοπη- 

πιοάατὶ ροϊοβὶ δ νοσεῖ ἀτίοαπι, ἀκολάστοις. Γ΄ δῖα 

ἄυο Μ55. ρεγζοῖι. Ἐατα μενεῖς. 

ΒΈΔΙΙ εἰ ἄπο Νί955. οὐχ ποίαπίες : 4υοα φυΐπ 

ππθπάοβιιπι 5ῖῖ., ἀπ ταγὶ ποῖ Ροΐοσι, (1. Ξθοιπάιις 

οι σας γοίαπίες. (ἰοΥῖς Ευβιατ τις 1ΠΠπ|6, ἅρματα μετα- 

ζευγνύντες, Παῖτος τοάάονα γο]ξ : Ξε ποὴ ἴζαὰ {Ὁ ]Ἰοῖ τον 

γα 141ι. ΜΙ ΌΠ 5 κἷς μι ουργείασὶ δεῖ: 7) απϑ)ιξ εη- 

Οὐαηἴα5. ΤΠ] ΘΠ Πἰὰ5. ἢ 1115. “1185. ΞΘ Π τι" 
ΟΡ  Θοου δ, οχῖβϑηβ αθιηδαάπηοάιτηι ἴοῦνὰ ροϑϑὶῖ 

1Πν151}}}}15. Πα θουΐ, σο]ογο ρυθϑθηῖθ, δὲ αιυϊάίθηι 

ΘΟΪΟΥ ΟΠ ΠἾ5 5ΘΠ58Ὲ ΘΟΠΙΡ ΘΒ Πα τ" νἸϑι 59 Ετ 

[ονίαββθ ΕΠ} ποη ν ἀθίιι" 6556 58 {Π ]θπ5 (ποὰ εἰ- 
ΧΊπλι5: {πὰ πο ἃ παίαγαηι, 564} δά ποὸ5 ἰπνὶ- 

510}Π15. [556 τουγὰ γοαΐα θϑῖ, ΡΙΌΡΙΘυ Δα γα 
γἹ ἀθ!οθὲ 1π] ΘΟ ΟΠ ΘΠ}. 185 ἔα πΠὸ “ ΟΠΠ65. ἔθ γὰσ5 

ΟΡογιίββοπε, ΝΠ. νΘΙῸ πβοι τα ΘΟΡΙΡΓΠΙΓΡΔΠῚ 

«ποπηοῖο ει ρϑὰμπι ἀθοϊαγαϊ : (σε θϑεπί 1ῃ- 

πε, ἀφιια, εἰ ἀρραγεαὶ ατίάα. Ν᾽ Εἰαπηθπίιπι 

δι ἀπιοῖταιν, Ὁ σοπϑρίοιια ἤθγθῖ., {πι88. ἸμτοΡῚ πὶ 

ποῃ γἱ ἀθραῖιν.. ΠΕ φεΐαπι ἔουβίταη. 415 γθάιῖπ 
τοῖς οὐ Δ «πιοα ρει Ππαῖιιγᾶηι 5.658 ἃ 45. 14 

δϑῖ 9. αἱ βϑιηροι δ ργοοἸν᾽ονὰ οοπίοπάασῃξ., ᾿ος 

Δ ρνϑοθρεοπθπι ΟΥΘα ον 5 5ουπ0 σοην να. )ὸ- 
Π6ο Θηΐπὴ ἴῃ ΡΙΑΠΙΠ16 Πιθυὶς ἀηπιὰ γθοο πα ἃ, 5[ἃ- 

15 δϑὲ, πο ἱπνθπίθηβ {τὸ ἀθο πο : πα] γὙΘ]Ὸ 

Σ ἀδϑοθῆϑιιβ Θσσιιγγουϊ, ἐσυππη ρΘ ηῖ ΡΡο πιι5 μραγίθ 

Ρυΐονθ, σϑιϊιια παι τ 10 ΘΟ ΒΘ αἰ ι ΡΓΟΡΟυ τς 

ἴον οἰ Γαρσίθπβ, {π|85 θυ Ο Ὁ πρσθηΐθ νη!  πεῖβ5 

Ἰπηραΐϑιι : τὰ πο 6. νϑϊοοῖϊον. πιθϑίι5. ἀΒΡΙ ΟἸ ΓΕ , 
4ιδητο πιὰ] ουἷ5. Ροπ ουὶβ [πϑυὶς ἁιιὰ ἢτι85 60 - 

Πυΐε, Ἰοοιιβηιιθ ἀδνθχίου. 81 ορσο [8 }15 παταγὰ {1- 

ἀν 5 6ϑὲ, ὅ αἰ Πδυτθὲ πτίιιθ ρυθοθρεοπθιη, {τι 

7αβδουδὶ δι 1ὰ5 ἴῃ τπτιηὶ σοποθρίδουιπι οοησνο- 
σα]. Ῥοΐδθγαὶ δἰ ηῚ 5'πὸ ἄτι 10. , ΡΡΟρίθι" Πα ταγἃ-- 
δι ἱπηρδειιπ), ἴῃ γοσίοπ65. οοποανὰϑ βροπίθ ἀ6- 
ΘΌΡΓΟΡΟ, ΡΥΪιβαταπι ἴθυσα ΘΟΠΙΡΙΘΡΘΕ : Πα]Ππ|5 
ΘὨΪΠῚ ΤΘΥγΑΥΊ τὴ ἰΟΟτ5 50 δ {118}15 65 ὲ.. τιὶ ἃ τι 1} 

51{πι5. Ποϊπάθ, ᾿πααῖαπι, φαομιοίο ἴῃ ἀπᾶι Θ0η- 

ΒΡΟΘΔΠΟΠΟΠῚ }π|55ἃ δϑὲ ΘΟ ΠΥ ΘΗ, Οἵμπὶ ΠΑΡ] ἃ 6556 

ἀϊνουβα βοϊδμιιβ, {1188 ΘΟ γ δ ΠλΜ] τα ΠῈ ἃ 58 ἀἰδίυ 
ποϑβοιηταν ἢ Αἀ ΠΠπ|ὰ ᾿σίταν χαρά ργίμηαμι 416- 

δι τὰ πὴ δϑῖ, ΠῸ “ΘΒ ΡΟΠ δ πηι : Ζαϊὰ ἔπι 4] 46}, 

Ῥοβε δαϊοπθηι ρυτοο ρη αἴν τη], Πα που 5 ΠΟ ΠῚ 
οοξπον 5), δὲ {τα οἰ λοι πηἤτιι5 μα θΘ ἔμ βθιηροι- 

πὸ ἀδοῦνυθηβ. ΝᾺΠῚ ΡΥϊπβάτιαπι τηδαϊαη σὰ ρ6- 
τοὶ, δχ διοίονιἴατθ σρ θϑεῖ,, πθο τὰ δατῃ υὙἱάϊσιῖ, 

ΠΟ ἃ ἃ]1ο 4ὶ νἹάθναι ἀϊἀἸ οἰδεῖ : απο ἄορ 15 

ἐδς σιν γι. ϑιατίτη δα οἱ ἀπο ΔῖΞς, εμέ παπε οο- 

δἰἰαιίοπεπι. (ΟΡ. βεσαμά 5. ἀεγγεαπες Οταος, τῆς 

μεθημερινῆς. 

ς (15. Ξοοιυπᾶϊπ οπίπεπι ἰδ  γαπι. Νοχ τἤθπὰ οάεχ 

ψιῖς γεηεῖγεί. ἙΔΙτ χε Γεφιινεῖ. ϑυθῖπάς 1116 ἴρϑε 

Οὐάοχ νεἰοοῖον Τεπιεαίιιδ. 

ἃ Ἐ4ΠΠῚ αἰεγει. Ταρτὶ σεΐεγος εὐβεγγει. διαϊῖπι 
ΟἹ». 5Ξθοιιπά ει ἐσὲ τσειτε γδεορίαοιεζιιπι. 

ε πὰ ΠΡ νεΐογος, δ οχ πος ἴῃ οἀ115 ἀεϑι εγαθαίιγ, 



ΕΟΒΤΑΤΠΙΑΝΑ ΙΝΤΒΑΡΒΆΕΤΑΤΙΟ ΒΕΧΑΕΜ. ΠΒΙῚ ἵν: θὃς 

δάνονίονθ , πα νὸχ Π)6ὶ πιαταγᾶρ [ΟΡ ΠΑ ΓΝ οι, Δ ἐἑηιονιἰς, εἰἰοῖι 1λοπεΐνιι5, αὶ ἀὐϑιιῆι ἐγ ιἑτειιη 

Θὲ ρυφοθρεῖο 5 «π|85 τὰ ἰατὰ 658 οὐθαῖαι δ, (5- 
Ροβιεοπθα οπποιῖς. τῶ [Ὀνοπὶ οἰσηοπάα,, ρ1τ- 

βε!ναι. Νὰπι οἱ ἐϊθϑ, δὲ πον 5616} ἰλοίῳ βιιπέ, 

δὲ 6Χ {ΠΠ 0 τιϑίπθ πτιπο., 5: πηθὶ νἱοῖθιι5. 5ιιοοο- 

«ἰδμο, σαν οὐ ονιιι βιιου τι [Θ )Ογὰ ἙΘΡ ἐδ Ρον- 

το θτι5 ἀἰν᾽βα οὐιβιοιη!. 

5. Θοπογοροπίμ ἀηίιο. ἃ Δ υιϑδιιπὶ οδὲ ἃπιιᾶ-- 
ΤΩ} Πα ἐιιΓαλ (ΠΟΘ, δὲ πειηυ πὰ πὶ ἀ6Π1οῖς ο}ν- 

56] ΠΘη 40. πιαπάήαι5. ΠΟῸς ατιΐθν ἶσο γϑρ οῖθ 5 

«ὦ Πχυ ἄδην ἀηιιανιιπι βου Θ}. ,. Παρ 188 

ΘΘΙΏ ΘΙ" ΠῚΔΙΠΔ η , τι [ὉΠ 65 οἱ Πανὶ , 411ὰ5 σοη- 

Βρδθαίδ 51 Π| οἱ ϑἰδίθητθϑ. 564 1] ππιὴς (6 Ππιθη- 

ΠΡ 115. ΒΘ Π)0 65... (Ομ τ σετείτ" ἀπιι ἵἴπὶ σοπ στ -- 

βαιτοτεθιτι ττεαηι. 81 ἀπά πεῖο ἴθ ἢ δία θη Πιχία υἱ- 

ψιλὴ} 5.10} σου αεἴ0, ὑΘ ρα Γὰ 5. Οὐ} τ|5. ΠΡ] 5 6 

16] Πν  θτι5 ἀαιια ΡΥ Ύ θα τ, ν 6] αι σαπὶ που- 
168), (16 αι] Ὲ5. ἔδμη ᾿ν  Ί ΓΟ Οὐ πα Π τιν 5. ἀπ αὶ 
Γϑοιι5., δι ψαθι σοσί ταν ΡΘΡν ΘΏΪΓΘ » Ὑ6] {πόηῸ - 

(ὁ πὸ {Πὰ ἀδίϊοι: {8 βου", πθο δὰ ἧι 
Ὀ δθοθϑϑὶς. Θχ θοραῖ ; Ῥγοίδοϊο πΟρ 65. ομηηΐὰ 
Ἰνθο ὃχ νόοοὸ ΡΥΐπλα ΘΠ ΥῚ 9 ἀαπεἰθ Θεϊατη Τηθατι5 

11 Βα ρ εῖε θην ΓΘ πτι5. Οὐ ΟΡ.  Ὶ π᾿ ΟΠ ΗΪ 

5ΘΠΊΡΘΙ Πἰβίουϊα τ Θ πἴΟ ΡΥ γε ΡΥ ΟΘΡΕΟηΪ5., 
“πῶ ἀἸοῖε : (οτστοβοπίι ἀμί. Ἐτοπῖηι ορον- 
τ θὰ δὰ5. ἀθοιι νον. ὈΓΟΡΟΥΔηΓΘΙ, τὰ ἀθυθηϊγθηΐ 

Δ ΡιΟρυϊπΣ γΘρΙοΠθηι : δὲ Ροβί πδη} ν ΘΠ ΠῚ 
δϑϑϑὲ, δἴαν 'π σοποθρίδοι 5 ἀδριυιταιθ.,. ἅτ 

αἰ πο τοπέθνθ. Ῥυορίθυθα 658 ἃ}} ἘοΙοϑίαϑίθ 

αἸοίπηι : "17 τη αγ πεν τὶ εἰοἰ αἰνειγείτετ', 5 θα ἢν καῖ 

πο πὶ δι ρου τα ρίθίι. Οὐΐὰ οἱ «πος ἃαυιανιιηι οἰν"- 

5115 ἘΡΘΘ ΤΠ" 75 δὲ πι0 6] ΠΙΔ 1 6 ΘΘΡ ΓΒ ΟἿ ΓΟΠΠΠΠΒΟΡΙ Ρ ΠΤ 
ΠἸ1]γτ15. ΘΕ Εν", ΟΡ Πγδ6 ῬΥΘΘΟΘρΕΪΟΙΪἶ5 ὙΠ τπι5 68. 

(ποτ βοπίμ' ἀπ τε ἴπι τσπατν ΟΟμ ΤΟ  αἰοτιθη 1 

τ ΠΟῚ 50}Π1σθὲ 11 4τιὰ ἱπῆπις, ΘΧΡΙΘεῖ5. οοποο- 

Ῥίδοα]5. Βα ροΥ θα, οἰ ποῖοβ. 5 ΠᾺ ]Π 16. ΓΘΥ ΓᾺΡ ΕΠῺ 

του Π05. ἱπαπανθε: ἰἀοῖνοο 7558 [1 1ἢ τ! 

58. ΘΟΠΘ ΘΠ ΠΟ π θὰ γθάἰσονθ. Ρυορίουθα ρϑίαριιβ 
Ὑ ΘΠ ΕἾΘ 5886 [}Ἰα τα}, ἂὸ Ππι ΕΠ} 115. ἐδ πιὰ 8.5) ἴῃ 

ΔΙ Εὰμ 116 ΘΟΠ 51 ΘῺ5.., Ὁ] ΠΠττογὰ νἱοῖπα “ τοιὶ- 

ΒΟΥ, ἔδυνουῖβ ἱπηρθίαηι βριιπαη]ο ΤΌΘ Θη8., 

ἸΏΟΧ [γαηϑίξιιν, ἀἴαιι6 δι πιοϊειιν,  Ζ1μ πιὸ τιοπ 

Ὁ ΈΘΕΙ. 

᾿ ΟἹ». 

μονα. 

»ῈἘΔΜΠΗΙ1 εὐ ἄϊτιο Νί55. 16 δέαμπίε. . ᾿ς. γεριιίαπίεπι. 

Ο]}. ββουπάιϊις ἐδ δέαπέθ. . .. τεριίαπς. 

9 (0]}.. βθσιαπά τι αἱοίπα δοπίϊεουῖι, Ῥάσ]ο μΡοβὲ 

απ πὸσὲ ἔπιε  ὶς. ΑΘ 41 ἄτιο ΠΥΡῚ πον {ἰπιοιἰς. 

Ιπ ὕτναοο, οὐ φοξηθήσεσθε. 

ἃ ΒΖ πὶ πανρδίμν". ΤΑΡΌΓΙ νοΐουος μαβεπίι". 

4 πὶ 

βθοι πῆ τ5 Ἶιιδα δεΐ αν 7) παΐϊτα εἰε- 

Β 

Ω 

ι 

Ε 

Ροπὸ πιατὶ ὃ Ἐλδηΐμλ. τ] γ τι) ΘΓ 7. ΠΠΙΟΠΊΟΔΟ ΓῸ5 

ΟΠΠ 11} Πι185. ἴῃ [ΘΥν 5. ὁ ΠᾺΘΠται" 1Π ΕΠ Πλϊο" ἈΓῸ-- 

Πᾶν }1|5511 1)6ὶ ν]ο θη εἴα} "015 ἔροθηαῖ, Οἰοί οἱ 
ΒΘ 0115 δϑ5θῖ, “188. ῬΆΓῸ γοίαγο ροίθυα ΔῈ Υ ΤΠ 
Τὰ} 6.9 τι πο ἰσυρίιμι ἰοΐδιη , αι ἀπ 116 

ἀονοχίον παρθιῖαν, ἱπναάθνοι, ρυοχὶμηοαιιθ ρ6- 
Ἰᾳσὸ ΠῚ ]β θυ ἔτι. Πἰδὶ ρυθθσθρῖο σΟΠ Αἰ ΓΟ }}5 θϑδθῖ 
1π} 1 1τπππὶ ὃ Νά μη ατα απ Π]Π1ΟῸΥ δϑὲ ἄλον ρέτι5 στι- 

θεὸ πιᾶνὶ, σου ἰβϑίμμθ ὅ΄ ἀοθηλν, ἃ} ἢἶ5., ἀκ 

“Ἐπγριείηι δὲ Τπάϊοιιαν πλᾶλθ ΘΟ] απ ΘῈ ψό]τὸ - 

γα, “που. ΡΥ Πηῖ15 δϑὶ ΘΌϑΟϑιμο5. συ ρΕ 5... 
δϑοιπάιπς Παγί5 Μοάιϊι5. ἤφος οὸ αἶχὶ, πὶ ἐἶν]- 

Ὠδ6 ΒὩ ΠΟΙΙΟἢΪἶ5. ῬΟϊΘπ απ ΠΟΒΟΘΡΘΙΏ5, (Οη στ ς 

δϑγίια" ἀφτιεδ ἐπ σοπιοτϑϑαίοπθηκ πεπατη, Ἰὰ δι, 

αἰΐθνα ποθὴ ρυοοθάαι ὁχ 1Π|ὰ, 564 ἴῃ ρυΐηιο οοη-- 

οορίδοι!ο., 48 οΟἸΘοἴὰ δὲ ἰθηθδίιι.. 

ἡ. Ἰθεϊπάθ οὰπ ἀϊοονοῖ: (οπ στ ϑοπίμ" ἐπὶ τπαπι 

ἐοησΓοθαίἑονθηι , ἀοοιῖτ αυϊα Πλλ] 16. δνὰηὶ 
ἃΠτι:θ νὰ} 115 αἰνῖϑδ τη 15. Τιοσὰ θη} ΘΟ ΠΑ Πα, 

ΡΓΟΓα που τι5 παξαν 161 σὰν ἴα 5Ρ Δ 1115.) Πα }06- 
Ρᾶπὲ ἀ]υαπη ΘΟΙ]δοα πη... πο ΠΟ ἔα. ΘΔ ΠΣ} 

ΡΙΘαΐ ορᾶπί, ϑἰ μα ϊπθ ΡΘ Ια Ὶ γϑίθυθπίθβ., 
Πρ τι6 δ] υδιηοάϊ γορΊοη 65, ἦ8 ΦαΙΡῖ15. ΟΠ Π ]ιι5 
ἴῃ τπἰπὰπ ΘΟΠΘΊ σα ΟΠ ἢ ΘΟὨΠ ΘΓ διιηξ θγ6- 
οορίς. Ἐλ᾿ πα] 105. ἀϊσαῖ., (πὰ 51 το ηι [ΘΔ ἢ} 

τὰπο ἃΖαντπὶ ἴδχθραΐ πλυ {πππιι0.,. μἰ ΠΟ πτι5 

δὰ σι 16 Ἰοοὰ, ἴῃ 4τι8 Ροβίθα {ι|5586 βιιη: ἃ τι85 
ΘΟΠΟΙγΡΘΘ, Ρορίθῖα ἔππὸ ὀυαηξ. {Π01 οὐσὸ ἀθθονοὶ 

ἃ6τπὰ ΘΟἸΠΡῚ,, 4185. ΟἸΏΠ 65 ΓΟΡΓΆ ΕΠ ῬΑ 65. ἴηγὰ - 
56. ὃ Αἰ ᾿ποο γοϑροπάθημιϑ ; αυΐα απο ριω- 
σθρεϊο ἐἰαΐὰ δ5ὲ,. τι ἴῃς ππᾶπὶ ΟΠ ΘΟ ΓΙ ΟΠ ΘΙ 

οοἰνθηΐ, ἀπ Θὲ 5150 Θ Ρ ΓΟ Π5. ΘΑ γτιη Οαιιδὰ Ρ᾽Ὸ- 

οοϑϑῖε. ΝΘηπ6 Θηΐμ Θρα 110 ΓΘ ΠΡΟ. παν, αιιος 
δχίνα δά αἶνοϑ θδὲ., πθο τηὰχιπλῖιη {Ππ||, 6. 50- 

115. ἀπ δ οῖ τι μὰν] 116. Ῥεαριιθ.. φαοα Βυϊΐδη - 
ποτα ᾿πϑι!ατη. δὲ Ἠ] ογῸ5. σοϊάτιο5. ἈΠ }ε|, ὰ-- 

᾿νε] νατιι., 564 ροβιμηοάιϊιῃν {πι581 Ποῖ οὰρδοῖ τὰ 5 

5 ΠΟΘ π5. Ρυοραραία οϑῖ 7, αξ ἀαιιᾶνιιη. 1] 61) 

τα] τα ο οοπῆπιοιοι. Ὧ)6 ἢ χα τὸ αιιοπίδμι τὸ - 

Ῥυβηαν 6 ν]δίμν ἸἸΟΒ Γδ85 Πλλ1 Πα ΠΠ ΟΔ ΕΟ Π]5 56. Π1Ὸ., 

ἀϊσοπιριιθ. ΡΠ Π]ΟΒΟρ ἶ5., 60 φαοά πιϊηΐμηθ. ἴῃ 

3 Ηΐϊον. 5, 38. 

« ΤΑΡΥῚ ἱπηρτοϑϑὶ «οοθηει" αὖ ἠιῖδ, χειία εἰς. Οοἄοχ πο- 
βίου δἰ (ο}}ν.βθοιπά τι ἐοοθηγ7" αὖν ἐιὶ5, χεῖ, ΠῚ πὶ ὁ 11 

“ βγρίναν. Οο1}ν. Ῥυπλιβ “5 σα γρεζεπι, θα π6, ΑἸ] υιαπῖο 

Ῥοβὲ (1. βοοηάιτι5 πώς ἑάθο. ΑἸ ἄϊιο Μ85, οἱ δ τ 

λιως εο. Μοχ ἀπτ|5 Νί5, ἐπ ργΐπιο τϑοορίαρσιῖο, 

ἐ Απεφαὶ ἀπο Πρεὶ εἰθ ψια γ. Δ οχ τ πιὰ ἄθοϑι. 

ἴῃ γα] Ε15, 



994 ΑΡΡΕΝΡΌῚΧ ΟΡΕΒΌΝ 5. ΒΆΒΞΗΜΙΕ ΜΆΟΝΙ, 

ἸΠΠᾺΠῚ ΘΟΠΟΙΘΡΑΠΟΠΘΠῚ , 510: ΘΧΡΟΓΕΪ ΒΌΠΊΙ5.», ἃ Οἵ15 ΟΟΟΙΠ 15 «αϊυβάδμηιν ρῬουΓΟγαϊΟ5 ΘἈΥ ΘΡΠΪ8.. [15 

ἀήπὰ σοἸ]]εοία εϑὲ, ἀἴοθυθ Φα θη πλα]τὰ δὲ Ομ ηϊ- 

Ῥιι5 ποία βΟββθΠΏ15 : ὃ 564 Π6 σοῃ 66. ΟἿΠΠῚ 

τ ΠΠΡ5 τι ἀϊου!αμη. νἱἀθαῖι., «παπητατη ΘΙ Ια Τὴ 

ΘΒ] ΙσΘΡ 6 ΠΟ ἷ5 ἀθθουο πε ρα τ 65, οἱ ϑέασπα,, ΠῸῸ 

ΠΟ Θὰ5 ἃΠιὰ5., τι ΠΟΙ Πσππ τιν ΘΧ ἱπη ὈΥΊ 15» 

αὐ ΡΘΓ ἢδθῸ ἈΒΒΘυ ΠΟ ΠΟ ΠῚ. ΠΟΒ[ΕῚ 5ΘΡΠΙΟΠΪ5 ΤΠ η- 
ΘοΡθηϊ, βοῖδηι [ἀπο πα πιὰ χ᾿ ΠΠὰΠ|, ΡΟΥΪ6- 
Οἴδιη 116. ΔΖΕ ΠῚ) ΟΠΊΠΠ1ΠῚ ΘΟΠΟΙΙ ΒΙ ΟΠ ΘΠ, [615 
νοσαν ὀοπογοσαίίοποηι. Νὰ πὶ ΘΓ Ῥαῖθιιβ. ἃ τι 

ΘΟΙΘοΙο δϑὲ πηδπείαοία., ἴπ ΡΓΟ πα πὶ σανδῖο- 

ΠΘπῚ ᾿ἰιιονθ ἄθαρβο. ΝΟ δυσὸ ΠΈ6}1|06 1 ἀ4πὲ- 
γι) σΟπορθρίδοιϊα σΟΠσ ΘσΑ ΠΟ ἢἾ5. {Π||5 νοσαθιι- 

Ππππὶ πα ἰδία πε, δος 11 πηαχῖπια ΘΧ ΟΘ]]Θη57πὸ 

5ΠΒΟΘΡΙ͂Ο, , ἢ ἴῃ {πθιη Οἵα ΠῚ δ] δι ΘΠ τ} ΓΘΡΘΗἴΘ 

ΘΟΙ]ατι πὶ δϑῖ. ΝᾺΠῚ δῖος 515 πὶ ΡΆγν α}15 ἃς 41- 
νοι βὶβ ΦαΙ Ε5 16. τηα θυ 15. δϑι αἰβ ρου βι15., ρ ΡΠ ϊ- 
θ᾽6η5 οἰ Π 115. τι511}} ΠΟΟΘΘΘΑΥ ΤΠ), [Οἴτ5. [ἈΠ] ΘΠ 

πῃ ΙΒ ΟΡ ΟΠ ΕΠ ΘΙ 5 5: ΠΟΙ 116 61". Ποῖ 51 Π- 

5.15 ΘΟ ΡΟΥ ]νε15 51: ΠᾺΡ 5115... ὉΠΠῚΨ ΘΙΘ11ΠῚ [ΠΊΘΠ 

ΟΥ̓ΡΘ ΠῚ [θυ τ σΟΠΙΡΙ ΘΟ Γαι: 516. ΘΓ ἈΖΠΆΡΙΙ ΠῚ Πὰ-- 

τγὰ (ιν ν 15 νΑΥ15. ΘΟΠῚ Πηϊδϑὰ 5 "10 1] 115 τ Π6- 

ἴθι, ππὰ ἰἈΠΊΘΠ Θϑὲ παχ᾽ πιὰ σΟΠΘ’ ΘΑ, {1 
οἵηπο {Ππ4 6] πη π τιην (ἸΒΟ ΟΡ ἨΪ ἃ σοο θυ 5. ΤΠ α5 

δηΐ. 4αϊ οἰγοὰ ΓΘΘΊΘΠ65. μα ΒΟ πίι Αροῖοαβ., γ ] 

ἴῃ ἨδΙ!βροόπίο,, 86: ἴῃ δΝδοθάθηϊα, νεὲὶ] 'π ΒΙ- 

ταν πὰ, ΘΟΠΘ ΘΔ ΊΊΘΗΘ65 51Π6 ἀπ 10 ΠΟΙΠΪ ΠΑ πα : 

56 τποάο ποῖα πη πε ϊο δὲ (8 11... {τι ΘΙ 4115 
ΘΠ Π 115 ̓ζα ΡΎΟΙ ΧΊΟΥ δῖ, τὰ ἔδυ γα Ίυ πὴ ΠῚ ἢ Ἰηὶ 

Θοδο δι", δὲ “απ ΖΔ ΠῚ “ ἰῃ ΠΟΥ θιι5. 410 - 
{π|6 σΟΠσ ΘΔ ΟΠ 115 ΔΙΑ. τι 1Π 6556. Π.ΜΠ ΕἸ τι- 
ἀϊποιῃ πυ]}}τι5 οβιβῖατ. , ΠῸΠ ἴανηθη {45 4115 ΥἸ 6 
Πα Ϊα ΠῸΠΟΙρΆΙ  : ΦΌΔΠην 5. ΟΘ ἴδ μα ἠι65. 58]- 

5Ὲ51Π6. τη} 15 Ἰη[δοῖς δἰηΐ, βἴοιιε 11 ἀτι6 γοοῖτα- 

τον ἢ Αϑ ΠΕ ἰ5 1ης ραν θιι5 Πιάαρα,, νοὶ ϑουθοηὶ- 

τἰϑ., 48 ἱπῖοι συ ράπ πη ῬΑ] οβε πα μή τι6 ἴάσθηβ, 
ἀδβουῖα οοητ παῖς ΑὙαΡῖαο. Ομηη65 Πα αυϊάθι 

ΡΙ 465 βυπῦ, ππτιπὶ Τα πηθ ἢ Πα ΠμΘ τι πᾶ ΓΘ. βίοι 

ἀββθυιπ 4 ᾿Ογα να Π0 [ΟΡ Γὰ5 ΟΠ Π65. ΟΡΙΘυιιηΙ. 

564 Ἡντοαπίθπν., Οαριππη 116 Ἰδοιιπὴ «α ἀπὶ ἴῃ 
5ΘΠΊΘΙΡ5Ο5. ΟἸΓΟΙΙΠΊΒΟΙῚ ΡΙῸ5 6556. ΡΡΟΠιπιϊαηΐ. ΕἸ 

ϑᾶΠ6, Ζυοπῖλῃ) Ορογοὶ ΠῸ5. ΠΙΒΓΘἸΘΟΥηῚ ΘΟϑβηιο- 

δναρῃίδι. ἀΠΠΠσϑητίιι5. ἐπ ποσὶ : αι] ἀ6 ᾿ς. γο]ὰ- 
τἀπὶ 511 ἀπιάἀϊαταιι5. ἘΘγαπΠῚ 1 π|6 τηθηιοναῖοϑ ἰὰ- 

. ἘΔ σε πεὲ εομίθπε να ἰαϊῖριις. Ν εἴας (οάοκ 

ποῖον σε πὸ οοπίθ πε γὲ διιῆὶ 

ἀϊτα 6βὲ φυϊάοπι πη ᾿θο ποβί τὸ 
ἐαἰίνιις. Δ οΧχ οἰπιὶ αα-- 

᾿ρτο,, βεὰ απὸ δαάθια 

πηάπιι, ἀτΐ σου ΔΗ {Ἰϑϑῖτηα, 

» ϑῖς. ΟἹ}. βεοιπάιϊ. ΑἸ ἄπο 755. οἱ δά ἔχ 

Ζμαπι, Ἠασά Ἰοῆβο (Ο]Ρ.ξΞοουπάᾶιις ρπονίάεηις οπεπίδς 

πδεπι. 

Ε 

ΠΠΔΓΘ ΠΊΑΧΊΠΏΠΠῚ 51105 ΠηΘαἴπ5. ΘΥΟΪνΘΙ : τππὲ6 

ΘΠ Δ πὴ ΤᾺ ΓιΙ ΠῚ Ρ 6] αστιι5. ἀἰΠ ὉΠη ἃ ππ ἴπ πηᾶτὸ αοά 
αἰττὰ Οαἀάϊνος. πα θθῖτν, εἴππονθ. Οποιηοθο οἰ- 

80, ἰηαυΐπηι, δὶ Πεῖιβ ἀἰνουβαϑ Δ παι πὶ βίδεϊο- 
Ὧ65., πηὰτῖα γόον], {ΠΟ Πα μὰ 1Π πιηπιην οΟποο- 

Ρἰδοα] τη σΟΠΥΘηΘΙ ἢ, ΘΕ ΓΕΒΕ5 ΠΟΠΒΡΘΘ ΓΟ Π65 

ΟΠΊΠ65., ἴ( 6βῖ βίπιιβ,, {πῸὸ5. ΡΓῸ βο θηιαΐθ 5100 

τΘυγῶθ ΟἰΓοι πνἀατ10 ΘΟ ρΓ ΠΘ Πα, ππᾶνΐα ΒΊμ11Ὸ- 

ΠΉΪΠ 115 ἈΡΡΘΙ]απεπν, ἃ δϑῖ, πλᾶλΘ ΑΥ̓ΟΙΟΙΠΙ., πιὰ- 

ΤῸ Αἰὐίνγαϊθ, πὰτο Ἐσαπι, τπηᾶγὸ Οφοϊάϊπι. εἴ 

ἀϊθ ΠῚ ἘΠ ΒΟ. 5 16 ρ Ια σῖ ΡΓΟΡΥα ΠΟΙΡΪΠα 

ϑιπ|, Ἐπχίπιπι.,, ΠΟ] οβροπίππι., «Ἔβδιιπι, Το- 

αἴτιμ, 5᾽σα!ιπι,, ΤΥνγμθπιιμὴ., δὲ ἃ[1ὰ θ αν] πὰ, 

4ΌΟ ἢ ΟΠ ΠΪτι ΠῚ 51 Πα Ὶ Πα τι ν ΘΟοα τ]ὰ ΡΘΓΟΌΡΓΘΓΟ 

ἸΟΠ σα ΠῚ ΠῚ ΠῚΪΒ5., Θὲ ΟΡΘΙΌΒΌΠη δὲ : ΡΡορίθυθα οοη- 

δροσάτο πθ5. ἈΠ]ΠΔΓι ΠΣ, ΠΘι5. πηᾶυΐα ΠΟΙ ΠΑΥ ΤΕ. 

964, πὸ5 ιυϊάίθπι πτιποὸ δ πος ργωῖθρθα πε ογάῸ 

ΒΘΡΙΠΟἢἶ5. Δ τχῖς : ὦ ΠΠπ 4 νορὸ φαοὰ ἀπάτη 
ΘαΡ μλ115 ΓΘ ΘΓ Δ ΠΊΜ}). 

ὃ. Εἰ αἰϊαὶε Τοῖς : Οοποτοθοπίμσ ἀι ἱπ 

δοποτοραίίονοπι τπιαηὶ : εἰ ἀρραγεαὶ ατὶάκ. ΝῸΝ 

αἰχὶε ἀρραγθαῖ [θυγὰ, ΠΘ Ἰζθυιιη} ΘΔ ΠῚ ᾿ΠΟΘΠῚΡΟϑὶ- 
τᾶ πὶ ἀδιμοηβίνανοι, πτροῖθ ᾿ϊπιοβᾶμι, δὲ δάθμιιο ὃχ 

ἀαπανῖιαι ἱπιιπατοπα ἀδίουτηθι, αἴφιιθ ᾿πν}1- 

ἄδ πὶ : 5: πη] 41|6 ΠΘ 50] “ΕἸ ΒΡΊ ΠῚ Θαλϑᾶ ΠῚ ἔθ ΡΠ 88 

5 ΟΟ ΠΟ Πἶ5. Δ βου γθὲ, τηϑυϊο παιν!αϊθ 5015 

ΔηΓΘΡ ΛΘ πὰ [6 ΠΠτιγὶ5. ἃν ΑἸ Γαΐθι ΟΓΘαΓΟΥ 1Π5Ἐ{{π|1Ὲ. 

Αἀνονῖρ ΠΑμη]τ16 5θηϑὰ ἀἢΠ ΘΠ 115, αι ΠῸη 50- 

Τὰ} ἀττὰ, {1185 Βι ρου αθγαξ τευ ρὸρ, 5684 ΘΕ Δ ἢ) 1|ὰ 

{5 ἴῃ ῬΡΟ απ Ἰου  θτι5 ραν ]ιι5 Ἰα τα αν, [απλῖι- 

Ιατα ρυδθοθρίο ἀομηϊπαπεῖβ δ αχῖς. ΕῚ βαοίτιπι ἐσὲ 
σἴο. δ. {Ποῖν ἰσίταν ἃ] 6 ΕΟ ἰδία, ἀδο γᾶ ἢ5 ΝΟΘΘΒ. 

σΟΠπ τους. οἰδοῖι πηαποῖραΐδμι ; ̓ἰσθῖ σθαι πὶ 

510 ἴπ πλαΠ{15 Θοϑ πιο  ΡΠΪ66 ΘΟ οΙιι5 : σαὶ Οος- 
ἰδοία ὁδὶ ἀητα, φιι {ιογαΐ διεϑίον" σοῖο ἐπὶ οοπ- 

δγοραξίοπος δίας, εἰ ἀρραγαὶξ τάκ ; ἀπο οον- 
τ πδο γ6]  ΟΥιΠ} ΘΟ ΠῚ ΠῚ ΘΠ [ἈΡΙΟΓ ΠῚ τὰ 6556 Π]ὰ- 

πἰ[οβίαι δαϊεῖο, πθο τιϑῖ5 ΘΧρυῖπηῖ: ἩΘ ΘΘΡΟΙ ΠῚ. 

Να τονογὰ σι ρονῆτια νἱάθυθῖιν" μο5ὲ ἐθϑεϊηιο- 

Πα ΠῚ 4Ὲ0 Ἀββου αν, {μα ἐαοίμηι ὁδὶ σἴο, γανϑι5, 
ἄς βάθη γόρθιτα παργᾶῖῖο. ΕῈ υϑοανὶς 765 
αγίάαπὶ ἰΘΡΓάπι; δἰ οἰαἰίοπος ἀηιαγιιπι “ ϑοσα-- 

νὶΐ πιαγῖα. Οαν οἱ ἴῃ ρυοθ ἀθπε ιι5 αἀϊοτιιμι οϑί, 

« ψοονοβ ἄπο ΠΡ] εἰ δι δὲ ψιϊαιιϊεὶ ἐπ πεῖπου ἐ- 

διις. ΑἸλὰβ εἰ φμαπιζιαπε ἐπ πεϊπουνδιι. 

ἃ ἘΔ “21:1 αατεῖς. Ν᾿ εἴτι5 116 ποβίοσ ΠΡὸν ς αν: 

εἰιὶς. ἅτεςε, ἀσφαλτίτις. ᾿ 

ε δι υοσανί πανία. Αἴ ποβίνι ἴσος Δῖξ. υοσαν ἐξ 

πιαγῖες 
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οοπβΤοβοπίμν ἀηπ ἱπ οοπργοβαίζοτιεπι ππάπὶ),. ΑΕ  Ἰ ἀϊταῖθιι του ρθη, Ρ6ι Βαμα ἀϊταΐθὶ ΔΘ} }. Ἀὰ- 

εἴ ἀρρατγϑαὲ αγία ; οὐσὰ πὰρ ὶβ ἀἰοὶ ἀδθιισδθὶ, 
ἀρραγϑαί ἰγγα, οἱ ἰϊθυιιπὶ : ἀρραγιῖΐ τὶ ἄα, οἱ 
νοσανιΐ 7 διις ατἰάαπι ἰότταιι ὃ Οποπίαπ ἃν ἦα 

ψΙἀθ!ῖσθὶ ρυΌρυἸθίδεῖ5 οϑὲ Βρθοῖθϑ, ἀθϑισ πδη5 {πιὰ 

410 παῖυν δ 5] δοίτιν οϑῖ ; του γὰ ψΘΙῸ πτ ἃ 
Οδτιβδθ Πιιποιιραῖίο 6ϑῖ. 5ἴοι: θη πὶ γα ΟΠ Πα 5 
ῬΙΡΟΡ Ια δϑὶ Πομλἰηὶ, ᾿οθηῸ ἁπιῖθηι ἴρ056, νῸΧχ οϑί 

5 δα! Ποατονῖα {Π1π|5 ἀπ μι }15.,. οι} 115. Θδὲ ΡΡΌρυΘ- 
ἴὰ5, 11 ΤΟΥ Ρ ργορυΐα ρυθοϊριασιιθ ἂρ ἀ1{ὰ5. Πὰ - 
Ἰνδειιν. Εγσο δἰθπηθηζιι μὴ {πο ΡΥΓΌΡΥΪΘ ΟΡ ΕἸ τι πὶ 
65: ϑβἱ σοι [ιθ ἢ], ἴθυΡὰ ΠΟῚ ἢ ΠΟ. ΠΟΙΜΙ ΠΆΓΟΙ 

βίοι ἀΠΪμη8] οἷν ΡΥΟΡΥΐτι5. οϑὲ Πἰ πΠ τι5.. Θά τιιι5 

ΔΡΡΕΙ]α αν". ΟΠ 5ο] απ ἁὐιΐθπι πος ἀδ [6]}πῦ 8 πὸ- 

τὰπ πη} δϑί, βοα δεϊδη ἴπ 8115 Θ᾽ θθ π ἰ5 ΡΡΌΡυα 

Οα!τι6 1 ]1{85 Θϑὶ ἀθονοῖα, ρϑι ἢ αιιαπι ἃ οοοῖο- 

γ15 5 στ! ἀἰβοθυ παι Π τ)", ΘΕ {π1816 51} ἰρϑιιπὶ πλὰ- 
ὨΪΓΘϑῖθ εἰσ πόβοῖτιν, 1 δϑῖ, ζᾶ βιὰ πὶ ΓΘ ΙΠΘἢ5 

«υδΙ  ΐθη., Ρ6 ἡτιᾶπὶ γτιρίάα ἀθηιοηβίνδίι, 

6. Παθὲ ψιιηιαϊίαίεπι, ἰστὶβ ἀγάογοηι. 5684 θὰ 

«υϊάθιη τπῦροῖθ ρυἱ ποῖ ρα] 1ὰ ΘΙ ρΟΒ [Ἀ ΊΙ ΠῚ ΓΘΓΊΙΏῚ 

Θἰθιμθηΐα,, βου πὴ γἈΓΠ ΟΠ ΘΠ ατιδ ἀϊοία οϑί, 

ΘΠ 5018 βοββιιπιι5 ΠΟ ΘΠ θ]ΑνῚ. Εὰ ὙΘΙῸ {{π|ὲ0 

ἴῃ ΘΟΡΡΟΥθτι5 ἢ Πα ρϑὰ ϑιιπῖ, δὲ νίβαϊ βι}1οἱπιη-- 
ἴπι,. ΘΟ] Ποίας. 5] Ὀ᾽πιθὲ. ροβϑιάθης «ι}} 1165 
Πα] τι. 116 ΘΟ μι ἃ ΘΟ] ταξιι πὴ ροοϑί 6556 νῈ] δἰ πη- 

ΡΙθχ, ψιῦρρα 4πς ΘΟ] 5. σου ΒΘ μα ππηταν δὲ 

56η511. ΝΑ. [6|}π|5 δϑὲ αὐϊάα οἱ ἢ Ἰσ᾽ 4, ἀάιιὰ 1ι- 

τα. δὲ ΠυἸρῖἊα., ἀθὺ ΘΔ] τι5. οἱ Πυιτηϊτι5, 1ρ πῖ5 
ΘΑ] Ιάτι5. δὲ ἃν άτιβ: “ αἴιιθ ἴα ρδὺ [πδθο Παίτινθο 
Ῥοϊδηεῖα ργονοοαία [δοἱ τ, τιῦ ΤΟ ΠῚ ρΘυ ἈΠΊ ΘΠ Ε5. Ρ61- 
ΜΠΪΧ ΤΟ ΠΙ5. ΔΙ ΓΘ 85 51 Ὀἰπιθὲ ΟἹ Πἰὰ ΘΟ} τ] ΠΕ", γὶ- 

οἴποάιιθ δἰθηιθηΐο μ6 1 β0οαμ {τι Πα ἴθ τιπιιπι- 

«υοάάιιθ ΘΟ] δουθαΐ, δὲ ῬυΌρου ᾿πβ Δ} δ᾽ ΠΡ 115 

ΘΟΙΜΙΠ1 ἃ [6 ΠῚ, ΘΟΠΕΓΑΓ 5. ΠΟΘ ἢ 1)", δῖοι ἰθι"- 
νὰ 4125 ἃυ] ἃ δϑί, δὲ [υἰσ]4α, σοπηθοιίίειν ἃ ατ15 

ΡΕν ΘΟΡ ΠΕ ΟΠΘῚ [ΡΙ ᾽ ἀ Δ 15... ΔΟΡῚ Δι 6 1 ΡΘῚ 

“ ἀαιιαμ 5οοίδειν. Ετοπΐμι τη ϊα Πουτιπὶ ἀπ τὰ 

Ῥοβῖία, δι ]ιια ἢ} ἀτπιγιι πὶ ΟΡ ΘΟΙΙΟ 6. ΠῚ ΠΤΠ1ΠῚ, 
Βοιϊηὰ 1115. «ιυα] τα Γ6. ΘΟ ΠΡΊ αν : 14 65ῖ, ΡῈ 

Ἀ ἘΔ μον ψιάπι οαἰου δ, Απεϊαυὶ ἄτιο ΠΠΡνὶ ρον 

ψιαπε αὶ εἰδίε τὶς. ϑιατιτα 11 ἀηεα σιέαπι υἷπε γοίζδπς. 

Οοάοχ ποβίου εἰ (0115. βεοιιμάζιια ἀῴια σιίαγι "δε ης 

φιιαϊίεαίεπι. ἴτπι ἄττοο, ποιότητα. ΠΟΙ ἄθπι (1}. 5οσιη- 

ἀτι5 ἀεπιοηδίαΐα 65. ἾΝδο 11 τη] το ρΡοβὶ ᾿ἄοι ὐᾶοχ 

γ»αἰίονιεπι {ια εἴϊοίιιπε δαὶ. 

ΡΜ ἐδίασα σεπί. (910. βθοιιπ τις ἐϊαρδα σι; 

οἵ τα {ιαοάπο Ἰοσίταν ἐπ γοτουὶ ποβίσο Πρ γο, 56 βο] αι 

ππᾶπιι βοοιπάα, τας, κατατεταγμιένα καὶ ὑποπίπτοντα 

τῇ αἰσθήσει, “2 αδὴὸ Ἴαπὶ ἵπ Ἄεογρονγίϑιις αἰβεσία 

διιεΐ, οἵ σε δοισιις σας. 

Ὀ 

" 

5115π|6 ΔΘ} ᾿ΠΙΘ ΟΘΘ5Ι0Π6. 81ὰ ΘΟΠΟΙΠαἴον. πδῖτι- 

18 ΓΘΡΌΣ ΠΆΠΕ5. Θἰϊοῖ τιν, 14 Θϑῖ, ᾿ση15. δὲ ἃήτιδὸ : 

ἰσὴϊ «αϊ δηλ ϑοοϊαίτιθ. θ 6} ΘΑΙΟΥΘ, Δ 6188. ΨΘΙῸ 
Ρου Βυιμηονθη). [515 ἁπιῖθ αι. «ιοπίαπι ἔουν ἀτ5 
Αὐϊἀπβάιιθ παῖανα δῖ, δϑὺὶ συϊἄθπι σα] ον ἴη-- 

τουνθπίι ΘΟΠςοΥΘῖ., ΡῸΙ ϑἰοοϊταϊαιθ πη ὙΘΥῸ [οΥ- 
τὰ σοϊμμηϊοαῖ ; οἱ πος π06ὁ “ 4185] οἰνοιι- 

1ὰι5 4φαϊ ἀμ οἵ σου τι ΘΟ ρα στ παΐιι5,. Αἰ ΓΘ γα 

ϑ: δίτηθὶ σοπν θη Ή]} 15. Εἰθ πη ἢ Εἰ νἹἄθιιιν 6558 
Ρουίδοιιιβ. Ηφο ἰάθο ἀἰββουαὶ, αι οὐο οἰγοβοο- 

γοῖ, Ρυορίθν {ιιθπὶ νι λπι ΠΟ ΤΏ ΪΠτι5 [ΘΓ ἂπ) ΠΟ- 

τ μανἱ, δὲ ΠῚ ΡΟ ἶτι5. [6] πρθαὶ γοοϊίαν! νὶ- 

ἄλλη). Β᾽σοἰτα5. Θπὶ πὶ πη ροϑβιπιοίϊιη) 5θ τα δϑῖ, 
56 δύ ἀπο ; 4αρΡ6 ΄ιυς 511 σοῃϑατητηα του ἃ 

511 5 τα ΠΕΙῸ. 6115. αἴψαθ 1460 7πγ6 γοοα]ι}}} Πιι- 

7115. ΡΥ νΠ  ο 15. Ποποῦαῖιν. {Π{π46. οιϊαπὰ [6 |1π|5., 

αϊροῖθ ΡΥΙ ΠΟΙ ρᾺΠ15., Οατ585. 51188. ΠΟΙΙΟΠΪ5. ἀβϑιιπ1-- 

511. 

6. Ετ υἱάϊὲ ])διις, φιίῖα ϑοτια θεὲ ἀφιία. ΝΟ 
ΟἸΠΠΙ ΠΟ 15 5ρθοἰοβι τα θη Θὰ πὴ {τ|8 Θχ γα] τηὰ-- 

Τ5. Θηλίου, θοπᾶτη θοτΪπΠῸ [{||556. ν᾿58 15) 56}. Π10 

"ΙΒ ΠΠΠἴοαΐ ρα]ου απ ογθαίαγοο : 5661 ᾿ΠΘ ΓΔ 01] 

βδριΘητα, 4Πὲ6 5ιπὶ ἔδοϊα, ἱπειθίιν. ΝΟΡῚ5. ΘΠ ηὶ 

γθυθΡα γο]ρ πποϑιι πη Θϑὲ Πα 6, ΟΠ] 5[8}}}}} οὐ-- 

ῬΘΡΙῈ {ρὰ πα} Πα σα Πάθβοθγθ, δα σα πὰ [6 Π1]} 115 

ἀρ ΟΡ απ {4 }}15, ῬαΡΡ αν Θιιηι ΘΟ] ΟΥ ΠῚ ΘΘΡΠΘη- 

εἰριι5 ἢ οπίθπίας : οἵ φιαπο ΠῸπ Ὑ]Ο] ΘΠ Εἰ5. ἴθ ]}πὶ- 
γϑὰ νοῦ θοναῦ ΠαΟΕΠιι5, 56 νϑῖτε ΡΟ οἷ. θὰ πὶ 
ΘΟΙΡΙ ΘΠ 1ι5. Οβου! ται... Ὑ ΟΡ πηθη. πο ᾿ἰἃ 

Τ)6ο νἱάἀθυὶ θοπιι ππᾶγ 6 ΒΟΡΙρ ρα πὶ ΑἸ Χ1556 ριι- 
ταπάτιμι δϑὲ : 0] ΘὨΪ ΠῚ ϑ ότι, ΠΟ ἀϑρθοῖι, 56 
[ποΐανα γα το πο σΘηβθίαν. ῬυΙηΟ ἃ [ῸΠ5 41{|-- 

ἄαπι τουτι5 παι πηΟΥ]5. 41] ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΥΙσαΐ, Θϑ[ ΠΠΔΡῸ : 

«ποὰ ἴῃ Θσοα {15 αἰ ΠΓαδιι 615; δος ἈΡΡΙΌΡΔηΐ 

βοῦιρθὰ ἀοἰοβθδασιιθ ἰοθὰ., ΡῸΡ Πιι8 ΘΟΠΠ ΘΔ 5 

ἀ4πὰ παν Ἶ Πα. ΟἸΠΠῚ ἈΠΠ 115 ΠΟ ἢ Ο515 Οδίδοιι- 

ἸῚ5 γοίαν ἀαΐα {που ῖτ6 πη ρτδὰ ΒΡ 11 410 πιρσθίαν 
ΠΥ 1] ΘΙ οΙθτι5. ΡΥΌΟΘΟ 1 ἃ Ἰποϑηι, ρμο 1} 15 

άπ εἰδοια,, ὁ ΡῸὺ ἀδἰδοδι!οπ ΘΠ... ἀπηαγ πὸ 

ὁ ἘΔ αἰψιθ ἱία παίμρα ΡῈ» ἰκῶο μοίεπίϊα. Απιῖ- 

401 ἄτιο ΤΙ ΥῚ αὖ ἴὰ οοπίοχίι, 

ἃ ψοίοεγος ἄπο ΠΡνὶ μὲ)" ἀφιίάπε οοριίαίιι", 

ὁ ἘΑἸἢ οι γαίης. ῬσῸ οὐγομἔιι5., πο ΡΠ Πρ οητϊα ὁρογα- 

σασα, ΑἸϊαιαπῖο Ροϑὲ (01}. βδοιπάιιβ φογϑιηιπιαί) ἴα 

“τ οίαπίϊο. ϑυδίπαο δα νεῖν οἰΐαπι. Αἰ 155. τὐτεϊο 

δἰϊαπι.ἸὈλάοπν (01}. βεουπτι5 ργωνοίραίε5. 

ΓΕΔ οείοπααι. Αἱ Μϑ85., ἄϊτιο οδέοσιίαί, ϑιαιπι 

ὁ οἱ (9115. ῥυΐπειιβ σογίρέιν εἰϊαῖδϑο. ΑἸ ἄτιο ΜΚ. 

δογίρίι απ ἴα 556. 

ὁ ἘΔ οἱ (010. ρυΐπατις. με» ἀεγεοίίοπεπι. (Ἴ01}, 



Ὁ 

ἀοροβίτα πάτα} 5. θυ τι6 ἔουν ἀπὲ Πα 6 

τ οἰ ρἷ τ, οὐπὶ ΡΕι οθυ τὰ υερ αη} πη 8} ἃ ἐΡἃ Π5 01 

εἶτ, δὲ ἤξ πο 50]τπ| Θὰ} 148, 566 οἱ ἀράθηβ. Οτοά 

διΐαμι ἴῃ ἰδ. 15. Ο] α 15. δὲ ἴῃ αἰν  υ515. ΠΠΓΟΥῚΠῖι5 

ΠΙΔΥῚΠ Π}15. ̓ πν ΘΗΪ Π}115, 5 1] θη Θὲ ἴῃ τηθα τονγὰ- 
Ποἷβ5 ἴτὰ Πθεὶ τ ρ!οη θι5 οοηϑίαϊι. (αν ἁτιίθηι 00 

ΟἸΧ ΘΕ Πλ115 ἢ τ ἈΘΘΘΙΘΓΘΠῚ “τὰ [6}}π|5. ΟΠ} 15. ΠῚ 

ΑἸ 185. Ἰην 5] 65 416 νῸ Πα 5... ἈΠ 15. ἐδὲ σθρ] θα 
πὰ ΠΔ ΠΕ Π]115, {ππὸ0 ΓΡ ΠΠ1ΠῈ ΘΧ ΠΠΔΡῚ ΡΥ ΠΟΙ Ρ τη}. 

7. Βομιιηῖ δἰϊαη} τὰν 1)60 ν]ϑι1ΠῚ 6ϑῖ, δ᾽ Ρ7Ὸ- 

Ῥίον ἀδοιιϑιι “τι ὰ ῬΟΥΑΘῚΓ ἴῃ ΡΡΟΙαΠ 10 [οΥγὰ - 
ΛΠ, Θὲ ἢ τορι ασυ]ιη. οδὲ Ππιν ον}, οποία- 

ΨᾺΠΊ ΠΟ ἃ ιν}, “τι [πὶ 56 πη! τι ἀθνοϊνιη- 

ΤΣ Δ ΠΘ 5. ΠΡ [ΘΓ ΠΪΠῸ5 5105. Βοπιμ {π|0-- 
416. ὁ ποὺ, «ιος ἀσιι5 ἀουὶβ "ἢ ΓὍΠ5. Φαϊ αι 6. 

ΟΥΒῸ 651. Οὐμοο οὐιπ {Ἐπ ΙΓ [Οἵα σα ]ονῈ βοίαπο, (6- 

ῬΟΏΙῚ Πτ ΠΟ Ὁ 511. Π ΠΟΘ πὶ ΡΟ. ἰθητι65 νὰ ρΟ Ὁ 5.) 
41] ἀγοι ἴπ ἀΠΙογοι Ἰοσα πη, [Ἰσ] ἀἴαιιθ ρον [ο- 

οἵ, πα ροῖθ 4πὶ παι ὈΙ]}τ5. ΟΡ ΠΟΥ Δ Πα}, ΓΟ 65 σ6-- 

πού ηΐ ἀΐχιιθ πη θ5. ΕῈ Πτϊς Γ6Ὶ παΠ}τ|5. ΘΡῚΣ ἰπ- 

ογθάμπι5, δὶ ἀπ σαοα θοὸς ΒΡῸΠΙΔΠΓ65. ἔθυνουο σὸ- 

ϑΡΘΧΘΥ, 4 οὐ ΓΘΡΙ 6 ἀπιιὰ [που πι, ἴ5 6 διιρ τ. 

ῬΌΒΙ[0 νᾶουϊ 5006 το πη τιν; ΠΟΥ ᾿ρ5ὰ αιοάιθ 

ΜΔ 115 118, 50}15 ἀδοοάτιὶ γα 5, 1 Ππαιτῖοὶ γϑί- 

ααπ Ὁ 7. Αἰ Ριθιι". ΝᾺ νὰ ΡΟΥ 5. ΘΧ μα]  πῖ65. 46 

βϑοιπάι5 μόν «εἰ ἰεαίἊοποπι (5ἴοὺ, Οὐχ ποβίου ρὸν 

«Ἰεδοαικίονοτε, (δυιατι ΒΟ ρ πσὰ πὰ. ὙΘΓΆ] {{{Π|1{6 Δ 6556 

οἵ βουπια παι Ρὰῖο : 5644. ποὴ ἴἴὰ ᾿Ποποᾶιη, ΜΟ]ι5, 

Ῥεν νεγεοϊαζίοηιεπι, οασὰ (ἀγσα βου ρίιπι 51, ἐχ τῆς 

διχθήσεως. 

ἃ (0}}ν».. βεοιαθ τι5. εὐ γεοερίαομάιπι. Ν᾽ οοι]α εὐ ἴῃ 

δά ἰ5 ἀθοναῖ, Πος. ἐπι, εὐ μηοριενδαφιιοε νεοερίαοιι- 

ἐμηι ἐς οἷς, 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΒΆΌΜ 8. ΒΑΒΙΜΙῚΙ ΜΑΟΝΙ. 

ΑΔ ῬΡοῖαρο ϑιιβοῖρίιμι “ ρΘη ο 155, ἃ τι6 1[ἃ 5115 Θ0- 

50] η{π ἀΥονθηι. Βοπιιηι ΠἸ Ι]ομϊητι5. θὸ ν]άο- 

τ ΠλΔ 6. αἰ ΘΟΠΒΓΡΙ ΠΟΙ 1Π51185,. ΠΟ ΠΙΣΠ1Ι5 

Οἷ5. παι Π ΠΟΘ ἢ ρΘΡ 6 5. Πιια νη. ΟΥ̓ Πα απ]... ΘῈ 

4 οἰ σϑῖθιι5. ᾿πν ϑοῖα ΠΠ]ΠΘ ΠῚ Ῥ δοβῖα  ΔΟΟΘΘΒΊΙΠῚν 

αἰνὰ νυ 116 Θατιϑᾶσ πη ΟΓσαςΟΥΡ 115 51 Π|5 γαῖς 

δὲ «ἴα ῥ᾽ αν πνὰ ΤΟΥ ΡΆγιι ΠΣ ἴπ00}1}5 ἰβποῖα, πᾶν] 

Θδπείτιπι γ ]ατίοπθ Ἰδοιιη αν, τ] {πι6 ΡΘΗ Ϊ-- 

τ5. γίτα Ποπαΐ πτιπὶ σΟμ ΠΟ Ἰ[α115. ΘΧ ΠΥ] {{Ἰ- 

Ῥυιῖτιν. Νά ας {τ ΠΟ ἷ5 ΘΧ ον ἢ, 1η Ἀ}1ὰ5 

{Δ ΠΝ ΘΠ] Πλ1|5., οἵ 
] 

ΡΟΝ] ΠΟΪὰ5.,. ΨΘΘΙΟΠΘΒΠΠ6 

᾿πι16 σαιγϑιι5. {τι τηΐπτι5. μἰο ΒΡ ρθη} ΔΡΡΟΥ- 

ταπτιι", 56 αὐπδ μλ1ἱ ρΟβ5᾽ Β1}6 ΟΡ, παν 5 Ρὰ]- 

δνἰπιἀϊποπι. ἰδ πᾶγθ [τὰ τΐ ΘΟΠΠ ΓΟ νἴϑιιηι 

651} Οτιοά 5ἱ ᾿πᾶρὸ Ροπτιη, ἀἴαπι6. ἰδ }}}}6 θσὲ 

ἀριὰ δῖ, Ζαοιηοο ποῖ σα ἴτ5. Εσο] βίο (ὰ- 
{ΠοἸ σο. ρα ]ουῖον πα] σθίι",. ἴῃς {πιὰ φἴα 1Πὶ 

Οὐ ΠἰτιΠ} ΒΟΧ απ ΠΠ 4116 ἀν θυ βιταβ, νου θι5 Ῥ]ον - 

σατοΥ 5. Δ Τλθιιηι [τι515 5 ]6 1} ΤΠ] 15. {ΠῚ 0 Π}0115 

ο ϑόπαπι νοι, πα Πρμλ ον ᾿π ΡδοΟΙ5 5ΓΔΠῸΠῸ 

[ἀπ ατα, πα }}Π1|5 4 αϑβα τ] ΟΠ ῊῺ ΠΡ 15. 5ιδίθ τας 

Βωγοεῖοὶ ἢ Οὐ γι ΡΟ ΠΟΘ νὸ5. ἀϊσποβ τὸ - 

ΝΠ ΠΟ. ἈΠ ΟΠ 6 ΘΟ 6511, θοιϑ Πα}115 ΟΥ̓ 1 Π|5 ΟΠ 56 1- 

γαηΐο5 ἴῃ ΟΠ ῖϑίο 1651|,. σὰ] σ]ονῖα πτιης οἱ βθιη- 

ῬΟΙ, δὲ ἴῃ ϑθθοι!α βου] γι}. ΑΙΠΠΘΠ. 

» ἘΜ γὺης ψιΐάδεηι, Αἵ Μ55. 7)0η5 ψιΐάαπι. διὰ- 

{πὰ οἀΠπὶ οὐ ἄπο 55. γα. (0011», βθοιιπ 5. ἐοοία,, 

τηα]ο, ὰ ἀναοο, θαλπομιένη, εαἰεξαοία, 

τὸ ρμεηίοίις Ἰοσοπ τιτη 6556. ὁροηϑἐἰδ., ἀἰβοῖπηιισ 

ΟΧ ΘΧΘΙΡ]αν σγθσο, ὉΠΡῚ Ἰοϑῖτιν, σπόγγοις ὑποδεχό- 

μένοις δια Ἰομρο Θἀ1 πιλιἑἑοινεζητις ])ονεῖπο. (01. 

βοοσπάιι γε ονείμιις ])εο. [τὶ αγαοῖβ Ἰορίπιιβ, παρὰ 

Θεῷ. 

ΤΠΠΡΒΕ ΟΟἸΝΤΟΣ. 

7). πόγῦα., δθε [ἰσπῖς, αἰϊδοριίαίϊο. 

ι. Εἰ αϊαῖι ΤΠ θδιις : Οογηιὶπθὲ {ορτα ἰιοῦϑαπι ρμα- 

διιϊὶ, Ξο τι ατι5 5Θηῖθ πὶ σοι παι σόηῖι5, οἵ ἰἱβταιίι 
“τιιοτιιοϑιίτη,  αοὶθνι5 Κγιιοὐ τι) 5ϑοιιπ τιν Θθπιι5 : 
οἰιγμις σθηιθπ ἵμ. 5θπιοῖρ50 651. ΟΟἸϑοη 6 ηἴ6ι}" 1[8-- 
416 Ροβίαιια μι. [6 }}π|5. ΓΘ γα ἡ, δ᾽ ιοαα. 18} 

Ροπάϊιβ ἀαιιανιιπι : «ἀίτιμ {ΠῚ ῬΥΘΘΟΘρ τι ὁδί σον- 
γ ἢ ΠαὉ ΟΥΪῈ5. ΟΡ θα μη}, ἀθι μ 6 ρα]! αηι : αοὰ 

α Αδμ αι ἄνιο ΠΡΥῚ το ε ἰεα. Δ οχ ρυΐον ἄἰσογαῖ 

Θἔα Π τη0 40. ΠΘΡῚ ν᾽ ἄθηλβ5. Νὰ πὶ νῸΧ {180 τπῸ 
Ομ ἶσϑὰ Θϑῖ, δὲ ρυμηὰ 114 ργεοοΘρηο ὁ ν τε} ἰὸχ 
4ιαράδλτη Πα[αγδ [|| δὲ 1Π|180510 ΤΟΥ 1 ΟΥ̓ΡΆ Πα] 

ΟΠ  Π Πτι6 510] ρον 6 5. ̓π Ροβίθυιιμ [ἃ - 
σα] ταΐθηι. σϑυμιπιθί ἰἐσγα. ῬΥϊμλι ΠῚ} 651 [ἢ σθπ6- 

ΨΔΓΠΟΠΘ ΠΑΘΟΘΠ ΕἾ} σου Πα 110, οἰ πὰ οὐππὶ ρᾶτι- 

ΤΙΒΡΟΙ ΘΠΊΘ βου, μθυ θα ΠῚ, δὲ οι ογ νου, μὰς 

ἴῃ σα] ρατ5 νος, οἷον νόμος. 

-αἰὐνθσ Ὁ τσ δ αν ξ δοϑν. Ὁ που, 



ἘΓΞΤΑΤΠΙΛΝΑ ἹΝΤΕΛΡΕΕΤΑΤΙΟ ΒΕΧΛΕΜ. Π10. Υ. ΒΕ 

λυ απ μαθοῖαν. Ἐδάριιαιιθ ραυ]ατίπι ρυοβεθπθ Α ΡΥἸποὶρίαμα βου πητιν Ἔχ βϑιὶπεῦ Αἀ πο 16 

ἀὐτοα]αίαν ; δὲ ᾿τὰ πβάπι6 δὰ το πη ρ ϑιϊνδηι πιδίιν]-- 

ταΐδιη βθῃλὶηΐβ οολ θβοὶς. Ναπι που Ροϑβα, υἱγ  ἀἸβάιιθ 

ΒρΘΟΙ65. ΟπμΠΙ θιι5. δϑῖ σΟΠΠΠΉμΠ15. (σογπιῖπ οί ἰἐΓΓ 

μοόγϑαμι ρανεῖ. Ῥον 56. νἱἀθ!ῖοθε [6 }}π|5 συ πη μαΡ 6 

Ῥγδοορία δϑῖ, ΠῸΠΠἰπι5 ἱπ ἴρθπ5 δἀαπιθηῖο. Οτο- 

πἴαμι φαΐ απ ορ᾽ παρ τιν ΙΔ Π 15 ἃς 56 Π}1 ΠΊ 115 50- 

θαι οατιϑαθ Ῥυοθϑίαγθ οὐυθϑοθηαϊ, ἄτιπι δὰ αι (6 

τοῦγα ΡαΠ] απ, ΡΓΟΡΡΙΙ ΘΑ] 0715 ἀτεγδοῖι, ἃ 1115 

56 Πριι5. αα βιιροῦπα ργοάμοῖς, ἸΔοῖνοο 5016 Δ Π11- 

«υΐον ἴθυνθπθ [δου Π ἰδ 1|5. ΟΥ̓ ΠΔΓτ15 ΘΜ ἴον, τ 

Οὐσαϑῖο γοπουα παῖ 50] 61}, πΐροΐθ διιοῖουθπ. Πᾶ- 

Βοθπεϊα τ), Πΐ5 τι 1π ΘΡΡΟΙῈ ῬΟΒΙΓῚ διιπὲ δι [6 0} - 
τιν", δὶ τὰ πιθη ϑιιδ θυὶ ροϊπονυϊπὲ, 4αϊὰ ΡΥ ιβατιὰ Πὶ 
058 ογδαίιιβ δϑί, Ἔυαΐ 7α πὶ ἔθ Γᾶ 51115 [ὙΠΟ ΠΡ ῖ15 46- 
οογαία,, φοπϑιἀθυαηΐθϑ, {πο που 5 οἵ Ρα}1}}15, 
50] ἴπ Πάϑοθηεο ἃ ροϑβίθυϊον δϑὶ. Οὐὰ θυ ἐϊοο- 

1115, 4υἴὰ ρΘοονθιι5. 4υϊ θην οοηἸΐον αἸϊπιο-- 

πῖάπὰ ΓΘΡΟΠοναϊ,, Ποϑ[ιιΠῚ ὙΘΙῸ ΘΘηῖι5. ΠῚΠ}1115 

ον ἀἰσπιιπι ργον 5 οπὶβ Πα θιιθυὶὶ ὃ ΝΟ [ἃ 6ϑῖ. 

Νδηι {τ [τι 115. δὲ Θα115. [π|5 ραβδί ΡΥ ραγὰ- 

νἱς, ἀβουΐουο5. αππι6 ΠῚ ἀν 145 δὲ Γριθπαϊ οο- 

Ραμ πα πἰδένανὶε, δἰ 5.51 1α ἔπι88 Υἱτ80 ρον 110- 

γὰπὶ παϊγππθπία γϑοοπάϊάϊτ. ϑϑιηϊπιιπὶ “4116 
Ριοάποῖο αι ἁἰτιἃ ἀ6]θὲ ᾿μ:6}}151,. αιιᾶ τι. ἔπι 

αἰβρθπϑδιϊοηἶθ ᾿πδινιοεῖο ὃ δι ψυιά θαι οἷθρα γα] ϊ-- 

ΘΒ 16 Ραμ Γιι τ ἃ στ ΘϑἔϊιιΠ}, ΠΟ 511 «πη οἷ- 

Ρὸ5 ποιμϊπίθριια. πηι ηἰδίγαγθ. Οτοα οἰϑὶ ἢ οϑὶ ἃ}}-- 
«ποἀ σοπιι5 μου] αγιιπι, 8]16 5, ΠΟῚ ΠΟΒΕΙ]5 τιϑὶς- 

1νι1ι5. ἀρξαξιιηι ; ἴαπηθπ Ἰά ρϑιιπὶ ν᾽ ἀθίπν ποϑβίνο 

μΙΠΙΠομΐητιβ ΠπουῸ Ρυοἤσουθ, πο ΐβαιιθ. ΟἹ Πἰ τιμὴ 

ϑϑΠλΐ παιμ ΘΟΠΙ ΠΟ Ἶ 85 ἀδριυΐξαΐα 56 πείταν : οἵ πιιπὸ 

6586 Ριοίδοιο οοηϑίαϊ σι ροὺ ἢ5 αι ἀϊοία 5ὰπὲ 

1η:6]]δοΐαπι. 

4. Οογπηιϊπιοξ ἰοστα πογράπι ρανιιὶ δὲ σοπιθπ 

Ξοπιίπαπς δθοιμπάιπιπι ρόπιι5. Βδοῖθ ᾿πααῖξ, 5]ο 
δπῖπι οἱ παν γα ἸΟἢ͵5. ΘΟΠΒΘ πη ΘΓ οὐ οοπϑία-- 
γ»ἱε, αὶ παπο 510] φιοααμπημηο 0 ογθά τιν σϑριι- 

δπαρο; οἱ προρϑϑὶαϑ Πα Γι ΓᾺ}15 αἀἸ5 06 Π5ΔΠΟΠῚ5 1π-- 

Ῥ]οθῖταν. Ῥυῖπηο δΘϑὲ ΘΠ Ϊ ΠῚ ΒΟΥ ΠΉΪ ΠΑ 110... ἀθί ΠΟΘ 5 
Βουρα., ῥροϑὲ πος ρᾷ]Ρ.}} ϑιιοσθϑϑίο, “18 ΠΊΟΧ 

56 Π}1 15 ρου [δοῖϊο σοπητατιν. ΟΠ Ο ΠΟ 0 ἜΡσῸ ομῃ- 
οἵα, 4185 ΠΑΒΟΙΙΠ 6 [ΘΓΓΆ, 56 ΠῚ ΠΑΡ] 6556 56 ΓΠ10 
ἀδοίαναϊ,, οαμπη ΠΟ ΘΑ] Δ Πλ115. ΠΘῸ σ ΔΙΠΘΠ., ΠΘῸ 

τηθηΐᾷ 7) ΠΘῸ ΟΥΌΟΙΙΒ 5, Π66 Δ]1ὰ Ρ] γ πὰ ΠΑΒΟΘΠΑΪ 

᾿ Ἐβαϊ, 40, 6. 

ἃ εΐογεβ τὸ θυ δὲ ΘΠ ροσέογίμσ οί. ΑἸΊι5 
Ροσίον ἴον δεῖ. Μοχ (1. ββοιιπά τι ρεσον νι χαίάεπι. 

γὸχ φιΐάσπι ἃὉ Θἀ 15 ἀρογαΐῖ. τσεοο, τοῖς μὲν βοσχή- 

μασιν. δι ῖπάς (01. 5οοιιπάτι5. ψεὶ νοι. ΑἸμ ἄπο 

Ν55. οἵ οὶ λούει : 14. φιτοά ρτίσος ἀϊοοθαίαν, 

ϑροπάθμιβ, {πος “ 4ιιεραπη ΘΟγῖιπὶ {4π|88. ἐθυνἃ 

Ργοάπιοῖε, ἴῃ νά Ἰοι]ῖι5. δὲ 'π ἔμπ 40. ογθάπιπειιν 

νἰν θη 56} πὶ5 ΟὈ ΠΟΙ, δίοαξ οαἰαπηι5. Ροϑὲ 

ἱπογοιπθηΐα γϑοθηιία,, ταγϑιιβ ἃΙΙὰ πὶ 5ΟΡΟΪΘῚ ἦδ 

τα ἴοθ βιι βμμ ΠῚ τοραγαῖοπθπι 5ΠΓΡῚ5. 'π ροδίο- 

σιιπὶ ρογγθοίαγαπι. ΠΟ. ἁιιῖθπὶ ἔΆοΙΕ ΠῸΠ 5011} 

φα Ια Πλι5, 5664 οἰἴδπι Α]1αὰ τη1}16 ; ατι80 51}. [6 ]]ΠπιΡὸ 

παβοθητία,, γϑαϊνίναπι Ῥγοΐθηὶ ἴῃ γα ϊοθ οἰϑ[0-- 

ἀϊαηι. {{πᾶ6 νουτιπὶ 6556. ΡΟ ατιμὴ. θοῖ, απ 

πῃ οι! 4116 ΠΆΒΟΘΠ ΕΠ, ἃ 5ΘΠΊΘΠ 5ῈΡΡΘΙ γ6- 

ποναμαϊ σοπουΐβ, ἃ νἷ5 {πιὲθἀαπι θη παν δἷὲ 

ὐἀϊιποῖα. ΕῈΊΙοο 658 αιιοὰ ἀἴοῖε 5 θοιενείμι: βΘημι5. 

Νϑάιθ. δπῖπὶ οϊ πῈ} ὈΓΟΡΘΠΐΘ5. Ροίοδὲ οἰθανιιηι 

μαϊουὶ ογραῖγίν ἢ 5θὰ ἐχ σαϊδιηο ΟἈ] Δ Πλ115. ΑἸ ΤΘΙ . 

Ρδν βἰ πη τα αἴ ποτὶ ΠΟΘ ΠΟ ΠΪ5. ΧΟΡ ΠῚ, δὲ ἴα 

4ποὰ ἀδ ρυῖίιπα σϑπθγαιίοπθ ἴθυρα ργοχῖε, 

Ὀ54π|6 ππιπο ΡΟβίθυ τ 5. 5100 σϑΊ0 6. 5ΘΡΨΔΙΙ}". 

Οεγπιϊπεῖ [ογτα. Βιοϑρῖοθ Ζιιομιο 40 οχ ρᾶγνὰ νοοθ, 

δὲ Ῥυθοθρτοπο Ὀγον σϑίιηα [6}1π|5 αὐϊάα., 516 }1}15- 

4116 γθρθηῖθ ρυαν]θΠ5, δἐ δά ἔρειπι ἔριοΠΠοὰ- 

τἰομῖα. ἱπηρυ]σα, νεῖας σαοάδηι Πποΐιοβο ἃμηϊοῖι 
ἀεροβίτο,, 5 πη 5116 δεν Ὶ])τι5. ΤΠ ἀπ! ΘΠ 5.) δὲ 
Οὐ] τὰ ρΓΟΡΙΙΙ ἀθοουῖβ ΘΧϑα ΓΔ ἢ 5, ΟΠ Πἰὰ {1185 “7 ι|5511 

ΘΙ 6511 οοποθροναῖ, δἰαπάεραι. Οἰιρῖο ᾿ταάιιθ ἴπ 

{τ|5 56 πδῖθιι5 Αἰ Ε{π|5 Προ γα “ ογΘα τι Γ28 ΤΉ] Γ οι] : 

αἰ αἰ σα τι6 ΤΈροΡ τι5 [ΠΘυ5. ΘῈ οα]]ΠΠ06 Ὲ παβοθη- 

εἶπ βΈ ΠΟ ΥΪ Βρθοίατου ΕΘ Υ15., τη απ βοα πὶ ΡοΥ- 

οἰρίαβ ππθ που ἃ ΠΏ σοπαϊ τον 5. δ ἀπῖθ οὐη ]ᾶἃ ΟΕ 

νι ἀουῖς πουθαμ ἴδηὶ, νϑὶ ἤογθη, τπὸχ ἴθ δά 

Βυηᾶποο Παία85 ΟΠ [85 Ἱπηασ Π0 ΠῚ : τϑοογα- 

τὰι5 1σαῖσο 5 ρ᾽ ΘΠ Εἶ5. Θχθιαρ αν : Θεὰ '"Οπιτεὶς ΘαΤῸ 

ἐαπιφιιαπι ἔδπιιπι, εἰ οπιτιῖς αἰογία ἰοπιϊπὶς ἰαπι-- 

ψιιαπι [Πὁ5 ζεπιῖ. Ἐτεμῖμπι Ὑἰτα Βυ]5 Ὀγονταβ, οἱ 

τ αἰ πηι) σαι πιπὶ : δἰ ΘΌΡΘΙ ΤΘΡτς ΡΓΟΒΡΘΡΙ5 

ΒΠαυττὰἀο πον α  Ππππὶ., σΟΠΘ 6. ὈΓΌΓΒΙ5 ἃ ΡΓῸ- 

Ριθία οοπιρᾶγαία 651. ΨΊάθειν θπΐπὶ ΠΟ ἴθ αιιῖ5- 

Ῥἴαπι. ΠΙΘΠΉΓ]5 ΓΘ ἔθοπι8, ἴδοϊθ τοβιυβίιις., είαϊο 

ῬΥΪΠΊ ον.» [ΡΟ ΠΊΘῊ5 Ὑ]ΡΊΡΕ15., ΔΙ Ὲ6 ἱπηρθίιι ποῃ 

[ογθπάιι5. Ηἰς ϑθιθ πα τποχ «116 ΠΪ5ΘΡ 1115 1Π-- 

γϑηϊζαν: ἀπιπη αὐ ϑαπθοίαθ ἤρα παῖε, ἀπὸ [Δ Π-- 

σάονο ΓᾺΡ 650 1. ΑἸτον 1Πά θη ΘρΘοΙΆ 115 Πα θεῖν, 

δὲ πιὰ χ πη Γι Πὶ ΓΘίθυ 5. ΟρΙθιι5 [ἀοα] τιμὴ, α]-- 

τπ5. ΟΡ5Ο Ϊ5., 5 5Οθρίου τι πὶ ΔΙΏΙ ΘΟ. ΘΠ Δ ΠῚ 

Β᾽ πη] αἰουτιῃι 5 ραῖτ5. Θχἁ μη Π 6, ΠΟ ΠΟΙ μᾶγὰ- 

ν ΠΙυΩ͂, εϑέ, ὁχ ἄπολις ΠΡ γῖ5 γθῖογιθιις ἁ ἀ] ἀἴπιις, 

ς Νοβιτὶ γεβ Μῖ55, ψεΐα ψμωάϊαπε. 

ἃ ἘΔΠῚ υἵδιε εαἰεςιὶ. ΓΑΡΥῚ νθΐθγοβ μέδδιὶ σερἰ ἐσεῖς 

«όοοοπι ἐγεαί τ αἀαϊάϊπηιι5. εχ νεϊευὶ ποβίτο 11- 

Ῥγτο. ὕταςο, τῆς κτίσεως τὸ θαῦμα. 
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51ΤΟΡΊΛ] . 6] ἢ Ππτιπν Δ α] ΤΟΥ αι Οἰ ΤΟΙ 5 ρ τι5 

ΘΧΟΘΙ 5... ἃ ΦαΙ]ι5. Οπηηῖθι5., δὲ ργοσθάθηβ,, δὲ 

ΓΘ ἸΘΠ5. ̓ πν 1 Ἰὰ π} οἴμη νἸ Προ ΠΟ π6 ΘΟΠ αν. 

Νϑάιιθ δηΐηι Ροΐθϑε ἢϊιπὸ του θη. ἀθο! παγθ {π| 
Θὁπηΐηθε. (6 ἀἰν 115 οἰνΊ] θη «το τπι6 ρΟΙΘ ἢ Δ], 
οἵ ΠΟΠΟΙΘ5. θα [ο5. ἃ ΡΥ ΠΟΙ ρΊΠτ5., ΘΠ τα γΘ5Ὶ- 
πηθη τα. ΜΠ] 1} Τὰ ἰδία, ΡΓΘΟΟΠ65 ἢ ΠΟΙῚῚ- 

ἢ θὰ νοοΘ ΡΘ ΒΟ ΠΔ ἢ 65 Δ Πἴ6 56  ρ51 1}, [ἀϑΟ ΠῚ 416 

νΘΟΙΟ 65 Πϊπο οἱ ἰπΠ 6 ργυβο θη 65, 5 ἂν 551} 11 - 

4116 ἔθ ΤΌΡ ΠῚ ἢ ΒΡ ΡΠ] θιι5. [δυθηἴθα : ἁ 446. νον- 

θολὰ, ῬΥΟΒΟυ ρ ΟΠ 65., ἀπο] ΟΠῸ5., νίποι]α, οαν- 

ΘΟΡῸ5., Θχ {0115 ἸΠ1Ο] Θ ἃ 01}15. ὁ] Ομ θυ απ [ου"- 
1110. 51] οιῖ5. Οὐ ροβίθα 9 ΝῸχ τιπὰ, δὲ [θυ ὶς 
ἈΘΟΘΒ510., [ΔΓ }}5 «0101, θ τ] πη Πἰβ 116. 55 οἱ υ τὰ 
αἸν αἰβιι ὁχ ποιηιπῖι5. ἀπιοῖτ ΠΟΙ ΠΟΤῚ τς υ τ ἐς 
{π|6 6715 βοθηα γΘρθητθ ἀδιορίτι", δὲ 1Π|ὰ τα πτα 
ῬΟΙθπεῖα. νοὶ ρα πϑα σι ΒΟΉ Πἰ αὶ πὸπ νἰ6- 
τὰν. ΟΡ ρίθι" τΘπηρϑϑεϊνθ ΡΙΌρΡ Ποία ΠΟυιτὴ 
ἱμ}]} ΘΟ Π τα 1] 5 μα] τἀ Ἰ παι. σ] ον ως σΟμηραναν 
᾿μπππἸὰ Πρ. 

3. (δειαϊποῖ ἰϑρτὰ ἰ να ηὶ Ῥανιιϊ, σοπυΐπατις 
δόπιθτι ϑΘοτιπείεηι σόπιις. Ἰῦβαιιθ πιιπο ἰσίτι" 
ῬΥΤπλ 80 αἰ ροϑιοπὶ (οϑεῖϊς. οϑὲ ουάο Παβοδη ΤΠ ΠῚ. 
(θυ ΠἸ Πα 10. Θηΐη} ΟΠ ΗΪὰ, 41|8 ΘΘΠΘΡ Δ Π [11]. Δ Π-- 
ἴον θη, δὲ 5] φαϊὰ ἐδ γα ϊοθ ργον παρ, αἰ ογὸ- 
Οἴι5. οἵ ΒΡΆΠΊΘΗ , ῬΥ]5 1 ΤΟΥ ΠΑ, ΠΘΟΘ556 δϑῖ, 
ΟΓΡΟΒΕ ποο [δπιιπὶ νἱγί γἱάουϊ, αἴχιο ἴτὰ ἴῃ 
ἔρια 56 ΠῚ Π] ΓΔ ΠῚ, 5 Πρ01ὰ [Δ η} Πανθβοοπίο Ρεοι- 
ἀποῖ. (ὀγηείποι ἰόντα ἐογίνατα ρανιιὶ. ϑονιθη ἰσὶ- 
{π᾿ τ ΘΘΟΙἀΘΥῚΣ 1πὶ ΒΟ] τη... οἵ ἡπθ Ἰονίου μιι- 
ΠΊΟΓΘ. ΠΘΡῚΓ δὲ σά] ο π]ΟΠΠΠ τὰ, ΠΙῸΧ ΘΡΟΠΙΪΟ 
ΤΟΡΓδΡ ΟΠ ΠΘΟΙ ΠΕ)", αι ἀλη 5} 1 πη 16 σοηϊτνα [ὁ- 
1] ΘΠ ΤᾺ 5150 0 1615 ΘΓ ἴῃ γ ΘΠ 5 6]115 5θ βίη ἃ Ρο πὸ 
ἀἰοιμθρο απ", ραν βἰβάιιθ τη ΐ πα 55ἰ πηῖ5. ΠΡ στὰ 
ἸΠΟΓΘΠῚ 5106 Ρ]Θοἴεο [6] }π|υ 15 παβοθπο ῬΘΡΡ Πρ Ιΐ, 
[απ ατιπητιθ [ὰπὴ Εν π 6’, ἔα σΟΠΒαγσΙς τοῦ 
ἩΠῚΟΓῸ 511} 511} ΘΔ Π]05 ΘΧΡ]Ιοἢ5,. 4ποι ἄδοι- 
512} ΤΆΘΙΟΘ5. Θχτθμἀθυϊτ. ΑἸ] ἰτὰ το πουϊ τὸ 
ΘΘυ ΠΝ ἰδ ἱθροίμοια., 5] θοῖο νὰρονο, ατΐ ἔγασειι 

4 411 ποπονγίοα θοοο. Οοάθχ ποβῖον οἱ (]}. Ξ6- 
οαπτι5 λον ϊγίοα ποςθ. Τιοσῖτηι ἀρι Βαβιλλιπι, μέ- 
γα βοῶντα, 

» ἜΜΠΙ σὐνρίϊοίδιις. {δγδηίος. Αἴ ποβιτὶ ἵτὲς 155. 
διρρίϊοϊδις ΚΓ υθηίος; οἵ ἴϊὰ Ξουρῖσδο Τί  Πΐτιπι ἀν 
ῬΙΓ σον, ἀπ, ὅ ΔἸ Ῥαποῖπι, τα Πϊὸ «πιοίπιὸ ν]π νου Βὶ 
αὐαοὶ πλα]ὸ ἐχρυοβοῖι. [τὰ Ῥοίιιις Ξοῦθον ἀοριογαῖ, 

δε αἰτεῖς [δλδπΐδς ἐδ ̓  Ὁ ἜΤΙ, ΟΥΛΤὶ ἀρι Βαβι] ιιπι Ἰερα- 
πλιι5, τοῖς ἀρχομένδις. ΤΟΊ ἀο πὶ (01. Ξδοιιπά τις τ νανίςοῖς 
πετανετθ. Ν᾿ οχ αἰεῖπηα ἀσενα! ἴῃ να] βατῖς. 

Ὁ ΟΟ]}».. βοοιιπ τι ἐο ἐμεεζιθ δ]τις σολιθηια. Πν  ἄοιη 

ἴἄοπὶ (οήοχ δὲ ἐαγία. Ν᾽ οου]α δὲ ἴῃ οαϊ ες. ἀοοιίογα- 

ἌΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΒΕΠΚῸΝ 

Α 

Ω 

δ. ΒΆΒΙΠΙΙ ΜΑΟΝΙ- 

ΘΆΤΟΥῚΒ Πα ρϑ 115 οδῖ ΡῈ γα ἴοθ5.,. δὲ ἔδυ πε νῖ-- 
ΠΙΘητ5. ἈΠ] δίια : Ῥαγ ἔθ σαὶ ἀπ 1 ἴῃ οα]- 
ΤΠ ΠῚ 5 ῬΑ Θ πὶ ἀπο 1ῃ ΠΟΥ ΟΘ ΠῚ, ραν ἴθ πὶ Π}Ϊ- 

ηἰδίγαι ἴῃ σνᾶηᾶ.. ῬᾶΡίθ. ΡΟΥΥΙΘῚΣ ἴῃ Δυϊϑίαβ. 
Ἐπ οο τποάο ὅ ςΟπογθῖοπο ρουδοϊα, ραυ]ατῖπ ἀεὶ 

511] ΠῚ ΘΠ.) Δ ΠῚ 51 Π στα {ποθ 6. μουν πιπηΐ. ΕσθῸ 

5106 ἘΡῚ ΓΙΟυα ΠῚ [ἸΘΥζ, ϑῖν 8 ̓ θσ ΠΊ 6 . ϑῖν 6 Οτι5, 5 ν 6 

ἈΥῬβἴτιΠῈ : 58{ΠῸ] 6 ητθν ᾿Π5 τι θ 6 ΡΟΙΘΡῚΣ {{πῚΠ| 

5ΘΠΒΙ1Π)... 410 μοϑϑὶς ΤΠ πΘ.] βαρ ΘΠ] ἀτὴ σΟμ - 
ἴΟΥῚ5. ἈΡΕΠΠΟΙ5 : Φιο μη ο0 τὰπη τα πὶ σΘΠ 115 4] - 
Ῥυιβ πὶ βερα]α Γι ΠΕ 50 Ἰ ΠΟ τα} 5. τὰ ΟΡ. Ὶ5 

ΘΟΙΏΡΑΡΙ 5. ΠΠσαϊα, [ΔΟΠ]ΠἸπ5. γα]θαϊ Οπτιβ 511}}-- 

γΘΟΙΑΙΘ ΒΘΡΙΘΔΥ ΠῚ 5 ΟΠ σγαν ἀπὸ Δ ν [8115 

ἸΠΠΟ Χο ἀθουβιι σορουϊηΐ ἱποϊ πανὶ. ἘΠ ργορίον- 

Θὰ ΘΑ] Π.115. ἀγΘπμδΡ [Οἴτι5 νἄοιιτ5. Πα δία: (πὰ 

ΕΠ} τι Π 50 ]1σο Ὁ σΘΡῚ ΡΟΠά 5 ἴῃ σα ρΙΓΘ. ᾿ΓΡῚ ΠΙουμ 

ἃπτθ ἢ ΙΟΠΡ 6 Ἀ]16ν Παῖαγα ΠΗ Ἶν 1 5. ΟἰἾ 115 σΡα Πὰ 

Ῥγονιἀθπίθι δ πιοάιτιηι ᾿οσαν ἴῃ {Π6οἰ5.. ταῦ ΠῸἢ 

αἰνΊρ᾽ απ απιν ἃ}} ἀν ῖθιι5. Ἐ1᾿ Ἰάοῖτοο οἱ γα! Πα Ὀ}}1-- 
ἴδ} ἃν ̓ σῖαβ οάτιϑα οπβτ 4125, ν᾽ αι Παβίαβ ἀρ ρΟϑαϊ, 

Φιια 1 ΔΟΙ 615 ΤλΪ ΠΟΙ 5 [νοϑτϊα ἡ ρ  ]  ητιι". 

ἡ. Οὐ Ιοψααν, ΄αϊά γα γθεοθᾶμη,, ἴαπη οορῖὶο- 

505 ΓΟΒΡΊΟΙΘ 5. {ΠΟϑα τ ΓῸ5. ΟΥΘαταστθ ὃ διε ἀπ  ἄθηὶ 

ΑἸ ΠΠΟΙΠ15. ἀσϑουιτῖο, τη θ]]ογιιπὶ : 561 Ἰασῖανα ΠΟῚ 

ΤΟ] ΘᾺ 1115. ΟΠ Ἰββουι πηι. (σ ὁγηυῖπιθέ ἔοττα ποτ αι 

Ραριιῖ. Μοχ οἰιπὶ ν]ο πΆ]Πῖ15 οἵ ρογπιοῖοβα ριὸ- 

οοάπηι, ἰά δϑὲ,. οὐτηὶ “ ΕἸ τοῸ οἴοιιτα. , οι ΓΟ]! - 

4115. δϑιη θι1ι5. ΠΟΙ] θΟΥτ5.. δὲ Δσοπϊ τη}. οἱ 

Π]ΔΠ γα σογα,, δὲ ῬΑ} νυ Ὶ5. δισοι5. Οὐ] οὐρὸ ἢ 
Ῥοβιίροβιία συα αι} ΔΟΙΠΟΠΘ 5100} ΠΗ ΗΠ] ΠΟΘ Π τὰ 

ΘΟΠ του 5... ἀσοιιβθηλτι5. ΘᾺ πὰ ἐἰΘ πον Ἰάσιιηι Ρ᾽Ὸ- 

ἀπο! οπ6 οαιιβασιιηι 9 ΜΙ ΠΐτηΘ : σΟΠΒΙ ἀϑυαπῖοϑ. ἢ]- 

1 Ὸ| Β Ζυϊὰ ΠΟΙ ΟΠ ΠΪὰ ΡΙῸΡ θυ ΠΟΒΕΡΙΙΠῚ [οΐὰ ϑιιηΐ 

γΟΠΓΡΘηῚ ; 564 ΠΟΡῚ5. Φυϊάεπι ἀδραίαϊο ἀἀρ 65. 
ἴδ πὴ ῬΙΟΠ δ» “πιὰ ΠῚ} ποῖο σαπῖ. Τιπάτ 

ΨΘΙῸ ΘΟΡῚΙΗῚ {πιὸ σα πϑναΐὰ πὲ, Πα ΒΘ ηΐ ΡΡΟΡΥΪα πὶ 

γατοπθι. ΝΟιι6. ΘηΪπ] 4υ]ὰ [τ] ΠῚ 5ΔΠΘΊΠΙ5 
᾿ιδτιβίιιβ ᾿ΘΕ ἔθ Πα θίιη", Ἰάἀοῖγοο ἀΠἴπηα] ᾿ρδι1πΠὶ 

ἤουὶ ποῖ ρον αΪ, ἀπ ΡΟ Πῖ τα ΠῸΠ ν] θυ], σα] τι5 

Ῥβαίαν, 

ἃ ῬΔ1 δὲ ἄτιο Νἴ55. οὐη συ οϑαίίοπθ μεν ζεοία, οοτ.- 

τορίο. (01. βθοιπά τι σοπογδέζοηιθ μενεοία,; εἴ ἴϊὰ 

Ἰερθηάιπι δββὲ ραΐο. Τιοβίπιας ἀρτα Βαβι πὶ, τῆς αὖ- 

ξεως γινομένης τ ἀπο τλο]ῖα5 ἴτα Ἰπτουρυθ ρον τ ας- 

φοδδίοπο ἔαοία, μεν ξεῖο ἱπεγεπιθπῖο. 

ὁ ἘΔΙΠ ἐδηι οἰπε {ἰτῖοο. ΑΘ αι ἄπο ΠΡτῚ ἑα δοὲ 

οἰπε ἐγ ἴοο. ΑἸ απο Ροβὲ 1 ργοροκίία αν αῖίία- 

γαπὶ αοίΐοπο. Αἱ ποβινὶ τὸς Μῖϑ5. ροσίροσίία, θὲ πὸ. [πὶ 

Οταοο, ἀφέντες. δυθίπας. δα 1 σε πιοδὲς φιοα εἰεριε. 

ταί. ΟΟ]}». Ξοοιιπά τι σϑ πονὶς ψιίάοπι ἀερμιιίαίε. 

᾿ 



ἘΓΠΒΤΑΤΗΓΑΝΑᾺ ἹΝΤΕΕΑΡΒΕΤΑΤΙΟ ἨΕΧΑΕ. Εἰρλν. οϑἢ 

αΠΙ 6 Ια θον, δ ναγὶοβ υἱΐδθ ΠΟΘ τιϑῖι5 νὰ ἃ δοῦρα ργοάποῖδ, οὐαπη [αν τι πὶ {γι σα 5ΘγθΏ 65, 

ΠΙΘΟΘΘΘΑΓΊΠΙ5. Θοϑ πα ίπν. 566 5 ΠΡῚ αι θη δι Ἐῇ.- 
εἶδε σα ποπα  ἴα5 [Ἀγ] ]αγ]5 ΠΟμλ πΙ θτι5. δὰ ἀε- 

οἸπᾶπάα 4πι|ε ποχία βιιπί. ΕΓ δ᾽ οὐῖθιι5. οἱ 
ΟΔΡΥΪ5. 5ΘΠ5115 5 ΡΘΕ  παῖιγα } 15 σαν ο πα σοπίγα- 
τα, 5010 1π|6]]6οῖα ἀἸβοθυ ΠΕ θτι5 [5 Ί ΟΠ πῇ: τὶ 

οὐ δἱ ΒΟΥ ΠΟ ΠΪ5 [οι] 5 ρ εθϑίο δὲ, δὲ ἃγϑ πι|6- 

ἀἸοῖποθ βοἰθγίϊα βιιρρθε., γοπιθϊα βαηϊία 5. οχ-σ 

ΡΟ Π5., δὲ ὙΘΓΙΙΠῚ ἔθ 6 Π5 Ἔχ ρουϊθπεα,, τηᾶ- 

Ἰοῦαπι ΠΟ Ϊ5 οἰασια ἀθπηοπϑίγαπο, αἰ 116 ἀϊς 

τὶ ΡΟ ΘΡῚ5 ρδγ σι !οϑα νἰ αν 6, ΦΖΠΟΡαῚ ΠΙΠ1] δϑὲ 

Οἴο56, ψνϑ] ἹπῈ ἘΠ] 16 σοπϑε πιΐιπ9ῦ Ατΐ ΘΠΪΠῚ 

Ῥαβίιπι πη] ΠΙβίγα  σΘΓΕ5 4] θΠ561|6 ρθοπά θι5 : 
δας ΠΟΙ 5 στ ἈΠΕ 115 οἰ δἐΐα σοπίθγιπε δ 58-- 

Ἰαΐθπι. Νὰπη οἰοιι απ δἔαγπὶ βο]θηξ δάθγθ : οἰ τ5 
ψΘΠθητ πη. ΡΓῸ Δι Πα. σι] ΘΟΓΡΟΙῚ5 αἸσιι πε 

εἴπισεγθ. Τεπιυϊϑϑίπτα θηΐπ) ϑιπὶ δ ]ασοηεα θὸ- 
Τιιπ ΘΟΡΪ 5ρ᾽ γα πηΐπα., ὈΥΪ 5 4π6 115 Ἔν πτῈ τι 
ἀἰσεγαπε “085 ΘΕ ΠΊβογΠξ., 4π|ᾶπῃ [ΓΙ  ἰὰ5. δά 

1ΠῈ1Π|ὰ ΘΟΥΙΠῚ ᾿πίθϑεπα ρου θπῖαῖ. ΟΟεγπ οῖθιι5 
ΟΥΤΑ ΠῚ 1Π| τπιϑῖι θϑορα πα] λθίιν Π 6] !6ΡοΥιι5., μα] 5 νἱ- 
ΤῸ ΡΘΒΕΓΘΡΕΙΠῚ ΠΑ ΓΡῈΒ. 5185. “πὰ ἀπ δι ρθγα- 

Ποη6. ἐδνϊταπε : ἰνθο ἁυιϊθ πὶ ΟΠΊτΪᾷ ΠῸ5. ἰρ505 

4υοίμιθ Τανᾶγο ογθάπιηξιν. Ἐκ πη πάγασονα 6 πὶ ΠῚ 
50" Πἰ [ΘΓ πη Ἰσδη ἃ ΘΟΠΙΡΟΠΙΙΠἔι", σγαν 551- 
τ ῖ5 πη Θια ΓΟγιι πὶ (ο] ον θιι5. ργοίαξιγα. Ομ ἀπ 
δας πὶ ΡΟ οἰ οι ΠῚ ΠΟ 6555] Δ ΠῚ ψΘϑοθ Πα γὰ-- 

ῬΙΘπῚ πλάγι πῈ: ΠΟΉ ΠΕ} ρϑὺ 6! 6 θογιιπὴ ἀἶπ- 
ἕαγπα νἱτὰ σΟΡρΡΟν5. δχτπχϑγιπε. Εγσο ππάδ 

Ῥαϊαθα5 ΘΟ πα Ἰ του οὐΐπηθπ ΟΡ] σου, ἰπάθ ροιίτιϑ 
γοίενθπαε 510] ἢ Ἰαυι15. ἀυισπηθητα 5ογ 5. 

ὅ. Θεγπιῖποὶ ἔθγγα. Οὐδηΐαπι ᾿σίτιν ἀἰοῖε }1-- 

ΤΩ ΠΪΆ ΠῚ 5ρΡΟΠ6 ἴῃ [115 που θασιιπὶ, δὲ γα ]οῖθιι5 

δἰ 56 πη} ΠἾΡτι5 ᾿πν απ γὶ , γ 6} «απει πηι δχ οαϊπι δὲ 
αἰπσο πα. ΘΗ ΟΡΓῚ , «ΠῚ ΠΏ ΠῸΠ σΟΠζΐπιιο 

Ρυδροθρῖε ἔγιιοειι πη βθηθ πη τ ργοάιοῖ, 564 σοι- 
ΤΑΪΠΑΥΘ ὈΓτ5 βία παῖ. δὲ ὙἹΓΟ ΡῈ [6 ]]Π ΘΠ], ΘῈ ἔπιπὸ 

ΜΔ ΓΙ ΑΡΘ. 5ΘΙΏΘΠ 5 τι ΡΥΐμηα 1Π|ὰ ργεοθρίο 40- 

Θαπηθπίθην παΐαγῶο Πουθὲ δ γα ΠΟ πο βθατθη- 
{ππιπι. Θαοπηοάο ἜγῸ βθοιπα πη σθητι5 5ΘΙηΪ πᾶ 

: αγο. 4,30. 38. 

4. Ἐδ1τῈ εἰνὲ χιοα σι ἤοῖει. (910. Ξεοιιπ τις εἰδὲ ψιιῖ- 

εἴεπε σεβίοῖει. ΤΌϊάοπι ἐἀ 1 αὐ ἀεείαναπάα. Αἵ πο- 

βιτὶ ἰγε5 Νί55. αὐ ἐἰεοἰϊπαπεια. Βια5Ἰ]Ἰατιαπα ἢ], πρὸς 

τὴν φυλακὴν τῶν ὀλεθρίων, ἐχρτγίπιετε σό]οῖε Επκίατ μας, 
πεο ἱπορίε ᾿πίθυργεζαίτβ ἐσέ, 

» Ἐσϊ ζαιμαῖς αν ϑιπιεπία. ΤΑΛΌΤΙ τεΐεγες ἠαμεῖῖς 
“απσπιεπία, ἴἴα Ῥοιυ]απῖς αταοο, εἰς προσθήκην εὖχα- 

ριστίας. Τριάδα ἐατ εἰ ἐπ γα ίοἰνιις. Απεφαῖ ἀυο 11- 

Ῥγὶ εἰ γασϊείδιι5. 

«“ (}}». Ξεσιπάτι ἐδέντεπε ρίδνταπιιο. 

“ Δία] ΘΓ] τι6 ΘΟ Πσῖτητ5 9 Οποά ποη ροι- 

τἰπϑὲ δ) πη ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΘΘΠΟΥΙ5, θά ᾿πἢγ πη ταί θ πὶ 

4ιαπηαπη δὲ ἸΔΠΘ ΠΙΟΓΘ ΠῚ 56  Π5 [556 ἀἰσθιηι5. 
ΝΕΖιιθ Θηϊπὶ ἐἰθϑεϊῖ 6956 ἔγιιπηθπέιπι, 4ποά δά- 
ἸΙΒΈΟΠΘ ΠΙσΊ ΑΓ ΠῚ δϑὲ., δίοιξ οχ ᾿ρϑᾶ βΟϑϑΠηι5 

ΔΡΡΘΙ]ατῖοπο σοσποβοθῦθ., 4π|8 πἰπηϊθέαξα ἔγΊσΟΥ 5 
Θχοοοΐαβ βρθοῖθϑ, ἴπ δἰἴπιπὶ 56 ΠΊ6 ἢ δὲ σΟΪΟΓΘ ΠῚ 

{ΓΑ Π5Ε}} δὲ ΒΡΟΓΘΠ.. 51οιι 6 ΘΟΠΙΓα,, 8] ἃσῸΓ 

[δοιπάτι5 δχϑεϊουῖτ, δὲ 666}1 οἰθηθπέῖα ροπαίαγ : 
ποχ δά ρυιϑεϊπιπι βο θπηα γον Ρ τιν᾽. ΤΟΙ πα πὴ 

γΕΙῸ δὲ οδοίθγα δά υϊτουῖπα σΈπογα, Ππ|25 ΖΙΖαπια 

50 ]δὲ πιιποιιρᾶγο ϑουρίιγα.. ὙἹοτι  θτι5 δ πηϊχία 
ΘΟΕ τ5 ; ΠΟῚ ΘΧ {ὙἸΓΟῚ ΘΟΡΓΙΡΕΟΠΘ οἰ ππιΠ ἴα, 
566 δχ ϑ1ιἃ ργοργῖα παβοιηΐιν ΟΥἸσῖπΘ. ἨΟΓΙΙΠῚ 

οοηβιἀθγαῖο 1}Π|5. σοπίογεπάα εϑῖ, 41 Ποιηϊηὶ 

τηὰπάαία Ξ νου πὶ, εἴ ΠΟῚ 5' ΠΟΕΥῸ γΘΥΡῸ ΠῚ 

Π] ΟΠ] ἐἰοΠἶ5. ἀοοϊρίαπες 564 πηαϊΐσπο πη σ᾽βθυῖο 
ἀεργαναῖὶ, ἁπάθπε 56 τη πη γ]5. ἘσοΙ 6ϑὶςθ ϑα Πα Υ]-- 
Μὺι5 Δ πηΐβοθγδ 5, τι τ ΓὈ] 581 οἰ π δϑεϊπαπι ροι- 

πΙοίθπη ἰαΐθπ οι" ΠΕ θτι5 ᾿πίθ σἹ5 πο] θβοδηξ ς 11- 

δὲ Τομηΐπιβ ρεγθοιοποηι ὃ ΠΡ δ ΠΕ τ πὶ ἴπ δια Πῇ 
ΠΙΘΓΙΟ 5Θ ΠΏ] Π15 ΘΟΠΊραγαΐ ᾿ΠΟΓΘΙΊΘΠΕΪ5., ἰΐα 41- 
σΘη5:" "{ λόπιο πιίαξ σεπιεπίδπι διιρεγ ἰθσταπι, 

οἱ ἐϊ|6 ἀοτγπιῖαξ, δἰ σιιγσαὶ ποοίθ, αὐ εἶδ, τπθς 5ἷς 

αμΐοπι ἰεναίμτ οἱ ογθβοῖξ, ἴρσο πεδοϊεπίθ. ϑροτιῖθ 

δπῖπι ἰεττα {τοί εγαξ: ργίπιο ζδπιιηι, ρμοσῖθα 

ϑρίοαπι. (ἐγπιῖποὶ ἔογτα πογϑαπι. Ταῖταν ἵπ Ὀγα- 

υἰβϑίμηο ΓΘ ΠῚ ΡΟΣ 5 ἸΠΟΠΠΘΠΐΟ , ἃ ΘΘΓΠΙΪΠΆΤΙΟΩΘ ἴΕ]- 

15 ποῖ ρίθπϑ, τὸ Ἰασοπὶ οὐ θαίου 5 πη ρθγαῖ, μ6ν 

ΟΠΊΠ65. ΓΈ βοθπαϊ ργοξεοϊα σγαάτι5., τηοχ δά τπὰ- 
ταν! ταΐθ πὶ 4 ΠΑΘΟΘΡΆΠίιν ονθχῖξ. θυ πΘΓΘ5. 60 

[ΘΠ ΡΟΓΟ 5. 58{{π|5. ΟΠΊΠ65 Βεγρασιὴ. υἱγι ἀϊζαΐθ 

5Ρ᾽ 6 πάδβοθγθ : ΘΔΠΏΡΟ5 ΘΕ πη ἔγ 15. ΤΠ ΘΘ510)115 

δχογπαῖοϑβ , ἱπηασίηθπι 4ποάαιημηοάο ρεἰδϑὶ ἢπ- 

εἴπιαπεῖ5, 5ΡΙ ΘΑ ΓΙαΠῚ ΠΙΟΕΪθτι5 8 Πλ]Γ]. Ὁ ΠῚ Π6 ἔπι πὸ 

ἔθ πτι ΠῚ δὲ ΟΠῚΠΘ ΘΘΠῚ5 Οἰ ΟΥ̓ ΠῚ, ΘΕ 51] {αι ἀγ- 

Βυιπείντιπι γδὶ βθπηϊ παγα πὶ θὲ, ΘΟρ οϑὶβ 5ΠΡΟΙ 
τοῦγάσα πιο θιι5 διηϊπεραῖ. ΝᾺΠ]ἃ ἔππο ογαΐ 46- 

ϑρθυδιῖο πιθειιθπἀα 5θι}] 1005 : ΠΟῚ ᾿σπανῖα οα]-- 

ἃ ψείογες. ἄπο ἰρτὶ οἱ δα οἐγειεπεζισε τπεγίϊο. 

(ΙΒ. Ξοουπάι ογεεπέζηπε ἵπ εἰπε, ποῦ εἴς. ατω- 

ςε, τῶν εἰς αὐτὸν πεπιστευχύτων. 

ε ἘΔ εἴ (15. ῥτίπιις πὸ ἤπόπιο ταϊέέας. ΑἸ ἄτι 
-Ξ. σἵοιζ πόπιὸ πιίίαι. Ῥαῖο ἀπΐεπι Επιπία Βλατα 

βου  ρβῖββα, ἀπῇ, τε δὲ ἤοόπιο πιίίαξ, αὐ, σοι δὶ πότπὸ 

πιϊζίαἱ : Ξε γνοσυΐατα οἷ ἃ ΠΡ γαυτ5 ὁπ ΐϊσβα τη ἔπῖ556. [,ο- 

οὐΐβ εξὲ Ματοὶ 4, 236: Οιωπιααπιοάιιπε δὲ ἄόπιο γαοῖαΐ 

Ξεπιεπίεπι. Ῥαυΐο ροϑὲ ΟἹ. βεοιπάιι5 ἐεπιρογὶς 5ρα- 

τιο. 



Ῥαπάα σα] ον}, ΠΟῸῚ 

ποπ ὉΠ 115. οατιϑϑθ ΠΟΛ Ϊὰ ΠΟΥ Ρ 6] πὶ ἔν ΣἼ Ρτι5 

ἀΡΡ ΟΡ ἢ ΕἾ5., ΠῸΠ ΘΟΠ θη] ΠΔ 110, {115 [ὉΠ] ΓΘ ΠῚ 

ΡΟϑ561 ᾿πηρθά ᾽ν Τϑυ γα πη. Ῥοβίθα ΘΠ]ΠῚ (6 ] 10 ΠῚ 

ΘΧΘΠ ΕΠ; ΡΓῸ πὸ ϑιιηλ15 Δ ἀΠ6Π, ἡ τις 1Π 5ι 40 γῈ 

ΠΟΒΓῚ να] πι5. ΘᾺ ΠΘΠῚ ΠΊΔ ἢ ΑἸ ΟΔΡΘΙΏ 115. 

6. Τηῖου ᾿ναθο ῬυδοοθρὶΓ “ποθ ἐΐρσσεηι τα σοὶ 

Ζηιοιιοσιιηι [αοίοτις “γι οίτιηι ;Σ Ομ 715. 5 ΘΠ Θτι ἔτι 

δοῖρδο δεὲ σϑοιιπάμπι σόπιι5 δὲ οἰπυϊϊταἀϊηθηι. 

Ἡ 7115 Ἰρῖταν ΘΠ ΠΟ 6 5Θ ΠΟ Ἶ5, ΟΠ] Π]ὰ ΘΟΠ [5 Ε1Π| 

ΠΘη]ΟΡ ἃ θη ϑα θΔ ἢ (τ), ΓΟ ΡῸ5. ΘΔ Π| 4 1} 115 ΠηῸ5 

6ϑ[ 1ῃ δ] τ ΠῚ 5 ΓΘ 6, 14 65ῖ, οἷθα, ν6] ἐθάγιβ, 

ΘΓ ΟΥ̓ΡΙΕΒ5115.,. Θἱ ΡῬΙΠΕ5.7) ΠΘῸ ΠΟῊ [Γ᾿ 65. [Ὁ1Π|5 
ψ ΘΒ ἢ", δὲ [ΓΟ Πθιῖ5. νἱυσιτα. Οὐ] ΘΕ] ΠῚ 
4 ἢ σοΙΌπαγία ψΟο ΓΑΕ)", γοβοίᾶ ἀἴσο, οἱ 

τυ τοῖα, οἱ Ἰατι [ἃ 51.1}0 τΠῸ ἰ6 ΠῚ 00 115 ΠΠΟΠΊΘΠηἴΟ, 

οαμη Πἴ6 ΠΟῚ Θϑ5θῃηϊ., 5 σι] ἃ ΟΠ 5111 Θ᾽] ΌΡΙΙ6- 

[αῖθ βα σοθαΠῈ: ΙΓΘΓ ΠῚ. 40 ΔΙΓΘΙῸ 5. ΠΙΔΗΪ[65115- 

5118 Ῥ.ΟΪΠ]ΟΠΘ (Ἰβον θίιι πη), οἱ σου α οϑ᾽ σΠ ΠΟ Π6 

Ρυοάιπισείιπι. Υ γα πιά πηθῃ 110 ΓΘ ΠῚ ρΟΥΘ ΓΟϑὰ 51Π6 

Βρῖπα [1{- Νὰ. ροβίθα. ρα ]ου Πι[πΠ| 6}15. δά- 

Ταποῖα 65: αὐ οϑϑθὲ νΊ 4 ]] θοῦ νου οί 501] οἴ 
σοητσιια ,, ΓΘ Ἰ5ΟΘΠΠΠΠι1ι5. ΠΟΡΪ5 ᾿ΘΟΟΔΙΠΠ , 
Οαι}πι5. συατα ὁ ἀπιηηοβ οἵ νΘΡΡῸ5. ΘΟ ΠΟΙ. [ΟΥΓᾺ 

ἀαιηπαῖα δῖ. Οὐ “ φαϊάθιι Πα} ρτιπν οἱ ΠΙσ παι 
[Δ Ἰ6Π5. παστιιπὰ ργο πον ; 564 πλι]τὰ ᾿ἰσπὰ νἱ- 

ἄθιηιι5., ΠΘήτι6. Θθη 6 Π., ΠΘήτι6 [πο τι [ΟΡ Πα. 

Αἀ Ποὸ ἀϊοθπηι5., τὰ {125 51 Π| αΠ|ΊΟΓα, τηλη-- 

ἀν τποιπουῖεθ ὈΥΙ ΠΟΙ ρα 61 πη θυ πθυιιη ; ἀθιπ 6 

51 ΠΠΠ| 160 ΤΠ ΠΡΟ ΠΕ] 115 ραΓ ΘΕ ἃὰ 5θιη  Παν Ἰὰ5 
6556 ΟΠΊΠ65. ΔΡΌΟΓΟ5., τ 51 1116} 56 }}1}}}1 ΠΆΡΘΟΙ 

νἰρ θη. ΟΡ Ϊτ5. ΘΠΪΠῚ ν6] τ] 115.) δὲ δα] χ, οἱ 

] 185 τὰ ]65.,.ὄ [πο τιιὰ “α ἀ6η πα] τπὶ ὅ νἸἀθητιιν 

ΔΙΓΘΥ ΓΘ ΠΊ Δ Π] [65 1ΠΠ} ; 56 Π]ΘΠ [ἀ Π]ΘῊ ἴῃ ΟἾ5., 5] {π||5 

ΔΕΓΘΉΓ 115. ΒΟΥ ΓΘ". ᾿πνϑηϊοῖ, “ Βα ]Θοίμ ἢ οϑί 
ΘΠΪΠῚ ΘΑΡΙιΠ} [Ὁ}115 σΡΆ Πιι) αιιοα χη οἼιίηι πιιη- 
δαρανο 50] 6ηι αἰ απ] γοσα]ι]ονιι πὶ σΟμρ 511 0- 
Π1]115 Ορϑγδμ ἀδάθυιηϊ ; ον πὴ 5Θ μη  Π15 ΟΡ Γ1- 

τ΄ οη. 8, 17.--- 3 οη. 5, 18.--- 3 Φοαη. 48, 1, ὅ. 

Ἀ (]}. βδοιιπάτιβ. χεογε ἀϑνὶς ἐπίθπιρεναηίία. ΑΠΠῚ 

ἄυο Μ85. οἵ δ ππὶ ποσὶ ἀδυμι ἐπ οπιρο απίϊα. Ἐλπιοία- 

ἀλῖτι5 γόσοπὶ (ἀγοαιη ἀέρων Ῥάν]ο γο]Ἰστοβῖια Ἰη ΓΈ ΎΡΤο- 

ταῦτ. ὁδῖ, απ Θὰ πὶ Ῥ] γᾺ}} Φο16 παπηοτὸ το 4161, 

αὐριηι. Νας τὰ ταιτο ᾿πἴνα (010. βεοιπ τι ἐπ 56 

ἔρ50 δ5ϑδεΐ. 

"ΒΘ ΤΠ σανυταγῖα Ρτὸ δον οπαιῖα, αἵϊ ἴθ ἀσοθα 11-- 

Ῥυβ γοίοσΙθιι5 ΒΟ ρίι πη ̓ πυθπΐπιι5. σι, στεφανω- 

ματιχά. 

ς ΠΙαά, ψιμίάεπι, αἰ ἀἸτιιπι δϑὲ ἐσ (0115. Ξεοιπῖο, 

ἀ Βάλτιι υἱώοηίι" αβογνο, πιαγιὶ δσέμπι απιθη 56-- 

τ} : ἀφ νου] ἍΠΠ ον ἀἸξεϊη συπαπίμ ἢ (010. δοαπ -- 

Ι 

ΑΡΡΕΝΏΙΧ ΟΡΕΠῸΜ 5. ΒΆΒ511Π ΜΛΟΝΙ. 

ΔΘΙῚ1ΠῚ 1ΠΙΘΙ ΠΡ ΘΡἈΠ1ἶὰ.,. ἃ ΠΟΙ, ΝᾺΠῚ δὰ “τι85 46 ΚΔ ἢ θ]απίαιοπ6. Πὰ- 

5ΟἸΠΠ [ΕΠ 5. ΟΧ 56 ΠΊΘΠ 0515 Φιτ τη Ὀ] ΕἼ γι ΓΔ ἴσο 5 
Γπηάπιηξ, Ἐουβί απ δὲ πο πηη]8 1165, 4τιᾶ5 46 511 }06 
{υι π πττιν, ΓΔ ΠΟΠΘΠῚ {118 πη 18 ΠῈ 5Θιη  Πἰ5 Πα ΡΘη: 

411ὰ5 ΔΘΡΙΟΠ] ΓΟ 65. ἀγα ]δα5. ΓΟΘΡΑΓΤαΠαΪ οατιϑα σ6- 
ΠΟΡῚ5., ῬΑΒΓΠΑΙῸ ΘΟΠΘΙΘν ΘΠ ηΓ. ῬΡΙΠΊΟ [ὰΠΊΘΠ., 

τ 510 γὰ ΑἸΧΊΠΉτ5.., ΡΟ ΓΘ5. 11ώ ἀἰσπα πιθπιο- 

γάτα ΠΑ ΘΠΕΙ, {1188 ΠΟΒΓΡΑΠῚ Ψ]ΓΔ ΠῚ 5115. {ΠΟ - 

Βιι5 ϑιιβίοπίδτίθθ., αἰ {π|6 ΠΟΙ ΠΘΠῚ ΠιΙ ΓΙ ΘΠἴ6 5, 

Ἰην] Ἰοϑαμη οἱ ἔδοιαγοθ ούαπε [ΓΘ πα] ΠΠ ΡΥ α ἴδηι: 

5[σα νΠΠ|5. “185. ὙἸΠῈΠ σΘΠΟΡα , [δ {ΠΠῸὰ Π 5. ΟΣ 

ΠΙΟΠΉΪΠΪ5., δὲ οἷθα [ππΟ τι ΠΔ [ὈΓΘΠ5.. 4π| ψΈΠ]ΠΓΠῚ 

ΘΧΒΙΠαγαΐ,, 1π πΙβουϊ σον τα. ἢ Οταπία ἅ}1ὰ ἴππὸ 

51π|}}} ΠΕΡ ΡΘΡΑΠΕ ΠΡΡΘΠΙΘΓ., Προ ΡΥΟΠσθη 6 

παῖινὰ! ΠΙΆ τ16 ΚΔ Ἰχ ν᾽ πθὸ Πα] [π᾿ ΟἶτοΟ 58 - 

ΠηΘΠἴὰ ὙΙ ΓΘ ΠΕ, Εἰ Ππιδὰ ΡῈ. ΓΘΡΡα πη 1 ΘΧ {||} 115 

ΡῬΓΙΠΊΟ ΘΘΥΠΊ6) ΟΥΓαν, {πο ἢὲ Ἰαθνιιβοα., Ῥοϑὲ 

πος τινὰ. 5. {Π 1} Ἰσίταιν νἱπθα οι Ρυ ΘΠ ον 

ἱπϑρθοῖα., γδοον δ! οπθῖη {Π0Ὶ Πα ΓαγδΡ 51 ]]1σ6γῸ. 

ΜΘ ΜΙ ΠΙ511 ΘΠ ΠῚ «ΟΠ ΠΟ 5ΘΥ ΠΟ Π5. ΘΧΘΠΊΡΙΠΠῚ., 

41|ὸ 58 ἀἸο1 6556 υττθ πὶ, ῬΑΓΓΘΙῚ ὙΘΙῸ ΘΠ ΓΟΓΘῊΙ. 

5 ιι]05. ἃ 6 Π} ΠΟΘΕΓΠῚ., {πὶ ΡῸΡ Πάθη ἸΠ56}}1 
5015 ΕΠΟΙ Θβῖαθ, βαγπηθπία. ΠΕΠΟΙραΥΙ : ὅ. ρΓῸ- 

νΟσΔΠ5. ΠῸ5. αὐ {{π| 0} ΠΟ ΠΟ ΠΘ ΠῚ ΠΟΡΙΟ5Ὰ ΠῚ, ΠῸ 

ἀδϑι 1 ἀσοιϑαῖ, Πα ΠῚ ΠῚ15 ΟΠ ΓΔ ,Π1Π 2 ΓΡΥΠΪ5. 

Τλοπϊτι6 ΠῸΠ οοϑϑαΐ ἘΠΊ] 16. ἃ ΠῚ ΠῚΔ5. ΠΟΙΠΪΠῚΙΠῚ 

ΠΤ ΈΠοτι5 σΟΠΙ ρα Ά Π40.516 Θη] 41ο1: } η θα γαοία 
δε αἰϊοοίο ἵπὶ οοτπῖ ρίτισεῖ. Ἐκ τϊθσιιπὶ :᾿ ἢ ἴπϑαιπ 

Ρἰτηϊανὶ, οἱ 5606 οἰποιιπάἀθαϊ., ἀΠὶνηὰ5 νἹ 6] 1οθὲ 

ἱπάϊοαπα. Ποιπί πηι, 4τ1ὰ5 Ος] στ πιπὶ τπὰπάαϊο- 

ΓΛ ΠΠ ΠῚ ΟΠ ΠΟΠ5ΘΡ5ΙΓ: ἀρ ροβιία ΠΙ ΠΠ]Ο ΠῚ Πτι5 

ΔΠΘΘΙΟΥΊΙηῚ Ο5Γ0 18, 5᾽ οι ΒΟΥ ὕτι ΠῚ οι: Πππηι- 

{ ἀπαοίιν ]λοπιῖπιις ἵπὶ οἰτομίιπ {ἰππϑηἰπιηι 

δίιηι., εἰ οτίρίθξ εο5. Τθιπ δ νοἸτιξ ν}1]05 αιιοβ-- 
απ Πα 15. [Ὠ]ΟΙ ΓΘ ΙΔ, ΘΓΟΧΙΓ: ΘΟΠΒΓ ΙΒ [ἢ 
ἘροΙεβία,, ῬΥΙΠΊΟ ἈΡΟΒΙΟ]15., βθοιπο ΡΙΌΡΠΘΙ5, 

ΤΟΥ πη 5 Ὑ15.. ΑὙΩ 116 18 ΠῸ5 ΘΧΘΠΊΡΠ15 ΨΘΙΘΙ ΠῚ 

ΒΔ ΠΟΙΟΙῚΙΠῚ 5501 Δ Π5. ἴῃ 5.0] 116 ΓΟ ΘΧΙ  : ΠΟ 

4 Ἐπαὶ. ὅ, 1.- " Μαίῃ. 91, 58.--- δ Ῥβαϊτη. 95, 7. 

4ο; ᾿ἄψιια. πιο] τις, δὲ νογθὶβ Οὐταοῖβ σομυοπθηεϊι5. 

Τόσο οοπίοχίιπ. 

ΕἸ χ ἄποθιι5. ΠΡγὶβ. νεΐογιθιι5 δοὲ δα πήϊπαι5. [0 1- 

ἄειπι (01Ρ. Ξξεοιπή τ εἰ πος οἷπι σοπιεϊνῖς. 

ΓΓούαπι 1Ππ4, ψμαμία αἰΐα τιπὸ οἰπιεὶ ἐσπουϑο- 

δαπί τω ποπίον, ἴα ρεοαιοοπίθ παίια, ἐπ ἀπ 5 

4 οΡιι5 ΠΠΡγῚ5. αὐ ]δοξι πὶ ὁδὶ : Φαογα πη 1π ἀπὸ [ΘΓ 

τἀ πη ἢ σΟΓΓΡ , τ) 9 6 ΠΤ6 5 : 1π αἰΐοσο Θογταρία {ποίιι6, 

αὐ ϑιεπίεν, τνῶσε, ἠπειγμένως, τω 6 πίει", 

5 γεἴογος. ἄπο ΠΡυὶ ργονοοάπς πος. Δ Οχ ῬΟΒΓΟΥΟΓ 

ἃ} 6115 ἀρόγαϊ. ΠΡ  ἀοπὶ ΠΟΒΕῚ ἴγὸ5 Μῖσς, αὐ ἐγ ιοι{ὲ- 

γαιίοπεπι, Τὰ 1 αὐ ἐ)πιοι{ἰοαιίονεπι. 

- Δ 



ἘΠΒΘΤΑΤΗΙΛΝᾺ ΓΝΤΕΚΡΆΕΤΑΤΙΟ ΠΕΧΛΕΜ. ΒΥ: 911| 

ΟΠ ΠἶΠῸ Ῥάβϑιι5 οδὲ ΠΙΘΠΊΘ ΠῚ ΠΟϑ ΠῚ Πιμ] [Δοθπ-- Δ᾽ ΡΥ ἸοΓα 5. ̓πνθϑι σατο ΑἸ ΠΠς}]15 Πα ]νοῖιν δὲ αΠ6-- 

ἴθ η}., ἤουὶ ἀἴστιαπη σα] ΠΟ ] 115. ἉΠΙΟνιιηι. Ὑαὴ 

ἴα π πὸ5. νοεῖ ἡ {]}τι5 4 π| νἹο 5. οἰ αν] οι] 15. 

ἰὰ δϑὲ, ἃιΉρ]ΘΧ Πτι5. ΘΑ ΓΔ 115. ἈΒΙΓΙΟΙΟΒ 5 ΘΓ ΡΟΝ ]- 
ΤΠ (πη  π6 ἀΠΠΠ]σ θη 65, ἐπι ρθῖιι ΔΗ Ἶ ΠῚ] ΒΘ ΡΟ 

Δ βιιρουϊονα σοη ΘΠ 6 ΓῈ : 51Π|1165. Θ[βοῖοϑ 88ν- 
π]Θ 5. {1185 5016 0 Ραι 11 ΠῚ ογθοϑοθπάο, δα ϑυιη- 

ΠΠῸ5. ἈΥΟΥΠ ψΘΙΓ665. ρουνθηΐρθ. ΕΧΙΡΙΓ ΠῸ5 

διϊα πὶ [οϑϑίοπθπι ρΡα11. ΕῸΘἾετιν" ἀιι 6 ΠῈ Π]ΘῊΒ .» 526- 

οαϊαυίπιπι. εἰ θροβι το πθ οιγάγιιπι ; 4188 ΘΟΡ ΠΠ τι5 

ΠΟΘ 15 ΟΠι5 στάνθ ἢ" ΘΟηἤοϊαπί. Ενθο 41 1Π|666-- 

θγὰ5. σου βουθα5 νο] τρία τ5 Δ] Θοθυῖ, δὲ θχβθονα- 

Ῥ1Π15. Δι τὰ π σ]ου δ αἰ νΠἸαγιιπηιι6 σοπ Θπ156- 
ΥἹΣ : τἀ ΠΙΖτΙᾺ ΠῈ [Οσ5᾽ ΟὨἶβ ΘᾺ] τι ρὰ Πἰ [566 Π5, ἀΒΡΙ ΓᾺΡ 

Ἰρθυδ ἱποῖρὶε, οπηηὶ [α]γ6 ἰθυ ἢ 5 ΠΟ ΠΥ Θ ΒΔ ΠΟ Πἶ5 

ἈΠ δίθυβα. Οοηνθμῖς θεαὶ πῸ5. 5θοιπάπιμ ᾿ΓῸ- 

ΨΘΡΌΙΪ γα ΠΟ ποθι 5, τ] πη 6 Ππχτι αΠί65 οἰ ἤπιον, 

1ὰ 65, πο οϑδίϑηϊαίουῖθ νἴνογθ, Πθο οαρίαγο ἀ6- 

Ο15 ἰαπιἀἰ5. Θχτθρηδο; 564 [6 1165. ΠῸ5 νΟ]Ὸ ἀθιηοη- 

«Βα 6 ΘΠ] ΟΥΊ, ΠΟ ΠΟυ τα ΟΡΘΙΙ ΠῚ ΡΥ Θυθηἴο5 ἴῃ - 

ἀπιδενία πη. " Ται ἀα θιη δἴοιι! οἰἶνα ΠΡ οΕΠ[δρὰ πιὰ 

16 506 πιιανθυῖβ, 56] βθηροι Παρ οῖο Πά οὶ νἱνῖ- 
ἄθηὶ να]! ἀδπηιθ. σοπϑίαηεαην. {ἃ δηΐπι νἱναοὶ- 

ταῦθ {ΠΠ1π|8 ΡΟ 5.5. δὲ Ορυ]θ πεῖ πὶ ἔτ ο ποϑὰ μη 

νἱ οθθυὶθ. ἐπι ταν} : 51. τὐρθυυ 6 ΤΠ 5Ο᾽ ἸοΟΥ ἀἸὰ πὴ 
ὉΠ [ΘΠΊ ΡΟ  ἰΑγσ αν 5. 

- 7. 566 7άπηὶ γε θαμηιβ “ δ] δου! ]οπθηι ἠϊβρο- 

51{Π0Π|5 ΡΠ οἷ5. Οτιαπία. ἴππὸ θη Θχϑε θυ 
ΤΙΣ ΠΟΥ ΕΠ] 5. (ΠΟΤ 1 ΠῚ «ππϑρ εἰ Π} ἔδοιιπ ἃ ϑιΠ}., Δ]1ἃ 
ῬΓΟ] ΘΟ 11... ποπηι}}α πανὶθιι5. ΓᾺΡ υἸοαπἴ5 ἃο- 

σομηοάα, «αεράαπι [Ὁοἷ5. ποοθϑϑανία ἢ ἈΠ Γβ115 ἴῃ 
1115. ὁ νΥῖτ5 Βρθοίδίι!" ΟΥ̓ΠΑΓΙ15., ΦΙΙΟ ΕΠ ΘΓ ὑΓῸ- 

᾿ΡΘΆ]π. 54, 18. 

4 Ἐ6ΠῚ φιδιιδείαπε υἱεῖς. ΤΑΡΥῚ γοίθγοβ ψιϊψισείατη 

υἱΐδιδι, 

»Απεχαὶ ἄτι ΠΡεὶ οοηγίφεσι. ΑἸ δοηζίοίμι. 

απ Ἄεοπγίπϑιπί. ϑδιαιτίπι (101. Ξδεοιιη τι5 εἰ ἐασεογα- 

δῖϊες ἀπεϑίτιι5 αἸου τ υεἱ αἱνιιανιιπι. 

ὁ ἘΠῚ αὐ σονμξαίίοπεπι εἰϊοροκεοπὶς αγεἰβιοἰ5.1 Δ] τὶ 

γοΐεγεβ αὐ σου μίαϊοπδηὶ εἰϊδροσίιϊοπὶς αὐτοῖς. [τὶ 

ὅταοο, πρὸς τὴν ἔρευναν τεχνικῶν διατάξεων. Ῥαυΐο απίο 

ῬΙῸ σϑε εἰΐαπι ἐχ ἀπίϊυῖς ἀποθιις 11} 5 βου ρβίπιιιδ 

566] 7απι. 

ἃ γείογοβ ἄπο Ἰυὶ οἵ οὐἰλὶ ἐαορεοίαίιν, (010. ὄ56- 

οὐπάπ5. σρεοίαίι", ΑἸϊφααπῖο Ρροβὲ πιο 785, διργεγιῖς 

εἰ ἰεπίνιι5. 

6 (0}}». βθοιιη τι5. οἰ εἶδ οεϊριεἰδιις διεὶς οοιεῖος οἷο. 
Τυιιβεα τ Πῖπ5. Ἔχρυπηονο γό]αῖε {ΠΠ| 4 ΒΑΒ111, χαὶ εὐθὺς 

ἀπὸ τῆς ῥίζης εἰς πολλὰς ἐχφύσεις δυρρυμιένα ; τιρο ἱπερῖο, 

οἴιπὶ οομέμς ἂς υἴΐε οἱ (ὃ ἃν] ον] ιι5. τιϑι ας ἀϊοα- 

ἴυΓ, 

ΓΈ ΔΙ φιονμτ αἰΐτθ ἰεπος εἰ μἰεἰειιρ, ποπηιίία πο- 

᾽ 

Ρ 

" 

τ ηΠ ἃ δἰ πσι]ονῦιπ). Νάπι. Αἰ ἴα ᾿γΟΓπ ἸΟΥ ΡῈ. 

Ἰ1ὰ 5:1} 0115. δὲ Ἰθνιθῖι5. σα πὶ ἀππθχὰ γα οθ 15 : 

4]1ὰ 1π ἁ᾽ τη ρου θοῖα,, 5 Πρ] |56τ|6 ἐθῇῆχα 5ερὶ-- 

ἘΠΡιι5., ἃ] 1ὰ παι ΠΟ ἃ 2 οἱ 6 “ ΘΠ ΓΡΙΡιι5 51115 οοῖι- 
ἸῸ5. Ρ᾽τιυὸ5. Πιπ οπεῖα. ἘΠῚ σιιοντιπι γΘΡΙ065 βιιπὶ 

ΘΧΟΟΘΪ5]... θοῦ γα ἴο 65 Π. 1} 0} 1665. οἵ Ργοίιη- 

ἀἴονθ5 μὰ η αν, ἔπ ΟἸΤΟΟήτ16 αἸΠἘΠι586 : 485 ν δ]: 

Γα πα πηῖπα “περ δ πὶ παΐιιγα 50} 6 οἷ τ, φα θτι5 πιο- 
165 δι]  ροϑίτα ναϊθαῖ δυβιθπίανὶ. Οὐαπτα θυ} 
αἰνθυβίταϑ πὶ σουτοῖ θιι5 Ἔδῖ, ἢ Παονιιπι 4} ΘΠ 65 

5110} δὲ αἰ], ποη πα} ποάοϑὶ οἵ ἈΘΡΟΥΪ ,. 4}1 

51Π}}] 1065... ΘΟΡΕ διίαπη πλτ] εἶἰ5. ΘΟΠΒΘΡΕ σαπἸο- 

Ῥ15} Ετ αιιοά πιασὶθ ΠλΪ ΡΟ Υ5. : ΒΘ ΠΘοΙ 15. οἱ 

πνθηειεῖς. Πιιπηα πδο Β᾽ ΠΗ} τι10 ΓΘρθυ ταν 1Π Οἷ5. 

Ναμ. ΠΟΥΘΠ]οντη δὲς ΡΟ]! Θπείιπη. Υἰν σα] ΓΟ 

αἰοάτιοῖι5. δὲ τΕΠϑι15. δϑὲ οουῖθχ ἢ ΘΘΠΘΘΟΘΉΠΠ 

ὙΘΙῸ Υπιρόϑιι5. δὲ 50 6. Ἰὰχ [115 “ιιοθ ἈΠῈ Οἴμ} 

[θυ] ηΣ ἀπηρυ 1 ὙΘ ΟΡ Πα Πΐ 7. ]|1ἃ ΤΠῸΧ ΟἸΠ} 

{ὐπι ΠΟ ΓΕ’ ΔΥΘΒΟΙ ΗΓ : [ΔΙ] 4118 }} ΠΙΟΥ ΘΠ {118 1-- 
ἄδπι ΟΧ ἱπο βίο π 5 ἱπ Ἴνα ρου ΓοΡ πο. ΜΠ} 15 σᾶ πὸ 

ῬΓΟθατιιπὶ οϑῖ, 41 δχιιβίςθ, ν 6] ᾿ποῖϑββο ΡἾΠιι5 . 

ἴῃ ΠΘπτι5. ΘΝ] "Ὁ υτι ΠῚ 56. {ΓΑ Πδίονιηα ηΐ. Νοίτηι 

651 διϊαμι,, {ααϑάδηι ΠΡ  πτα ΘᾺ] ΓΟΥ τ πὶ Οὐ ἃ [ἃ5. 

παταιγ }] ρ ΘΗ ττι5. ΠΙΔΠΠτἶὰ σατιιῖ556. Νά πη πια]α Ῥιι- 

ἶσα {τᾶ 5ι1η1 ΔΟΙ ΦἸογα 7 ν6] ἈΠΠΔΓα5 ΔΙ ΠΥ  Α]ὰ5., 

μοο μπο 610 [Ὀυιιπὲ ρό556 πη ΠΠΠνὶ: 5] }ιυχτα νἀ Ἰ66Π1, 

{υἰππ οἶδ ΘΛ ΠῈ [ΟΡ ΌΓΔ 115. [2θ 180. οπθῖι5 Ῥ6Ι Π|6- 

αἴτιαι σαν Ἰπἶδ γα Π5Π σάτα ,. ΟΠΊΠΘ ἢ. ΤΊ] 65 ΕΠ} 

Βα ρου 5 ἱποοησηαὶ , ταις] πὸ απ] θα π|5 Θχθηη- 

τανα5. Γἀοῖγοο πα]}τ|5 που πάτα ΟΠ σῖπ 6 Π]Π16 η]- 

ταις δ Οἰαδιιβ 46 ργορνῖα δα α6 ἀθβρθυθε , 5016 η5 

ἄοσι εἰ ἀϑρειο, αἰϊα σἰπιρίίοος, οεδίεναΣ εἰΐαπι πες 

εοπϑουί οαμείοίνιις : απ βου ρίαγα. 5] οὶ Ρἰασοαξ, 

Ἰεραῖ ὁρογίος. φιάχιιε, ΟἸΜΠῚ βουτρίμπμη 511, αἰΐα, πογις- 

σαι εἴς. Ἀπ αὶ ἄπο 1ιρυὶ αὐ ἴῃ σοπίοχει. θ᾽ 46 πὶ 

ΟΡ. βεοιιμάτιβ εἰ ψμοα πιὰ 5 πιϊναρίίο. 

ε ἘΦ εἰ 01}. Ῥυῖπηιι5 Ρῥῦσπιις α᾽απε ζεγισε ἐὐαν5- 

ουπιαπί. ΑἸτον (01). ρύσειις. πὶ πϑπτιι5 δναπαίξενιιπε 

56 ἐναποίογνπιαμπί. Οοἶοχ ποβίου ρέσπις ὑπ σἰαπεαϊί(ε- 

γάιπι 86 ἐγαμς [Οὐ πιαπί. Τλυθέτπι ποῖ ὁ5ὲ 4πῖπ ἰορὶ 

ὁρογίοαι, αἱ ἴθ (01. 5θοιπ!ο βου Τρ οἱ ᾿ἱπν θη Πλῖι5 

εἰ ποίαν ίπιιδ ; 51 ἰασποη ΡτῸ σ᾽ ἀπε [δ λιπε οχ ἅ}1π|5 Οο- 

ἀπ ῖθιις Ἰοσαπηῖιβ οἰαμπεᾷεγιιη. 

᾿ (910. βϑοιπά τ σεις, δίατπι 61 μη ἑπεουιιηε 

φιιαίϊιαϊ65. ΤΑΡτὶ νεΐογεθ ροπιο αι φιιαἰϊαϊε 5; πος 

Ῥαταμιιθ. ἐδ Εὐαιδτ ΕΠ νῖιι5 ἈΠΓΟΓ ΒΟΡΙΡ51556 : {|| Τὰ ΠΠ ΘΠ 

βοῦς. ἱπογργ αν “οαἶδοοῖ, οὐ Ἰεβάπλιβ ἀρὰς Βα- 

5. ΠΠπιπ|, τῶν φυτῶν, αὐ δο 7). Θυθῖπάς (91. δοσιπάιι5 

ὁρἰυἱαἰῖς ροίεδι οπιπίλ. 
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«ποα ἀρνίοαϊεαισα αυ ἀθηλ. ῬΟΠΊΟΥ ΠῚ 4ααΠταῖο5. Δ ργ βίο ἐοἰθηβα μ᾽ ποβοιπεῦ ἘλῚ᾿ φιοπιοάο οο- 

γοά πος π τλ6]} 1π|5.». [Δ 0. Δια [0 Π} 50} 1{4}15 ΡΟΊΘ ἢ 5 

δϑῖ οὐμ Π τ} ΠΟΥ ΠΟΥ ΠῚ] 5.106} ποαιαιη. ΕἸ 

58πὸ ἴαπίαπῃ ἴπ ἈΥΡΟσιιη [δου πα ̓τ τ1}0115 νἹ ἀθηλτ5 

6556. ἰδία μια, “αδηίαμι. ποθ ϑ6ῦΡῸ αι 6 πη 

ῬΟβϑιιηηι5 ΘΧ ΡΠ Ισαγθ. Νϑάιιθ. ΘΗ Ϊμὴ 50] πιπῚ ἴῃ ἃ] - 

ἴθ ΠΟ βΌΠΟΓΟ αἰβογθιῖο, [οὐτθιτι πὶ. ΘΠ ΕΠ ΘΕ : 564 

ἴῃ δἰ πσα] 15. δείαπη. Θ] αγ πη αν θυ [5 ᾿πν θη  πιΓ. 

ΒΙΖα άθν. ΑἸ 1ι{ Θρδοῖ θη. ΠΆΘΟΙ] ΠῚ [ὙΠΟ 

Δἰλι (τα! ΠΟ] τουτὶ [δ τιν {γὰ 41 1556 50] ΟΡ ἃ: 

ὁ 4πὶ δεΐδιι Ρα] 5 ΘΘΠΙΠΙ 6556. 50 Χτ15. [ΠΡ ΠΑ ΠΕ. 

Ναη). ν᾽ θέν αομηοο ἀρι 605. τὸ [αἸη ἃ 

ΠΟΙ ΠΑ ΓαΠ" 5 ΓἍΙΩΟ5 ΡΙΟΡΙΙΟΝ ᾿ΠΟΌΡν αΓ ἃ] Π]ΆΓΘΙῚ 

σγ ]ὰ: σΟποι τπππὰ ΡΘΙΘΠΒ: τ ρΟΒ51} ΘΧ δ]ι5 δὐ- 

γλΪ το π6. σοποῖρογθ. ἴ{π46 Ἰπϑθηϊοϑὶ ἈσυοΟ} 88 

51 Ὁ] τος ἐδ πηάϑοι]ο συὸς Θοι]05., [τηϊπο 41- 

ΟΠ ᾿ΠΘΟΥΘΓΟ ; ΘΓ ᾿τὰ “τᾶ5] οοἰται ἐδοιἀθνυαῖο 

ΤΟ ρ]οτα. ΘΟ [65 1. 5.0} ππ|0 115. ὈΥΔΟΠ 15. ΟΥ Ἰ5 11 Π|1 ΠῚ 

ΤΘΟΌΙ ἃ ϑδίατιμι. δὸς ἁπιῖθηι (6 Π᾿οἷ5 σαοητῖιθ 

Πᾶνα ητ. Νά. αϊάαμη. οἱ π 5. ἀργθϑίοα ΠοΥ-- 

ΘΠ 51}0115 ΠᾺΡΓΑ ΓΙ ἀΡΡΟΠΘΙΘ: ΠΟΠΠΆΠ}Π1 δεῖδπι ἔνι - 

αἴθε. σα ΡΥ οἱ «ΟΠ Θϑ1οῖ5. ἈΠ]ΠΠσ απ, οΟΠ δυθη 80 

ψα τἀ Π 15. σαιιθἃ. , 110 ΡΟϑβϑιπΐ σου ἃ σὰ γὸ-- 

τἰηθ νι σα θη. Οὐ 15. ΓῚ ν  ἀθ]σθὲ στρα ππο- 

ΠΘΡΘ ΠΟΒ ΟΥΘἾΤΠΡ Σ τ ΔΘ ΠΟΒΟΔΙΉΙΙ5.. {πὰ ΟροΥίου 

Ῥ᾽Θυπ 4116 ΘΕΪΔ ἢ 4}0 ἈΠΟ ΠΙ  ΡΘἢΪ5. Θὰ ρΟΥ Ὁ πὸ5 ἢ οὶ 

«ἰσοια θη τα}, ἃ Ρ ΡΟ [Ὁ55Ι ΟΠ ΘΠ] ΠΟ ΠΟΥ ΙΗ} ΟΡ ΘΙ ΠῚ 

ἀοοϊαγαη ἤδη. 51" θη πὴ ν᾿ 46 }}5 πο ρίαπι (6 ϑθη- 

{ΠῚ|00 15. ἅτ Πεουθιῖοῖθ., ἃ} Το θα Ποηλ πὶ 56-- 

σι σα ἢ}. ν 185 ΠΟΥ Π {116 ΘὨ] ΕἸ] 15 Πιοηθϑίδιιηι : 

ΘΗΝ ἀ6] 6 15 “ΠῚ 06 Π5τ15.,. δὲ βἔπΠππ}} {πππ] 1 ΠῚ Ὶ5 

Δ ΠηλσῚ5. ἀΠσ 6 6. 410. ΡΟ5515 ἀοοθοιὸ ΡῬΓῸΡΘ ᾿Ξ 
Ἰαμ ἔνιαι ΕΠ ΓΘ ἢ. Ποῖ πὶ... {1185 46 ϑοοἰδίαϊο ουϊνο- 
51} νἸΘΟΓΘΠῚ ΠλαΓια τα δου τιπ, νἱτὰ φαϊ- 

«ἴδῃ Π]ΟΪ] 651 Πτιχτιθ. 1ΠΠ 1111}, 5 5] αἴα νοὸ νἱ- 
Οἷποο [ΟΡ ΕΠ 15. ΓΙ ΡΠ. 

8. Τοῖταν δ᾽ τἀ πα γα 0 σΟΠΘΡ ΔΓ ΟἢΪ5. {ΔΓ ΠῚ 
651 5. τ Υἱν ράτιοα ΡΡῸ Π}1]15. ΡΟ ΠΙΘ Πλτ5 δχρο- 
ΠΟΙ 5 4115 ΟΠ Ώ ΙΔ} {νι τι Π) ναυϊοίαῖθς., 414}1- 
ἴαΐθ5. 50 Πθηγαΐανθ ῬΘΓΟ γα  ,. δὲ «πᾶ ηίὰ ἴῃ 5ἰη- 
8115. μα ΘΑ τα ἈΠΠΠΓᾺΒ.,. ΟἸΠΠῚ 51Π10 4]1α», 40 5016 
“ ἀδοοοῖαθ πη  Θβοι! ἢ , ἃ 165 418 ΤΟΡ ΠΟ ἢ ΤΟΙ ΠῚ 

« ΠῚ ψμῶλ διΐαπε. Ν εἴοτος. ἄπο ΠΡ εὶ ψιὶ διίαπι. 
ατῶοο, οἵγε καί. 

"7 οἱ δγεῖπει οἱα! ον ς ψιιοπιρίαπιε εἶδ σοπίίνιις. Ατι- 
ἀὐψαὶ ἄπο ΠΡγὶ αὶ ἴῃ οοηπίοχίιι Ἰορὶ ροίοβι. Νϑο ἴΐὰ 
τ] 10 Ροϑὲ ΘΠ πεμμαία σϑοιμι τι. ΑἸ ποσσὶ ἱστὸς 
55. νεμέμαία {δοιπάϊηι. 

ΦΤΑΡυὶ νεΐογοβ ἄδοοεία.... ἀεἤεησα. ἤος ἴρϑο ἴπ 1ο- 
0 61 ἐε τεθηέονμπι μη τοίαϊο. (01}ν. Ξδουπτς ἐδ- 
ΞΜ ΘΗΤΟΥ μῆς. 

α 

ὙΠ... {1180 τη ]]6 1} ἔγτο τι πὶ [δυιιπὶ [Ὁ]1ὰ [Ογ ογὰ 

51 ΠῈ. δῖος ΠΟ]: ΠΟΥ πὶ ἀπ πη. [γιιοῖτ5. ἀπιγῖο 

Πα] δ τι ΠΠ ΘΠ ὈΡᾺ ΠΑΓΙΙΠῚ ΤΟΧΕαγα ἥἦ ΤΟ ΠΟΥ οϑῖ, 

[σα πιισοδ: Ταϊα ἤσιιθ νἹ 6] 166 6 ργορίθυ ᾿πη}06- 
ΟἸΠΠταῖθηι πιουῖτο Παρὶταῦ Ορθηι. ΠἸΔ]ΟΥ 5. ἀπ Χ ΠΙ, 

ΠαιΟΙ]λτῖ5. τι 6 Π}). [ΞΟ ΟΠ ηῚ [ἀ 6 6 ΡΟΓβϑοὲ ἄθη- 

5101 Ορδοίταβ. [Ὁ] ουτιτη. ῬΔΠΊΡΙΠτι5. ΘΕ Δ πη. ΠΙΆ ΠῚ 

γα πα ΟΠ Π τον πὰ] ΠΠ 1 Γουππδιῖοπο ρου θοῖι5 δϑί, 

τ τινὰ Ρ6 1 ΘΔ ΠῚ ΡΥ ΓΘ ΠῚ ἡτι85 ἔΘο ΓΕ}, ΔΟΡῚ5 ΤΘΡΕΪ- 

ΤΙαΐ Ἰπ}υν]ὰ ΠῈ., ΘΙ Θὰ ΠῚ ὙΘΡῸ ἢτ165 Ραΐθι, [Ὁπηθητα 

50] πὶ σα] ον 5. Θχοϊρίαι! ΝΊΒΙ ται Γου ται, 
αἰ Π1} ᾿πνα τ] πα 116 [ἀοῖππὶ ν᾽ άἄθιηιιβ. ἔϑΕ Ἰῃ Οπηηϊ- 

ῬΡῈ5 ᾿πο [1115 φποο ἀδη. την πάδαιιο βαρίθπίϊα, 

Οἷα ἀιι!6 Π] ΠΊΘΠ5. ἅτιῖ Οἵ} ι5. [οι ϊὰ δα ΠΠοῖθὲ 

“ ΘΟΠΙΡΙ ΘΠ θν6. οὐποῖα 51} ΠΠ| 16}. πὰ δὲ. οοη- 

[ΘΠ 0] Δ} ῬγΟρἸθίαῖοϑ ναϊθαῦ., Οἱ ἀἸβοθῦπογο 4Π{- 

[Ὁρθ πα] δ᾽ πο] να Πι, Ὑ6] ἰατΘη πη} ΘΠ Ἶτπι5. σᾶτι-- 

ΘΔΡΊΠΠ σδοροία τἰτηατὶ ὃ Πποπιοο τπητ|5. Ἰἀθπη]τι6 

᾿νππηο}" ΡΘΡ ἃΡΡυβίοναπι. νὰ ἀἴθο5. ἰΓΓοῖι5., πὶ 

Οἰ οἴα παι Όϑα αἸβρΘ ΘΊ 11). ΔΠΠΓΘΥ ρϑᾶπη νὰ 41-- 

σαὶ Ππ 6 Π5, ΔΙ ΠΟΥ ΘΟΥΙΟΘ ΠῚ, ΔΙ 16} ΠΡ ΠΟΙΙΠῚ, δὲ 

ΠΠτον τη] ] απ} δὲ φαοπηοάο πιῖπς [ΟἸπιπὰ ἢξ, 

παιης ἴῃ ΡΑ]Πἶτ65.,. ΓΑΒ 116. [ΟΥ̓ ΠηΔ τ}, δὲ ἔνπι- 

ΘΕ θι5. ργα οι. Αἰϊπιθηῖα. ΟΡ Θβοθ πα δ ΤιΔΟΓ᾿ ΠΊὰ 5 
δια η αι θη} ΡΘΥ ΓΆΠΊΟΒ δαάύθηι {Ἐπ 1 πηὰ-- 

του, Φαάνιιαι {πα ηἴὰ 51{1Π 6} 56 ἀΠΠ ου θη εἶα. (ι}5 

Ῥοϊθεὶτ ὀρ] σαν ὃ. Α]ϊὰ 6δῖ ΘπΪηὶ ΓἸΔΟΡΙ ΠἸὰ 50 Β1η], 

[ἴτι5. Βα ]σαμηὶ διισοῖιβ., ἀ]1π|5 δια πὶ (6 σ ΡΕ5. 
ΤΑ  οἴσαθ [δ υι}15 5 4ον μα παϊ. ἘΔηλὰ δϑί 4πὸ- 

4π|., 404 οἰδοῖγαμι ἸΔουΎ Π]ὰἃ 51} ουπ5άδηι ΠΙσηϊ, 

τον ἰαρὶ 15 οἀαγαῖα. (]} 115 ΓΘῚ ΓΘ ΕἸ ΠΊΟΠΪΟ διιπξ 

ΘΕ ΟΜ], γ6] τητιβοι]αο. Ρᾶννῶθ, ἤπιε ΠΟΠΒΙ ἀθητο5 

ἴπ ΘΙδοιγὶ πηὰ πα Π 5. 5660 5. ΟἿ" “Θ᾽ ΓΘ αι" [ι8656-- 
ταιπῖ. Ἐπ πη πῖπο 46 δουιιπὶ {π1Ὰ }Π {4 {Π|0115.,.ὄ ΠΙ5Ὶ αι] 

ὀχρθυϊοπο ἀοοῖιι5 Ππθυ τ, ῬΙΘ πα πὴ ΡΠ ΠΟΙ ΡΓῸ- 

[οῦγὸ ποι ροΙουΙ  : ΘΠ] 040 ΠΘυι1πὶ ΘΧ ἴρ50 {π|- 
πον, νἢτ5 φαϊθηι νἱπιιηὶ σΘΠΘν ἃ, οἷθα οἰ θιιμη. 

ἘλπῪ πο βοϊαμῃ πος πλϊ 116 οί, {αϊα ἀπο ῖ5 ἢϊς, 

δε ἸΡῚ ρἱπϑιβ δ Ποῖταν: 504 αιοά ἴῃ 1μ 515 ἤραο]- 

Βιι5 μια] Πρ ]Ὸχ δἀπηοάαπι ξ ΘᾺ ΡΟΥῚ5 τητιτα τθ πὸ 46- 

πιοηϑίγαϊαν, ΑἸὰ θὲ θηὶηι ἀπ] 115 {πᾺ} 185 1Π 

ἃ ()701}». Ξβοοαπ 5 ἐδχεῖο" 65. 

ὁ ΒΑ δοριρ» δ ]θηεῖενῈ οιμτοίας. ΑΠΌ ΖαΙ ἀπο ΠΠΡΥῚ 

εμγιοΐας 

ΓΕΔ ἐαολγπιῖα σοῖπὶ. Οὐάοχ ποβίου σο]ιϊπὶ, σταοα 

ἀρ ΒαΚΉ πὶ, σχίνου. 
Ε ἘΔΙιν σαρογὶς ἱπιϊίαίίονα. (Π011ν. Ῥυῖπλτ5 σαρονῖς 

πιιιίαίίονο. (1. βεουπάϊι5 σαρογὶς πειίαίο; εἴ ἴα 

4υοαιο ἴῃ γ θοῦ ποβῖγο ΠΠΡτῸ βογρίαπι οϑὲ πηδηιι 56- 

οὐπᾶα. αταος, ἡ παραλλαγὴ τῆς ποιότητος. 
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νὰ, ἃἸϊα ἴῃ πλαΐο,, ἃ]1ὰ ἴῃ ἤτοι, [τὰ ἴπ ἀδοῖν]ο. Δ πϑοθϑβανία ΟΠ 65; πόθο νϑ] οἰ βϑίπιθ ἀἰβρθηϑαιῖο 

γοῖο ἅ ᾿ϊαητιθ τὸ δάμπιιο πος ΘΠ ]θαιτι5. ΘΧδη}]-- 

ΠᾶΡΘ. ποϑοῖτιη; “ποπηοίΐο ἸΙΟΥ τη 5ΘΠΒ.11 . 

διβια 16 Ρ] οἱ ἀἸϑϑίνητιϑ ν᾽ ἀθίιν Πα] ΠΟΥ» ΟΠΠῚ ἴπὶ 

αυπθιιδάα ην ρΟμηΪ5 ἈΠ]ὰτὰ πηαταν τα6 ἀπ] 6 βοῖ!, Ἰῃ 

4Π115. ΔΘ τι5. Πα θῖν, δὲ ΔΠΧίτ5. ΟἿ} ΔΟΘβΟΙ . 

Οὐπ νἸσἕαε. αυι ἴθι 56 5111} ΠῚ ΔΠΊΔΡῚ π᾿ Π 6} ἢἷ-- 

ΤΠ] Δ ΠῚ : ΟἸΠ ΠῚ 56 1π ἃ Ό5Υ ΠΙ]Ὸ ν 6] ἴῃ βοδπημηοπΐα ἀ{{- 

{πάθνῖε. Τὰ {πιο Πἶδ Ὑ6Ὸ., 6] [πῃ σΟΥΠΟΙ5. ΡΟΠΪ5.) 

5ΓΡΙΟτι5. δ ἄτιντι5 οἰ Ποῖ παρ᾿ 1π ΓΘ Ρ  ΠῚ]}00 ἀπ θη] 

νῈ] ποθ, ππο!]δῖὰ ΤΘΟΙρῚΣ Ρ᾽πσιθπ]ιιθ. 50}-- 
5ἰλ Π ΠΠ81. 

9- 864 οὐν "ἢ Ἰοπ σι πηι ῬΓΟΒΘ ΕΠ ΠῚ, Οἵα ΠῚ ἴῃ 

ππὰ δ ἰθηηι6 ἤσι, τοῖο ἈΠΊΔΥ 551 Π115. 51} Πιι-- 
ΤΊΟΥ ἴῃ ϑισοο, πιοάο ἀπΠοἰδϑίπηιις π΄ [τισι 'π 

ἰδ ἀιιἔθ ΠῚ δ᾽ Ὁ ἀσθυθιι5. οἴ!Π} σΘΓΠΪΠδΐ, διαν 5 ἴῃ 
αὐγὰ πιὰ τινὰ ἢ ΟΟΙ Οὐ τι πὴ 4016 4 Πία5. ἀἸσαϑ5 6556 
ἀϊβονείίοπος ἢ Π)θπίπιιθ 5ἱ συαπάο ἤογθα στρα σὸ- 
5ΡΟΧΘΙ5., ν᾽ ἀθ 15. Θαιη ἄθιη ᾿ϊ τι υθ πῚ., σποιηοο 

Ῥαπίσοιιβ {υϊάθπι Πα ται ἴῃ πος ἤογο, ρὰγ- 

Ῥτιγθιιβ τι 6 1} γ 6] σα Πα Ἰτ|ι5, ψ6] ΔιιΓΌ5115 ἴῃ ἅ]10., 

ΤΠ] ΟΡ ΘΠΊΓ 16 ΤιΠ5115 Οὐ ον 5. αἰ [ΓΘ ΘΠ τα πὰ, “τὰ ΠῈ 
ΘΟ]οΥ 5. οδίθη τι. 56 78 Πι 56 ΠΈ10. ΠΉ]}] 5ΘΘΡ ΠΟΤ ΘΠ, 

ἴπ ἱπηΠ]Θ ηϑὰ 5ρᾶτια ΟΠ ΘΠ] Δ ΟΠ 15 ἃν ἸΔἸτα 16 ργῸ- 

5ΘΡΡ6Ι6. Οἴ ΘΠ Πἰδὶ νἱποίτι πη. δ] ΠΘΟΘβϑι [ΓΘ ΠῚ 

ΟΡΘα ἴα 5. γϑάθθορο, αἴ65. πη ργοίθοιο ἀθίοϊοε, 

Π] ΔΘ ἢ ἢ Οα 1 ὙῸ]}0 15 5 θ᾽ 6 ΠΕ] ΔΤΉ, ΘΧ ΤΠΪ ΠΟΓΙΓΠῚ ΘΟ ΠῚ - 

Ῥαναιοηθ ραπάοθπίθηι. (ἐὀγηιπ θὲ ἔθγγα ἰἰρητιηι 

7γιοϊοσιιην Γαοῖθπς {γοπιπι. ΝΙΟΧ τι ργοοσθ ρει πὴ 

8 ἀδίαμπη: {ππσὰ πη Π [π|πὶ ἀΥ ΟΡ τ15. σΟπη ἃ 
ΟΥΘΟγΘβοθθαηξ,, ΠΟΥ ΕΪ σου πο απίαν Θχοῦεῖ; υἱρο 

Πιυιπιϊπιιηι ἀϊνουϑὶβ ΠΡΟ πα ἴπ πὴ σο ποεῖ θιι5. γρ]6- 
Ῥαπέιι". ΟἸιανιι πὶ (πο ἀπ (Ἰ5ροβὶ [85 δι πξ Π]6η-- 

585 ΘΧΟΥ ΠΔΡΘ ΠΙΟΥΓΔΙΠΠΠῚ 5 ΠΟΙ ΠΠ185 ρα θα] ργῶ-- 

θϑῦδ Ῥϑοπάιθιι5, 1160 τη θα Ἰοα παϊ τιβι ιι5 ὅ ἃρίαπ- 

τὰν; ΘΓ τπιὶ σαν ΡΠ σα πι, (ιιδρουΠ{π|6 ΠΟ ῖ5 

ΘΧρου πε ῖα γϑριιπὶ αἰἰππ τυ πὰ ΘΟ σΘσ51 Ὁ, τπάϊαιιο 

᾿ Ηΐον, 17, 46. 

ἃ Ἀπεχαὶ ἄπο ΠΥ σοῖο ἐΐαψιε 16. Π]ιΩ, ἐδ, ἴῃ οα]- 
τῖ8. ἀοριἀογαΐασ, 

» Δ Ἰοπαίσιψιια ρυοσοφιίπει", ΤΑθεὶ γοΐογοβ ἔογ-- 
δὐπηια. ΄ 

ὁ ΟΟἹΡ, βθοπηᾶιις. τιδέδεις. αρίαϑαπίιυ», ϑοααϊξιν. ἴπ 

συ] σα 15: ψεΐα,, τι σαν ρει εἰἴΐσαπε. Αἰ ἴθ ἀπιοθιι5 11-- 

ῬγῚδ γθίθυ θιι5 Βου ρετπι ἴῃ να πλτι5 ἴα, τὶ οἀἸ ἀἴπηιις. 

ΤΟΥ, 1, 

ΘΟΠ ΟΡ 5, ἃ} Ἰπῖ το [ἀππιγὰ ῬΥΟΒΡΙ οἴ 5 ΘΟ ΠΘΓΑΡῚ 

ΘΟπϑπ τι. 56 ἔπ οἴιπὴ ν᾽ ἄθυῖβ ἀὁ ιθϑιϊοα,, 50]}-- 

νΘϑερα, Το 6 πὰ, ἀ]παγία,, ἤουθα,, ΤΠ} ]ΟΥΘῺ γ6-- 
ΘΟΘΉΟΒ506 Ρ61 ΠΗΪΠ]Πἃ 5 1 Τατη 6 αἰ Δ} ἈΠΟ ἱ 

ῬΓΟΡυῖο ἀΠθο Ομ. ΟὐΘΆ ΓΟ 5. Δ ΠἸοα5..,. ᾿ηα]-- 

γΈΠ60 «πιϑτηδἠπηοάτιπ σονία Πσ πουιη [Δ]: 561-- 

ΡΘΙ 6556. γί γΟΠ ἃ, ΠΟΠΠιΠ]]ἃ ἡτπ|5 πιιάαπιν ἢγ- 
θΘΥ ΠΟ, Οἵ ΓΙ 5115 ΒΟΥ ΕΙΠῚ {1125 ΒΘΠΊΡΘΥ ὙἹΓΟΠΕΪ ϑιιηΐ, 
“ιιαρλπι 5016 πὲ [Ὁ]1ἃ πητιΐαγ Ἰα θη οὶ", π θ6 πος 

ΠΙΙΠΙ 18 ΠῚ ῬΟσϑῖηῈ ΡΙΌΡΓΠ5. {ΓΟ Π 1115 ΘΡΟ] αν 

5101: ἢ 6ϑὲ οἵνα,, ν6]} θἱ πὰ ; ΔΠΠἃ 56} 1 {6} 15 1π-- 

ἄπιτα [Ὁ]115. 6556 ρυβοοθρτ, πὶ ῬΑ] ΠΠΔ ἢ}, ΦᾺΠ 115 6χ 
ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙΙ σϑυ Πλ ΠΔΊΟΠ 6. ΡΟΡΌΘΡΙ5 πβάπ6 δὰ οχ- 

ΤΡΘΠλα1 ΠῚ Π ΠΘΠῚ ΟΠ ππ|} 6556 οοπῃίθηΐα. ΠΙᾺ απο- 

416 σοηϑίάθνα,, {ποπηο 0 ἀΡ ΡΟΣ δὰ, ἡτι85 ΠΗ ΡΙΟ6 
ποι Παΐτι., νοῖτιξ ἀμΉ ἶσιι! σ που ῖθ δϑῖ. , Ζαρ ρα 

418 ΠΟῚ τΠηΐπιι5., ἰΟΟἷ5. Ππι πη] 4] ΟΣ 115. 48} 516-- 
οἴου! θιι5. ἀοἸδοίαιαν. Ρυορίοῦ σι ΠΙΘΙ Πα 5 
τ ΠΊΟΤῸ5 ΨΑΡΙΟ5. οἵ πη Ὀ}}65 παϊο νἰρσι] 0 θγι-- 

ἀδπίου ται ραγαῖ. 
το. (Πεγπιϊτιοὶ ἰογτά. Ταῖϊταν ρᾶγνὰ ἰδία ᾿γθοο- 

Ῥίϊο οορῖς θὰπ ὙΊΡ65. ΡΙ ΟΡ 5 “ 4ιιδη [5 Πα Ποῖ, 

5 ΠΟ Ὸ] 15. ΔΠΠΟΥῚς ΟΕ ΙΟυ1}15. Δα ΤΠ ΟΡ ΤΠΔΠ τιΠὶ 
σ6Πιι5. ΠΟΙ ΑΛ απ), 56 Π}Ϊ ΠῚ1Π}, ΠΙΘ ΠΟΥ. π|6. Ὀ]Ὸ-- 

ἄτιοονθ. Νὰπιὶ δἴοαςξ ἔν}. ΡἾποῖιβ, Ἰοῖτι ῬΡΊΟΥ 5 

γον θοΥῖϑ ἱποϊταίτι5, σαν 115. 5ρ4Π|5. ΘΥΤῸΒ. ΘΧΡ]1- 

οαἴ τογειοβοβ, δοιῖοηιθ {ππατηῖ Π6 5616] «ἰ6}-- 

ΧαΙβ 56 ΠῚ 6 1056. οἰ γοθ πη ΓοΓῈ : τὰ Παἐα1 85 ΓΔΤ]Ὸ ΘΧ 

Ρυΐονο Τ)οἱ πιὰπαῖο 5ογττα ῬΥΙ ΠΟΙ ΡΠ}, ΡΘΥ ΟἸμΠΘ 

{γα ποῖ" νατῃ, ἄοπϑο δα σΟΠΙΠΠΠΘΠῚ ἰθ ΠῚ ΠῚ1ΠΊ. 

ἢποιηάπθ ρουνθηΐαι. Αἀ ἀάθμη πῸ5 ποάιθ Ρο- 

ΠΟΡΠῚ ΟρΘυτιπὰ ΤΘΡΙΘΙ [ΡΘΕ 115. ῬΡΟΡΘΡΘΠΊι5, 
ας " ΡΙδη ταῦ ᾿π ἀομηο Πουηΐηϊ, Πογθαπηιι5 1π ἃ] ἃ 

Τοἱ ῥ ἰβϑῖτηϊ ; ἴῃ ΟΠ νῖβεο {68ιι, οαϊ σἱουῖα, οἱ πο- 

ΠΟΥ 511 βθῃιροι", δὲ ἴπ βέβαια 5θθο! ον τιη}. ΑΠΊΘΗ. 

 ῬφΆΪ]π, 91, 14. 

ἃ ΠΙΩ͂, 65, ἐκ ἀπε αιῖ5. ἀποθρις ΠΡυῖς. αἀάονο ἰϊ-- 

Ῥυῖε, 
ὁ ἘΠ σαπὶ (0}1ν. ῥυῖπιο ψμαπίας παδεῖ, οἰπϑιίο- 

χισν συ ἰοις,, Ροϑῖτπθ, Οοάοχ ποβίον οἱ (0}}. εὲ 
οαπ τ “μαπίας ἰαὐεξ, οἰπϑιἐϊδ ατιχεογαιπι σα γος. 

ὅταρο, καθ᾽ ἑχάστην ἔτους περίοδον. ΤΟΙ οι οι αὐ 

ὑιβεπιαπάμαι, ΓΑΡΥῚ γοΐονοβ ἀεὶ ἐπ ογπιανιείτιπε. 

ὦ 



014 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΡΌΜ 5... ΒΆΒΙΓΠ ΜΑΑΝῚ, 

ΤΙΡΕΝ ΒΕΧΤΙ5. 

τ. ΔΕΒ] σονι. ΠΟΥ ΓΑ ΠπΠΠπι ΒρΡΘΟΙΔΙΟΓΟΒ » ὁ 5[Γ8Π5 ΘΟ] ΟΡ Γαΐο ΠΟ ΠΘ5Ε1 [7115 θαδι πὸ βρθοῖα- 
ΦΡοντοι απ τι ἢλ ψαΠ Γι 115. 6556 ΘΟ ΒΟΥ ΊΟ5, 
«πο ἃ} δ Ἰτον 5. Πα ἀουιιπι Ππ|51 } Πμ}. [Δ 0116 

ῬΓΟΙ ΑΒ ται {|| σΟΠρνθραῖοβ [ῃ δίδίο, πιιἰαΐο 

Θαρῖτ βοάθυθ μι οϊρίαπε Ρνορίογοα τα πὶ ντάο-- 

{τιν 26 ΠῸῚ 50] 1} 50 ΘΟΓΆΓΟΥ ᾿π 51} τ Ππ|51|561π|6. 

5664] δε ηι ρα ἘΠ] 6 05. 5140 γ]5 ὀχϑιϑίαι. Ε{ἃ ν τ 6}1- 

ὁδὲ πιὰ χ᾽ που τ ἀἴαιι6 ὀχ οο] οπ πππηὶ βρθοίδοι]ο- 

ΓΙ (1125 51 {0} 6 1.5. Θ᾽ 51||1180 ΒΔ ΙΘΠ 85. ἀατι6 
1Π6[{Ἀ}0}}15. ἁιἀἸ του οι σοην ΘΗ ΠΟΥ Γ6. ΡΥ ρυΪα5 

Οατιϑὰ5. ἃ] σΟΠμ ΘΠ] Δ ΤΟΙ. ΚΙ ὈΙῸ ΡΟΝ δ, 1η6-- 

Οὐ 116 ὅς ῬΑΡΕΡῚ [Δ] ]5. ΟΠτι5.. Ὁ ΡΟΙΘΥΓ, 50-- 

Οἰτιη} 56. πη Δ 6 15. ΡΟ ΠΡ 5. ἀϑταγο, ατιᾺ 8} [ποθ ηὶ: 
π6 [ογίθ Ἰἰαΐδαι πῸ5. γϑυ ατ15. ̓ πνΘηΓ0., οἵ τηδὰ 

σα] ρα {τ οὐ. Δι ἸΓΟΥ 115. σΟΠπλπ 6 ἀἰσρθη- 

ἀἴπμ. Θιιουβιιβ Ποθο ΑἸ Χ Θυ μι ἢ Οὐα ν᾽ ἀθ]οοῖ ρνὸ- 

Ῥοβίτα πο} 15. δὲ αἸβριυιτατῖο [6 πλτι πα} σΟμΣ  )ο51-- 
τἰ0 6, ΠΟῚ ΘΧ. ϑ5:θοι] Ὁ] βαρ Θπ τὰ ποῖα θυ ἼΠ0]-- 

τι ηγ, 564 ὁὃχ 4υίθιι5 ΓἈπμα]11ΠῚ δια η Δίου βθη ΠῸ- 

Δ} ητι5 ἀου} Ὁ 1Π 5 ρΘοῖθ, ΠῸΠ μ6ι ἢ σα "Δ ΠῚ ἰοσιαι- ἃ 

ἴτι5 δα διιηι. ΕΡΡῸ ΠΘΟθσ556. δῖ, ΠΙᾺ ΧΙ ΠΡ ΤῸ - 

γαι} 51 Π]051551Π105 5ρθοϊαϊονθβ, πο ἢ ἱπόχθιοὶ- 

ἴατο ἀΠΊΠ10. (1005 {10 Π}}5115 1Π 6. 6556 θ᾽ ΘΒΟΠΓΡι5. 

Τίαατιθ 51 {πα π10. 511}} βου π τα ποοίαπα ἱποί- 

[ἈΠ 1]6ὴ} 5: 4 ϑυτιπὰ Ῥυ]ΟΥ Ἰτἀ πὴ “ εἰδβιιβ ρον δεῖ, 

οὐοάο τ6 σαρίι 6. γΘυιπ ΟἸΠἾ τη} σΟμΠ ἰτοΓῸ 
“αβῖϑ56, 4015. ΠΟνΊτι5. Θ] αβτηο αὶ σ πὶ νανία- 

ψΟΥΪτ,. 6. φοιηο 0. ἴῃ [15 {{|85. ΘΘΥ Πα] Π Γι" ΤΠ Ὰ]0 
αἰδ᾽δοιατοπθ ῬΓΟ]ραταν’ α{ΠΠΠ|ὰ5; ΠΘΙ 116 51 1ηἴου- 

αἶπι, 50} υ1ὰ τη η 16 «ἰβοι 65, ΟΠ ἀθραϑεὶ ἐπν- Ὁ 

πὰ ἢ πη οι, ΡΘΙ νἸ5 1} Ππ 116 ΓΔΠ ΟΠ Θ ἢ], ΘΙΙΠῚ 

«αὶ παβδϑίι" ᾿πν 151}}}}15. γ ρα 5 1, ΟΠ ΠἰΠῸ ΡΙΌΠη- 

“ἴὰ5. αὐ ἀπάἀϊοπάϊιηι νϑηὶβαῖ, αἰσπτ ἴ6 ἐοπιοη- 

« ἘΦ ΠῚ εἰ ἄπο Δ155. Ραριὶν"ὶ ἰα ογὶς ἤαγιις, μὰ Ροίε- 

γἱι. ΟἹ}. βοοσσπά 5 ραν ἰαθονὶς οσεῖις, τι Ῥοίερῖε, 

5»ΑΜΠΘΖΩΙ ἄπο ΠΡτὶ εἴ δα 1|1 ἑποχεγοϊζαίος. ΑἸλις 

ἱπεχεοροϊίαίο. 

« οίονοβ ἄπο ΠΠΡΡῚ οἱ οπ|ὶ ριον τα ίπεηι ἐἴδσιι-: 

ὁρεαϊοιϊ. Αἰ (0}}». 5θουπιτι5 ἀδδιρεν ἀορεαϊοιῖ, Ψεν- 

Ῥλπὶ εἰδσιδρίσονδ ΤΠ αυἸπυλ ΠΟ ἢ ὁ556 5βοῖὸ Ἁαϊοιη : 566 
ΠΘ5Ο10 ἰάπιοπ Ζιοπιοάο ᾿ορομάψιιμι 5ἰ[. (ἴμπ οηΐπὶ 
ἘΣ δια ]Πῖπι5 5ΡῸ 6. τζα τα γ ΟΥ]ἷβ οπ Γι αΕτῖς5, οἱ Πἶς 400 
4116 ΘΟ αβπιο 1 γον] Τογ αδδο αἰδιῖς σι, Το σοι υ]δήιο 
«ποιὸ πιορῖς ΠΡΟΒΙ, 

ἃ γάπι οἱ (0}}», Ῥυϊπηιις αι πε αςιία. ΑἸτον 

ΘαΠ1. Οπ ρΡΟρ οι Γλοΐα πὶ αιιοα 5ο]οηΐ ΠΙ «τ πιρ-- 
Βὴλ. ρΘΡΟσ Ι Πο5, Ἰπλ τι ΠΟΙ ΡΥ ΘΠ η505 “ αά 46- 

5{Ππᾶτὰ ρου ποιιηῖ, [ἃ 6ϑὲ, πὶ νὸ5 αὶ Θσοι! τα τη 1- 

ΡΟ] ΠΑΝ 186 [τ] 1|5. ΟἸν  Γα115,. τ ροῖθ ΠΘΘΟΙῸ5 

᾿πτροἀτσαηλ. ΤΠ Πὰς Ἰσῖταιν" αι}}}6. σ᾽ἴα δῖ ἀπΠ πὰ 

Ραϊῖα ποϑίνα, Θχ πὰ ΠῸ5 ἰρα ἁπχὶ Πποιη]οῖἰα ἀϊὰ-- 

ΒΟ Ϊκι5, 5115 501ΠἸοἱτατοσ5 {Π 6 6} ν15. ἩΤΟ σΟ Πρ ο π5 

ῬΥΪΩΙὰ ΠῚ. ΒΟΠΉΪΠἶ5. ΚΘ ΠΟΡΔΕΪΟΠΌΠῚ, ΘΓ ΤΠΟΡΊΘΙῊ ({π|85 

ΠῸΚ5 51 1π 616 ἢ βοαιιἴα δϑῖ, πα ΠῚ ΡΘΡΟΡΙΓ ρθοσα- 

ἔπ}. πο οϑὲ ῬΥἸΠΠΟσΘ Π τι} ψϑίτιϑι 1 ἀφο Π159 

ϑθυ θη, ἰθῚ] γθοορποβοὶβ Ποιηῖηθ πὶ, παΐιγὰ 41-- 

ἄδμὶ θυ υθητι πὶ, 564 Ορι5. 6556. πηαπαπιη αἰ ν᾽ ηὰ-- 

ΠῚ ; γα] τὰ ἀϊπ6 πλτ! απ ρΘοονθτι5. ἀθιθυου6 ΠῚ. 

5664 Δηϊπηα τ πππὶ, ἐπα Πἰ ΠΠ ΤΟ ΡΠ] 16. ῬΥΪ ΠΟΙ 6. 

ΘΟΠβΕΓζιι ἢ ᾿πϑ γι] Π 15. πα ΡΠ 115. πη} 0661}- 

16, 564 δὰ οι ηὶ ̓ρϑῖιπι Ορ6 γατΊ ΟΠ 5 οἰ ἁτιιπι. 

51 ᾿πὸοο αἸἀἰσου  λτι5., ΠῸ5. 4] 461} 0505 Γθοῦσηος- 

ΒΟΘηλ115, Πλοιιπὶ ΓΘ ΠΝ  Πἰβοθπλν, σοπάϊτογθηι δο- 

γα Βπλιι5, ΠΟ ΪΠῸ 56 ν ἸΘμλι15, ρα ςτγ θὰ σ] ον Πα 1- 

1115. θΟΠοί οίογ πὶ τυ ΘΓ  Ὀ᾽ πλεῖ", ποῖον πὰ γἱπ 

[85 ΠΟΘΙ Γ ΡΥ ΩΒΘΠΓ5. οἵ [τιν ΠΟ σοϑϑὰ θ᾽ πητι5 

νοπογανὶ, Τα] ρῸΡ Θὰ5. 4115 [ἀγα τιι5. Θοὲ πΟΡΪ5 αἴ- 

γἸεἴὰ 5. Θεΐαμη δαναιτα Πθιη, (1185 ρΡΟτηἰβὶτ, οσίθης- 

ταῦ, δὲ 41 ΘΧρου θη το ρ ϑοβθπειιηι, {1 οί τι6 

41 Βρονάπ ταν ἃ ναι, 51 δηΐπι Γι ρον ]Ϊὰ σὴ ῖ 

δ] τιβηο 1, 4αλ Πα. σϑηιρίτοσπα ἢ 51. ν 5: Ὀ}ΠἸὰ ἴδ ΠΣ 

θόπα, Φαα]α αι ποη νἀθηταν 9 51 Θ9}1 τπαρηϊ- 

το πο πβαγαμι Πππηὰ πὸ ὨΙΘΕΤ5. Θχοθά τ, {115 

ΒΘ ΓΘΡ ΠΟΥ ΠῚ ΠΑΡΆ ΠῚ 51 Ποῖα ῖ Ὡοβει πιάνο 5. 51 

δ σΟΥΓΕρΕΟἢΐ 501 ΟἹ ποχίτ5, ἴἅ πὶ θΟΉτι5. δὲ ηγὰ-- 

ὅΠιι5. 6δῖ, ποθ τατον ϑῖοχ, ἀἰβοιιβιι5. οὐ ϊπὰ-- 

τπ|5, παρ 6 Π5 σοΠσ πὰ πὶ ΠΡ] αἰ θ μ, 4πὰ 5[ὰ-- 

(01}». αὐνμῶπα πιϊασιία, Ν᾿ εἴας. ποβίεν. πρὸὺ ἀὐσπια 

πε αοιία,; οἵ ἴΐα Ἰορὶ ορονίονε ραϊοὶ εχ ασαοὶβ, τὰ 

τῆς ἡμέρας θαύματα. 

ὁ ΒΜ αὐ ἐἰεσιίπαία ργοαιοιιι, ἰάϊθτηα τὶ πος αὐ 

οσομίϊα. ΤΑΌΥῚ νοΐεσοβ αὖ τῃ σοπίοχία. 

ΓΟ. βεοιπαβ σε οοψιαα δςῖ. ΔΟΧ αὶ ἴῃ δαὶ - 

τὶς Ἰοβῖταν ὐαἰοεμεζνε, 1]ὶ οἱ αἸτὶς Ἰοοῖβ βουιρίαση ἱπνὸ- 

Πΐπηι5 ἴθ ΠΕ {ι5. ΠΡτῖς, οαὐετζπο. δαθίης, Θά 1 

μάπι ριοπιϊδίί. Νοβίον οαοχ {πᾶς Ργοηιδίέ. 

5. ΘΠ οἱ εουγμριϊοπὶ οὕ ποαΐις. (001}ν. Ξοοιπ τι σὲ 

δον Υιρεϊογεῖὶ σοὶ ον ποαίιις, ἀἴα γνοδιΐα παῖ τίου, ἥλιος, 

ΑἸᾳιαπῖο μοβὲ ΟὉ}}. 5ΟΟη 1115 ὁἼτι5 ἀσρεοίιιδ. 



ΕὔΒΤΛΑΤΗΙΑΝᾺ ἹΝΤΕΒΡΕΠΕΤΑΤΙΟ ΗΕΝΑΕΝ. 

Ἐπ ἢ} ΓΈ Ρτ15. ΟὨΊΠΙ 115 ΠΠΘ ἀἸοοΥ αἴθ πὰ ἐΡΆΠ55)}6- 

Αἱ ποη 4ιθὰὶ ἢ ΠΘΟΟΥ ἀιι6 ΠῚ} Πα τα. ν αὶ Θοιι-- 

Τὰ5 συ ἀδπὶ Ῥουβρίοιιι5 ΟΥ̓ ΠΑ ΠῚ ΘΠ απ) τη Π 60 ρον- 
Ἰ1|06ι. 51 Ἰηβα 18 0115. Θδὲ 6115 ΒΡ ΘοΙϊΟ : 4118}15 ἴῃ 
Ῥα]ου τ ἀ1π6. 501 αι 1 τπ|1 6556. 1π|5{Π1|8 ἢ 51 οαν- 

60. 7δοῖινα οϑῖ πο ΠῸΠ νἰβογ 6, «ιδηίιιπι. ([15-- 
Ροπάϊιπη ραιίεαν ρθοοαῖον, νϑγὰ [πο ἔγαιια-- 
{5 

5..ΕἸ ἀϊαίε Ζθῖις : Εϊαπὶ ἱμπιϊπαγία ἱπ [γ- 
πιαπιθπίο οἰοἰϊ, αὐ ἐἰμπιϊπαπάκπε ἰόγγατη, οἱ αἰ- 

νίάαπε ἐπεΐεν" εἴθπὺ οἱ τιοοίθηι. (ρο] τι τι 50] 1οθι, οἱ 

ΤΡ ἃ Ῥ ΘΟ σβθρδη , [τχ σι ρ6 1" Πἷ5 18 πὶ {ιοναὶ [ἃ-- 
Ῥυϊοα!α, εἴθ65. ἃ ποοῖθ ἐἰἰβουθιιβ, ὐϊάα ἴὰπ τὸ- 
νε]αῖα ογαΐ, ἀητια σοηργομαία ἴπ σἰα ΟΠ θη 5 ὶ 

ἀδραϊαίδμ, ἴδια 5115. ΘΡᾺΓ [ΡΠΟΕ 5. τρί θα : 

4υῆρρθ {ι85 τοῦ Πουθανιιηὴ μ1]Π1ὰ σου πανογαῖ, 
δὲ νυ} 15. Ρ] απ α ΡΠ ΘΠ δι θιι5. ἀθιιπ μας : 50] 
Ἀ6 1} ΠΘΟ ΠῚ. ΘΓἂΓ δὲ ᾿η8, Π6 ρυΪποῖροπι νἱάο- 
Ἰῖοθὲ Ῥδιρο 116 Πα πη! Π5. Θιιπ) νοσαγθηΐ, ν6] ἀτι- 
ΟἴΟΡΘΠῚ 6 ἔθυγὰ παϑοθητ 1}, αὶ Πλδιι πὶ πϑϑοίπιπί, 

ΟρΡ᾿Πανοπίαι. Ῥγορίθυθα «πιὰγίο ἀἴδ ἀἰχὶὶ : δίασι 
ἐμπιϊπιατία, 5 δὲ Γεοίε Πλοιις ἄτι ἱμπιϊπιατγία. Ου5 
ῬυΘοΘρΡΙς ἢ Οῖ5. ΟΡ ϑθαιει5. 65 9 Νπι σοπ516-- 

Γὰ5. ἴῃ [15 ἀπ] ο ἘΠ ΟΠ ΘΠ} ΚΘ ΘΟ Πανιιπὶ ἢ ΤΡΙ 46 
Ἰθῖσαν ἀορπηα ἀἰθ ἐΔ Ε15. τη γϑιϊοα ΠΑΡΓα ΠΟ πΠ6. οοπ-- 

5ΘΓΓΠῚ 65. ΠΙβίουα5., Οατιβα 16 Ὀ 265[0 651 οὐθὰπ- 

«ουιιπὶ Ππιπλ ΠΑ ΥΙΟγτιπ : ἀεί ἐἰ{ιιτατιίατι ἰδρ απ. 
Φυοιηοά0 οΥρῸ 5] ᾿τπιχ ἀπ θοθϑϑουαῖ, ππιπὸ αὐ {ϊ- 
{ιμγιϊπαἰτοποιγ 501 ἀϊοῖτιν ΘΟ βεἸ τι ὃ Ρυΐππο 
«υϊάθηι 56. ΠΟ ΠΪ5. ΠΟΒΕΡῚ 51 Π} 0] 1015, πα ]Π]Π πὶ ΕΠ] 
ΤΊϑιιπὶ πηονϑαΐ, 51 [οι η 85 νϑϑῖσοθ πη αἰοοία.- 
ΠΉτ15. ΘΙ ΘΑ ΠΕ ΠῚ, ΠΘῸ ΘΟΠΣ ΡΟΝ ΠΟ Π65. 56 πηι: 
οἰδιιβυι!ανιιι. ΝΟ ΘηΪ πη σΟΠβιιθν μγτι5 γΘΥ ΒΟν πηι 
ΤΠΒΓΓΙΟ ΙΓ ἃ5) Ὑ6] δι ρ ΠΟ Δ ΠῚ ΡΡΟΠτι ΠΑ Ο πα δὰ - 
ΘΟΪΘΡ ; 564] Ποποϑϑίδιῃ 55 1 Π ΔΕ] ΟἸ ΘΠ ΠΟΠῚΪ ΠΙΙΠῚ 
ὉΠ  τι6 ἀπποί πηι5 ἢ ΡΡδροποπήδμι. Αἀνογίο [[ἃ-- 
46 «ποιηοο μθὺ Ππαίμ απ 51] η ΤΟ σιοὰ 
ψΟ]1 1, ἀθοϊανανη : ΡΓῸ ἐ{{εϊσιαιονιθ δαῖΐπι 11ι-- 
ΠΗΪ ΠΥ Ϊὰ ΠΟΙΏΪΠΔΙ : {πιο ται ποη Γοριισπαῖ 
[15 πα ἐ6 ᾿ππιοθ ρυάϊοια διιπ!. Ταιπο Θπὶπὰ παῖτι-: 

ἘΠΕ τς 

4 ἘΜ ψεΐα ἤδοίι, Ν᾽ δἴονος ἄπο ΤΠ τὶ εἰ ἤεοῖι. ἄναςο, 
ΟΝ 

καὶ ἐποίησε. 

»͵ΘΠΙ ρεοροπεπάαηι. Αἰ ποβίγὶ ἴγὸ5 Ν55. ΡῬγωρο- 

παπάαπε; οἵ ἴτὰ Ἰοσὶ ἀοθενο ὁϑέοπα τι ΒΑΚ Πα πατα {Ππ|| 

προτιμότερον. ΝἶΘο 11 ται] ροσί (010. βοοιπάιι οἱ 

διρε»  γίμ,". 

ὁ ΒαΒΡΙΘΑΡΙ ον ασβο ροϑ51} «υϊβρίατη, ὙἹΠΠ]Ὶ ΑἸ {14 

Ἰοὺ ἴοοο βυΐθοϑδϑο : 5664] ἴῃ ἀΠΊ {15 ΠΡ γἰ5 ρου πο τα ἴῃ 

να α[15 Ἰορίταν οοάομι πιο, ἤώς αὖ αἰκογαιί ει 56- 

ΕΒ: Υἱ. η15 

Α σὰ ΤΠ] Π15. Θὲ ργοάπιοία ; Πιης ἃιι 6 1} 50] Δ ΠΤ} 

ΘΟΥΡτι5. οἰ δοίη) θϑῖν {π|Ὸ0 5 ρον θυ παν 1Ππ4 Ρ.1- 

ΤΠ ΘΠ [1 ΠῚ} [ππΠΠ16Π. 51οις ΘΠ]ΠῚ ΔΠ1π|4| εϑὲ 1515. 
ἉἸπα  Ππσου πὰ... “ΠΟΥ ΠῚ τιππιπ} 1ΠΠπ|ί γα ΠᾺ 1 ν]πὶ 

Ροβϑδιθι, ἀπ Π] ΠΙ5ΓΡΆ Πα] σατιδα [τ Π}1Π|5.).ὄ 15 

4] 6].5 ἱπάϊσθηε 6δὲ [ον πηι ; δῖα δὲ πητιη ἡ |551]- 

Πγ86 111 δ 51 ΠΟΘΥ Ι551Π186 [π|0 1] ῬΡῸ νϑΠ οι} 15. {α]]15- 
ἄδην Ππππηϊ πανῖα ἰδία δα] οἴ ϑδιιηΐ, οθὲ Αροβίο - 

105" φαοϑάδην Πα ππϊ Πᾶνα πηι Π 6] ΠΟι Ϊ Παΐ. 564 ἃ]1ὰ 

Β 65ὲ γϑγὰ {Ππ|χ τη], ΘΧ Οὐ] 115. {ΓΔ Π5[Ἐ5ΙΟΠ 6. {π|-- 

[λα δά ποῖ, ᾿ππ]πανα Ποραηΐ ἀΠΙΠΊΆθι15 Πἰ5., 

4115. νϑυ αἴθ ἀοοθηΐθβ, 6 [6 Π6 15 Θὰ5 ἴ5ηο- 

για. ΠΡΘΡαΡαηξ. 51. Θὲ 50] ᾿ἰδίθ. ψ]51 0115. 110 

ῬΥΪΠΟΙΡΑΙ [αἸσονα Παπηπηαίτ5 δἰτισθί. 

3. ἘΠ᾿ Π1}11 ν᾽ ἀθαῦαν ἱπουθ 10 }16, φιιοά αἰχι- 

ΠΊ115. ΑἸ ̓ πι 6556 Ππ πη] Π|5 5ρ] που ηῚ, Αἰ Ππ4 51]6- 

οὕπτη. Πα} ] 1 ΘΟΥΡτι5, ὈΥΙΠ]0. 48 4 1|86 ΘΟΙΡΟ51- 

ἴὰ διιηῖ, ἴπ ἐτιὰ5 ρᾶνο5. αἰντἀτιπτιν, 14 65ι, ἴῃ 

πη θυ 1 ΤΘΟΘρ ΓΙ 66 Π), δὲ 1Π ΘΔ ΠῚ {185 510] δνὸ- 

ο ποεῖε 4υλ!ταΐθιη. 5᾽οιε ουσο ΠΠπ4 658 ΠΓαγᾺ}15 

οαπάοιν, δὲ αἰϊα ψιοα σαπ θβοῖξ : 516 1 το ἀἸ- 
οἵα διιπῇ ἰδίαν ἃ 56 {αϊθηι παίανα ν] θη τι : 

564] οὔθαίουῖβ νἱγταΐθ σοπ] ποία διηΐ. ἘΠ ποη μη]-- 

μι] ἀϊοαϑ, ᾿Ὠ}}Ρ 551} 116 δϑὲ [50 “ ἃ]}0 ΔΙ [ΘΓ ΓΙ ΠῚ 56-- 

Ῥᾶγανὶ : ΠΘήτι6. ΘΠΙ ΠῚ ΟΡ Ὸ 5ΘρΑΡ ΔΓ ΟΠΘΠῚ [ππΠ}} 15 

ἃ 5014 Πη0 ΘΟ ΡΟ ΘΟΠΊΡ ΘΠ 6 Π51 Ὀ1Π6 πὶ ΠῊ1Π1 ἘΠ Ια τι6 
οοπῆχιηο ; 564 41 ΠΟΡῚ5 ΟΡΙ ΠΑΤΟΠΘ 5018 αἰν ἰ5]- 
Ὀ1Π5. ἐοϑεϊ παι". ῬΙαπΘ παιέιι σΟπ ἰτοΥυ 5. ροβϑιιηῦ 

Πιδθο ἃ παίινα 5118 [Ὧ01}6 56} πη6]. θΘηΙΖι6 πο ῖς 

1) ἱπ] ΡΟ 551} 116 ΡΠ τιι5. Θϑῖ, ΡΟΥΘ ΠῚ 5015 ἃ 5ρ|6η- 

ἄονο ἀἸβοθυποῦο, 566 Τηθιι5 νΟ ΘΠ 5 [Ὁ ΠΊ11]11ΠῚ 5.111 

ΤῊ [σὰ νἰϑίοπθ ΘΟηνΘΥΙΘΓΟ, 516 ἀρΡοϑαϊ τα θῸ 

ΠΑ πη πιὰ}, τιῦ 5018 πὴ νἱ ΠῚ ΟἸ ΓΙ τ 1 Π|5 6715, ἀθρο- 

511 ΤΟΥ ΓΙ ΦἸταῖο πποπϑίγαγθί. 51οι δὲ ῬϑΆ]Πητι5 [6- 

δίαταν ἀἸσθη5 : “70α: ἰλοπείπιὶ ἱοτοἰἀθπιἰς Παπι-- 

πῖαπὶ ἰσηῖς. πᾶ 6 Θἰϊαπι 1π ΘΙ ΠΡ ΠΟΙ θτι5. 46]1- 

Οἴοναιπ, τι ᾿π ν᾽ΐὰ ΘΟΠ ΡΑΧΊ 115, ΓΔ ΠΟ ΠΡ Δ Π| 
ΠΟῸ5 56ΟΓ ΤΟΥ ἀθοθὲ Ῥαν ΘΠ} ἰε: Π15 6556 παίτι-- 

ΓΆΠῚ : Οὐ]τ5 [πχ ἀα ΠΠπτηϊ πᾶ π 05 «δ ριι τα ὈΙ ταῖν {π|-- 

κ 5105.» ἅν4ον ἅτ 6 1 81 ΘΟΠΟΡΘΙΠΔΠ605 ὅ ργοΠοἷθὲ 

3. Ῥζϑ41πι. 38, 7. 

νανανὶ. Μι τ οῦ]ς Ρουθ οὙἹ βόββοῖ, τη] 1 βουιρίο- 

τὸπι ἔππιβι τ ἴηι 1ἴὰ Ποιιαιἔτιπη ἔπιῖ55ο, 

ἃ ἀπ εὐ (01}». Ῥυῖπητιβ μεν εῖει. ΑἸτον (Ο1}. ργω- 
 οῖοι. Ν ἐἴα5. ποβίοι: Π1θεὺ μγογίοϊει : ἀιυιατιιπη γοοιιπι 
π}}}1ὰ ψουθιπὶ ἀσταθοιπι Βα πὸ Θχρυῖτηϊ σοποίαξ, Εἰδηΐπι 

σογραπ ἀποτάττομαι {πὸ ταἰλειιτ ΒαΝ,]1ι5., Ἰοη 56 πλ6- 

115. το άϊειμι ἔϊϑεοι, ὠεσεμτα ει". ΑἸϊ απο Ῥοϑὲ 

(01}». 5δοιιπά τι5 χιάσε ψιοεὶ δεπεδοοπίε δα. 

49. 



0 

Ροοολτοῦδ5. Τλοοι δὲ 46 ᾿πιη88 “πΟ 4116 ῬΑββ᾽ Ομ 15 

(ἈΠ ἀπδαπηι5. ΠΔΘπῚ Θαρ ον". υοβι τουιηὶ ; 6- 

ΔΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΔΌΝ 

Οὐοϑοθη5 Θηΐπι, ΠῸΠ [ΟἿῸ ΘΟΥ̓ ΟΡ ῬΓΌΥΘΙ5 ΘΧ ρθη- 

ἀἴτιι" : σοὶ ᾿πϑουίαῃι 5101 Ππσοπὶ πη θ0. ἀδρΟΠ 68, 

τησο, τοὶ ρθη, ΘΟΠΟΡΘΙΙΟΙΪ5. δὲ ΑἸ] Πι ΠΟ ΠῚ5 

ῬτορΥα ἀαβάαμπι ΠΟ] 5. ΘΧΠ Π6ι [ἀπ αβὶαδ. Νὴ 

αἶα 5οποϑοθηῖο δὰ τ Ϊ ΠἰΠ16. [Οἵα ΘΟ Ῥ 115. 6115 

ΘΧΡρΟΠ ἔτι, ΓΟ5 τ πο διιη1 πιὰ νΠ ἀθη τα)" : ΠΙσοὶ 

δηΐμν {01 ἀν ὸ ΠΠΡΟΥῸ ποι] οβίϑαιιθ οανθηῖθ νὰρο- 

ὙΠ ι15, 5ρϑοίανο ᾿ππᾶπι ἀοΠοἰοπίθηι, «πᾶ πο νὸ- 

τὰπῖα ὃ ϑϑοιπτιη 50  Πλὰ δῖ, {πάη 40. 5] ΟΠ ι5 

6715, ΟΧχ 60 Ἰαΐογθ 406] [ΓΟ ΠΘΡΓΌΒιμη 65. 18}1 οὐ- 

Ἰνδ οἰγοιπιβου Β᾽ τιν, {π|4}} οὐππὶ ᾿πιοθ οἰ] Θ πὰ οϑῖ. 

Οἴοηι ον ᾿ἀθητον ἱπίθσγιιμι ροΡ δου μη ]τι6 ΘΟ η5ρ1- 

οἷθ5.. θὰ πιλῃ! βία πιπὰ ράγ 6 {πὲ ἔπ] σοι. ἘΠ Ποη 

τ} ἱ ἀἴσαθ, {αϊα ᾿πιχ 615. ἀν Θπ τὰ ὁδὶ, πο- 
αἴδπι πλϊπαϊτι" ααϊάθηαν. υα πο. Ομ γα 506} 

ψϑυΎ απ ; ΟΡΌΒΟΙΕ ἀὐπῖ θη ΟἹ ἃ} 60. (ἰἸβοθββουῖ. 

Νὰ πος ΠΟ Ϊ5 πος πηο60 ἀἰἸδοιιῖθυθ ΡΟ ΟΒ. 1 Π} 

6581, 564] αἴὰ ΑἸ Ππι Θδὲ 6}115 σου ριι5, ἅΠππια οατιϑὰ 

Τυιπλ! πἷ5. Ταὶο ἢ" (αἸ] ἀἀαπ οὐσὸ ΠΉ1}}} δὲ ἦθ᾽ πα νὰ 

5015 1π|6ΠΠ|σὸ. αὶ Ὁ πος ταμίαι (Ἰδονθραν νἱ- 

ἀδιι ἃ πὰ. σαοά εἶς «πα! θη ϑιιβοθρίαμη 56- 

116]. 1ἸΠ5] ἀπ] 116 51] Πππσθα πη ἱ ἢϊ 16 ἀθροηΐε, 11 

γΘΙῸ ϑθθῖτι5 Θχατα, “ Του ππηπ|6 ᾿ππιῖα ΠπΠΠ]6, 

ΤᾺ Ο1Π6 ΡΟΙΟῚ οΧ 856 δἔϊδιη αι 6 5016 ἐϊοία βαπὶ 

ΘΟπ νὰν 6. Πφρο ἜΡΡῸ ΠΠ] Πα ]ὰ δία ται διιηΐ 41- 

“ φαουιη παῖα-- 

ΛΡΔΠὶ πο ἃ}0 ΔΙ το πὰ σΟΠ ΡΑΡΙοἴαϊο ἀἰθϑε απ, αἴ 

ΘΥθὰ 56. ᾿γγορ Ὁ ΒΘ 51} ]Π116ι Πα ΟΡ τα, Πα] 6 

σοι ηλι πἰτὰ5 [ΘΠ ὈΡ5 Π)Ο551} 6556 οὐ ἰπ66. Οπος 

ὁ ρη  οϑὺ ἀπ γὰ πίθου αι, ποὺ ΟΡβαοιγιΐας ὰ-- 

νιον πον ἴδηι δὲ ΠΟΟΙθη, 

Βθοττμ" ἴῃ ποοῖο. ΕΓ δουτ ΟΠ. 5 ἀπ} νὰ 46 οονρο- 

ὙἾ]τι5. Πα μλ ΠῚ 51} 6115. ΘΠ ΓΕ Γι}",. πὰ Π6 «461 

τοπάθηβ αὶ Θοσάϑι1Π1,) νΘΒΡΟΙῸ νΟΡσῸΠ5 δα ΟΥἹδη- 

« Ἐ4 πηι ψηανεῖο γοϊιχεῖα : δε δο]ιοπια δοί. Αἴ (}}. 

βοσαπ τι γοζιεῖα 5δοιιγιάλιιπι σοϊιοτια δϑοί : σοτν οπῖ η-- 

ἴεν αταοο, χατὰ τὸ σχῆμα. ΠΡ πὶ 01}. Ξοοιη ἄτι5 ἐα 

60 ἰαίενδ “ιι0 1οπθργοϑιις δῖ. Βα πς ΝΜ55, ἄπο εἰ 

γιοπ πεϊ]ιὶ εἰϊοας. Ν οου]α δὲ ἴῃ 15 ἀο ἀγα ατίιαν. 

», 11 ἐαΐο ψιεΐάεπι. ἈπΙ αὶ ἄτιο ΠΡ γὶ ἑαίε ψιιϊὰ- 

εἰαπι. 

ὁ ΤΌΔΕ ἐξογπεζια πιιαία : αιιο ᾧ αἱ ΔἸ] πῖαβ ἀἸοὶ 

Ῥοθοῖτ, ποὰ νἰάθο. ΑἸΠΦα {γὸ5 ΠΠΡῪῚ ἐξογεζιε ἐπ- 

ἄμια : ἀθάτη βου ρα Γὰ πὶ ὙὉΓα ΠῚ 6556 Οἱ ΒΟ ΠΌΪΠατη ο0Π- 

αι οχ 110, χαὶ πάλιν ἐπαμφιαζομιένη. 

ἃ ΤΠ οἱ (0100. ῬΓΙπλτ5. ψιογιση παίια {πισις αἷὖν 

αἰίοῦπα οσοπίν αν είαίε εἰοδεϊει. ΑἸτον Ὁ]. πὰ ἴπ σοπ- 

τόχαι, Πρ᾿ ἀθπλ ἈΡῚ ἴπὶ Θ1{15 Ἰορίταν ὑποοηιρνο]ιοποὶνὶς- 

“ον, ἴὰ πΟΒ ΤῚΝ. ἀυ]]} 15. (ΟΠ ΟΠΠῖῖ5 “βουὶ ρτιπι ἱπνδηὶ- 

Ἡλ115. ἐγ} 6} μον {6} : πα οχ τ ουρτοϊαίίοπο 5ι- 

Φ 

ΔΑ 

Ρ 

. ΒΑΒΙΠΠ ΜΛΟΝΙ. 

το, ΤΠ. ἀἸ 15 56. ΠΟΥ5. δὶ ρΑΡ 6 ΠῚ το Ν 

Πἰ5 ᾿πο!] πᾶπς, ΠῸχ ΠΟ 416 ᾿ρ585 ΓΘΙΓΟΥΘΙΙΠῚ [π|015 

γᾺ 115 ΓΘΡΘΙΟΙσϑα βθοθα τ. Οἰ]}115. 4αϊα ἁἰπιὰ τη- 

16 Προ πα παῖανα δϑῖ, {π|ᾶπὶ πππι Πα] ΟΠ] γα ΤῸ 9 

5᾽ σας δηΐηι πιο 40 ἀἴ8. σία πίθηι “ιΘΠἸ άπ 51} 
ΔΙ ΌΓἃ 5015 ΠΙΟΧ πΠῚΡΓὰ ΘΟΠ ΓΑ Τ11 ; δ᾽ 6. ΟΡιιπι- 

Ἰνᾷτο ἀ6 "6, 41} ΓΟ ῬυΟχ ηλτι5. δϑῖ, πὸχ δ[Ποῖ- 

τ, Οἵ Ἰιὸς ὁ51 ατιοιὶ ἀἴοῖε: δοραγανὶ! 1265. ἐπι-- 

(τ ἱπιοθην οἱ ἰοποὗτας. Ν [ἜΡΓ 6 56 Πρ 6} ΟΡ βοι- 

ΥἾτὰ5 Το πσῚ Ὁ [π1 15 ἃ νϑητιμ; {πἰρ 06. 4υΠ] 5. οχ 
ῬΥΪΠλὰ βΘ ΠΟΙ ΑΛΊΟΠ6 ΔΙ ΠΘΠ ΔΙῸ ἴπ [ον ἢ 56 ΠΑ ΠΡ ΠΠΓΘΙ 

651 ἃρίαία. Ν ΠΟ. ΔΘ ΠῚ 5016} Ρ ΘΟΘρΙς βραῖϊα 

ἄϊανπα ρου σοΡο, ΠῚ ΨΘΙῸ ΟἸἸΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ 5111 
ΘΟΠΊρΡΙ νου ε, τη θυ τ] σθ ἢ} ΠΟΟΙΪ5. δίαϊταϊ! : ΡΙῸ, 

δουταιο ἀἸπιθπβϑίομθ ἰπνίσθηι. 510] Πππηϊ πανία 

ἰδία ϑιιοοθάπηι. Νάπι 5016. ργοσθάθηϊθ, [πὰ 5ἱ 

ΡΙΘπα δῖ, δίατίπι ἀποῖταν 44 Οσοάδιιπι. ἈΠΓΒΕ5 

ΔΕΓΟΠῚ ΟΠ 50] ΟἸΠ 511 5110 πηθῖα5. ΡΟ Θυ ΙΓ, Ποθο 

ἱποῖρὶε ὁχουῖνὶ. 564 51 βθοιπάτμ αἰϊα βομθπηαΐα 
τ Πἴ πη. 5ραῖῖο ποοῖῖ5 τι πανὸ ᾿ΠΠ]0 ἢ φΘαα!ραγαῖς: 

ποπ ἱπίοῦοϑί ργΟρΟϑὶ ἴδ αυςοϑ ΙοΠἶ5, 50] τὰ ΠΟΡῚ5 

ΜΠ 4 ἀσϑογοητθιι5. {πὰ πα πο μουίθοῖα οδὲ [ὰ-- 

πᾶ, ποοιῖα Οθεποῖ ρυἸ πο ρας, ῬΓΌΡΓΙΟ 5ιιρ6- 

ΓΔ η5 ἀδῖγα [ἘΠ Ό 6, ΤΡ ΔΙ 16. ΡΘΙ] δι  Π5. ἴθ η- 

ΡΟΥΪ5 αὐιῦθ Π] ΒΗΘ ἍΠῚ ΘΡ Π1Ὰ 161" ΟΠ ΠῚ 5016. ΡὰΓ- 

{τιν 

8 
νις, οἱ ἐπ αἰονιις., οἱ ἴη ἀπηῖς. ΝΟ ϑϑανὰβ Ἰσὶ- 

τὰν" πὰ πὰ Πὸρ νἸἴα5... δῖοι! ἸΟΠΘΊΟΥ τιϑι1ι5 ἀοοοῖ ᾿ δἷ- 

4. Ετ οεἴαι, παῖε, ἐπὶ οἰ σπὶς,, δὲ ἐπὶ ἱοπιρογῖ- 

5ΠΟΥΆΠ ΠΟΙΆΓΠΟΠΘ5. δὲ ΟΡ ΒΟΡΨΔΙΟΠ65. ΠΥ ΘΏΪ6Β : 

οἱ Τὰ πη θη ΠῸΠ ΔΙ] 5. Θὰ5. σα Ορογῖθε Ἰηαι]- 

τὰ. ΜΙ Ϊτα ΘΠ ΠῚ 5ῈΡΘῚ ΓΙ ΓΙ5 ἢ ὈΡΊθῖι5 δ ρόϑϑιι- 
μλτι5 ἴδον τ ΘΙ ανμηα 4ποήτι 46 νὰ ρον θτι5 ἴογ- 

ΓΑΥΕΠΠ.. ΠΟΙ] τσ πι6 γΘΠ ΤΟΥ 5. 5611 ΡΘΙ ῬΑ 5 

γοηἰ θη τη}, 5611 σΘΠΘΡΆ ΠΟΙ 4116 ΒΡ Ί ΓΔ ἢ ΠΤ ν 

ΒΡ ̓ σαν Ἰἰοοῖ., ἱπορῖο Ἰορῖσδο Τυπβι αι ἴπιπὶ ἀμέμπτως, 

οὐ βου  ρ5οΥ Βαβη]ῖας, ἀμίχτως, πα ααἰπιίαιίοπε. 

ὁ (οὐοχ ἀππ5 φμοε ἐπῖηι 65 απιῦγα ἐπ ποοῖδ. ΝΊοΧ 

ὁ τιὶ πραγ ἰοπεῖδπα. ΤΑΌΥὶ νοΐογοβ ἡσάσιο ψαϊάεπι τε π- 

ἄοης. αθι πᾶς. δαιτὶ πᾶσι τιθηϊαϊαπὶς ΠιοΥὶς. ΟΟἹΡ. 

βοσιηάιι5 πιογ αι 56. ἰιογὶ5. 

ΓΕΔ ι οὐ (0}}. ρυΐπιιιβ. ἐδ παίζει" αἰϊιον ορίαία. 

ΑἸῊ ἄπο Νῖ55. παι αἰίεον" ἐδι ἀρίαια. ἄταος, τῆς ἀλ- 

λοτριώσεως χατασχευσσϑείσης. 

5. ῬΑ ροσδιύγιις αἴοογα. Ἀπηχυξάνο ΠΠρΥῚ αἰἰδοενο 

Νος ἴα τοῖο μπὲ Ροσδιπεις. ἵν ἄταοο, ἐστὶ μαθεῖν. 

οατ μαρία σιιπὶ αδπιίμὶ, Αἵ ἄπο Μβ5. ρίαοῖϊάε οἰπὶ 

ποπίι ῖ. (10. βοοιπάτι μέγε υἱοϊοεπίϊ αα ρίαοϊαϊεῖο. 

Ξαυρῖπᾶς ἀδὶ Ἰορίπιαϑ εἴ τὴ ἀπο] Μ95. οἵ ἴω σα]σα - 

εἰς σοἰϊς, Ἰοσίταγ ἴα 01}. Ξοοπο σοίπηε. 



ΕΥΒΤΔΥΎΒΙΑΝΑ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΆΤΙΟ ΠΕΧΔΕῈΝ. 
", 

1.8. Χα- μὴ 

δὲ λαμ νἱο]θηΐου, ἂπ μἰαοὶ δα 5ἰπὲ νϑπειγὶ. Α ἸΠϑ γι 5 :π]5 ρου πη αἴθ πὴ σοΠ σᾶ πι ργθβίο- 

{0ππ|πὰ τ 4 16 6χ ἐδ οπϑιγα ΟΠ 115 Πα θίι 50- 
πὰ, φορά οϑίθπα ες πο 5 ΠΟ πλΐπιι5, ἀ] θη 5. ἡ ἔπ-- 
{πγᾶπὶ ἐδ πηρθϑίδίθ ΠῚ ΟἸἹ πὶ ΟΣ] ΠῚ ΘΟΡΘΙῚΕ πη 60 
ΤΈΟΓΘ ἰγϊϑίαγι. ΝΟ ΡῚ]15 Θηὶπὶ Θεέ θιι5., οὉ- 

[ἀβοδεῖ γα 11 σα ΕΠ|0 δα πσυϊπθοήτι8 ΘΟ" σουπιιη- 
ἴὰγ ; δου 5 υἹ δ]ϊοθὲ ἀθπβιίαΐθ τά] πὶ Ξρθοίθπι πο- 
5 γὶ5 ΟΡεα ΕΠ θπ5. Ἔχ] επίθ., {αὶ ποσάιτιπι ΥἹ οαϊο- 
ΥἹ5 ΘΧΡΓΈΒ5115.) ΡΙΌΡΓΟΙ ὅ Ἔχ πα] πίεβ σα θ᾽ πεδ νὰ- 
ΡΌΓΕΒ5., δὲ Δι ΘΠ 15 Δ] ΠΙΔΓΙΙΠῚ πη 15. ΠῚ σΊ5Ή 116 
ΟΥ̓ ΒΒ ΓΒ.) ΘΟ Π551Π|8 Π| [ΘΠ ροϑίαἑθπι ΓΘ σ ΟΠ 115 
π φιθιι5. Γπθυὶ σα] οπηθγαιι5. Ἰἴθηταξ. 5: πΉ}] 116 
δὔδμι ἢξ, φααπάο παθεῖν [π|πὰ οἰροιπνῆτια, γε] 

οὐ 5016 πὶ οἰγοιηη ἀθ θρὶξ ἀγθὰ, 4186 γοσδίαν : 

ΠΙ ΠῚ πὶ ἃ Δ Ρπὶ τ Ὁ Εἰ Ππ  [ πϑ πη 5 τι ὙΘΠΙΟΓΊΠῚ 
ἔγθπλ 5. ἔπι τ" Ὸ5 ἀππιπεϊαῖ; γ6 ] ΟἴΠὶ νἰϑδὶ οἰ γοὰ 

διιπὶ [ἀϑυῖπε αἰβοιιγ θη ἴθ5., ἢ {πι ἢ 50165 ΘΟ ΓΑΓῚΪ 
ΠΟΙ Πα Πἴμ : ργοίδοϊο οαϑιιβ ἈΠ] 1105. Φ Πθροὶ 
τραοῖτ5 ἹΠῚ ΠΗ ΠΟΙ Ρουθ πάιιπε. 5᾽οι ΘΓ ΥἼτο6 1128 
απ ἴῃ Γ 1415 ΘΟ] 0. 511}}} πα τα Π15 παι 1} 115 οϑίθῃ- 
ἀππίαν., γε] θπηθπἴοβ. θ] τιν 1ὰ5. δὲ. ῬΓΌΟΘ]|125., δὰΐ 

ΔΙ ̓ απια πὶ Ομ πἰ πη 0 φ66}} ρογαιγ θα ΠΟ Π η 5 σπὶ- 
ἤοαπε. Ρ] ατίηχὰ δἰϊαπιὶ ᾿ἱπάἸοῖα οὐ θβοθπίθ γῈ ] 56π6- 
ϑϑδπῖθ πᾶ, 4] ᾿τις 50 ΘΠ 185 5 απ θ σι ΠῚ Ποΐα556 

Αἰ σαπεαν : ἀϑβαυθῃ ἔθ5 {πιο ἃδν ἴθυγῶβ ῬΓΟΧΊΠΊϊ5, 
ΠΘΟΘΒΘΑΙΊΟ ΡΓΙῸ [{|Π85 566 ΠΊΕ 115, 41 114 11 }0115- 
αἴιὸ νουζαξισ. ΝᾺ ΠῚ“ σα πὶ [ΠΟΥ ΓΘ Υ ἐἴὰ,51 αν Δ ΟῚ} 15 δὲ 
τϊἶπη6 σογηἶθιι5 ΟΡ 515 ἀρράαγθαΐ, 5ο ΓΘ Πα 6 πὶ 
5. !Π6 πη, Πγτπᾶ πηι ἀθεϊαγαῖ. 51π απιξθιι γα Ὀ] σπιη- 
ἐὰ, ρἱπαιιίϑαια σου πῖθιι5 μα] θα τι : ἱπὰ ΡῈ 5 Πἰπηΐο 5, 

ἀτιϑγα ] Θπ {1π16 νἸΟἰθη ἀπῇ πη Πα πν. Ἡογιτη ἰσὶ τ 
Οὔ Βοργ "0 «απ ΠῚ ΟΠ ΠΟ Π 8 15 ἱπηρο παι μὸ- 
ΤῊ} 1 115., {||5 σπου } Ροβϑδιιηΐ δηὶῃ πᾶνῖσα- 

τὰ} 1ΠπέΓα ΡΟΓΕΙ ΠῚ ΓΘΙΓ ΠΟΘΙ οἰ 556 Π}, [ἀππγὰ μΡ6γ]-- 

οὐ]α ργοντἀθηῖοϑ : ν]αΐου" ᾿ἕθιη σα τι5 δ δοῖτι5 δχ 
ΟΘ {γε εἴα., γα ΠΕ] {8 15. ΤΟ ΠΊΡι5 δχϑρθοία : 
ΔΟΡΙΟα ΓΟ 65 {ΠΟ ΄ 116 56 πη! Π 1 0115 δὲ Ρ] Δ ΠΕΙ͂Ν 50 }}1ο]-- 
ταπι αἰ σα πεαπὶ σΟπηππο δηΐοα., δχ ΠΙΘΠΊΟΓΑ [5 

. ΜΆ. 46, 5.-- " 70ε]. 3, 5141, εἰ σι. 3, 30. 

5 Ἐπ εἰ ἄτιο Μ55, εααέξαπίες, οογγιρίε. Αἰ οτπεη- 

ὅαξε Ξουίρξαπι ἱπτεπῖπιι ᾿π (}}. Ξεοιπήο, εα παΐαη- 

165. 

"» (άοχ τπι5 οὐπὶ εὐ 15 σοἱίς εοπίγανῖ. ἈΠ ἄπο 

οἷος οοπίναγιϊ. ἧ ὲ 

ς ἘΦΙΕῚ σευ γμαγὶε ἐδνσα. ΤΑΌΥῚ νεΐθσγοβ είτε ἔμεν 

(εν τα, ἰϊα ὀκισεπίε δἔβοπϑιι, εἴ ἄταοο, περὶ τρίτην ἠμξ- 

ραν. 

ἃ ἘΜ. φοϊμείοπες, Οοεχ ποβέου εξ (Ο]}. ρυῖπιιις 

ποἰμιίοπῖς, θὲπε, οὰπὶ ἀρι Βαβητιπη ᾿εσάμηιιβ, τῆς 

διαλύσεως.... σημεῖα, δοίαμιἰοπὶς εἴσπα. ΑἸϊον. σότὸ 

(01}}». 1ὰ μαθει, εἰεἰφενπτίαπι σοπιπιοείαμ ἐὰ πιθπιο- 

Β 

α 

" 

Ἰαπίι. ΟἰΠ4, «ιιοὰ “ βο] ΠΟ πὶ5 δἰ πὴ ΓΘΙΊΙΠῚ 
ΟΠ τη ἴῃ 5016, ᾿π παῖ 16 δἰ 516}}15, γἱβεπαα ΡΓῸ - 
ἀϊσία ΤΟ ΠλΪπιι5 γερά ϊοανὶ ἀϊσεη5 :5 ϑο ϑογὶδίμι' 

ἐπ σαπριίπεπι, εἰ ἱμπα ποπὶ ἀαὐϊὲ μοόπα σιίαπι. 

γογιπι Περο ἱπάϊοϊα πὲ πη πα περ σΟΠβα πη Π]ὰ-- 

ΠΟΠΙῚ5.. αἰ ἀϊχί πηιι5. 

δ. 564 11 4.1 π] τὰ ἔοβϑαπη 58 }{π|5 5105 σοπδη- 

{π Ἔχίθπάήθγθ, δα ΓΔ ΠΟ Π 6 ΠῚ σ᾿ ΘΠ 6515 Οἱ 5}1ΠῚ ΡΓῸ- 
ΡΟϑ[ἰ βϑυϊηο 5 ἸηΠδοίπιπε. ΕθυιπῈ Θηΐπὶ υἱξαμι 

ποϑέγαπι 46 πιοίτι ρα πάθια Θρ! ἐβίπιπὶ ; ΡΙΟΡρ [ον -’ 
δὰ Ομ! ἀξ ποίδιϊοποϑ ἀϑέρουιιπι 8δ(ἱ σαβι5. πὰ- 
ΠΔΠΟ5. Ξ5ΘΓΙΠΕ ρεγΠΠΟΓΟ , 5 Πρ] εχ ήτιθ εἰ οἔππὶ 
Βογιρίθνο φαοά δἱὲ 7π σἰβπὶβ, ποῖ δὶ πηαζαίο- 

πθπὶ ν᾽ ἀο]]σδῖ 86 Ρ15., 6] [ἘΠῈ ρον τι πὰ “τι Πα ῖθ πὶ, 

564 δὰ ξογίδθι υἹδ ἐγα πϑίδγθηςεβ Πυιιμδηςθ, ᾿γοιι 
5101 νἱάἀδθίισ, Ἐχροπαηΐ: ἀἸσαπίθα {ποῦ πη 8 8| 
ἀἰβουγγθπ πὶ 5: 46 τι ΠΟΙ ΡΙ ΘΧ ΟΠ 6 ΠῚ. οἴππὶ ἀἋ 

1165. 56! ]ὰ5. 4: ἴῃ Ζοάϊαοο τπουεπίαν οἰγοιίο,, 

51 “ βεοιπάμπμπ ἴα]6 υθῦὶ σγϑίϊα 5 μθιηἃ ΘΟἸΘΥΙηΐ, 

σορία πη σοπαϑὶπ 5066 ΡΘΙἤΘΕΓΕ : ΓΞ 16 51 
Αἰτον ΠΑΡ πι5. ΠΠαστιτὴ [πϑυῖξ, σοπίγανῖα ἐδογεΐα 

οοιροηΐε. θ6 αυῖθιι5 ΠῸΠ ΘΓΊ᾿ [ογί ϑϑὶβ ἹΠῈ}Π|6.. 

51 ἀρθυγίθπαβ {ιιοθβίοΠΙ5 σγαια., Ῥάλ|0 ΒΡ ΘΥΙτΙ5 

τϑροεα βουῖθ ΠΡ ΠΟ ΠΙ5 Ἔχογάϊαν. ῬΊΟῸ διιΐθ πὶ 

ΠΟΙ ΠΘΙ ἢ 414 ΡΓΌΡ ΓΙ μΙ,, 56 σοῃ [αἰ ΠΟ Π15 1}- 

ἸοΓιῚ ΠῚ Οαιι58 5. 51115 αἰαὶ ΘΟ. 115 : αὐ δὲ ἢ {|| ογ- 

ΓΟΙῸ ΡΥΘΥΕΠΙΙ βαπί, γοπηθάϊα οοποορίς [ςοϑίθ 5 

ΔρΟΙρΙα ΠΕ, δἵ ΟϑΘ[ΘΡῚ πη ΠΙ Π]6 ἢ ΑἸ αιιο, Π6 51Ππ|]-- 

11ὰ μαι απει", ἱπνεπιαπῖ. ΒΘΡΘΓΟΓῈ5 ᾿σ!ιιν π6πο- 
βίασεθ γΑ ΠΟ Πἶ5. αἸπαξιν πἰΐαῖθ ἔθη ρθΟ 5. δχρογίῖ, 

ἥαοι δὸ5 ἀδ βομθιηδῆθιιβ πλλ!τα αἰ αρσία πε, ἴπ 
ΔΗ ΘΕ ΠῚ ῬΘΏΪΓ115 ΓΕ ΠῚ ΡΟΓΙ5 Γαι δ ΡῈ ΠΙΘ ΒΕΔ], 
τὰ ἢ 8πὶ τηϊ πε 5ϑῖπηὺ ἱπίθγναο., 5δισαξ ἐϊεὶξ 

ἈΡοϑίοϊ!εβ : "ππιοπεοπῖο, οἰ ἴτε ριιποίο, τη σ ηἃ 51. 

ΤΊΠΓΟΡ πο πεϑῖπι σΘΠοϑί Ί τ|6 αἰβίδ ΠΕ, ἀβϑθ ΕΠ 65 
«πο 116, ψαὶ πϑέιι5 6ϑὲ πὶ μΒοο ριιποῖο., ΤῸΝ οὶ 

ΘΘ ΠΕ Π} ῬΥΪΠΟΘΡΒ(μ16 ΡΟρι]ογιιπι, μπᾶ χ] 8 Π} ΡῸ 

ἀρ ον 65; 5ν 

γαϊὶς ἱποιιπιοιϊοπῖδιια. {1 απ γευύιπε οπεπέμπε ἐπ σοἷκ 

εἴς. Ουοά «ἃ αταευπι φηϊάοπι ποι] ἀσσοπηπηοαγὶ 

Ῥοῖΐεβε, ἤδυ δὲ 

5ιδεγαῖαγ. οάεκ ποβίεγ ργεβείοζαπτιι", σἰχαίεπε 5ο- 

{μτἰοτεῖς εἴς. ϑιαξῖπι Νῖ55. ἄπο υἱάεπεα ρεοαίςία. 

ὁ ἘΔ οἱ ἑαίε. Ἀπεαῖ ἅτιο ΠΡ τΊ σὲ σεσινεεῖμπι ἐαΐο. 

ὅταςεε, χατὰ τοιόνδε σχῆμα. ϑιλεπι εὐ} οἱ αἰΐιεν. 91}. 
Ξβοσαπᾶτ σὲ αἰζεν. ϑαθιπαάς (01. Ξοοιιηάτς περεείξατιε 

χαὶ : 3ε4 εο ἴπ ἤθτο τὸχ σοϊμζίοπῖς ἀε- 

σεγέεπι. 

ΓΈΛΙ “ἐπέεν σεσῖπε σεπεσίπιηια εἴϊδιαπιία. Υ εἴας 

μἷς ποσίεσ ΠΡῸΥ ἔπε)" σοπεσῖπι σεπεσίπιχια αἰδίαπηία, 

τεςῖε. ἴῃ ἄτγωροο, γενέσει 



ηλ8 ἈΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΒΒΌῸΜ 5. ΒΑΒΗΜῚ ΜΆΘΝΙ. 

τοπτίαπι τ] Γἀδήτιο αἰἶν {15 ΒΟΥ ΤΙ ΤΟ ΙΒ 5 ΘΠ ἅτι- Δ 6556 ΘΟΠΠΡΠΊΔ ΠΕ : Δ ΔΘ ΠΟΒΟΔΓ, 4ΠᾺ}6Π| Πα) ἱ-- 

τὸ πὶ 41 ἵπ 110 πη ΠΊΘἢἴῸ Οὐ ΘΔ ἴτ15 65, ΠΟ ΠΕ οι] 

οἵ νάσαμηι [Ὁ γ6. ΠΟΙ ἀἸαπ {16 νἱοίιιβ οατιϑα., 41- 
ψΘΙΒΟΡΊΠ) [πιὰ ΟὈΙ Παρ πι. Τάθο παι τι6 Οἰτοιι- 

Ππππ}. 4] 5 πη [ον ἀρ ρΟΠ]αταν, τη ὅ ἀπιοάθοῖηι ραν Ε1- 

Ριι5. ἀϊν᾽ἀπιητ; “ΘΟ ηΪα 501 Ρ61 {Ἰποϊπία. 165 
δρνθάϊει ἀποάθοϊμητμι ἢ ἸΟσιι ΠῚ ΡΠ Γᾶ... ο] 115 
{τι ἀπλανὴς, ἴἃ 65, 1ΠΟΡΡ}}}}15. νοοϊταῖαν. ΤῈ 

ΓΙ ΠΒ115 πΠ 111} ΠΟ 4116. Π] ΘΠ] 0} 11ΠῚ ῬΑΥΓτΠΠῚ [16 6- 

ΠΔΥ ΠῚ ΘΙ 5ράατἃ ἀπιοοπα ἐἰδαπποιιη : (ΠΟ ῚΠ 

51Π 56} 85 ΓΘ. 11} ΡΟ. ΠΟΠ 65. 1Π| ΔΠ1ἃ βθχαριηα (15- 
τὐἸ θυπαη! ; ΘΟΡ π|6. βοχασιπία βοχαρῖοϑ ρον- 

τἰοπ65 Θησπθυα πῇ. ΠῚ 510 1 ΘΥῸ ΠΑΒΟΘΠΠ ΠῚ 
ΘΘΠ θη (ἰἰΒρΟ ΠΟ ἴ65., νἹ θα μητι5 5Ϊ ῬΌσϑαπὶ πὰ πο 

50} ΠῚ Δ Ὸ ἢ 5. 511} [ΘΠ ΡΟ }15 αἰ ΠΠΘΠ5ΙΟΩ ὃ ΒΘ να 6. 

Μοχ ϑηϊπὶ τι ᾿πίαη5. Ρ᾽ ΟΟΘΒβους ΘΧ τιῖθ}Ὸ., 5Ρ6- 

Οὐ] Ὁ] ΠΘΟθ556 δϑὲ ΟὈΒ ΘΕ 61... {τι ἀἸσαϊ, ῬΊΙΟΓ 

51 ἀπ ΡῈ 6} Ζιοα παίπηι 65 : ΘΓ οχϑρθοίας γασὶ- 
τὰ} {τ|0 σα ρα! ρα να} νὶν ΘΠ 115 πα Ἰοῖτιηι. Οτα ἴα 

νὶβ ἄτι Προ ἀΘΌ ΠΕ, 5ΟΧΑΘΊΘΒ5 (05. {ΡΠ 51556 

τηοιηθηΐα. Τίααιθ “5 ἀπιπὶ πηδΠ ΓΘϑίατιν. δα ἴτι5 

Ῥίον παι ΠΘηγαῖῖοο., 4τια ητα. “ΠΟ  Πγτ15. ΘΙ ρϑὰ 6556 

Ῥαποία,, ἄτι} τηθ ἴα γοϑρόηϑα γο ἀππει", ποῖ 

δἴϑὶ σοπ σου ΘΧ τ ἃ [Ὁγ 65 σα ] ΟΠ} δ[ανο διιτῃ {|| 

ΠΆΘΟΘΠ 5 ΠΟΡμη. ΘΟ] ΠἸστῖ : ΟΡΟΡίΘ  υἸβι[}] Ια τοΥ-- 

οὐ τιμὴ 5 τ ἢ] ΘΠ ἴθι", δὲ 51Π6. ἀ}}ὰ 1Π ΓΘ ΥΠἸ551 0 Π6 

ΘΑ] α]ΥἹ ρΟσ510 οὐπ’ϑιι5. ΠΟΡΑΡΕΠΠῚ 7 δὲν 6 αἰ νη] [π|6- 

γἷπι, ϑῖνο ποοίανῃϊ. Οὐ ΠΙΟΡΙΠῚ} 11 ΠῚ ΘΟ χα 651- 

ΤΟΥ ΠῚ ΠΕΠΊΘΙ 5.) 60 1050. [6 ΠΙΡ 0}. Ὀ ΣΡΙΘΥ 1556 
Ῥατα ταν ἢ ΝΘΟΘ556. Θϑὲ Θ ΠῚ ΠῚ τ 1] ΘΠΙ ΔΓ" 5161], 

4185 ΠΟη 50]1η} ἴῃ 4τιοῖα ραν τ6 ἀπο θοῖ μη 5ρὰ-- 

ἘΠ᾽, 5641 διίδμι ἴῃς «ποῖ ρυιηοῖο ἀπιοάθοϊθϑ αν 580 
ῬΟΡΓΟΠΪ5. 55:51, ν6] ροτΊτ5 1π ΦΖΠΟΤΟ ΠΙΟΠΙΘ ΠΟ 

5ΟΧΑΡ ΘΒ ΠΙΟΓ ΠῚ ΤΌΡΘΥ 1)", 1π 4] 115 αἰ χίτητι5 ἀ6- 
ΟΥ̓ΘΙΟΥ ΠῚ 50. 6 ΠῚ [1556 αἸν Ί5ᾶ πῃ: ἀπ| τ ΟΠ ΠΙΠῸ 

γοΥ [5 ἸΠ 6 ὉΠ ΑΓ) 5 [πὶ ΠΙΟΤῸ ΘΟΡῚΙΠῚ ΒΘ χα σΌΘΙΠΠ0- 

Τα Οπθηῖο,, {185 ἃ ὈΥΠῚ15. 511 ΒΟΧΆΡΘΒΙΠ115 ἢ 

γραναΐα. Ὑ Θυ πὴ. δῖα Π) 510. Θηπιοδαΐαμι. οἱ ἴη- 

ἙΟΠΙΡΙ ΘΟ Π5] Ὀ1]6 πὶ [ΘΠ ΡΟ.5. ᾿ΠνΘΠΓΟΠΘΗΙ., ἰπ 

51 51}}1}5. Φυ]]) 5416. Ὀ] ΠΕ 5. ΠΟΡῚ, ΠΘΟΘΘΒΑΡΙ ΠῚ 

4. Απεαιὴ ἀπὸ ΠΡΥῚ οἰαπ οἰ {5. ἐπ εἰμοεῖεεῖπι ραν ε- 

διι5. ΑἸτὰ5 ἐπ «μος οίτη μαγίες. (Λαο πιὰ σῖς ̓Ποποιιτη 

0556 πο (ΠΠΠΓΘΟΥ : 5661. ποῖ ᾿πᾶ ΘΠϊοὶ ρατο, ταῦ πα ]ιι5 

βουιρίον Ἐπί τ Πἶτι5 1[ὰ βου ρους. 

» Ῥ6 11 ἤοσιι {δ}. (οοχ πόσον. ἐοοίιπι ἼΘΝΣΣ 

(1}».. Ῥυῖπηιβ. ἐοοιαν 7016. ΑἸτὸν (001}». ἐοοιίπι ορε-- 

γ6 1 {πῶ βου ρίαγα. 1ὰ ΘΟΡΓρΙα. δῖ, αἰ ὁπποπίαγὶ 

ἢ 8}}0 ποροῖῖο Ροϑβιι, Τσῖταν θγῸ ὁρέγα Ἰοσοπήτιπι οϑὲ 

“ἤν : ἀαοα οἴὰπὶ 58 115. ῬΟΥ 56. Ῥουβρουμα πὶ 51, πλὰ- 

δὶ5 τἄπη σοη Πυπηατιν οχ Βαβ] απὸ 110, σφσίοσς, 

» 

α 

" 

{{Π}} ΘΘΘ5ΘΙ ἀἄἀνουϑιιθ ΘΓ ΑΙ Οὰ5 516}185., ν6] {π|ὰ}6 
ἸΠΊο 56 50 Π6Π]ἃ [6 ΠΙΙΘΥΊΠ 7, ΟἸΙΠῚ ΠΑΒΟΘΥΘΤα 1Π- 
[ἀπτυ]τ|5. ΝᾺΠῚ 51 Πούὰ 50} ]1οἱτ6 πο {που οτος 

ἀἴτὰ., σοΠ τ σου τ τι6. ν6 ] τποάϊοππι αι ἀθ 114 
511 ΕΠΠ|551π)ἃ ΓΔΈΟΠΘ. ΠΗ ΑΡῚ : ΡΓΟΥ5115 ΟΌΒΟΡν [10 

τοῖα σοη απ Ἰτι". ϑιπὶ 4υ]άθ πὶ γἶδιι ἴση, αὶ 

Ἰυ7τι5. ᾿πΟΧ ΡΠ σα }}15. ἀ ΙΒ ΡΠ πὸ 5115. νᾶοανο- 

γΠῈ : 566] τηπ|{0. πα σὶβ 11, 41] ἀν άϊιι5. π΄ 605 

ΤΠ] π| 5 [ΠῚ] ὰ1 5016 [65 Πα 114. 

0. Τίδαιιθ 5οοπὲ ον θη τι5.), δ δ Πσ 65. ΠΟ 116 

ῬΙΘἸσΘΡ6 δἰ ποι] γι, ἀθοα γα Πίθ5. 1Ππ|Π| ΟΥἼΡ50 

Θά ρ1Π δα παστιηι., Θὲ ΙΔ ΓΘ ; ΦΟΠΪαπὶ ἴῃ ἃγΊοῖθ 

Ροϑίτα θϑὶ 6715 ονὰ ; [Ὁ}15. θη ΒρΘΟΙ65 οϑὲ 6115 
ἀΠΪ 18 }15.,. ΘΡ Γπ16. τηᾶσηδθ ΡΟΐΘΠΓ 85, ΠΙΟΠΙ ΔΙ. 

ῬΥΪΠΟΙρΡΑ 5. Θδὲ ἃυῖο5. Ρι οϑ ἀά!θ Ζποάι6. {πτπ-- 
ΡΠ, ΘῈ (11. 5 ΠΠΟΘΠ1ΠῚ 5, {ΠΟ Π Ια ΠῚ ΡΘΟιι5 ἰ5[πα 51Π6 

πλο] βία δ ροϑιίαμη ἃ παμ (Δ ο1}] 6 ΓΡΘϑιμ 11 τη] ηἷ-- 

5[Γἀπ|6 παῖινα. ΟἿ ἀπίθπη 51} ἴατι1Ὸ οΥΘαἴτι5. δϑὲ 
ΓΥΥΔΠΠΪΟῖΙ5 ΕΥῚ, 6 Δ ουἸοϑιιβ., Ἰἀθπι τι 56 υν 115.) 

ΓΔ ΠΡῚ5. ΘΠΪΠῚ Ππ|σὸ 5. ΠΡ 6. Θ0}1ὰ σοηϑιιον. 

Οὐ νΘΓῸ 550 500 01} ΠΆΘΟΙ τι. γα] ΠΙΠοτι5. Πὰ-- 
θΟΡΙ Πα, τ ΡΟ 6 51 0}1}15 1ΠΠ1| : Ὁ] δτιίθπη 58} πον 

ΠΠΡγ ΓΠΘΥῚ Ὁ Θά Ἴπι5., 7515. ΘΠΠοΙ ταν; ΡΙΌΡΊοιν 25- 

ἀυπταῖθηι ατιο βουναία ἴῃς Ρα{1π4. Οτοα ἢ15 γἱ-- 
510 ΠΠπ|5. ΠΟΡῚ ροτογΙ ἢ ΑὙΙΘ5 ᾿σΊτ ΘΧ 410 56Π6-- 

51Π1 ΠῚ ΓΔ }15 ΠΟΙ ΠῚ 115... ποθ ῖηὰ θᾶ. 5. ΘΡΪῚ 
ἸιᾺ Π Θ τιν ; [ἢ 4110 51 501 ΟΠ ΒΕ 6.1}, ΓΘ δὰ βῖσπα 

σομτησῖς : πργὰ αι ιι6. ν 6] ἔδπιντ5 ἀπο θοϊπια 

ΡΟΡΓΟ δϑὲ 5 στ γὶ οἰροι]. Οπομηοάο ΘὐβῸ ρυῖη-- 

ΟἸΡα]65 “ ᾿π46 δατιϑαβ ἀ55ΘΡΘΠ600 ν]ΓαΡ ΤΟΥ ΓΔ] ΠῚ. 

416 τουγΘ ἢ. ῬΘοι 115 ΠΑΒΟΘἢἘΠΠ1Π) [ΟΡ Π]ἃ5 ΠΊ6Π-- 

1605, δὲ ἀἴο]5. πππιπ] ἤσατη [Ὁ 6. ἃν ιϊπιιπὶ ΠΟμηΪ-- 

ΠΘΠῚ : ΠΟ {18 ΠΙΟΥῚΠΠῚ 6] Π5ΠΊ0 61] μὰ γ5. 1Π| 4 ο8]] 

ΡΘΥ δοινῖχ οϑὲ, 564 «τὰ παῖε [ἃ}15 δὲ ον 59 Ηον- 

[ἀν ]5 ΘΡσῸ ΠῸ5. Ρ ροατα ΕἸ σΠΙταῖθ 5.6] ἀντι, ἅτιΐ 
ῬΟτ5. δια θυθ ΘΟΠΔΙ5.. ΡΘΙ  οϑεϊαθ πη α5. ἃσ-- 

σΟπη ΠΟ αγὸ ἘΠῚ σοπϑθηβιιηι. Οἰο 51 6 ἀπ᾿ πγὰ-- 

ἩΠ}λτ15. ἀδϑιι μη [5 ΠΟΥ ῚΠῚ ΡΙ ΟΡ Ιοἰαἴο5 μα] δῖ ρο]τι5, 

Ιρ586. «ιοαιιο 5ιιρἼασθε πϑορϑϑι [τ] 15. 4]16 155 

ς (σοχ πιῆ αἰμγε πεαγε  δοίαΐιν". ΠΙᾺ, ἄλεπε, τὰ 

οὐΤ|5 ἄδογαῖ, ΑΠΦααπίο ροβὲ ΘΠ οἱ ἄπο Μ535. ἄἰεπε 

πιοεϊοο γεςροηδα ὑϑαϊισιέιιν, Ν᾽ εἴας Οοάοχ ποβίον, 56- 

οαπ α Ζαϊ ὁπὶ πιάπιι, 564 ἀπΈα, εἰμση πιθεϊϊα γο- 

ὁΡόπϑα γειαισιίιν, Βα πα 6 (1. βεοαπάιτιβ ἐχενοηδέ 

οἰεἰϊαπι, ψιώ εἰς. 

ἀ ΒΜ εὐ ἄϊπο Μ55. γεραγαία, (01Ρ. βοσιπ τς γ6- 

ῥιαῖα, Του 556, ἀπιρμίαξει. 

ο ορομ ἐμεῖε ὧχ ποβίχῖβ νοίευιθι5 ΠΡγὶ5. ἀπ 411- 

Ττι5. 



ΕΟΒΤΑΤΙΓΑΝᾺ ἹἸΝΤΕΚΒΡΆΒΤΎΑΤΙΟ ΠΕΧΔΕΝ. 

δα ρρ6 «υϊὰ πδοῖτ5 ὁδῖοχ {πα νι 6 4ΠΠ|}0ι15 οατιδα- 

Ῥαιηὰ ἀπποῖα ρυἸποΙρία. 51 ἀπιίθι πος ἀἴοῖ5 ᾿πϑρίιηι 

6556 5 π.1Π10 1ΠΠπ||| ρυοπιι Πα 1 015 ΓΠῸ ΡΕἾτι5... τί ἀτι- 

ἄθγῸ5 ἀθ Π5 γϑ]ιι5 55 ΟΡ ἘΠ] ΟΠ 65 [ΓΟ γ νυ , 4τιο5 111] 

πο Ἰδοῖιτ νἸἀθηταν Πα Υ6 σοτητηιιη6.  Θυιιπὶ Ποο 

1ΠΟΥτι ἢἢ ΡΠ] ΘΠ 51 }1}1ἃ διιπὶ ἢ Θά 551} 115. ἃν ἃ-- 

ΠΘΑΤΈΙΠῚ : ἰπ ΠΌΠ 115 51 οὐιΐθχ, ἀπ Πλτιθοὰ Θ0Π56-: 

ἄἴουῖ, Το πϑῖτν ΠΠΘ χὰ ; οττπὶ διἴδπ (ἰδ [ΟΡ ΠΟΥ τις 

Αἰ αα ἃ Ἱποϊ θεῖ, ᾿ρϑύαι «ἰάθη ποχ ροποίναι, 
ἴδχέιϑ ΘΙῸ βῬΘΡΡΠΊΡΙ ΤΠ νΑ] 105. 

7: ΤΑμΊθη [5 ΠΟῚ τιβ πιο τἀ 116 ΘΟῊ ΓΘ ΠΕ 51ΠῈν 
86 Ἰοπρίπαυῖτ5. ργοσγθ Ππιπίι" ΘΡΡα πἴο5. ΝΆ ΗΝ 

ΤῸ5 4188 1ῃ ΔΡΘΙΓῚΪ ΠοβεΡῚ ΠΥ Τα 6 διιη! ΡΟΝ 186. 

ἴὰ οϑί, νἱγειτθα ἀπ νἹτα., σε δϑεϊτιλ. ΠΟΟ ΘΙ ΓΑ {1-- 

θὲι5 ἀρρ]ϊοαπε, Οὐ θθιι5 σοη να Ἰσθγ6 {πιά πην 5 υἷ- 

51} 16. δἰ; τὰπιθὴ αια μ] 65. ἢδο “ δϑ οιῖοπο 
ῬΙΟΙαρϑ5ὶ βιιηῖ, σο πα 1} τη] ἱ ν δέτι" ποῖ {ΓΔ Π5- 

1.6 5116 π||0.. Α τ Ρτ15. ΠΠπ|| ρα ποῖρο ἴπ ἰοοο Ρ05- 
τ] Δ 115 ἀςΓΠΟΒΟΘΙῸ : 51 ΠΟ (Π6 0115 δ Πρα 15. μ}}}- 
1165 50] "θπλαῖα Πλιι{Ὡ Π ΕΠ) ἈΒΓΡΟΓΊΙΠῚ. ΒΟΗΘΟῚ ΘΠΪΠῚ 

ψΠΟΥ θη ἔπ}", ἅτα τι ὁ ἀἸΒΟ.ΥΊΙΠὉ Θδ5 516 1186. {τ8 0 ]α- 
Ἡδίδ5 ΨΟΟΔΠ ΓΕ 5. {ΠΥ} ἃ] 180 ΠΟΙ ΘΥΊι15 56. νϑϑεῖ-- 

5115 ΠΟ πβθ πππΠ 1}. ΠΟΠΠαΠ]85 τὰν τι5. αἰδοῖ σρθη- 

ἔθ5., 511} δα θην πουὰ ΒΙΘΡ 15. δἱ ΒΡ οιπῈ 56... δἱ 

ἈΡδοοπάπητιν. ΜΙαχί πὰ βᾶπὸ νὶ5 πα θοίαι ἴῃ 56- 

ΠΘϑὶ 9 πιὰ 111 ἀϊοιιπῖ, 51 ἃτππῈ Βοπα 51611ἃ "Έβροχο- 

Υἱ, ἀπ τη Π πὰ Παβοθηΐθηι. ΕἿΣ ἀτιΓ6 Ρ]Εσαιη:-- 

41|6 τὸ 60. ΘΠ ΡΟΙ 6, {πιὸ Ποπὰ 506|1ἃ Ριφίπ6.- 

νἱτ, πη ΕΠ Θ ΠΑ Ιου15 ΠΟ ἴπ γ ΘΠ Π5 [ΘΙ ρι15 ΘΠ ἴθογ 6 

ῬΙΟΡΙΘΥ ἱρπονγ ἸΟΠ Θ {1} 1115. ΠῚ} ΠΕ 551 Π]Δ ΓἹΠῚ.ν 

4π|ὰ5. διιρ γα γΘΕΠ Πλ115. ῬΟΥΙΟ ΠΙΙΠῚ 5, 5111} οαςοίτ- 

ΠΟ ΠΘ {ΠΠπππὶ Ἰάσο ΡῈ ἀΘβου να, τις ἸρΒΟΓΙΙ ΠῚ 56 Γη]0- 

ὨΠΠΡιι5. ΘΟΘ 1] τ], [ἢ (Π]}0115. Θδὲ αι θη παρ πὰ 

ἀἰδπιοπῖῖα, 56 πλιὰ ον Πα] δέν ᾿πιρ᾽οἴὰ5. Νάπι πᾶ-- 
ΠΙΡΠΙΟΓ65 516 |185 Οατιθὰ5 Π ΘΎΕΙ ΕἾδ0 ῬΥΌΡΥΙαΣ ἰἢ 5111} 

τἐρα πϑίθυιιπε οοπα το οι : (]]|0115. οἱ Οχ Πα[αγὰ 

5:0 6556} ἱπι 0 }Ὸ ΒΓ [5.5 ΘΟ ΠΑ Ἰτον ργοίθοῖο πιὰ] σηὶ- 

4 (ὐἄοχ ὑπι5 ψεΐρρο ψιιῖα. ἘΔΙΕ φείρρο φψιιὶ, ΜΟΧχ 
ἄπο Μϑβ. σὲ αμίεπι ἰοὸ αἰϊοῖς. Ἐιιὶ σὲ ἀμίεπε εἰϊοῖι. 

Ηοο 1ρ80 ἴῃ Ἰοοὸ Νί55. ἄπο μηογιμιεαὐις. ἘΔ ργο- 

παιπτίανῖ. 

» Μεθπι σεγεξ Δα ἀϊπιις. ἐχ ἀπόθι5 (ΟΠ ῖριι5. 

Μοχ φατε ταρεδι ἠυὶς ψιια; μαι ποσὶ οοπίεπίϊ σεσιί. 

Απεζαὶ ἀπὸ ΠΥ ἑαγεθπ Πιῖς ποθι τπισηοχιαψιε εοπ- 

ἐδπϊ διεγεῖ. 

ὁ Οὐάοχ τππτι5 ας σεαμοιΐ γαϊίοηο, ργοϊαροὶ σιεπῖ. 

Ἡαιά Ἰοπρο 61 εἰ 1}, ρυΐπιιις ἐδέμε μεϊποὶριϊ ἰο- 

οο. Οὐχ πιοβίον ἐδέιεϊ μυοῖρε, ἵπι ἰοοο. (01}». 116 
ἐπα ρεΐπιο ἰοσο. ἅνεος, πρῶτον. {ΠΠ||π|ὰ5 “τιὰ5. 16-- 

οἴϊοποβ οχ θήάπο νοοὶ ἀνος σοπνοπῖγο, νἱἤθηϊ, ορῖ- 

αἰ 10, ὉΠΊΠ65 : μιι0 Τἀπηθη Ροἵιι5 Ἰόβὶ ᾿ἄσθογο, μγώι- 

919 

Δ {115 “ ἀπιοῖοι" ΘΧ ΒΕ θυ. 51. ἁπίθν ΡΟ ΟΒ το [ἃ- 

ΟἰΘΠΘ 5.11 υ.Θ 551 Π180. Ουΐπ0. «αι, ἢ ἀΠ πη 1 

Γι. ΥἹ. 

«αφάδηι ρα πα ἃ ϑιιηῖ ἀνθ Γν10 διι0 [ἀνα] ῃ ἴα. 

ἀΡδοΪ πο τι6 οἱ Προ νῸ ἱπιροῖι,, δἀ ποὺ ποά 510 

ΤΠ αι ν τς Ἰποϊταζα,, δἰ {αι θὰ ΤΟΙ τι5 τη άϊτιμι {πη Ὸ Ὁ]5 

ΘΧοΘά ΙΕ Ἰπβ πιτ]γ6 γ65 ὀχαηίηιθβ. Πθῖπ δ Ζαδλητα 

᾿ρΡ ΠΟ ΠΑ 1} 15. 651... θΟΠιιμὴ 5 ΤΠ] ΠΤ γ 6, ΠῸῚ ΡΓῸ 

δ11ἃ Οα] σατο. αἀἸρηϊξαῖο (Ἰβ ]ησιιοῦθ, 564 ὁχ ἰοοὶ 

ἉααΠ τα ῖ6, τι γ ϑρθοῖι Αἰ [θυ τι5... ν6] ΟΡ ΓΓΠλιμ 

ΠονῚ ἀθπ πἶνγθ, γ6] ρϑϑϑί πηι ὃ ΕῚ οσπὶ ῬΑ Π]Π5ροι 

(6 50 Πθηηαῖθ βίο! !]α ἀϊνθυ θυ! 7 διιθ ῬΡΌρΥΙδ αἸεῖ- 

{πν ΠῚ ΠΣ ΠΤ 115. ΟὈΠ] 1. 564. πο αι! θην Παοίο- 

Πτ15 58 Π6 [61 51Π|τ] πιο πι ἢ τὰ [ΘΠ ρΟΥ 5... τ εἰἰ- 

οαπὲ ἴπ ἅΠπ14 ἀτὰ πιθ ἸΠιἀ 5οΠθηὰ 56. {γΆ Π5[6-- 

γ1Π|. Τὰ εἷ5. ᾿ΐαιιθ το. ἐδηταν πη 116. πλι[110-- 

111} ΜΠ Π1}0115., Ζιια πα. ἀιου 416 παξα] τη γοσῖο- 

σαι ἰδογοῖα [ΟΡ παν ραταπάα 5ιιπι. Οὐπ" ΘΡσῸ ΠῚ 

51Π|6 1115 «ἰἴ ιι5 θυ Ποῖ ρ65 ρυθολθαπίαν Αὐὰὶ “τὰν 

ἀριυ 1ΠΠ 05 5ιἸοο 510. ΒΘΙῚ ΡΟΝ ΡᾶΓΘΥΠΙ οἰιδιο τι" 

Οἱ ᾿μιρου ἢ Οὐοπίαιη πϑιὸ νἀ 6] 1ο θὲ ον θηίιι5 δι10- 

Τα} ΠΟ Ου τι. γϑίου: αἱ βομθιηαὰ δι! ]}ἀσιι - 

{ΠΠΡΡ6 {αλι5 ποθ ητιΠ] ΠῚ ΘΠ 6515 [αἴο, 56] σο- 

ΠΘΡ 5 [πιγὸ ἀοίδυτιιν, ΝΌΠπΘ Ἰσίταν Ψοα Πα σοπο- 

νάνι Οἱίας., οἵ 6 Τοδίῃαι παίτι5 ΑοΠατη 658} δὲ 

αμ6 Π. Π.]1τ|5. ΠΟΥ 1 56.115. ΠΟΥ ΠῚ ΟΠ ΠΟ ΠΪ5 

᾿ποινν. ΤΟΙ πο οἱ νιν ταειι νἹΠΠΟνπλτ|6 θΡΊη-- 

οἰρῖα ΠΟ ΘΧ ΔΙ ΙΕΓΙΟ ΠΟΘΙ Ὸ 7 564] ΘΧχ βΘΠ6515 Πο- 

οδδι τα 6 ΒΟΥ ΠΤ" 5 5 ΡΟ υΠ τϊ διιηῖν τιῦ νι θὸ., [ὰ-- 

τον 5 ἰδίῃ, δοαιιθπεέία ΠΟ] 15. ν 6] Γσὶθη ἃ πλδπ- 
ἀλπίθϑ : σα ρον αὶ φποάιιο 1 41665 πο πθϑίοϑβ ἰδτι- 
αἰθτι5. ΘΧΟΥ Πα 65. ΠΠΡΙΌΒΟΒ 5100 16 115. ῬυΠΊΘη- 

[65 : ᾿Π50Π5 δἰ πὶ σΘπϑθ πα δὲ Ποιηϊοϊ 5, νο] 

[5 ἀπιάδοῖα,, 411 Οἴϑὶ ΘΟ ΠῚ 6.6. ΠΙΆ Πιι5 ΡΓΟΡ 5 
ἃ [ΘΙ ΠΟΙ. τη 1Π|556 15. ΤΠ] 116. ΡΟΓ 556 π|, ΡγῸ- 

Ῥἵον ᾿πθο πα Ὀ1Π6 πὶ ΠΘοδββι [115 ἐπ ρα ]ϑιιπι. ἈΠ] 
ΟΠ Π65. ΡΠ Ο65. οι πηὰ Πα ϊ διηΐ, νἰϊθ δι 51 41ὰ 

Φιιαπιιαμὴ [ἃ ΠΟ Ὑ Φ ΟΡ ΠΓ65. Βι θουν ΔΘ ΠΘῚ5 ΡΟ ΤῸ 

Η 

οὗγε ἐπὶ ἴσο, αὶ πὶ γοἴοσγὶ ποβευῸ βου ρἔπιπι ἴΠ ΘΠ ΊΠΠ115, 

Μ οι" οαῖπα ΠΡ ρα σῖτι5, {αϊοαπιαο 116 {π|, «111 4116 - 

σαιτ ]Ππτὰ Οοατοειι (ΟΠ ΡΟ  Ἰπτιτὴ ΒΟΥ ρ51 1, πόππα]}} ἃ 

δ 9ὸ οἱ παΐαββο, ΘΕ συγ αῖβ8θ, 5156, οαπὴ ΒΟΥ ογοῖ, 

τ βρόχους ὦ ὁχοπηρ]αν ἀτώσιπι, δῖνο 16 5010 γϑο- 

πἷ5 ἀποῖα δοονῖ, 

ἃ ἘΜΠῚ αἰἰδοινγιπ! οἰεἰίω. Αἴ ΟΟ1}. βθοιπά τι. ἐα 

δἰεἰϊω. 

ὁ ἘΜΙΠ ἀοίαν" ἐαοεζονῖι. (910. βεοιη τι5 αμέοίον" ἐσ- 

δεν. 

ΓΕΔ απέπιαίϊα φικρίαπι ραζαπεῖο αν ίι"ἴο σο 7α-. 
πειεανεῖ : φοα οὐ ἀρονίο νἹτλοβιιηι 511, ὁχ ΟΟ]}», 56- 

σαπο οονγοχίμηιιβ, 



“2500 ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΝ 

001" ἈΘΡΙ ΘΟ] ΑΓ}, {1} 115. ΘΟΡ 85 [πιο Ρ05- 

5ἰηι δἰϊα πῇ ΠῚ ΟΡΘΓΑΠΕΡι5. ἀΡαπάαγθ. ΔΙ γοα-- 
ἴον δἔϊαμη ἄἶνὸ5 οἰ Ποῖ 'π ΟΠ, οἵ γὲ] πο- 

Ἰδπ τὶ ῬΘοιτα ΠῈ ΚΘ ΠΟ515 ἀρρογίαϑϑοι. ΟΠ Ἰϑαπο- 
711ΠῚ ὙΘΙῸ 5Ρ65., 485 Πηλσηὰ δϑ, 58] αἴ ῬΘΉΪ 5 
ἴθ ββθῖ., φαοπίδηι ἔγιιβίῖγα Ὑ6] 5 ΕΠ |ὰ σο] ταν. 
ΥῸ] ἀπ παῖ ᾿πἰ 1 τὰ5 : 51 πη ηπῸ ΠΪΠ}] Θχ 56 Π- 

16 η11ἃ Δ ΟΘγῸ ῬΘυ ἘΠ] η}1ι}. ΕΤΘηΪπῚ 4πᾶηάοὺ π6η6- 

5ίασᾳ νἷϑ, δὲ ἀθογεῖῖο [αϊα] ας ἱποι πη ῖῖ., ΠᾺ]Π] πὰ 

Ἰϑοῦιη ΡΓΡΌΥΒ115. ᾿ΠΥΘΠΙΓ ΘΧΑΠΙΪ Πα 10 {π|511 {6 1ο]]. 

ἤφο «υϊάθι δάνθυϑιιβ {Π05 ἀἸββθυτῖσϑο ἅ βα Ποίας. 
ΝΘατι6 ΘηΪπὴ ἅτ γῸ5 ΡΟΝ ΊΟΓ 115 ΘΘΥ ΠΟ ΠΙθτι5 'π- 
ἀἰσθεβ., ἀϊροῖθ πιθητῖβ δα πίταΐθ ρο]]θπῖθα., ἀπΐ 
ΓΘιΏριῖθ. ῬαΓ ται α] ΓΘ ΥἾτ15. ἢ π1[6 η} ἀ 50 ΓΑ 110 15 
οχίθης!. 

8. 586 βθυπιοποιη πηδοὶβ δα το] χα γοιογηιιθα- 
ΠῚ15. δὲσεΐ, ᾿πηαϊξ, ἐπ σἰσπίς δὲ ἐπ (ἐπιροτίνϑιις., δὲ 

ἐπ αϊενιις, οἱ ἐπι ατιπὶς. ΤΟ  Ίπλιβ [άπ ἀ6 βἰσιῖβ : 
θη θο νὰ 5816. ΠΟ] ΠΠ ἼΠ115 6556. Ρα 65. ΠυδίΠΟΣ 

ΠῚ ΨΘΡΙΘΠ 5, ἰά4 οϑῖ, νοι, αὐϑίατθπι,, ἁτιι- 

ἨῚΠῚ1ΠῚ, αἴ] π6 ἤγθιιθιη. Ηξεθο 5 μηδ᾽ σι σοθθηὸ 

νἸοἰβδί πη ΡΓῸ Πρ} Πα τ] Οσιιηι αἰ ροβ 5. οαυ 5 Πι15 
το ρογαηέιν.. ἘΓΥ ΘΠῚ5. ΘΉἾπῚ {1 1) τΙ5ΓΡᾺ 1} 115 5016 
ῬΘΡΊΟΠΙ 15 σΟΙμΠΟΡ ΠΙΘ, ΠΟΟΙ ΠΣ ΠΠ 16 ορᾶοῖ- 

ταῖθηι , οἶτοα οἴπια, σαοα ἢ Πο5 Πα ἰταμηιις, βρὰ- 

το Ἰοῃϑίονα ἀποθηΐθ. Τὐπάδ ἢξ πὰξ 86} ἴορτο ρος 

ΧΊΠλι5. [γΊσ] τι5. οἰ Ποϊατιιν, ΟΠ ΠΘσ]τι6. ΠΕΡΌ]Οϑὶ 

ΑρΟΡΟ5. ΘΟΠΡΙΟΠΙΘΡΑΙ ,. ΘΓ αν 1ὰ5. οἵ Ὠἶνοβ, οἷὰ- 
οἰθβάιιθ ρογβοίαητ. Οὐ ἀπίθπὶ 6 πηι] ἀϊα πα 
Ῥ]αρα γθά δ η5 50], μη Ἰπμ Οὐ] Θ πὶ ὁ} 1 τΘπιιθυὶε; 
{ππῸ «16 115. ἃ ΠΟΘΙ] 15. ἐδ μριι5. οπια]6. ἐἸσισὶ- 
γυῖτ. Ουδηίοαιιθ ἈΠ Εἶτ15 ἃ του τὰ 5 σγ Θαΐταν, ἀπὸ 
Πα δ Ὶ5 ρϑα] Δ ἘΠ] πὰ ΘΟΠΊΡΟΙΪΕ ἔΘμ Ρουθ ΠῚ, ΡΘῚ δ πὶ 
νου ΡΥΟΟΘα Ὁ οὐ]5. ΒΘ πθοϊο ἔτι σθ5. ἀγθονο5- 

46 ΠΡΟ π δβοιηΐ, Θὲ ἀΠΙ Δ ]1ὰ οἰποία [ΘΡΓΘ μὰ, 
ὙῈ] ἁαυιανῖα, σΘΏΠΑΠΙ σα] 6 5:1] τὰ “ ργοραρα-. 
ΤΟ ΘΠ ΘΘΠΘΙΪΒ., 5:1 βίο ηθ ΡΓῸΪ 5 Θχιθπάπηϊς, 
ἰηάο 501 πῖοὸχ αὐ αϑιϊναμη ᾿ϊπθαμ ἀοΠδοίοπο,, 
Ῥθν ΘΟΒΠ ΗΪὰ ἐγ Π51} ἁγοῖοα,, (165 ΠΟ] 5 Ἰοη σίου ο5 
ΟἿ Ποίθη5., αἰ εϊπιβάιιθ ΘΟ ΠῚ ΠἸΟΓα 5 1π ΔΙ, ἰρϑ μη] 

5 Ἀπεχαϊ ἄπο ΠΡ τὶ σεεγίοϊει. ΑἸτας Οοᾶοχ σε γοίαι. 
δίατπι δὶ εἴ ἄτιο Δ55; του ιδάπειδ. ΑἸῖὰς Οοᾶοκ 
γδιονιεαπιῖδ. ἅτοο, ἐ 

».]α, πος, ὃχ ἀπόθιι ΠΡ τὶς νεΐοσι ας ἀ ἀοπάτπι 

αἀνέλθωμ εν. 

αι] ]οαν πηι. 

“ Αμφοὶ ἀαο ΠΡΥ] ρηοραςσίπαϊίοσεηι. ΑἸΪὰς Ρῆορα- 
δίπεπι. ΑἸφααπῖο ροβὲ δα ἂς αγίώμπι. ΤΑθυὶ νοῖο-- 
τὸς ἐογγϊειεπε. 

ἃ ἘΔ αἰπενοσοῖϊ, Οοάοχ ποβῖοι δέθυοςοῖϊ. πὶ Οτω- 
οο, παρ᾽ ἡμῖν τοῖς ἑτεροσχίοις, Πιειεγοσοϊϊ. 

ὁ Ἀπέχαὶ ἄτι ΠΡ γὶ εἰ δα ἐσὲ αὐζιπε, ΑἹ (Ο]Ρ, τος 

5... ΒΛΑΒΙ ΜΆΑΟΝΙ- 

ΔΑ 

κ᾿ 

᾿ 

Ε 

ἀαϊάθπι Πασγαπέθην γϑ ἀϊτ, ἂς τουυ ἀτιαι, [6 }{π|- 

ΓΘΠ) ΨΘΙῸ ῬΟΡΠΟΙΕ 5] ΘΟ ΟΣ... ἀπῖδ πηδι πα 15 

ΒΟ ΠἾ 115... ἃ[ηπ6. ΡΟΠΉΪ5., [ἀοα]ὰ5 ορίαϊα. ΡΓθ- 

βίαξιιν. Ἐσαιθ ᾿θϑιηρογθ Πα θδῖιν ἀγθπῆον., οἕ 
ΠΟ Γὰ 5 τ] Ἰ ἀἸὰ πὰ5 ἔδοϊΕ Ὀγθνίογος., Ἁαοπίαμι ἐδ 

110 ΠῚ ΠῚΪ5 ἰΙθοῸ ΠΟΒΓΓΑ ΠῚ ΓΟΒΡΙΟΙ σΘσΌΠ θη, ἀ165- 

416 ΠηΔ]ΟΓ 65 Πα Πταιν, ἔὰπο {πᾶπάο ὈγΘν 5 51ηῈ 
ὉΠῊΓδΒ : δῖοι 6 σοπένα εἶδα ρᾶγυ] σα ηξς οὐτπὶ ἔπ6- 

ΤΠ ἀπ ρνα ἸΟποίονοβ : {πο ἀρὰ πὸ5. «αὶ 

“ διογοϑοὶϊ πονϊ πᾶ ηλ, 14 δϑῖ, ἃ]Π1ὰ5. ἀπ γὰ5 Πα- 

Ῥδηῖοβ., δὲ ραγίθβ ΠΑ ΙΓ Πλι5 ἁγοίοαβ., ἰἴὰ Θοη- 

{πο 11. ΝᾺπὶ σπὶ φαϊάδη, ἀπ μοι ᾿πίθσγιμ ὈΪ- 

ἀπειῖπ., 5 πσιι θ ἃπηἶβ ΟΠ ΠΟ 0. 51π6 ἹΠῚΓὰ 

58 η .. Οἵμπὶ 51} ΠιΘΙ ἀἴαπο 5016 σοπϑτουϊπε. 

4105... τα 50] σοπίγα ρ511ΠῚ ψΘΡΠΘΘ ΠῚ. ΡΟΒΙΠπ5 

ΘΖ ΠΡῈ5 ππάϊιιθ 5ΡΆ 1115 {Ππ|πηϊπᾶῖ., ἴῃ Πα] ]ὰ πὶ 

ῬΘμ 5. ραν πὶ Πδοΐθυθ δ᾽ ῃῖξ ἀπ ΡΡα5. Νὰ οἱ 
Ῥα θα 5. ἀριᾷ δὸ5 ἈΖῸἃ . ΥἿΧ ΓΘ Πα 551} 11ΠῚ ΡῸ- 

τοϑὲ “1π αἴνϑαπι (6. 5οΪ8 ᾿ππθη δχοίρθιθ, Ργο- 

Ρΐει φιοα δὸ5 αυ απ ἀϑοῖος., Ἰὰ δϑὲ, ΘΧ Π ΓῸ5 

ΡΡΕΙΙαπε. 11 ἀπο πι, 41] δχίνα ἴθυγὰβ οὐουτἝε- 

γὰ5 Πα τὰ πὲ : ἴῃς Ὁ ΓΔΒ 116 Ῥάγο πὶ τη ΠῈ τιμη- 
Ῥ»ηΟὰ5. Νἄμι 5011 αὶ ποβίγαμι υἹ θη αν ᾿Ποο δυὸ 

γΟΘΊΘΠΘΏΙ,, ΔΑΥΘΙΒ115. ΔΙΙ5ΓΓῚ] ΠῚ 56 Π}06}", 1 δϑῖ, δὲ 

πιθυ  ἀἴθη. πη θγὰ5. ἙΓΘ τι ππν ΘΠ ΘΓ : ππ 8 

δἴϊαμι ἃ φυϊθυβάαπι απιρἠιφοῖϊ, ἢ Ἰὰ 65ὲ., Βἴππι- 
θγδ5 ποι παπίαν. Ὑ Ἔυιιὴι μεθς Ομ ηΐὰ 5016 ἃ ρᾶν- 
165 βογθαϊθβ σοπηηθαηῖδ ργονθπῖαπε. Εχ Ηἷ5 οοη- 

5 ἀδυαπάπιπι δϑῖ, Ζυδητιβ χὰ Ἰογιι. ἔδγνου. Πὰ- 
βϑαῖαν., δὲ αδηΐοβ Ποιρϊ Πῖριι5. σαβιι5. δἤιοῖα. 

Ῥοβι μεθ σίτα Γδιριιβ αὐ απιπα]θ ϑιοοθάϊε, φιοα 

ΓΙ σου δὲ σα ]ου 5 το ]πιατα5. ΟΠ ΠΘ 5. ΡΟΡΕΘΠΘΒ ; 

51η6 πιο ἰδία πὸϑ γαῖ αάνθηταὶ 5 Ξε ιθη 5 ἢν- 

Ῥογηἶ, ἀδπιιο ν᾽ δ! ϊοθὶ 5016 δὰ απιϑίγαϊθμι γθρῖο- 

Πθπὶ ἦθ ΑΠΌ ]Ομἶ5 ῥά 15 γοπιθαπίθ. Ηδ διιπὲ 

ν᾽ οἰβϑι τἀ πὸ 5 ΓΘ ΠῚ ΡΟ ΙΠῚ., ατι85 5015 «ἰἰβουυβ᾽ θαι5 

[πι!αηῖος., νἰτὰπὶ ποϑίγαμι ἰβρθηβαγο ογθιῃ- 

ταν ΕῈ οἰπξ, παῖε, ἐπὶ βιρ παῖς δὲ ἐπ αϊοϑιις : 

πὴ πὶ ἀἴδιη [αοουοῖ 50], 5ϑ παΐ ἀἴδὶ πποάήθραγο- 

ταν. Νπι ΟἰΪπὶ πον οἱ 4165, ἀπίδαιαπι πα πανία 

οὐπι5 ἔχ αἰνειπι. δῖ. Ἐπείατμῖας [απὸ το 6 161Ὲ 1]- 

Ἰ ΒΑΞΙΠΙ, διὰ στομίων στενῶν, οἴην Ροϊϊα5 Ξουθογὸ 

ἀερβυῖξθοι, ρὲγ ἀπϑιδία οὐα. ἴνορια ΑΞ. απ Βοπι. ὃ. 

ΠΛΠ|. 8. 

ΓΈ ἑὰ δσί, τασινγδ ποπεϊπαπίμν, Ν᾽ εἴαβ ποβον 

(οὔοχ ἑὰ ες, νιαπεῦνας. (ΟἹ. βδοιιπά ας ἐε 65ὲ, δέμπι- 

νηὸς. ἸθΙάοπι ΠΡτὶ νοΐογεβ εἰ φιανῖος. Ν οουϊα εἰ ἀεο- 

ταῦ ἴῃ να!βατῖς, ΠΡΙάοπι δαὶ «γοίε. ΑἹ ποβετὶ ἔγες 

Ἅ15ς, εὐι[ὶοϊαι. 
5 ἘΘΙΕ εξ (0}}». ρυίπιιις σεχιθητῖς πἰδενπὶ. ΑἸτὸν 

(1. ξεψιιθηεὶς ἂν νον. 



ΕὔυΒΘΥΑΤΗΓΛΝΑ ἹΝΤΕΚΡΒΕΚΕΤΑΤΙΟ ΠΕΧΛΑΕΝ. γπδε νὰ: 05] 

ΟΥ̓ΘΑΡΘΠΓ)" δἰ θοῖδο βιιπῖ, αποα ἀδοϊαναΐ δὲ ρϑαϊ- Α ἴθρυθθ, αιια πα 511 ἀβϑίσ Πα τ)" 5 τι 06. Ποὺ 50] οἱ 

Δ. 115 ἀἰσθη5 : ᾿Ροστιὶε σοίσπι πὶ ροϊοςξαίεπι αἰεὶ, 

ἱμσιαπι., οἱ σἱθίας ἵπὶ ροιϊοοίαΐοπι ποοίῖς. Οὐο- 

τηοάο ἢ Ἰσῖταν 501 μάθοὲ ἀἴθὶ ροϊθϑίαϊθπι ἢ Οὐ 

Ἰαόθηι ἴῃ 56 'ρ56. ΟἰγΟΙ ΠῚ [Ὁ 6 Π5... οἵα Δ ΟΥ̓ΡΘ ΠῚ 

4.6 πὶ ΠῸ5 Πα Γᾶ Πητ15 ΔΘ 55 1, 50 115 [ΘΟ ΠΘὈΓῚ5, 
ἄἴδμι ργβϑίαι. ΝῸΠ ουρο [ΑἸ Π τιν ἉαΙ5ά 1115. αἴθ πὴ 
ψΟΟΙ Ἀγ θυ ΘΓ ΠῚ ᾿ἰϑἔι1Π1, 5015 γα 115 1ΠΠπ5[ Γαι, 

δὲ πᾶπο ἀϊαγηϊ ἐθμ ρον 5. 6556 ΠΠΘΠΒΕΓΆΠῚ 9, ποά 
ἴῃ ΒΘ ἰβρμθουῖο, αὐ Ορὶ παθεῖν, (04 5ιργὰ ἴου- 

γᾺ ΠῚ δϑί, σοιητηογαίαν. 564 οἱ 1Π ἈΠΏΪ5., Π4π||, 

βίϑμπα ἰδία εἰἰβροβίξα βιιπῖ. (ἰιπὶ ἀτπιοΘοῖθ5 ἰσῖ ταν 
βρδῖϊα 811 οι γϑιι5 [πὰ ρΟΓΘ σου, ἀΠηιι ἴλοΙ : 
τπΠτ1}} ἰΔΙΏ ἢ ̓Π5ΘΥΪ 510] Πασιτας ΠΊΘΠ56Ὶ 9 τ ε1- 

Ἰησθπεῖτιβ πουάγιιηι ροϑϑι: ΘΟ ]ΠἸσὶ ρϑυίθοϊα οοποαν- 

510 : 5σιιξ ΗδΡυοοὶ ἀππῖιπὶ πη π|5. Οὔϑουνἃ- 
Ραπΐὶ, οἱ αὐϑοογιιπὶ γδ τιβ 5511. ΑΠΠτ5. Δπιἴθ τη 

βοἴδητιβ νοοαῖιν ΟΥ̓Δ ΠΟ 5015. 46 σου 55 η0 
ἴῃ θοάθπι υἰγϑιι5 ΡΟῚ 511ἃ 56 γϑϑιϊσῖα γθν οἰ υΘ Π 15. 

9. Ετ {δοῖε 1)6ιι5 ἄπο {ππιϊπιαγία παρα. 
ΝαποαρδΠο ᾿σίξιν ππασπογιπι ρ]6χ θϑῖ, ἀποὸ- 
Τα πιπὰ 1π|6]] δαῖτα πὶ πα] θὲ ἃ ΒΟ] εαἴπ|π|, 4118 γ 6 ΓῸ 

ἐϑῖ {1185 ΓΟΒρθοῖα πλϊ ΠΟΡΪ5 1Ππ|| το 65 μη] 115 
ἀϑδίσηαξ Στὰ ρυιΐα πη Πτι5. ΘΊ1|5.). ἅτ ΠΙΆ ΘΙ ΠῚ 
Ρ»ὲὸο5. Νοῆ δηΐπη δχ Πἰπλϊα. 1} ΠΊΘΉ51 [16 5ΙΠΟΓΙΠῚ 

ΘΟΡΡΟΥΙΙΠῚ , 564 ΟΧ ΘΟ ρΑΓΑΙΓΟΠΘ. ΔΙ ΓΘΥΪτ5., [6511- 

ΠΟ Π απ 5ΟΡ ΕΠ ἴΠ} 6] Π5π|041. Οἰομηοο οὐσῸ 

ΠΟ 56 Π5111} 5Ὲ0 6} ΠΙΆ ΚΣ ΠΟΙΙ ΠῚ. ΔΡΡΘΙ] ΓΟ Π 6 ΠῚ 

ἀπιοδπηιιβ ἢ 56 ἃ θυ ἸΟΥ ΘΙ 51Π6 εἰ 0 ]0 56 ηϑιιηη, ἴα Πη- 

{πιᾶπὶ πϊπονὰ πηΔ]οΥ 115 ΘΟ Π ΘΡ πίθ5., υ }π| [ῸΥ- 

γἸοΔ1, ἅτε ἁἰ᾿πιἃ φαοάάαπη ἀΠῖνη8] παῖινὰ μᾶγ- 

ψαιπι Π]ΑΧΙ ΠΟΥ ΙΩῚ ΟΟἸ]ΔΠΠΟΠ 6 μοϑιροβιζιμη : Δ 

Ῥοι5 αυῖα ᾿τὸ ᾿πσθϑητὶ [ΟΥ̓ πὰ 511ὰ ΠΊΘΡΊΓΟ Ππ|Πη]- 

παρα πῆᾶσπᾶ ἀϊοιιπίαν ἢ ΕῚ παρα ΟΡΙΠΟΡ ἴΐὰ ἀ6- 
Ἰν»δγ6 ᾿π|6}}1σ]. ΝΟ π Θπΐ πὶ ἡ ΠΊΆ]ΟΓᾺ 5ι1η} Ὁ}115 
516}}15... πη σπᾶ Πα ποι ρα Πέι", 566 “τὰ ἴλη ὰ ἃ πι- 

ΡΙττο ὁβὲ οὐ θὶβ ΠΠουττηι . 1 Γ] 5 (11 6χ ᾿ρ515 

ον ϊαϊ, ἀθυθ πη ἰοἴτι πὶ σα {Π Ί Θ π ον ΠΠ πη ποῖ., δὲ 

ΒΡ Ιτι6 ρον γθοῖη5, [ουΓὰ5. ΟΠἼΠΟ5, ΠΠ ΓΙ Δ 16 ΘΟ η- 
εἴποαῖ, Οὐ οἴιπὶ ἴπὶ αι 1} 6 ρῸ}] ράγίθ, γ6] ουἱθη- 
ἄο νοὶ οοοϊάθπάο σοπϑι του. οὐὰποίουιι πὴ πη Υ- 

τ] Πππὶ ν 51}0115. ἐθ πιᾺ 16} ἈΡΡΆΓΘβοῖς. Οἰα}115. πηὰ- 
Βηϊπι4ο ΘΘ. βϑι πλτιτ αἴθ ὲ «οι πη θη ξιιπὶ : {ἃ 
πθο ρϑουαμ Ππππλ Πα ΟΣ πὰ οΟΙ δ οπθ ἰδ πιιάο 

᾿ ῬΞΆ] τη, 455, 8,9. 

ἃ Ἐσ1 φμοα ἐπίκων, ΤΑΡΥῚ γθίοος φμοπιοεῖο ἐβτίιν, 
Οτώοο, πῶς οὖν. 

» Αἀάϊάϊτηιι5 νοοσυΐατη οἱ ἐκ ἄπόθιις Οὐ] ῖθε5. ΑἸ1- 

«πᾶπῆο ροβί δα εἰ ἄτι Μ55. ἡεογαὐζεπι πῖνε, (0}}», 

βοοιπά 5 πεον αέϊιηι οἱδί νι. 

Ἰππὰ ψ6] ΤΠ ΠΟΙῸ5 6556 ΘΟ ΘΠ ΠῚ να]θαπὲ., να] 

Π]Δ]ΟΓΘ5. ΝᾺΠῚ 5ΘΠΠρΡΟΙ δὰ {{π|ὲ8 ΘΠἾΠτι5. ροϑβί ἃ 
51ΠῈ., Θχῖσιια ΠΟΒΕῚ5. θα Πέι" ΟΕ} 0115. ΟἸΠΠὶ 

ὙΘΙῸ {ιχία γθΠθυ ητ|5., ΠΙΔΏ Πα ἀπ Θ αὶ. ΘΟΙΊΠΙ 

4ιιαπῖα δἱζ [ΔΟΠ]Π1π|5 τ ρϑυΐπηιι5. 501. ἀπιῖθ πὶ ΠῚ}}}1} 
ἘΠ ΤιιὰΠ., γ6] ἸΟΠσῖτι5 ἢ ἈΘΒΘΥ [1 6556... ν6] ργοὸ- 

ΡῬῖτιβ., ἰἴὰ δχ ομιπὶ ραγίθ ατι85 51] 6οῖα διιπὲ, ο- 

«πὰ ἴὰποθ γθϑρθοίας : {πθιη ΤΠ4] ἁἴιθ Βυϊ τα ππὶ 
51 Π1Π1τϑν ᾿πτπιθ πεν. ΝΘ ήιι6 ΘηΪμ νΘΥΘΘΩ5 ἴῃ ὁ0- 

Θάβιιη., Πα Γὰ ΠΕ] 15 ΟΥἸΘηΐθπι,, 6. σὰ ἀι]ρ- 

Ρἴδπι παρ ὰ ἀἴπ6 56 Ὠ ΕΠ} ἈΠ ΓΓΘΓΘ : πδο ἴῃ Οο- 

οἰάθπίθ ροβὶτῖβ., ΤΠ] ΠΟΥ ἀΡΡΑΓΘΕ ΘΧΟΡΘΠ5., ΠΟῸ 

4πᾶπάο πηθάϊαμ (2611 [πὲ ἈΧΘΠῚ 5 ὉΠ 5416 1ὰ- 
16} 15. ἱπιηλεἕαϊ ἀϑρθοίιμη. ΝΟῸΠ [6 ουθοὸ ὈγΘν [85 

Ε}1|5. φοπίθμηρ!αία ἀδοϊρίαϊ., πθο {τα οἰ 1 1Ὰ}15 

ΙΒ ΠΕ 115 ΟΥ̓ ὈῚ5. 5115. Ραμ ΓΑ ΓΙ 6556... ὕΈν ΘΓ [Ὁ}15 

Βα] ονὶ ραταπάτι5 δςΓ. ΘΘΗΊρΘΥ Θηΐπι ΘΟΠ ΘΓ ΘΙ 50-- 
[δὰ ἱπεθυ γ]]ονιιτὴ ὑρασῖι! γΈνι πὰ ῬΡΟΪΧ 5. 5ρ6-- 

οἴδτανιιηι ; ἀοίθϑιιθ σα! για. ἸΠΓΘΡ]ΘΟΙΪ 5ρΡΔΠΙ 

Ἰοποτυάϊπϑπι πῸΠ ἀϑϑθ απ ᾿πτπθ πο, 566 τὰπ|-- 

4υδηι ἀδἤσίθπβ Θχ ρθη τ", δὲ Π]Δ 615 ΦϑΕ1π|ὰ-- 
ΠΟΠΘ 4πᾶπ| νἶϑιι, θὰ {π|28 θυ ΠιΠπ: ΕΠ ΠΟΙ : 
εἰ Ἰάδο ριῸ ϑ1ιὰ [θπιυιαϊθ ΓῸ5. βάν 85 ΘΧΙΒΠΙηδ ἢ 

6556.) {1186 ΠΙΆΡΤ:5 51η1, ᾿πη θΘ ΟΠ Γατθ ἢ νἸ 46] σοὶ 

511 πῃ ἢΪ5 {{π|86 ΘΟ Π5ΡΊο ἃ ἰ5ο 6 η640. ΡΡοίδοιο ουσὸ 
(ἈΠ ιπτιι" οὈτατιι5, δὲ ἡ ἀϊοίπτῃ Πιἀ6]6 πο παρθηΐ. 

Βεοογάανο Παιη 116 ἱπἢ τ Ἰταῖθηι ΡΓΌΡΥ ΔΙ, ΘΕ ΘΧ 
ἴ6 ἴρβ5ο οαρίθϑ δουτπὶ {1186 ἀἸοῖα θη: ἀΡ ππη6Π-- 

τη}. Τα 6 5 πα π 0 δχ 110 ΠΙΟΠ 5 γΘΡ 66 

5] Θοΐα πη ΘΗ ρότσιιηι ΡΙ ΔΗ ΠΘῊῚ "ἘΞ ΡΟΝ 511, ΠΟΠΠ6 

7πσα Βούτα ἴατη ρταπάϊα,, ν6] ἈΡΆΓΟΥΘ5. ΘΟΓΊΙΗΙ ; 
(Οὐ ΠΪοἷβ. βι πη} ] 65. {πιά Ἰοαδι] 9 ΝΙΒΙΠΟΙ Πτι5. δ Ϊα πὴ 
ἄτι ἴῃ Ἔχ οεϊϑὰ βρθϑοι]α Ἰοσατι5., Θοα]05 ἴῃ με] - 

δ115 ΘΟΠΥΘΡΕΪΒΙΪ 5, 4πι8} 65. ΠῚ νἀ απέιι" ᾿Π51|85 ἢ 

Νόππο σο] απὴ Βα Γιὰ. ῬᾶΥν 551: Π|ᾶ γι [01 [ἀπίὰ-- 
ἴα αυδηγάδπι ρου] ΡΠ ατιξ Πᾶν 65 ἸΠΡΘη65, 
ψν ] 15. ὁ πη θϑ δ 115 σα Π 1415 ΡΓΟϑρθοίς ργΌοα] 
ΠΙσταΣ Ρα ΤΑ ΒΔ ταν ἢ ΟΡ πος νἱάδιοθι, {υα 56 η- 

5115 τὖ Αἰχίπηιι5. ΘΟυ!ΟΥΊΠΠ., Δ6}15 αἸβιθηβίοπα [6- 

πϑαῖτ5 ΠῸΠ 5{Ποὶϊ σοι ργ θη ἄθνο ρ]Θηἶτ5. 4185 
νἰσαπίαν. ΝΑΠΙ δὲ ΤΡ πὴ ΠΑ ΧΙ ΠΤ ΠῚ π᾿ Αἰ {{1Π| 

δαναΐαναπι τοῦαπάα ρ]θπᾶαιιθ Ῥυα τ} ἀΒΡΘΟΠΟ ; 

ἄτη αἰ θη τ θῖ15 ἀπ Π{τ|6 πη  Ὶ ΜΙ 115 Οσοιραΐα, 

ὁ (18. Ξοουπ ας παθεῖ ἴῃ σοπτοχίι, ἀδρίοϊξι" : 56 

ἴῃ οτὰ ΠΡτῚ βου ρὕαπη ἱπυθμῖπιιιβ, ἀσϑο ἐμ}. 

ἐ ψεΐονος ἄπο ΠΡΥὶ το]ίς. τπιετιίος. ΑἸτι5. Οὐχ 

αοἰϊς τπιυποπίϊνις. ϑαθιπς (01. σοσπηάιι γοζιεῖ 

Ρἱαπίχιιο ῥιζαπίι" ἀορθοίιι5. 



952 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΠΒΑΒΘΙΠΙ ΜΔΛΟΝΙ- 

το τα σαν δι οΠῖ5. Ἰθοιιῖ ΠῸῚ ναϊοὶ νἱϑίο 46- Δ αἰΠ|οἰ5 Ομ Ἰτου 5.) ΡῸ. ἀτιὰπι Ππιπὸῦ νανίοίας,, πὰς 

ΘΟ ΠΟ Π]5 αἰ πησοῦθ. Τὰ ΠΘῸ ΘΟΓΡΟΙ ΠῚ ΒΟ ΠΘ δὰ, 

{411 5'ηι ἀάνουης Ἱπιυ{τπ|5., 5644 ΤΟΥ Οἴο5. 6588 

ΤΠ Ὸ5 {πὸ Τα  Γαΐε δι η1 ΟΡῚ Πα ΠΕ". (ΘΓ αγ Θ5Γ 

οὐρο, 4αΐα ὅπ ΡΟ ΧΊΟΥ τι5 Τη ον 4}}15 ποῖ 46- 

ΠΗΙ τα Π]., 564] ΘΟ [Ἰβαλ ΘΟΙ ΟΥ̓ ΘᾺ] Πλ115. ν]-- 

510 Π6Π}.. 516. Θ᾽ ᾿πᾶσπα {πΠῊ] ΠΆ ἃ 5. ΘΘΟΙΙ ΠΕ ΠῚ 

ΘΟΡΙΡ 85 ΤΟ 10 Π 111}. Π} 11} }]]ΟἸ ΟΥ̓ ἃ δι1Π1 4118 ΠῚ 

ἙΟΡΠΊΠΠ[11}᾿. 

το. Τήσοε {ΠῚ «ποάιιθ πη ΠἸ ἐπ 115. ΘΟΥΊΠῚ 
51 ῬΡΟΡΆΒΙ 6 «οι πη ται π : {τὰ Οὐππ 51 η1 1π|}- 

Ὠἰτα» ΠΕΠΊΘΓΟ 516}186.5 [π]σου Γἀππ6 ἢ 41] Ρ ΌΟΘα ΙΕ 

ΘΧ Οἷ5.» ΠΟ ροίοϑδι. ΠΟΟΓΙ ΠΔ ΠῚ 501 Π4 66 ἐδ ηβ1[α-- 

ἴ61}}. 501 ἀὐατ6 1 [τι 0001 πη Π αι ᾿τισθ, ΠῸΠ Π10-- 

εἴο οὐιπ νἰδιιβ [που Ὁ, 5661 ΘΙ ΠῚ} οἴ} ν ΘΠ 5ρ06- 

γ᾽ απ ΘΓ ἀΠΙΟ]ττα 1} ΓΘ Γὰ5 ΠΠπ| πη] Π 6, Ο 5 οι ΓΘ ΠῚ 

ΠΟΘΕΝ ΤΠ Ὁ] Πσ Ὁ, ΘΕ ΘΈρΡΟΡᾺΓ ἀδῖγα ἢ σα πόνο, 86- 

ΤΟΙ] 16. [ΟΥ̓ Ὸ5. ὈΡΟΧΊΠΉ1}..). ἰἸρογο ΠΟ Πβάτι6 

ΘΟΠΟΡ ΘΠ “Ἰ550 1 ν 11, ἀὸ Ἰδοῦ! : Θχ {πὸ πηδ-- 

{ἴπτι5 νη τι5... Οἱ πιο ΤΟβοΙ ἀτπ|5..,. ΦΖ πᾶ πΠ60 56 γ6- 

Ὠ11}} δὲ βϑηονατ". ΤΟΠ]]}115 ΔῈ ΓΘ. ΟἸΠ) 511 ἀ 0 ]ἃ 

Π]Πλἴτπ.. Ταοηοο, ΘΟ ΓΘΡΆΓ 511} ἀπὸ [ΘΠ 15 

ΠΟΙ ΠἴΟ., ὙΠ 115 τοῖα [ΒΓ ΓΑ ΡῚ. ΠΙΒῚ 6 πη χ 0 

5015. Οὐ ᾿πιχ οἱ ᾿αν οἰδδίπια. θυ ροιαι ν᾽ ΠῚς 

παιπ 6 ΒΔ θ] ΟΠ τα π ΘΟΠΠ ΤΟΥ 5. Δάνουιθ, αυοπηοο 

ἸΠ} ΘΟ Π51 [11 6}115. πη] ἀἸ ΘΟ ΘΠ. νὙἰπὶ [Ορνα Δ6}}1-- 

λυ} τα! πο ἁγἄον ᾿μη]  δυα ι15. ΓΟΡΓᾺ ΠῚ  ΟΒ511 

ΘΧΘΡΟΡΟ, πο ᾿ΠΓΓποτποϑάμη Θὰ μὴ ἰθηθραι ροη]- 

{π|5. σα ]οΥὶ5. οἴιοορθε. ΠῚ. νουῸ σοποθηΐαπρα εἶδ 

᾿υπὰ «ποάιι ᾿π.6}Π15 110. 5. Οὐ} 115. ΘΟ 5. Οἴμπ δἰἐ 

Πυιοϊ ἀταμ. , π΄ Π [6 ἢ 56 1061" πη σἩ Πα 10 ΘΟ Π5}01- 

οὐχὰ ει, 50 “ παῖπὸ απ] 46 ην ρου δοῖα νοι" ἴπ 

ΘΊΌο.,. πιχης 56} 0] Ομ 50 ΠΟ Ὁ, 5641 τηϊπιιαΐα 

"ΟΠ ΓΑ Τα", ἀδο πη 116 5111} ΘΘΠΝΪΠἃ ΡαΓΙΟ 

ἀοδίσπαῖ, ΑἸΔῸ Θπῖηὶ Ιατονὸ ἀορν ΘΠ Ἰτι 6556 16- 

ΠΟ ΓΟβὰ, ΟἸΠΠ} ΟΥ̓ΘΒΟΙΕς ΘΓ 1}10 Οἴτ 56 πθϑοῖτ, Βα 

5. ΠῸ 5ΘΟΓΟΊΙΟΥ 65, αἸβρ ΒΔ ΠΟ Π ΘΙ ἀΘο  ᾺΠ5. ἃ- 

: ἘςΟΙ͂Ι, 97, 12. 

ἃ 41 ψιΐα ρμνοϊϊαϊογίνις. Αἴ ἄϊιο 85, ψαΐα ἐπι 

»ιοϊιαϊονῖνιις.. 

»)0}}». βθοσιιη τι5. ἀϑέγογμι οαγεϊονεπι. αν Ἰοπρα 

6 πὶ σεπορανθίισ, ΓΑΒ ἀπε] φοπθγαζις 

5 ΑΒΖ ἄτι ΠΡῪῚ οὐ Θ1π| πέος φείάεπι ρον γοοία 

αἱάοίιν" ἐπ δίονο, πὲὸ δεπιϊρίεπα : αι ἃ Πάν 

ΑἸ1π 6 ΘΟ ρ ΓΕ] λῖι5. 5ουΊ ρὕυταν ΟρΡΟν ΠΕ ; ἁΠΠοαῖπι σπῖτι 

ποι ἰᾷπὶ [δι] βου  ρϑἰδδοιῖ, ΑἹ σθοῖο ἴῃ (00]}. 56 - 

απο τὰ Ἰοσίτασ, πλιο “ιίεϊθηι..ς. πασιο δοπείρίενια. 

1 ττοο, νῦν μὲν.... νῦν δέ, 

ἀ ΔΜ οἱ ἄϊο Μ55. αἰε σιιεψιιθ, σουταρίο, ΑἹ 

οὐποπήαίο Ἰορίταν της (0]}». βοοιπο, αἰκιπαιηεζιιο. 
- ᾿ 
(ὑνῶσο, μονιμιον. 

α 

{ιι85. ΠΟΒΓΓ ΠΟΪ5. ΘΧΘΠΊΡ᾿ ται 5} ο΄, οὸ φαυοά 

Ἠ1}}1} 1π ΤΘΡθτι5. ΠιιΠ] Π15. ΡΟ ΒΘ ΘΙ Ά 116, ὅς ἀππ||- 

Πιπι6 ΠΟΠβἰϑίαε, 56 δὰ {πθ 46 πἰμ}10 ρνοάτι- 

Οὐμπτα}".. (αἰ ΔἸ 4υ4 οἴιηι Δ ο]ονουῖπε,, αὐ δι1πι- 

ὨΔΙ 116. ΠΠΘΠΘΕ Δ ΠῚ 51185. [ΠΟΙ Πΐ τοῖα 5. ούθοία Ὁ 

ῬΔυ] τη} [ Π ϑοθ εἶα ἀἸ550 ναι πτπ|:". ᾿χ Ππππὸ οὐ σῸ 

ΘΟΠΒΙ δυο πο ἀοοθιητ" Δ νου το "6 γῈ5 ΤΠ ἴα 65, 

Ἱ πππ{}ΠΠτὰτ65. ΠΠ]Πὰλπτὴς σΟρ ΓΟ π6 ΘαρίΘη 65. 

αν ονο. ἀδ)θηηιι5. Π6 τ θι15. Οἰα {1 Θθοι 15... αἰ - 

ΟἸ ΘΙ 115. 5] ΟΡ αι ν6] ᾿πβο]θπιϊαπι, πος σου ἀα- 

Π115. ΓΘ ΠΟΥ ΡΟΙΘΠΓ125., πο ΟΡΙΡιι5... ἀπ| ἀἰνὶ- 

11|5..,. 4ῖτα0. Π]Π115. ᾿ΠΟΟΡ Το 510Π| 7 ΘΧΑΙ ΓΘ ηλα : 564 

ΘΠ ΡΙ Πα 6} ΘΟΥ ΟΣ Ἶ5. ΟΑΒ ΓΙ ΘΠΊΕ5., {1180 ΤΠ ΧΊ ΠῚ 

Πα ]λοττιν ᾿Π 50} 115... 68 αΠΠ πο πτἴατὴ ρΟΥτι5. ΠῚ ΠῚ: 

{ΥἸ] τι ΠῚ 115... Οἵ} 115. ΠΟ ΠῚ ΠῚ 5ΘΠΠθ)6 1 ΠΠΔΠΘΕ ᾿ΠηΠ10-- 

116. Οτιος 51 τ ΓὈυϑί απ Ππππὲὶ ΘΟ ΠΥ Ἰ5ἴα τ, 56 Π5 11} 

ἀοροβίία [πο ἀδἤοίθηβ ; θ]1|5. 16 ἀπίηια 6 6 0 1} 

ἈΠ ον, {τι ΠΌΠΟΙ ΘΠ τιΘ πὴ δΧ ἀἰνίπα νἱνε6 

ῬΟΡΟΘΡΙ , ἀπ ἘΠῚ ΤΠ ΘΠ ΡΠ {165 ν 110, ΠΠ ΠῚ Δ 1} 

Εν. τ} ῬΙῸ ΡΟ {π|Π} 5 ν ΔΠ5.., 5606] 551 416 56 ν61- 

65... ἀτροῖο Π1}}}}8. σΟΠϑ[ ἢ Γ185 {ΠῚ γΟράσα] 15. 

“Τὰ ΘηΪ ἢ νου ὰ 5ΒΘοΠἪπππ| ΓΟ ΟΡ αιπη : "δύσι 066 

{μιά πιιαίτι. ΟΡΙον ἁαιτθν {π|041 δὲ ἀπ π1Ὰ}1-- 

"15. οὐθα Πα Ἰ5... ΘΙ 5416. ΟΠ ΠἾ 115. τι [ΘΥΡὰ 

ΡΙΟά πο, πο μάννα σΟΠΙ ΡΤ ΘΧ ᾿ππῶρ τηπτὰ- 

τόπο ΓΟν πα 110. ΑἸΠΓΘῚ ΠΑΙΊΖΙ6 οὐτπὶ ΡΟ [Θοίὰ δῖ, 

ΘΓ ΑΠΠ6 νυ οὐτη. ἀδουθϑοῖ!, ΘΟΥἢῚ ΘΟΡΡΟΙὰ αἰ5ρ0-- 

παιπ ταν. ΔΙ ο. Θπῖμι ἰαχίογα ν᾽ θητιν οἵ νδοιια 

ΟἸΙΠῚ 56 ΠΟΘΙ, πιο Ὁ Ἰητοσνὰ δὲ Τρ θα οἵ! ΟΥ- 

5010 : απ δη ΠΠ]Ο 6 ΠῚ “ΘΠ ἃ ΠῚ Οἴιη} σα] Ὁ 

ῬΟΥΠΙΪΧ πΠ1}}5,. ΠΟΥ τι5. Π15 Ἰατθη του πΠπππ 611. Οτιοά 

1τὰ 6556 ἀἰδιποπϑίγαηῦ ἢ «] 51} αἶνο ἀοΥ Πλ Θ Π 65 

᾿πιοθηῖθ ᾿ππὰ, ΡΟΒ Π11Ὰ 1} 5} ΧΟΡ , ἱπνοπίπιης 

Παρ τα. διὰ ἸὰνῸ ἰ5ϑῖ 10 ΤῸ τηλ δηῖα. 566 οἵ τὸ- 

Θοπίο5. ΘΓ ΠΟ5.5),. δἱ 51}) Πππὰ Πσιθυης,, Πα 

ΠΟ Χ Ραυτρθάϊπο σοΡΡριιητι». Τἀθιη116. δἰβηὶτ 

8 11 Ἐλιβία 11}, ΣῈ - δγεῖπι δα δϑοιιιάδιπι ρον}: 

Νίκ, οἴπο υοοο ἰμμτα πειιταῖι", γοϑροπαθης 115 Βαβὶ- 

111, τῷ ὄντι γὰρ, κατὰ τὸ εἰρημιένον, ὁ ἄφρων ὡς σελήνη 

ἀλλοιοῦται, Ζ δγὸ ἐπῖπιν τι εἰϊοίιατι ἐδί, δζμέζις σἱοιὲ 

ἀϊωια πιιίαίιν, ἜροΙι. 31, 12. Ἀδνογίατητν ἀἢ ῥτὸ- 

γουλίιπι Επισίαα 11}, Φαο ἃ 5ἱ οορπουίδδοπι 4α] ΟἹ ΤΠ 

ῬΡΟν ΟΣ ῖα ἤπια] ΘΟ ΠἸσο πα 5101 ρυοροβιογαηῖ, 1 {πὸ- 

ἀπὸ 15 αὐάονο ποθὴ πη ϑίββοη τ, Τα Δα ΓΘ ΠῚ ΠΟΥ ΤΙ ΠῚ 

{|| Ῥυονουθῖιπι ἵπῖ16 Τἀοίιμπι ὁ556, 4πο6] Ἐπιβτα τ τιι5 

Ριὸ ἄφρων Ἰοροτι ἄφωνος : {πὰ [α]σα βοσιρίθγα αὶ 5ὸ- 

1101 ἀδοορίι οδῇ, 11] πλἱ τα. δὶ «αν ῖς ροῖι5. ἐχ- 

Δ  Οσ5Ο ΓΙ , {πᾶπὶ {πιο 61 ΡΟγΓ 



ΕὔΒΤΑΤΗΙΆΑΝΑ ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΆΤΙΟ ἩΕΧΆΑΕΜ. μῆς τες 053 

ἤσαϊ ῬΘΟΟΡΊΠπ ΠῚ ΘΘΡΘΌΥΙΙΠῚ ,. γῈ] οἰϊαπι υἰϑοθῦα Δ ἔππ1η} 5 ΠΠΟν ΟἿ, ἥτιὰ Πὴ [056 ἢν πηανὴς ἃ} 1155] Πητ159 
ΠΑΡ ΠΟΓῚΙΠῚ ΔΗ ΪΠΊΔΠΠ11ΠῚ , {126 σιιηξ Πππηθοῖίογα., 

π6ΘΟ ΠΟ ΔΡΒΟΙΙΙΠΙ τη θα 1185... 4115 Ομ ηἶα τ 16 
πα] ἔθ πιι5 5 {Πού θὲ δα σιιαπῃ [πὰ γθ ἴσον 4ὰ- 

Ἰϊξαῖθηι ,. Πἰδὶ ΠῚ ΡΠ 4 1π6 ν᾽γειεἰβ Χο ]ογθῖ, 56- 

οαπάπιηι βου Ρἴτιγ85 ΓΘϑ ΕἸ ΠΠ ΟΠ τιΠ}. 

1τ. 584 δὲ ΔθυῚ5. πηοῖτι5. ΠΙβθη ᾿}515 ΘΟΠΊΠ,1- 

ταῦ οπ θ5. ΟΠ πϑίμν, 5ἰοαξ ᾿π20 πον έας δἵίθ- 

δίαίαν,, 4185 Θχ Ἰοησα Ρ] ΘΓ ΠΊΠ]116 56 ΘΠ [6 511-- 

Βῖτο παρίπμν 5] ομπθυα ΠΟ Π 65, Θὲ ΡΟ θα ΟΠ 65 

Θχϑαβοῖίας. Ἐπ ρουιπὶ Πα π6. πιθαΐις. γῆ ειι5 

μοο ἱπαϊοδξ,  γϑὶ δἔϊαιν γθοϊργοσαῖίο ϑυγεπιπι, 
485. νἱοῖπεο μα οπῖι Οοθᾶπο., {1185 ΡΓῸ Πππεὲὸ 

50 ΠΟ ΠΙ Δ Ρι15 ΘΟ ΠΟΙ ἃν ἸΘσουιι τι ἀσο δ ργΟ Ἰ46- 
γΠῈ. ΕΠΙΓΙΡῚ θαπι ἰπ τ ΡΠ 6 Ραίγθιη 501] 
51πῈ ΡγΌΡΙΙα [6 πίτον ἤπιθπία σοπυθυογθ,, γθ πιο 

ΟΠΊΠΪ [ΘΠΙΡΟΙῸ : ΟἿΙΠ] γΘΙῸ {π|ηὰἃ ΠΆΒΟΙ 2 ππι|10-- 

"0640 Ροϑϑιιπὲ “]6βοθΓο, 56 νϑ ἤθη ΠΕ [Ὁ ΟΥΘ 

5ΒΠΊΡΘΙ Θχϑοϑπια πὲ, 40Π60 ᾿πΠὰ ΥἹΠΓ5115 ΔΡρΑΓΘΑΓ, 
5θάἀδΠοποε ΘΟΙΩΠΙΟἱΪ5 ἐν Ὀ] ΠῚ 115 ἈΠ] τπιγα. 51 Π|1-- 

Ἰτιθ ν᾽ ΘΟ  ἀτιιιπηλ ΠΊΔΥΘ. ΟΥ̓ΘΌΓΟΘ. ΔΟΟΘΒ55115. ῬΆΓΓαΥ, 
οἱ γδοέβϑιϑθ., τη0 0 Δ]}Ππὸπ5 [Πογὰ ΠπσΠθι5., 

γηοήο «εβεϊιθηβ. Τα νϑ]ε. α υιβά απ Ἰτπὰ 
ΒΡΙΓΑΠΉΙΠΙΒῚ5. ΓΘΕΤῸ 50} ἀπο ἔπ, δὲ ΓΘ ΠῚ 6115 
δχαπηάαξς ἱπηρυ ϑῖθιι5. ΗΠ: ς ἰσίταν. ἀἸβϑεραϊ δά 

ΘΧρυϊπηθπάδη τη ἔπ {1 Π6ΠῈ [ΠῚ] ΠΤ ΤΟΙ ΙΙΠῚ , οἵ 
48 Π6Ὸ τι56116 86] ππᾶπὶ 5014} 08} Οἰϊοϑιι πη αι 
6556 Ροΐαϑί 5ρ1} 14} 1π|Π| Ρ ΘΟ ΟΘΡΓΟΓΕΙΠῚ , Οἵ ΠῚ ΘΟΥ δ 

181] ἀ6 βθου θεν 115 56 Υπ10 ἀθργΟΠβθ τ. ἈΠ] τὰ 
ΘΏΪΠῚ 5ῈΠΡ6. ΔΠΙΡΠπιἀΐπὸ., γῈ] ᾿πέθ να }]}15 5015 δὲ 

Ἰαμηδ5., τΘρουῖγα ροΐθυ σορίαπάο, {π| ποὸη ἀεοϑὶ- 

ἀἴοβθ αἰδοιίομθθ δου ΥἹγΓαΐθβιιθ αἰ αἰ ε. 

Οὐδι ΓΘ ΠῚ ΟρΟΓῖθὲ ἀσοιιβα 6. 5118 ΠῚ ΠΤ ΠΘΗΙΠ 16 
Ῥοῖτι5. ᾿πη} 066} }Πταΐθηι  αξ ΠΟ ΤΣ ΠΟΘ ἢ Δ ΠῚ 
ἜΓΘΔ ἔα Γ8. ὙΘΡΌῚ5. ἢ ΠῚ Δ ΠῚ5. πη ΘΕἰγὶ ρΌ556. ογοάὰ- 
ἴαν. 864 εχ ρϑϊμοῖβ {τα αἸοία βιιηξ, οοπϑὶ- 
ἀνάσα σοηνθηϊξ, απδηία οἱ {ια} 1 ἴηι 11ὰ ἢ {ια. 
Ῥτδοίθυ  νΊπηι5. ΝῸΠ Ἔσο γ6}15 ΘΟ}15 ΠΠπαπ|, 5οἀ 

ῬαΓΙΟμ6. ΡΟ τῖ5. βίη γ., {185 γα] ἴπι5. {πιλπὶ 
ἈΒΡΘοῖα5., δ ᾿πνθπ ΠΟ Πθπὶ γα]θὲ νου ἴα 5 ἀσοθ- 
ἄογθ. ἘδΠυ]85 ἰσίτυιν ΔΉ 1165., ἅς 116 γἸ51 0} 1165 π1- 

416 ῬΕΙΟΡ πθυαπε: 4πἴὰ πηᾶσοῖθ. σΑΡ ΠΝ ΠΙθι15 

Ἰὰπᾶ 564 1}15 δυοοαΐα 6 ργορυ 5 ἀδάμποατιν δά 
τουγᾶπ). Ῥυΐπηο «υϊάθιη «ιοιηο 40 ροίεϑί νἱ οἂπ- 

« Τοίτπι 1ΠΠπ43|Ρ υ6] δἰΐαπε γεοὶρνοσαίζίο ϑιγγέϊζαπι, 

“με υἱοῖπερ Ἰιαδεπίι" Οδεαπο, ἀύαπι ἱπερία ἐχργοβ- 

51ππὶ 51{, σοβθοβοογο Ποῖ Ἔχ Βασι !ῖο Πμοτα]α 6, πιιπι. 

11, ποὴ Ἰοπρα ΡΒ] Π1Π1|ο. 

»Έ Δ χε ργιειενίπεις. (0}}ν, βεοιιπ 15 χμῶ ρμγω- 

τορίνίπειις. ϑιατῖπι ΘΠ μλέηιο γιοε ψιοπεοεῖο. (ο1}. 

Ο 

Ἰλεῖπ δ {15 ϑᾶπη Ἰθοιι5 5ιιβοῖρογθε ἀθβοθπάθπίθιη 9 
ὙἹβ [ἈΠΊ6 ἢ ΘΧ ρᾶγυῖβ. ᾿πΈ|10 115. ΤΠ Πι 1Π15 6.5 
ἀροίρογο ἀοοσππιθπέιπι. ΟἸνι τα ο5. ̓σῖτιιν 4120 ἴπ 
ΟΥ̓ΡΘ ΤΡΥΡΆΤΊΙ ΠῚ ΡΟΒΙ [85 51η, ΟΠ Ια. ἃ 56 5ΡΔ 15 

αἰ] απριιπίαν. Ἡδγιιπ ρ] αἴθε, {τι δ ραγίθηι το- 
5ρ᾽οῖαης Οὐ ΘΠ εἶ5., δ 8} 16} ΟΠΊΠΘ5 ΠπΠΠ ΤῸ [ΠῚ 6 πὶ 
Θχοϊριαηξ. ΗΒ. Ἰσίταν ΘΙ ΠΟΙ5., ΠΙσῚ σογᾶ πη Πππᾶ 

ν᾽ ἀθγθίι, 50105. 1Π05. 4 δά νθυβιιβ ΘΔ ΠῚ ρΟϑτὶ 
5 ΠΕ ΔΠΟΙρΡΟΓ5. ρου τιβίγαγθι.,, Θ05. ἀπ6 πὶ 4] 

Ἰδτππἀἴποπι {Π1π5 Ἔχ οθάϊιηξ, ἈΠ ΡΟΥΘ Ἔχ ἐγ συ Θυ5Ὸ 

νΘΠΙθπΐθβ, πα! οπποάο υἱβίίαγοι. Οποα δἤδπι Ππι-- 

ΘΟΡΠὰ ἀ0ΠῚ1 ἀοοθηδὰ “θοϊαγαΐ., {π18Π| 5] θ] 165 

ΟἰΡΟστηβ ἘΥῚΠῈ., πτὴ ὈΓὰ ΠΠΟΥτι ΠῈ 411] ΠΟΡᾺ ΠῚ [π-- 
Υἱπτ γθοῖα ρου ΣΊ [ΠΣ 5 ΤΟΙ ΠΟΥ ΨΘΙῸ ἴπ τἰγᾺΠ|-- 

416 Πδοιίταν ραγίθιη. Τα ΠΙβῚ πη πη 6 Πϑὶ ἴα δὲ 8ΠῚ- 

ΡΠ απ Ἰππᾶγθ ΘΟΓΡτ5. ΘΧ ΘΟ Πογθὲ., ΠΕΠΊΠ ΠΔ ΠῚ 

ΟΠΊΠ65 5ἴπηι] δἰ πσεγοῖ. ΝΆᾺΠῚ ΟἸΠῚ (16 50]511}181-- 
Ῥιι5 Θχουϊτν ῬΑΡΠι5., 605. 41 560 16 ΠΕΡ ΟΠΆΠ15 

ἃχὶ5 Πα απ [ΓΙ σ᾽ ἀἀτη ΓΟΘΊΟΠΘΙῚ 5 ΘΟ {1} 1161 1Ππ|-- 
Ὠλϊπαΐ, δὲ 105 {πὶ “ ἴπ ᾿Π[δυἸΟΥἽθτι5. πη ΘΡ ἀἸὰΠπ85 

ῬΙασεθ 50115 58} ΖΟπὰ ψ ΘΒ ΕΠ ὉδϑαΠ δὰ ψδ]τειι- 
ἀἴπθ σοΠΙρΙ Θοῖθ π5., ΘΓ 55: ΠῚ ΠῚ ΡΓΟΡΓΙΘ. ΠΟΡῚ5 

τηδο τ Π ἔπ 41 Π|5. Ργοϑίαι ἹπαΠοίπιπη. Οὐδ ερθὸ σοη- 

τρδ σοῦ ροΐοϑε, δ ἀβιγιιθη5. ΠΟ 6556 ΘΟΓΡΊΙΒ 615 
1Π| ΠῚ Θ ΠΒ5.1ΠῚ 5 ΟῚ ΠῚ Ρ6Ι [Οἱ ἴἀ ΠΊΔ [116 ΓΘΓΓΑΥΊΙΠῚ 1Π-- 

ΟΡ  4}1ὰ τοπάδιιν " Ελ 46 πιαση! ἀπὸ αα 6 πη 

5015 δὲ Ππιπὲθ πδοίθπιιβ. ΟἿ νΘ]ΙῸ ΠΟΡΪ5 ῬΓδοϑ ες 

1π|6 Ποῖα πη, τιῦ ΘΧ ΤΠ ΠῚ ΠῚΪ5. ΟΥΘα 185 τ θτι5. ἴπ- 

Πη τᾶ πὴ ϑαρ᾽ ΘΠ ἂ πὶ ΘΟΘΠΟΒΟΆΤητ5. ΡΠ ΟΪ5., ργθ- 
[δι δ] ἈΠῈ 5.06} ΠΊΔ]ΟΓΊ 115. ΠῸ5 ΤΠ] ΑΧΙ ΠΙἃ5 σορτία- 

τἰοπο5 46 σοπάϊογθ ρϑυοῖρογθ, δ] Π8Π| 6115 

ΘΟ] ατοπΘ.. 50] οἵ ἴπὰπᾶ [Ὀγπιϊσαγιτη. ΟΥ̓Θ ἈΠ ΠΡ 

ΒΆΡου  τπϑπϑιγατη. ΕΠ ά6ο Ἰϊσοῖ ἀἴσπᾶ ΠΟΙ 5ϊΠηΐ 
ἃ μχ ὃχ Πῖ5 ἀϊνίπε τηδση  Πι 41Π|5. σΟΠ ΘΠ ρ] το 
οαρίαταν; ραγνῖβ ἰάπηθη. 4 5 ἂπι σα] Ἰποβὶβ-- 

4116 ρᾶγαθο] 15. νἱ ἀθυηαν ᾿πδένι., δίοιε ποηπαπ- 

4ππ|ᾶπὶ ΔΠἰπιΆΠ1α πη πογὰ, ψΕὶ μου θα5 σοπίουγε 50- 

Ἰθπητι5 ἱπσοπΠι15. Νιιπο νΘΙῸ ΘΟΠΕΘΠΙΪ 51 ΠΊΠ5 5616 
παργγαϊονιιπ ; Π|6 νἹ δ] 1σθὲ ἀσοπίθ σρατα5 6ἱ, 61] 

τ 1 μος ῬΌΒΙΠ τι 5ΘΡ ΠΟ ΠῚ5. ΘΧΊΘΊ ΠΉΠΙΠ115 ΔΕΕΡῚ- 

Ῥυΐε: νοθὶβ ν61Ὸ ἰαγρΊΓΟΓ ΠῚ 5Ρ1}114}15 Δ] ΠΟ ΠΪ28 
ῬυἸσαπ θιιβ., αὶ νὸ5 νεῖ Πογάθδοθο ρᾶπθ, 

1Ἰὰ εϑὲ, ποβέγϑ γοοἷβ ἑθπαϊαΐθ οἰ θαυ [πὶ ᾿ 656 11, 

βοουπάπ5 ργΐπιο σιΐεϊεπι ψμοπιοεῖο. 

ς (οάεχ ὑπι|5 ἐπὶ ἐπίεγιονίδιι. όσα ἐσ ΔΡ εἀτ|5 

ἀθογαῖ, ΑἸ ααπῆο Ροϑί δ 11 ψιὶ ἑεεο. Απθσα ἄπο 

πρτὶ ψμῖνεγο. 

ἀ ψοοια τε οπιῖσϑα ἔποναΐ ἃ ΓὙΡΟΡΓΆΡΪ5 : 

αὐἀαϊάίπιις, νοΐοστιπι ΠΡτόγιιπι Π οπὶ βθαπα. 

56 δὰπὶ 
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Ῥαβολίτιο ἔῃ ΡΟΒΓΟΙ ΠῚ Σ᾿ ΡΙῸ γατὰ οὐ]πβάιο οὶ Δ οαϊ σ]ονῖα ἴῃ ΟΠνδιο }όβιι, πιιης δὲ 5Θ ΠΡΟ}, ἴῃ 

Ρουιϊοπθ, Ρυδοϑία 5 ΠΟ5 ΓΘ ΘΙ ΘΠ Θιὴ ΒΡ ΥΊ ται; 

.ὰ (ΟΥ.43, 7. 

ϑέθοια ϑεθοῦ!ογαπι. Αἰηθη. 

ΤΠΙΒΕΙΙ ΒΕΡΤΙΜΌΞ. 

ας {1 αἰαῖι Πειις, οὐ οϊαπε ἀφιί γορεϊα απίπια- 

σιίμι υἱνατγιπι, οἱ σοϊαιϊα τοϊαπίία κὐ βγιια- 

πιθπίο εἰοἶϊ. Ῥοϑιὶ ἃ ΠππἸ ΠΡ ΟΥτι ἢ [ΟΥ̓Δ ΠΟΉ ΘΙ 5 

διττὰ Θἔῖαμι ΤΟΙ Θ αν ἀΠΙΠΠ Δ] κι ; Γ δὲ ΠΟ οὐ πᾶ- 
γοίιμ" γ] 46] 1οθὶ δἰθιηθητιηι. Τοῦτα ΘηΪμὴ 7ὰ πὶ ατι- 

ἀπηι ἀθ ρΡΌΡΥ 5. σΘυ ] 115. ΘΟ πο υπιι ἢ αἰθοιιθ 

ΔΟΟΘρΟΙΑΓ : ΘΟ] ΤΠ ΟΠ 116 ϑι ΘΠ] ασιῖπὶ ΠΟΘ πὶ ἀ5- 
ΒΕΠΊΒΟΡΓ : Θὲ γϑ αι σϑιλΠ18 ΟΟα} 15. 1ἃ οϑὶ, οοη- 

Ταποιίοπο παν που τιπὶ Τπτη]πιιπὶ πο γαΐ νοπιβία- 

τὰπὶ. ΤΑΘΙ Ζυαιπὰ δραϊ 7. πὶ ἃ τι15. Θὰ τι [ΠΑΡ 5 
ἀδοοναῖίο γοάάογδει, γ ΘαϊῈ ἢ Ρυρο ριο : οοηίο- 

5616 ἰδοιιβ δὲ ἤΠπν} ΡΓῸ 510 4 ιι6. ΤΌΠΟΙ 
γ6] παῖαγα ΡΟ ΠΟΙ ] σα πίτι" αἰ ΟΡ. ΠΊΪ 5 ΔΙῸ (αῃ 

ἴδηι τὰ ἀἰν θυβουιιπὴ παῖδ η πα πὶ [αὐ τπιγὰ ΘΟΙΏΡ]6- 

νἱτν πὰ οσαποϑδ ρα 465, να ἀοβασιιθ 5ίασπα Οἵο- 

ϑᾷ πη ν6] ἰὐγ Τὰ πὴ ΤΪΠἰ Π16. νἱπὶ σο πον Πα ϊ ἴοππο- 
τὶηι. απδ δια πη δὲ πγτιβοδθ, ΟΠ] 5 π|6 1Π66 5]η6 

ἀπο ρα Π α]άνιιηι. Νὰπι Θὰ ατι85 πιο ν᾽ ἀθηταν, 

τὐαπϑαοίονιιιη. δοιαὶ ἀΟΟιΠηΘ ται}. 1ἴὰ ΟΠ Ϊ5 

αι, σοσο) αν “ΟΡ ΠΟΙ τι5 βου νὶνθ θ᾿ ΡΘΟΘρΡ 5. 

Νὰμπ 4 πουτιπὶ πθο σοπθγα Φαϊάθηι (5ρίαπ) 5ιι- 

οἷν ΘΧΡΙ σαν 6. δου πὶ νἱΐδηὶ πιὸχ νϑβθίδηι, ᾿η0- 

Ὁ ἘΔΙΕ μηίιις. ἐμπιϊπαγίμτι Γονπαϊίονθ. Αἴ ποβίνι 

τὸς Νῖξβ. ροϑδέ ἑμπιϊεαγίονιπι Γουπιαίίοπεπι. Ἐπ᾿ τὰ 

Ἐπιδιατ λα πα, πἰϑὶ Γἀὸυ]ς οπιπῖπο σαι {15 Ξαστάτσιισι Πἰ|Ὸ- 

ὙΑΤῚΙΠῚ, ΒΟΙΊΡ51556 ΑΥΡΙΓΓΟΙ : ΘΟ τ16. ΠΡ 15, «πο ρα 

ΒαϑΊιπὰ Ἰεράπηι5, μετὰ τὴν τῶν φωστήρων δημιουο- 

γίαν. 

» ἘΜ1Ὲ σοπὶ ργοορεῖο, οοπζεπείπιψιιε ἰαοιις οἱ ἤι- 

νἱὰ μΡοργῖο σαι εἴς. (Ιου ἴπιιβ βοοιητι5 νοσεῖς 

ςοπ εσεῖπι ρυδοερίῖο, χια ἐάοια εἰ ἡ μνὶ ργῸ 5μὸ εις 

76 οἴο. (115. Ῥαίπλιιβ αἴ ἴπ σοηίοχεα, Γἀοἶτοο ἀπΐοπι 
(ΟΠ ον ἐπα πὰ ῬΓΙ πλτιπὶ ῬΟἴϊι5. ΒΘ αι 1 βαπλιβ, φαοα 

γνοοῦπὶ οοπ δϑεζηε τη α] ἴθ (]Ρ, βεοηο Ἰοσατὶ οοη- 
5ἴοι οχ Βαβι] απῖβ. Γι σα Πόπι. 7, πίῃ. 1, πὸ Ιοπσα 

ἃ} 1η1ο. 

ς ΟἿἹΡ. βθοιμάιι ορυ εἰς σευνῖνε ργυκοερίῖς. ϑεᾷ, 

ἀπο μτ] Πλ115, ΠΠΓΑΤΊτ5 ΟΓΘΙῚ ππουῖο ροϊοβὲ ποπηι}]ἃ 

416 8110 ΘοΡΓΟΧῖββο, Ο]οσαπεϊα σασβα, ἀπ, ὀχ ρ]απαῖῖο- 

τἷς, ΔΙΑ πὰ Ἰρίτιν πος ἰθοὸ συϊβαταπι Ἰθοι το πο πὶ, {8 
ἀἀΠΠ]οοτν Ὁ 5618 [11] ἀποιηδ πιο τι Εἴ νὸχ ατγαοα, τῷ 

διεμιουογικῷ, ΠΟΙ ἐπὶ δά χεογιονε φόπθῦα, (Ο]}, 5ο- 

[ῳ᾽ 

ὈΠ]Θμ 16 πιοπϑέναντ ἐπ [0115 δὲ ππασηϊῇοα Ποὶ 
ΨΊΡΓΙ5.. 5Ι πη ] 116 ΡΥ ΘΟΘΡΠ ΠΟΠΘηι, ἤιε. “αἴὰ δϑὲ 

δ 615... ΟρΡΡουΓαμ ἴὰ5. Ὑἱν ΠΟ ΠΟ Πὶβ ᾿πϑθαιιί ταν, 

Ε)ιοϊατιῖ ἀφ τορεϊδϊα ἀπίπτατιιπ, οἱναγίηι. 

Ναιπο ΡΥ Πλ11Π} Δ ΠΙΠ1Δ]1ὰ 50] ΓΔ Πα, 58 ΠΒΈΙ51|6 οὰ- 

Ραοία ὅ σοπργαηίμ", ὙἸσα ἃ Θηΐπὶ δὲς ὩυῬΟΓῸ5 
4ιαπηπδηι νἴνθνδ (ϊοιιη ταν 7 πςροῖθ αἰθ πα], ον - 
50 ΠΟ 4116 παοία νἰρ ποθι : ΠΟῸῚ [ΔΘ η. σΟΠΕΪπιιο 
ΔΠΠ Δ ΗΓ διπὶ ᾿π| 6 Π]σοηἠα. ἘΠ ΟΡ πος ἀἰϊχὶι: 
Ἐ)ιεῖαπε αι τορια. Οὐπθ σθητιβ ᾿ἰσιταν πὰ- 

τὰ ΕΠ ΠῚ. 5ῖνὸ Ζαοιὶ βιιπιπὶῖθ Πιι ΕΠ] 115 βιιρονίον- 
τὰν. δῖνθ φαοά ἴπ ἃ[115 σα ΡΟ  ΠΠτι5. ἀϊνθυβαία 
Ριοΐδοϊο παίαγαπη ΤΟΡΙΔ Πα] βου τη δϑὲ., ἄνι πὶ 

ῬΘΡ ΔΖ ὡ ΘΟΙΡῈΒ {  ]τπιν, 4αδηηηιδιη δὲ Ρ6- 

ἀἰθιι5. ποπμ}} ἃ τταπῖι οἱ σγοϑβίθιιβ. ἘῈ Ἰἰσοὶ 

πλ} τὰ (6 1115. πα νοα παν. Δ] ἴσια... δίοιε. ψ ΓΕ} 
ΠΙ ΡΠ, δἵ ΟΡΌΘΟΘΠΠΙ, οἴ γα περ, οἵ ΘΔ ΠΟΙ ; ἴλη 6 Π 

οἶδ ῬΡΘΘΟΙριμι5. δὲ παϊαίιιβ. Ργορίονθα,, δ) οϊαπὶ 

ἀψπ τορίϊῖα. Τὰ αἶα. Ἰσῖταν θυδν ἰ551}Π}15 56 πη0-- 

ΠἾ]}115 ΟΠ ΠΪὰ σΘ ΠΟΛ ΘΟ τ πϑηταν, Ομ Θηϊη πῸπ 

σοι ΡΘΗ Θηβιιπὶ δϑὲ ἐ ρυφοδρίο ογθαίαγα 5. 5ῖν6 
1Π1ὰ ἀϊχθυὶβ αι σα τα]ο5. ράσιπξ, 14 δϑῖ, νἱτα]ο5 

απ τι5 φογπε 6 ΠΈΠΘΥα. 

ἃ Ἑ6ΠΙῸ εὐ ἄϊιο Μ55. σε" αγέϊ", μίροίε εἴο. Αἱ 

(0}}». βοοιαπάτιβ. 1τὰ,. αἱ αἰ ἴπηιι5, Ν ες «Ἰλῖτιπι {αΐῃ 

ἴτὰ Ἰεσὶ ὁρογίθαϊ, οἴὰπὰ βου ρίιπι 58 ἀρ] ΒαΞΊ] πὶ, 

φυτὰ γὰρ καὶ δένδοα χἂν ζῇν λέγηται. 

ὁ ἘΠ δολρεὶς ἐγ α]εζίιν", ψιιοεῖ εἰ μεαίνιις ποππιία 

πιιαπέι" εἰ σνθϑοῖνιις. (91}ν. Ξεουπιά τα. τὰξ ἴῃ σοπίοχ- 

τὰ. Ηοο ἴρϑο ἴπ ἰΙοοὸ δαὶ ψιῖα σοὶ πιιῖτα εἶα ἐἰίς. 

Οὐοχ ποβῖοσ εἴ ()0}}». βοοιιπά εις 11 εἰ ἀπ. 

ΓΈΔΙΕ ρεαοορίο ογδαίονῖς ογδ αι : ας Ξοτὶ- 

Ῥἕαπνα πᾶς οΥίαᾳ 5ι:, ἄϊοία Τογίαββο ἀἀΠιοῖ]ς. ποπ ἐϑὲς 

Ὑτάοταν οαῖπὶ ΠΙΡΓΑΓῚΙ 6550., 4αὶ ἀπ θ᾽ταγος ογεαζοιὶς 

ἅτι ογδαϊζι Ἰοσὶ ὁροτγίοιοε : 4πὰ ἴπ ἀαβιταϊίομς ἰὲ- 

οἴϊοποῖη τα πη ζιι6 Β᾽ πλ1}} {πη τ τα], ἀξ 56] σθη- 
αι Του] 5. ροᾶο5. ἔπ Ἰοσοβ. οϑβοῖ, ἘΠΈΒπιο πι]τα 
5ιπς Θχοπηρα, 48 οἵ ΠῚ 1ὰπὶ ποίαγαπε, οἱ Φφαουϊς 

πΟΓαΤῚ ροβϑαπῖ; 5664 ΠΡΡαΓΙ γοου]απι το απο ἁἀἄοτο 
50 ]οπί, ογδαίονῖς αδὶ οὐ δαί ; ἀνθ ΞΕΒΡΙΘΑΙ σοί, 

γοσα]αι σϑΐ πο ἰοοο ἃ ΓὙΥ̓ΡΟΡΥΑΡΠ 5. οὐπίδδαμι [αῖσβο. 

(ΟἹ ογεϊητξ τϊογάιιο ρητθοερξο οὐ οαιονῖς. Ν᾽ εἴας. Οο- 

Γ᾿ 
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ΠΊΔΥΪΠΟΒ 5, οἱ Του ρϑάϊπο5, δὲ ἀοἸρμῖποβ, οἱ Πἰ5 5:- ἃ β6Πιι5 Ε5. ΠΠ]ΠΟντιΠὶ., τι αγδθοθ πναϊαοία νοοϊϊδη- 

ΤΏ1]18.. ϑῖνθ οὐἹῆήοα ΠΟΙ Παν ΘΓ 5 41|8}18 βιπὶ 

ὉΠΙΠΐα ΡῸΠ6 βϑποῖα μἰβοῖιπι. ΕΓ νοὸχ αυϊάθηι 

Ῥ ΟΘρΡΕΟἢἶ5 οχίρτια θϑὲ, ᾿Π10 ΠῸη νόχ, 5ϑ ρο- 

ἘΠΠ15 ΠΠΟΙΊΘΠ [π1ΠῚ 50}11Π|.,. οἵ ᾿Π]ρΘ π5 ν ΟἹ απ δ 115 : 

᾿πιθ!]θοῖιι5. γΟΓῸ 6115 ἴα πὶ τη] ΠρΡ]6χ Πα θθει, 

«πιᾶηὶ ἰρδ5ἃ ῥ᾽ βοίτιπη 1Πίθι" 56 ροΐθϑί 6556 ἀἰβογθῖῖο. 
Οὕλο5 ΟΠ Π65 ΨΘ 5 ἀ556 111 ΠΟΠ ΠῚΪΠ115 ΟΡΘΙ ΟΠ 

δϑῖ, 41|8Π| δὶ ἀπά αυιι πὴ ΠΕΠΊΘΙΙΠῚ ἰοϑίσπᾶγο ο0- 
ΠΕΙ5 : γ6] " 40} Δ 0] Ογὰ5 Πα θθαϊ ροίασιβ οχ- 
Ρ]ἴοανθ. Ε)ιοϊαπ ἀφιι τορι}. 1 Ἠ15 5ιιπῈ οτιο- 

τοὶ, Ἰϊειονεῖ, ΔΙ ἰνασὶ, ρεῖγοὶ., συεσα!οβ., Βο] αἰ ηὶ, 

ἹπηΠΊᾺ Π65 ΠΙΪ ΠῚ 16 ῬἾβ6 655 511}} δα ἀθηηήτο νἱγ- 
τα 6 ῬΡδοΟΘρΡΕΪ,, τᾷ Π| τπαΧΊ ΠΗΪ , ΤΠ Δ} ΤΉ] ΠῚ ΠῚΪ Θ0Π- 
Ππθηξαν, Τα πι6 οὐ ἀϊσογοὶ, Κἰ)οίαπε ἀηιώ : 

ἀἰδπηοπβίγαν!: αυὰπία 518 ἢ παῖδ ἢ ΕΠ} Οἵμπη Δ] 
ὈΟΒΠΑΙΟ. Π ΘΗ 116 δ] Ῥδυ]5ρῸν δ ἰθυγᾶηι [π6-- 

Υ]ηῈ δάπιοι! ἀθβοϊτιπε: πϑάτιθ ΘΠΪ πὶ Βα ρροῆς 115 
5ΒΡ᾿ ΑΠΊΘη., 410 ΡΟ 35] ηΐ δτιΓὰ5 νἸΓ8165 Θρ ΓΘ. ΝᾺΠῚ 

5[οαξ ἔΘΡΡΘ Π5. ἈΠ ΠΙΔΠ ΕἸ 115 «115. ἃΘΥ 6δ: δἷο ρὶ- 
5010 115 ἁηπια. ἘΠ ΓΔ 110 τηδηϊ[οϑία θϑῖ, χυΐα πο} ἷ5 
νι ἀεἸσθὲ δάὔασθὲ γἅγιιβ δὲ ραξαϊτι. ραϊμηο,, “αὶ 
ῬΘι’ αἸβεϊ ποῖοι ἢ ρΘοΙΟΥ 5 ΔΘΡ ΠῚ ἰγΡΆΠ6Π5., ἰηΐο- 

ΤΊΟΥΘΠῚ. ΘΑ ΙΟΓ πὶ ψΘη Πα π0 σοΟπ θη ρογαῖ : {15 
δυιέθιη [αιιοίτιπι ἱπίθυβθρεϊο ΘΟ ρ] ]Ο Ὀ 15. τποο 

5150} 016 Π5 7 πη 0 αἰ ΓΘ π5 ἀητιᾶπι, γοϑρι γα πα 
οχρ θὲ οὔϊιοίτιμ. Ἐδὲ δι ϊα πὶ ΡΥ ΟρΥΪα 5015 Ρβοῖθιι5 
Ργορυΐδηιιθ παίαγα,, δὲ οἰ]ιι5 ἀ δ υθπ5., σθυία αι 

νΊνθπΪ οοπα ο. Ργορίθγθα π1}}} (6 ἃπιιαν ς 
ΠΙΔΠΘΙΘΘΟΙ : ΠΘῸ ῬΑΓΙΠαΡ ΠΟ Δ Πτ1Π 56. ΠΊΔΠΙθιις 
ΘΟΠΙΓΘΟΙΑῚ. 

5. Ε)ιοῖαπὶ ἀφπ τοριϊϊα ἀτιϊπιατιεπι οἷνα- 
τιίηι. ἘΓΠῚ ΙΒ} 56{π|6 σΘηΘυ 5. ΟΥ̓ ΘΙ ΠΘΠῚ.,. ΠιΠῸ 
ν ας αιιοάάαμι 5θμηθ πη, ργθροθρῖς δάποῖ, πὰπὶ 
πλ ΕΠ ΔἸ 6 πὶ Ροϑίπηοάτιηι βουναν! ἴῃ 5ΌΡ 0], 

{πᾶ Π60 605 ΟΡΈϑ 6.6 πη} Ρ]]ΟΔΥ 16 ΠΘΟΘ556 δϑῖ. 
Τά τι6 ΔΙ ΓΘΥΙτ15 ΤΟ ΠΟΥ 5 διιπῖ, (] [οϑεϊοιιθ5 ΠΟιηΪ- 
ΠΆΕΙ, δῖοι ΘΟ ΠΟΙ 85, ΘΟ Π65., οἵ ΘΟ Π]θδ πηὰ- 

ΥἸΠδδ., ἃ0 ΕἸ νθυβου τι πη Οϑ ΓΘΟΥ ΠῚ Τ1]}1ἃ... οἱ αἰτ6- 

ΥΙτ5 Θὰ ἥτις τ] ΟΠ] ἐθϑεϊα ποηλϊπαπίι", 14 εϑὲ, 

ἀϑίδοὶ , ΘθγΟΪ ἢ], δὲ [5 ργοχίμια. ΑἸ ιοητιδ 

ἄδχ ποβίεῦ μγιφοερίο ογεαίγ. ἘΛ᾿ τα Ἐπρίαι στη 
Ῥαξαπηιια Τιατπο τε 416155ε 114] ΒΑΚ}, τῷ προστάγ- 

ματι τῆς δημιουργίας : 4851 “Ἰχίϑβοι, Ργαεερίο ογϑα- 

τἰοπῖδ, ἴοο ἐϑί, μγαςσερίο, 4 ἀδιι5 ἐϑὲ Πριι αα τὲ 

οτοαπάῆας, 

Ὁ ἘΠῚ τεὶ ψιο ἀπιρ]ιογας. ΑΓ ποβευὶ ἔγος Νῖοβ, δῖ 

χιιοί ἀπιρΐονας. ΑἸιχιιαπῖο ροβὶ Ν55, ἄπο σεν ἐαεῖεπι- 

με, ΠΠιά, ψηα, ἴπ σα] κατ ἀδεγαῖ. 

» ἘΔ εὐ (0}}». ῥυίπηιιβ παζαπίζεπι σοσπαῖο. ΑἸτον 

( 011». πιασεοηάζητε σιν ἀπ σοσπαίίο, Νὶ εἴας (οἶοχ 

" 

τὰν, Ἰά 65ὲ, 4 νι. ΟΔΥῸ ἔθ πθυῖον Παβθθειν, οἱ 

Ἰαχῖου, δίοιαξ διιης βορίδο, δὲ ροϊγροάδββ, οἱ Π15 

51Π1111ἃ. Τὴ ΠΪ5 ᾿ἔθυαπη τπᾶσηα αἰ γθπ ἃ οϑὲ. Πνὰ- 

ΘΟΠΘ5. ΘΠΪΠῚ Θὲ ΠΠΠΓΌΒΠῸ6... δὲ ΔΠΡΊ 180, Πτι88 1Π 
ΘΟ ΠΟ515. ἢπιν 115. ρα Πα Π θτι5 116 παβοιη ἴα, γ6η6- 

ΠΟ515 μοι 5 5θυῬΟΠΕθιι5, 4ιιᾶ πὴ ΡΙ5οῖθτι5 ΡΙῸ πᾶ-- 
τὰ» 5: τ} Ππι ἀἴπὸ σορυ απ. ΑἸ Θὰ πὶ ΚΘ Πτι5 

65ὲ, οὐἱβοογμ : δὲ αἰ πιὰ “ σα] ΠΙσοπόγιιπι. Εδοὶξ 
ΔῈ ΘΠ σαί! 05 Πλ516}18., δὲ 856}}π|5, δὲ ΟΠΊΠ]ὰ {1185 

51Π6 5{π|ᾶπ|15 511η, {1186 σαἰαίϊα Ονδθοὶ Πομηϊπδηΐ. 

864 οἱ Βδ᾽ Ππὰυιιπὶ ρὰγς πηαχ πιὰ, δὲ ἀεἸ ρμῖπὶ, οἱ 
Ροοςο οαΐα!ο5 ρᾶσπε, {1188 [ρθίτι5 5105 ΓΘΟΘ Πρ 

δάϊτος., οαπὶ δχ ἈἰΊχιια σαιιϑὰ ΓΟΡΡΙΠ {πουῖπε, 46-- 

ΠΟ 5110] 0505. ἴπ ἘΓΘΓΊΙΠῚ 5, ῬΓΟΙΘΘΘΙΘ ἃς [ὌΨΘΓΘ 

πᾶργαπίιιν., Εἰ )οἴαπί ἀητί νερεϊϊα 5ϑοιπάϊεπι 56-- 
σῖις. ΑἸλμά σοπ 5. δϑὲ ἹΠΉΠΏΔΠἾΙΠῚ.. οἱ ἰτιι πηΐ-- 

Πα ΓΟΥΤΙ ΠῚ Ὀἰβοῖπιπη. Π6 ΠῚ 1 [5 ᾿ρ 515.» τη] 128 α1{- 

[ϑγθητἴδ5, ῬΥῸ σϑπϑυῖβ πα! ταΐθ ἀἰνῖβϑ βιιπηξ, (αῖ- 

Ῥὴ5 δὲ νοσαθιυα ργοργῖα δῆς. οἱ Αἰ ηΐὰἃ εϊ5 - 

ογεία., δὲ τηὰρῃϊτι 0. ΤΠ ΠῚ ΒΡΟΓΊΙΠΙ Εἰἰβραν.,. δὲ 

ἀἴνογθα ἱπίθυ 56 5ρεοῖθ βθραγαηίαν, Οὐι5. ᾿σ] τ} 

ΓΥ̓ΠΠΟΙΊΙΠῚ ΘΡΘου] [ΟΣ ἰδ ΠΙΟΤΙΙΠῚ ,. ΠΟΡΪ5. Ροτουῖε 
ἜΧρ σατο ἀἰδια πε ϊα πη 5, {ἀπ πιὰ Δ 605 ὅ ἀβϑθυτιηξ 

ΘΟΠΒΡΘΟ 5 Ρ᾽βοῖτ ΠΏ ΠΊΔΧΊΠη15 ΒΤ ΘΘΊ 115 ΠΟῚ 50] 11} 

ΘΘΠΙΙΒ » 561 ΘΕ]. Π| ΠΙΙΠΙΘΙῚΙΠῚ ῬΟ556 5|5:Π Δ} ὃ Ο15 

ἁὐιΐθτη ΠΟΡῚ5. Θογιπὶ ἈΡΕ οι πι.. «ΖΕ 1π ΕΠ ΟΡ ιι5 

Πα τα πίθϑ, δὲ 1π ΤΠ. Π5 αἸ γΘΡΒΟΥ 5 56 ΠΟϑοθῃἴθ5, 

ποιταπν 5 ΠΟ νά] 1 Ε ραϊείαοθυθ δἰπσα]ο- 

ται] 9 ΑἸΙῸ5. ΘΠ ΠῚ Ρἴδοθθ Πουϑυιιπξ ἢ] {|| 1Π ΠΠΔΓῸ 
Ῥίδοαπειν “ Τα Ἰαοαπι,, δὲ 4|105. 41 Ρείαστιβ νὶ- 

τπὰπίι ΠΕ σγρειην. ΑἸ1Ὸ5 δεϊδηη 5οῖτπῈ ᾿Π51Δ}Ὶ}}} 
᾿ποοϊδο : δἱ ἀ]105 ΔΙ αι Γ 511 Ρ᾽βοατον 5. 56 ΘΠ] Π65 
τὰ πὴ ἴθ πι165., 418 Π| ΠῚΔ] ΟΥ̓ Ὸ5. 5116 Ὁ ΡΥ ]ηὰ Ργτο- 

φορῖῖο 5 δὲ ᾿πο [0115 ὙἹρ5 114 ργοάιχιξ. Μασ 

δεῖ 1{Π15 ννθ παι ἀἸν ουϑὶ ἔαβ, ΠΙ πιὰ ΘΕᾺ ΠῚ 1Π ΟἸ}115- 

41π|6 β6 ΠοΡΪ5 5:10 βίο 6 ἀἸβουθεῖο. ΔΓΜ] ῥΊβοίπι πὴ 

ποη ἱποιθαπὶ 51:15 ΟΥἹβ.. δίοαξ ἀν 65. Π6Ὸ μι 05 

οἀἸΠοαπί, πϑο οἴαπὶ ἰᾺ ΠΟΓΘ ΡΙΌΡΙΟ5. Παΐοϑ Θητι- 

ἀὐὐπητ: 56 δήτιὰ 5050] ρ 6 5 ον τη, ἴδοι ἀπὶπλα], 

πιὰ ποΙπ6 ἴῃ 51Π51}15 σΘ ΠΥ τι5. ἹπηΠ) 8} }}15. ἃ 

ποβίον παζαπίζιση οπὶ ἀπά εοσπίιῖο. Οὐιτα Ἰοοῖϊοπος 

ζα]σα φυϊάεπι σαπξ ΟΠΙΠ6Β : 566] οχ εἷς ἴαππδη 14 σαρὶ- 

παὰς. Θπο] ατηθ πὶ, αἰ [ΟἾ]6 1π|6]]Πσάταιβ. Ἰοσοπάιπι 

6556, παίαπίζαπι οἰπὶ ἀπα οοσϑπαῖϊο. ἅταςε, τῶν νη- 

χτῶν πρὸς τὸ ὕδωρ συγγένειαν. 

«ἘΔπ αἰιμα οαιαϊί οπογιπε. ΤΑθτῖ γθίουο5 εατιῖ- 

ϑεπουάπε. δ 

ἃ ΤΑΡγὶ νοΐοτοϑ εος ἀϑδεγαπί. ΑἸ Ζπαπίο μοί οατε 

ποιίιῖα σεν εϊϊιεν. Ἀπιτιχυῖ ΠΡεῚ πούίίαηι. 

« (ο1}». Ξεοιιη ἦι 7πάϊειιπι. 



950 ΛΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΠΌΝ 8. ΒΑΒΙῚΙ ΜΛΟΝΙ, 

Αἰίαπι παῖπγδην ᾿ΠΟΟῊ θά τ|6 ῬΥΟσοπΐθϑ, ἃς πὸη Δ ΑΙ [Π0}]}15 δὲ 11, ῬΡΌΡΊΟυ ρου πηθη ἴα ἐδϑία Γι ηι. 
οοας τα] ΟΥἹ1 ΠῚ ΓΘΡ ΘΒ Γ ΠῚ. ν 6] ἁΠΠτπιη} ἢ τη 16 - 

5ΓΔΥΈΠΠῚ 506 ΠῚ, ἈΦ] ΟΡ Πὰ ΘΟΥΤαρΡ11 Δ ΠΉΙΧΈΤΙΟ. 

ΝΊΜΠ]υι5. ῬἸβο 1}, ΘΧ ραν 6 ἀἰπη! ϊα., ἀθ πα θιι5 οϑὲ 

ἈΥΤΉΔΓΠ5.. δος ον 5 ν᾽ θπηιι5. 6556 δὲ θονθ5, ΠΘῸ 

ΤΠ Πα (5411 ΠῚ ῬΊΒΟΙ ἢ ῬΓΦΟΙΘΙ ΒΟΆΓΊΠΠῚ 5. τιῦ 

«αϊάδηι ἐν ἀουιηῖ. Ομ ΠΟΙ νΘ᾽Ὸ ΡΊ50 65. οι {15-- 

ϑ1π|ἃ (ἰθπτ1π|1} ἃ οῖΘ. σΟπ δ μϑΆ ἢ ΠΣ: αἰ ΠΟ Θϑοὰ 

ἀππεῖτι5. οὐ ϑυ]αοῖα αἀΠ[Πιουθῖ, υι85 Πἰβὶ ἀἰβοογρία 
σοἰθυῖῖθυ ποιὸ να θυθίι.. ἴδοι!θ ᾿πηηλείαῖα. , 

ΒραγσοΡθίτ" ἃ ΠΕΟΙΠῖ5. 

ὅς. ὙΊἹοτι5 νΘΡῸ ἅ}1π|5 1115 5θ οι Π τ σΘΠτ|5 ρίας 

{π|5 δ. ΝᾺ ΠῚ ΘΟΥ ΠΠπ10 ἁἰ α ἢ τ : ΠΟΙ Π11}}1 ΘυΡῚ5 

ἥτι ΠΑΒΟΙΙΠ 11) 1Π ἀπ᾿... ΘΟ ΓΘΠΕΙ 51ΠῈ.. Ῥ] ΡΠ ΠῚ] 

ἀαιΈθηι ἀθν ον 0 Π6 5 ΕἸ ΠΕ} ἀ] ΓΘ Ρ ΠΔ, ΒΘ ΗΠ ΡΟΓΠΤΙ6 

41| πλΐ πον 651 ἃρι 605.) ΠΙΔ]ΟΥῚ ΠῚ οἰΡιι5. ΕἸ 5] 

«πᾶπ0 σΟΠ Πρ Θυ Ὁ Θιι 1 {11 ΤΠ ΠΟΡΘ ΠῚ ΘΘρΡοΓα 

τποῦϑιι να] 15. ἃ βιι ΠΣ π΄ ἀπ τ ΟΡ 116 ἃ]-- 

ΜΠ ΡΟΒΓΘΡΊΟΥῚ5. 1Π]1ΟΙ παν. ΟἸιαϑὶ νΘΓῸ ποὺς. ΠΟμλΐ- 

πθ5 ἁἰπιὰ αι ἀραμηῖι5, ἀτππὶ πο 5 ἢ ροϊοπεα 

Ῥυθιμητι5. ΔὰῸ 4 ἀἰδίαε ἃ Ρἴδοθ ἢΠ1ὸ πον ἰσϑί το, 

νἱν 41] αἰν Πανῖιηὶ ἀπι ΟΡ ΠΑ Πα ἴιι5., σα ρος ἱπὸ- 

Ῥ65 ᾿ποΧρ  θεῖβ ἢ] α τ 1]}15 ΡΟ ΡΥ ΤΡ ΔΟΙ [15 ἀθ5ου- 

Ἰνὰὶ Ὁ ΑἸτον δα βϑτα πιὰ πη ραι ρου 5. νἱ ϑα ] αἰαὶ 

γϑίθηταθ αι. της ἴὰι ΠΙΪΠἰβ.. ἂς ΤΟΥΓΟΣΊ τι5. εἰν- 

Ομ ν Θη τιπὴ τὰ] [ΘΟΙδτϊ ῬΑ ΟΠ ΡΟΥΘ ΠΘῊῚ. 

ἀἴάιιθ ἴα 1] 1510. 1} 5110} ΘΧΘΓ ΕΒΓ, ΘΕ Τα ρΓΟΓῸ 

γαρδοῖον. αν ᾿στταν πὸ ἴὸ ἰάθη {{| ρἴδοθβ ὄν θη- 
ἴπι5 Θχοῖρίαι., “ 14 δδι Παμπῖϊ5, ἀπὲ τοῖο, γῈ] ἐὸ- 

Ρ ΐπιι5. ΝΠ 05 ΖΙΟΖΙΘ. ΠΘΟΘ556. δϑῖ, Ποίαης ας 

(ΔΟΙ που ιῖ5. ἐπα Πα Ὸ5. 5 ρ Θὰ. ΒΡ] οἶα. πῸη 
νἱταγο. Ῥυωῖοῦδα ἐπ] 6} }Π 115. ἴα πὶ ἀηἰτη δ] 115 

5. 6556 «0105 οἱ ᾿π5᾽ 1ὰ5 ΘΧ θυ τ5.. πὰ ]ο τὸ ΘᾺ }}]} 

ἀουιιηι [αι θ5. οΠπσϑνο. Ἐδυιιη: ἢ Πα] 116 ΠΟΓ- 

Οἰπαι ΟΒ ΕΓ Θδ8 ΟΠ ΘΠ ΘΟΠ ΟΝ ΙΒΟΘυΘ: οἰ} 115 σα ρτο 

4. (0]}. βοοιηᾶιις πεαγεῖξδϑξαγαιτ ορδοίεηι. ΑΠΖαση- 

ἴο Ῥοβὲ δ αἱώεπεις οὲ Ῥονὸς. ΤΑΡΥῚ νόίοτος αὐ ἴῃ 

οοπἴοχτα. δι ᾽η 6 Θα1ὶ ρηωζο)" σοατεσισι. (91}. ρν]- 

πλτ5 ῬΓΙ πὰ τπᾶπιι ργΩΡίο)" σοάχιισε τ {τ ΒΟΥΊρΓ τὰ 

δαμὴ ορχμα 511, ποῖ ἀθαογαῖ ΘΟΥ ΕΠ ΡΙ ἃν ἱπη ροτΊ το 

Ἰρναυῖο, 41 ἱπορῖθ. βου 51} ὁσοαιίωη, Οσος, εἰ μνὴ 

τὸν σχάρον. Ηος ἴρϑο ἴπ Ιοοὸ δῖ55, ἄτιο ψμίαπε ρμ»οε- 

«ἰεγιιεῖ. 

»(910. βθοιπάιις. ρὲ} ροϊοπτίαπι. Ἠασά Ἰοῖρο ΟΠ 

αἰϊιον" σι οταπίϊαπι. Αὐιτιχυὶ ΠΠΡυὶ αἰιε)" σεδοιανίίαηι. 

ὁ ἘΔῚΕ ἑάεπι Ἰιαάπιις. Ν᾽ οἴοτος ἀπὸ ΠΡτὶ ἐὰ δοί, ἠια- 

τις. 

ἃ Ἐ4Ὶμ γεγεπε παπιφηθ σαπογιπι σον οίμτισ . κοῦ 

νὸχ οαπογῖπι ἴῃ ἀποθιι5. Νῖ55. ἄδοκι. (πὶ απΐοπι Επι-- 

ται τι δὉ ἴὸ οὐ πα τὸ βυρον ας οἵ Ῥαι]ο Ροβί νο- 

ἐς οογοῖπὶ ἀταταν, Ρυξαπ τι5 δὲ Πα) ιῖσσο ΠΙθ τι οον- 

ἀπ} τι5. τη] π᾿ ΠΘ ΠῚ Θὰ 5. 6]11ι5 παῖτνα οοπβθ- 
Ῥ5ϊτ, απ διϊδηι ἐθσέϊοογία που πα τιν. Ενσο αυΐα 

51π| οοποᾶνα , [Δ 0116. οβίνοο ἱπίθυ ον 5. ΡΆΓΙΘ5 

σοι θΠ]οαΐα ἀδἰθπάιϊιι, δὲ ὁ}} πος ἰνρῖτα ἢξ ἱπηριι- 

ΒΠΔΠ 5 ἀσσγοϑϑῖο. Οὐ τη] τὰν οὐσο δάνογϑα - 
Υἶτι5 ἢ Θά πο ν᾽ θυ! ἴῃ ἈΡΥΪοΙβ ΙΟοἷ5. Οϑ γα 56 

ΠΡ του" 511}} 5016 “ ρα πάθηίθηι,, πΐ Πτι[Π1ΠΔ ΤΟ ΠΘῚ5 

ΘΑ] σα] πὴ δὲ ἰδ θυ ἀρΡΟΠΙ , οὐ τι5 ΟΡ]θοῖι πὸ- 

αιιθαῖ δια ἰθοπηθηἴα σοποΙ 6.6. αἴσῃ τὰ απο 4 

ΘΠ θΡ νΊρ αἴθ ΠῸῚ νἉ] θυ αΓ , ἀϑέι ΡΟ ἱπ|ρ6-- 

ἴλαγο. Προ ᾿σιταν Θ5ῖ τη 11 ΘΟΥ ΠῚ, Τα θ5 ΠΘο 

ΡΟ, ΠΘὸ νῸΧ {|ἃ σα ρρθάϊεαι. 564 Θσὸ [6 οι ρῖο 
Ἰπιονατῖν ἃ πη Δ ΟΠ] ΠΑ ΠῚ ΘΠ τὰ ΟΘΡΟΪΠΙ ΟΠ ΘΠ] 111} 

ἈΡ5Ε που 6 ἃ 9 ΟΠ 115. ῬΓΟΧΙΠοσιιη]. ΤᾺ]15. οϑὲ 

ΘΙ. 41] 5! 010 ἀπίπιο ρου οῖ ἀα ὦ [ραῖγθη : 

γ6] ριορὶ παιονιπη ποπὰ ἀθναβίαι, ν6] {α] ἃ116-ἰ 

ἶσα] ΠΝ ΓΑΕ] υ115 Ὁ] θοΐατιιν". ΟΠ ρΥΌΡΙΟ ἠθϑῖπὸ 
νἹΓΠΡ ΡΟΝ Θρ] ΑΓ] ς ῬΔΙ ΡΥ ὰ5. ΘΠ]ΠῚ οἴιπὶ ψου]- 

ἴαῖο ππαχ ] }}5. ΟΡ 115 ἃ δα ρίθπῖθ ργοο[θρταν. 1τὰ- 

46 πο ρ τοΊθυῖθῸ ΘΑ] ἀἸτα θη [Γαι] 6 Π|] {τινὰ- 

οἰβάι ρου ΡΟ 5, {π οὐτπὶ ἃἰ᾿ αι ϑαχαπη ρονΡο- 

ΟἿἸδ5. ΟΥῚ ΠῚ] 115 ἀπ Ρ᾽ ΘΧ ται", 1ΠΠ1|5 55. ΘΟ]ΙΟΓΘΗΙ ν 

Πλ 1] ἘΠ τι ᾿Ἰβοθ5 ἢΠΠπι ᾿πιρυἀθηῖθβ ἀρ 51, νϑ]πξ 
ἃ ῬοινὰπΠι 5: ΠῚ ΡΠ 1ΟἸ ΓΟ Υ 586. {ΓΘ ἢ ἴο5. ἀἰθοιριππίι: 

[ΔΟΠ]Θι 51 οαρ ΟΠ ἢ. ΤΆ ]Πσ ΠῸ. ΡΡΟΙΠτ5. ΘΧ τ 
Ῥδηῖθβ. Τα 65 ϑπὶ 4] 5ιΠ} 01 {1}γ115 ΟΡ] ΠΘηἴ65 

55 Ι 6. ΤΠ ΘΠ [15 ναυθίατδ τητι Π ΕΠ; ΠΘῸ 1ΠΊΠΠῸ 

ΡΓΟΡοβίτο ρου πγαηῖθβ., ἅ]Π105 ἀτι6. ἃ]105 56 ἐ6- 

ΠΟ γα Π ἢ, ΡΙἸοἰ τὰ Δ οἰ ΠῚ Οαδ115... ΠΕ Χ ΙΔ ΠῚ 

σαὰπὰ ΠΡ  ἀἸποβὶς. ὀχουοθπίος., οἵ οὐ πῖπο τι οἱ- 

Τυβάιιθ πθη5 [πϑυϊτς τὰ ΡΡΟΡΥΙΟΝ ἀρίδηἴθ5 ΠΟ 65. 
Οἷιοβ. δείλην νἱΐανο αἰΠΠῚο1]6. οϑὲ, Ῥγορίθι παῖς 

ται τις 5. ἴῃ ϑἰπη]ατοπο ἰαῖθὲ οἴ ο!. Ηπ]ι5- 

πιρ αἱ Ομ  η65. Πρὸ 5 Γὰρίογο5. ΠΟ ΏΪΠῈ15 ΔρΡρΕ]Ϊὰ- 

τρία, ἴθ {πὸ ἸΟσου {γιθιι5. Πεῖ5 Ἰοοῖβ ΟΠ 

564] χερχῖνος : {πο ὁχ 60 ΘΟὨΠ πιὰ τὶ Ῥοΐοβε, {0 ἴγ5ο 

γοσοπὶ χαρχῖνος νόσὸ σαποχὶ το ἀιάογιῖ, οαππ πὸπ ἰοη-- 

δ. ἃν Ἰπῖτῖο Πρ γὶ δὰϊ 5ορ τ ταὶ ἱπτοτργοϊατοίαν ΠΠπ4 

ἄγοι... Εϊοπῖπι 51 Ομ θτ5 Β.51111, καὶ βάτραχοι χαὶ χα 

Ἰηὶς Ἰοοὶς. οοάοπι πιοάο Ἰοσῖββοῖ, οὰπὶ δοάοπη 4πυοαιια 

πιοῖο Τα! ουργοξαξαχιπι [αἶδδο ΡγΌΒΆΒΡΙ]ς ἄποο. ΕἸ ἴῃ 

(001}». ρῥυῖπαο ἀδογαῖ “ποις ὈΥΪπ πὶ ὙῸΧΣ σαπ ΥΩ : 

501. δὰ ἀοϊποορς ἀ]αἸτὰ ὁ5Ὁ ἃ ἈΠ]ο, 41 Θχ μη] 

νασαπι ον οου!ος παρ  θας. 

9 ἘΔ ρεπάεηίεπε. ΓΑΡΥῚ νοΐονοβ ραπαάεπίεηι. Δοχ 

δαὶ ποι υαίεαι. Οοάδχ πἀπιι5 ποσὶ σαἰεναί. Αι ἀπὸ 

ποι υαϊμεναῖ. 

ΓΕΘ αὐ γπαιμάδηι. ΤΑΡΥῚ νοίογοβ αὐ ἡ αίνεηε; οἱ 

ἴα οχϊσιιαι ατνσα, πρὸς τὸν ἀδελφόν. 

5. Ἐκ οἱ (1. ῥυΐπιιις {πι0 τισὶ υτάοπίαν ἔν ρόοξνα- 



ἘΠ ΒΤΑΤΗΙΛΑΛΝΑ ἹΝΤΕΒΡΙΕΤ ΑΤΙΌ ἨΒΧΑΕΝ. 118. ΥἹΠΙ.. 

νἶτ, ἐν Θβε ει 56 Θ᾽ ΠῚ 0] 1665 Οὐ 65 6556 Ππρθπίθ5. ΕἸμτθ Α ΙΆπηιι5. “ΒΟ ΠῈ ΠΑΡ ΠΙ Οὐδ πι5. ΘΟΠΟΘΒΘΙΙΠ 510] ἃ 
Ἰσίταιν δ] αϑηη 1 πηοντ γν ΘΓΆ ΓΘ, δὲ ϑθοῖατ 

Ῥοεῖτα. νϑυϊταΐθη]., δ᾽ που [ΓΘ ἢ... ἸΠΠΟΟΘΠ ΠῚ, 

«ιιοπίδηι Θὲ νροῦα γαῖα δῖ ; ρΡΟΡίου {πο ΘΔ ΠῚ 
Ομ πτι5. ν ΘΗ 5ΘΡ ΘΓ οοπαεπηηανῖ. Πιιβέτι5 

ΠΪΠ1] παροὺ οί σοε 10}0 : ργορίονοα 7)οπεῖ- 

τις " ἱπυϊιαὐϊέατο " [αοῖδε τἰπῖπις τπογὶς ἐπ ἄπο. 

Ξ7͵Ἴοο πιᾶαγὸ πιάσπιιπε οἱ δραςϊοϑιπ : {110 σόγρεπ- 

1δ5 “ιΟΓΙ πὶ γι 78 65 ΤΠ ΘΓ 5, απϊπιαῖϊία ριιίϊϊα, 

οἱ πιασηα. 5684 τἀ πη θη 6ϑῖ ἴῃ [115 βαρ] 6 ἢ 5 αιιορ ἃ 
δἰ πιοάθναία ἐἰβροβιτῖο. ΝΠ οὐσο ἴοίοβ. ΡἾβο 65 
ἀδθθηλιι5 ἀΓΡΊΙΘΙῸ : 561 ΘΠ ὯΠ| ΘΟγΐῸ5 “τι σ116 ἴατι- 
ἄλγεα ἀἴαιθ ἱπηϊτανὶ. Νάπη νἀ6 χιοποίο βἰπαιία 
'βθ ποιὰ ΓΘΡΊΟΠ65 510] ἀδποηΐ ἀδρυτζαΐαϑ ; πα}}{π|5- 
4116 ΔἸ τϑγῖτι5 ἤπο5 οοοιιραξ, 56 δεῖ5 αι σαι 56- 

αἼριι5 6δὲ σοπίθηξιϑ. ΕΓ Θον τ Πα]]}τι5 δἷ5 ἀσὺὶ πηδη- 
501 Πα  αοι!α "ἢ ἀδίοπάθπαα ἐἸβεγι θα, πες πλιι- 

ΡΟΡῚΙΠῚ Οἰ ΤΟΙ ΓΠΒΟΥΡΈΟΠΘ 5 σπᾶν, Π6Ὸ [ΘΓΠΊΪΠῸ5 

Ῥοϑιιτ Οὔβουνάπεος : 56 ομηΠ θι5. ΕΠ ἴῃ 

ΘΟΠΊΠΊΠΠ6 “ ΟΟ]]α ἃ δϑί. Ηΐο δἰθηϊηι 5 Πτι5 ΘΟ ΡΤ ΠῚ 

Ῥίβοίτιπι σθπτι5. Πα ΙΕ, Αἰ ον ἁἰππ. ἘΠ χαΐ ἵπ πος 

ἀθυπάδπε Ἰοθο,, πιΐπιι5. ΠΕ ΓΟΥ 15. Πα ΡΘητιν ἴῃ 

1115: πο) ιιοα ΔἸ Παυῖθοτι5. πη ΟΠ ἶτι πὶ 7015 ἀϑροῦ- 
ΤἼΠ5 5 ΡΑΓ ΘΠ 11", ἀπ} Πα νἸΟΡ ιΠῚ ̓π θυ ΡΟϑ 5 οἷ -- 

ΟἾθιι5 ἀροθαπέιν ἃ γα ηϑῖτι ; 56 ἰθχ παίιγο οἰη- 

8115 δὰ 11 θι" ΡΥ ΌΤΙ τι5115. οὐ πβπ6 ροϑίι]αϊ, 
«πιοε πϑοθβϑαντ πὴ 651 πη ρο πάθη ο, οἰποῖοβ οὈ- 

ΞΘΡ ΔΓΟΠΘ 5110 58 ΠΟΙΪΟΠΙ5. ἈΒΓΡΙ ΠΧ τ, 

ἡ. 864 ποϑ ἴα]65 ΠΟ 511 Π1115 : ΠᾺΠῚ ὁ οἵ Ὠ]Δ] ΟΣ ΠῚ 

ΠΟΒΓΡΟΓΡΊΠ {ΠΠ65 δι δοίου Θχ θα Ἰμητι5 : δὲ ὅϑα τις 
ἀρα ΠΟΘ ΘΠ. ΨἹΟΙΠΟΥΕΙΠῚ, δὲ ἀθηιο5. ἀοιηίθιις., 

Οἱ ἈΡΓΌΝ ΡῚ5 Δ [ΟΊ ΠΉ115: Θὲ ἈΠ πὰ {πιγὰ πλαε-- 

᾿ ΔΗ. 7, 15.-- 5 ῬΘα]π,. 67, 7. 

ῬΒΙ, ἐπ σἰπειιμαϊῖπε. ΠῚ ἄπο Δῖβ5, ἐπ σἰπεμαιίοπε, 

Βέπο. Τνεριίατ πη αταοο, ἐν τῷ προσχήματι. Μοχ (010. 
Βεοιη τι5 ϑεσίζηιθηῖς 56 σἰπιρίϊοε5. 

ἃ (9]}. βου] τπ5 βοΐ τιαγείπιθς πὶ ἄοπιο. 

» Ἐ4ΠῚ εσοεπαάεπεῖα, ΑἹ ποβίυιὶ τὲς. Δῖ55. «Ἰεξεη- 

ἀεπάα. ϑιαιιπη ΘᾺ 1 οἱοιιπιδοὶριίοπε. Αἰ ΟΟ]}, 56- 
δαπά 5 οἱ ομπιδορίζοηε. 

“ ἘΔ δοἠοοαία ει. ΓΛΌΥΪ γεΐεγος οοϊἝαία εςί. Ῥαι- 

1ὸ Ροβὲ (9}}. βθοιμμάιι5 σὲ τι μὶς οῳμαϊίεενς 

ἃ ΓῊΑΡΥῚ ἱπιριοθϑὶ σαγέις ἐγ απ ΤΥ δε πειιν" αἰἰτίογιιι. 

είς οάθχ ποβίον εἰ (]1}.ν, βθοιιη 5 σαἤίις ἐγ, απ5- 

δγεαίπειι" υἱοίπογιι. 

εὐ  δι5 Οοάοχ ποβίον δοίμγεξ πεαγὶγῖὶ σοῖς. ἘΔΊ εἰ 

(0}}». Ῥυΐπιιβ. σοΐεπέ πιαν πὶ σιρίιις. Οτεας. ΠΡγασῖοβ 

Ἰηβίσπιίον αἰγόσιθ ἰοὺ Ἰαρβος. {τ|556 : 564] ἕατπεη 1ά 

β6οιι5 εϑί. (ὑὰπὶ δπΐπι Ἰοσάμηιις ἴῃ Οσαοῖβ, οἶδε τὰ χήτη, 

ἀαθίξατί ποῖ μοΐοσε φαΐ Ἐπισι τ μῖιι5 χήτη υογίουι αὐ 
Υ οὐθιιπι, οερέιι5, ϑιαξιπι ργὸ σίζεειπε ἴθ (ΠΡ. βθοιιπο 

ιν 

παῖανα Ϊν Θυβουίτιη, 406] ᾿π ΘΧΊΓΘΠΗΪ5 Ρ6 ΔΙ 5ἱ- 

τὰ πὶ δϑὲ ῬΑΡ ΠΕ. οἷ} Πα}} ΡΠ τπ|5 πὶ ΘΟ ΒΡΘΟα 

ἴθυρᾷ πηοηϑίγαία : ΖΘ 416 ᾿π παν σα Ὀ}}6 ρ ΘΠ ἴτι5 
πα θ ιν. Νά πθο 4116 51, ψεὶ Ὠἰβίονϊα νοίε- 

γΘΠῖδ ΘΟΠΊΡΘΥ ΠῚ 658 : πΐροῖθ πο πῖπ6 ᾿π46 οοῃ- 

Πάεπίθ ἰγαπϑῖνθ. Τῃ πος ἸσΊταν ΙΟ6Ὸ τηθιηογα ἴα 

ῬΘΠΠυιᾶ5 {1ι86 51 η1 1Πϑ[αν ΠΟ ΠΕ 11ΠῚ ΘΟΙΠ ΠΊΟΓΔΠ 1) 

ΠΘΖΙ6 πα ᾽]γ115 ΔΙ Πα θι15., ΠΟΘ 116 1Π511}15 πη δϑίδπ- 
ἴ65. Τὰ βἴποι!α σοπθνα ἴπ 51 ΠΟΉΪ 115. 510] {15 

ἃ παῖτγα, ψϑίτς ἴπ ΓΕΘΊΟΠ 115. ΤΘΡΓΑΤΊΙΠῚ ἰΔΓΘΠῚ 

ΡΓΟΡΥαπὶ ΠΟ Ό ΘΓ σοσιιητιν. ΟΘΡΕ 58 Π6 ῬΙ5665 ; 

4αϑὶ σοπηηληὶ Ζυοάατη ἀθογεῖο οἰ νίιππι,, ἃ χ- 

τουίονα ἀϊγθοιῖῖ., Δ θΟν ΠῚ ῬΟΥΘΘΥΙΠΑΙΠΟΠΙ5. ἈΡΕῚ - 

Ρίαπε, ϑἰπηα!]ιι8 Ομα πο 5. [ΠῚ {πᾶπὶ δῖσπο ἄδίο 
δα Ιοποίπαια ἀἰἸδοθάτιπε. απ οἴμπ [δία πα! οο»- 
ῬΘΥῚΕ ΓΘΠΊΡι5. ὙἼΘΘΡΘ: 4}1Π1 ΘΧ Δ]10 δἴπτι, ΠΑ ΓΙΓῶα 
Ἰϑρῖθριιβ Θχ οἴ] ργο[δο]οποπὶ τοχ ἃ ρᾶγίθϑ ρ6-- 
Ἰασὶ βογθα] 15 ̓π!θηπηΐ. Οτιο5 ἴῃ γονθυίθπο οἴλπῃ 

ν᾽ θυ ῖ5 ἀθηβἰϑϑιπηὰ σ᾽] ΟΠ θυ Π0Π 6 σΟηβθυοβ: το γ- 

γθηῖθπὶ ψ]Ο ΘΠ ἰσϑί πηι Ρατα 015. οἰ ἤπθυθ., ΡῈ 
ΓΡ ορομε 5 ΠΠπππ|5... Δ] ΠηὰΓ6 ΘΟΠΙΠΙΘα Πίθ5. Ἐπὶ 

χίπαιμ). Οὐἷ5 Ἰσίτιι 605 Θχασίται ἢ Οὐδ ἱπηρ ΡΠ Ε5 

διοίονιταϑ ἢ Οὐδ δἀϊοϊὰ ργοροβιία., βιαταξιπι 115 

ΓΘΠριι5 ἀπ παι ΠΕΡ τ] 5ιιπὶ ἀπο 65 ΘΟυ πη" Ν ΟΠ ΠΘ 

νιἄος οὐ πα ΠΌΠ θη ἀν ᾽πᾶπι οἰποΐα σΟΠΊΡ] ΘΠ ΘΠ], 

δ μὸν Πδο διϊδπι ρᾶγνα ὅ αἰ ΠΠιϑὰπι} ΡΊ5Ο65 ἰβταν 

Ῥεὶ [θρῖθιι5 πὸ ΤΘρισπαπί, δἵ ΠΟΙΏΪΠ65 ΠΗ Πἰπι0 
ἀοοιυῖπαπι τοι ρῖ ΠΕ 58} πὰ} 6. ΝΟ 5ΡΟΡΠὰ5 μἷ- 

5065, {π||8 πητ{] βιιπ., δὲ ᾿Ργ  ΠΟΠΆθ1165, 5οά νϑ- 

Τοῦ ΡΟ τι5, πὸ οἱ 1115 δ ΠΡΡΆ ΠΟΠΑΘΙΠΟΥ εοϑεϊπιθ-- 

Υἶ5, ῬυοοΘρ ΟΠ] ιι5. οὐ θα τοΣ 5 ΟΡ βἰδίθηϑ. Ατιβοι!τα 

3 ῬρΆΪπ, 103, 9ὅ, 36. -“- ὁ Ῥγονυ. 33, 38. 

Ἰερίεαν ροσίδεπε. 

Γ Απεφαὶ ἄπο ΠΡνῚ μεν Ῥιοροπίίαι {{ίίιι5. ΑἸτα 5 

Ρεν Ῥυοροπίϊαε {ιέις. ἘΔιτ ας πὶ οφοπίοχξα, 5.115 

ταὶ γουϊσίμη1]6 ΠῚ, βου ρβῖβθα Επδξατμτπιπὰ μὲν Ργο- 

ρΡοπιίαες {ζει : 564 ἀπε Πρ γασῖοϑβ αὐιξ ἐΥΡοστάρ]ιος [ἴα 

σογγοχῖσβθ, αἰ 1π γα] σαι5 ἸΘσίπιι5, {01 ράυ]ο ἀπία 

Ἰερίταν !1Ἃοπεεὶ αἰΐοπε σοπϑθηΐος, ΒΟΥ ρ τη ΤΠ ΘΠ ἾΠΊ115 

ἴα ἀπόθι5 ΟοαἸοῖθιι5, “ἠοπιεγαίζοπο σοπξε ο5. 

8. ἘΔ ἀἐιδα. ΑἹ τιοβιυι ἔτοβ Μ55. εἰ μσαπι. ατω- 

66, χαὶ διὰ τῶν μικροτάτων διήκουσαν. 

μ᾿ Οὐάδχ ποβίον οἱ (010. Ῥυίπηιιβ ρουῖπάδ τ δαὶ 

ἐγγαἰἱοπανιίον ἐδοζίπιδῦῖς. ΑἸῖοσ ΟΡ. ἐσ γακίοπανι- 

ἐϊον" ἐασδεϊίονῖς : φιοα οὐρυδϑδιπι οδὲ ἀπ γουριιπὶ ὁ 

Οταοῖβ, ἀλογώτερος ἧς. ϑιαττη ἐ41| ἐπείζέαπί. ΑπΎ (οὶ 

ΤΠΡΥῚ ἐπεί. ΤΟ ὁπ ἄτιο 3155, ψαζενὶ αἱαϊογείιω" ὅδιι-- 

ἱπ4ς δἀπι ἀεπιοποδίαίίοποπι. Αἴ ΝΊ95. πιοποίγαζίο- 

ΠΕΣ, 



58 ἈΡΡΕΝΌΙΝ ΟΡΕΒΌΜ ὃ. ΒΑΘ ΜΛΟΝΙ. 

Οἴδοθβ, 48 ταηταμ ἀπο γοθθα ΠΟῚ ΘΠ ΓΠΙΠ 5, Δ, οὐ} ἀθρναναῦὶ, ποϑίγαμι νἱΐαπι μοι ἀοίτι5 Γαἴ5- 
ΠᾺΠῚ ΟΘΡΕΪ5 5 σΒΙ Π ΟΠ ΟΠ ]Π 115 [αγὶ ν᾽ ἀθπίιμ", αι 
ΡΙΟΡίθυ ᾿πηπηον τα θη σΘ που ἰ5. ἀοϑ᾽ ἀγα θΠ]6 ΠῚ 

ῬΘΙ ΟΡ ΠΔΠΟΠΘΠῚ 51} 16 σοσιιητπ). ΠῚ ποη τπιπ- 

{|| 51115. 56} ΠΟ Π Π 115: 56 Πα] ΘΠ: ᾿Θσθη} ΠΑ ΓΠ|86 

[ον τοι 115 Ποο ΘΠ 6 ΠῚ, δὲ {τι 5 πῈ ἀσοηάα ἐ6- 

ΠΟ Π51Π  ΠΊΘη}. ῬΘΙΘ Π11155 ᾿Π ΖΠ τ, δ ΒΟΡΙΠιΙΠῚ 
ῬοΙάσιιθ, ἀπ] οἷον δ ἢ Ἶ πὶ Θτθ θυ ἰ5 δ ΠΟΥ 115 Θϑὲ Ο]τι5 

41πᾶ 5 4ποη αι ΡΟ νὶ ΓΘ ΠῚ ΡΟΥΘ 50] ᾿᾽ θη ΘΟ ἢ] - 

ΠΟΥ τ|5.) ΠΟῚ [Οἴὰ5. ῬΘΏ 15. ΓΔ 115 ῬΟΙΆΠ65 οχ - 

ΠιατῚ ἀπτιὰ5. Νάῖ ἀπ] ΟΥ  τ15. ἃ 1115. ΘΙ ΠῚ πὰ -- 
τη ἀΠἰ πη} }1ὰ δ᾽ θοΐα πτπ ς ἀπ 6 ρΡΌΟα] ἃ ράσο 
γΘΠΪΘΠΙΟ5. ὈΙδοθ5. Ρ06 1) ἤΠιινῖο5. 5800 6. ΘΘΙΠΙΙΠ 11)" 
ἀϑορηάθγθ. Ργορίθυθα ροπ τι {|| 06 Π{{π|5 ΘΟ ρϑίμηξ, 

{8} 51η1|5 ἅ]105. {1π|ἃ ΠΠ 515 ΟΡ ΟΡ Πτ15 651 5, 
Δ4 δἀθπάδπι [ονθπ πη τι6 ρΡΟσΘηΪθ πη}. Οὐ] οἰι ΠῚ 

58{Π᾿ ]Ο πον ἀδϑι πα τὰ ρΘΙΘ ΟΡ ΠΕ: σα ΓΟ γα Γ 1 οἰ η- 

ΟἿ ϑἴπηα] γϑνθγειη ται" ἃ ργΟρΥΪα. Οὐῖοθ αὐιΐθιη γὰ-- 

[10 511, ἃ ἢ Το} 115. δι Ἰατητι5. Οἷα ππιμ 1] νἱ46- 

Ἰσθὲ θϑὲ Αγοίοι πη ρ 6] αστιβ.. Οἱ ἀθνοχιηὶ, οἵ ὁὉ 

Ἰιος δα ροβίτιμι νἱο]θη τα... σομη ποτ] ΟΠ αιι6 νθη-- 

ΤΟΥ ἢ : 01 ΓΟ ΡΘβ τ} 115. ΘΧΟΡ 5... 4]0 110 

Γὰ πο σοποιεπ. αὐθὸ τ ἀγοηὰ ᾿ΠΙουΙΟΥ πΟη- 

ΠΙᾺ ὨῚ δι πι 5 ΠΟ Π τι5. ηγἰδοθαίαν, Θ6 οἱ 

ΓΙ σ᾽ ἀτιηι Πἰ 115 651 ἢν ΘΠΔΔ}1 ΓΘ ΡΟΓῸ ; αὐ ροῖο ηλ1]- 

{ἰ5. ἃς Π]ΔΧΊΤη5. ΔΗ 115. ΓΘΡ] ἔμ η]. Οἷο. ΟἸΙΠῚ 

[ΘΡῚ ΠΣ εοϑιϊν 5. ΘΟ ΠΙΘΠ5.1)115... ΑἹ 5115 ἀ5}0 6 ῖ- 

ἴατο δι οο θη 15. ΠΥ ΟΡ (οι θυ... ἴῃ Δ] ἰογὰ 

Ἰ) ἃ Γ15 Ἰοσὰ, {τ|86 51 Π0 ΠΡ Πα ΠΟΥ, 56 ΘΟ  Ου τ Π1. 

ὅ. ΒρΘοῖαν προ Θ5Ὸ οἱ Δ ΠηϊΡαἴτ15 5ῖ1πῚ ΤΠ) οἱ 58-- 

Ρἰ θη απ, 41. ΡΠ ΟΠΆ 165. ἈΠ πὰ Πΐθ5, Ὁ ΓῸ- 

ν᾽. οὐδ δϑήτιθ 5 {π||15. Πα θη ταν ΘΙ ΌΡΥΪα", οἱ 

1π 16} Πσαῖπι υ1 510] 511 σοπν θη] η5. αἰ ανοι- 

51η1}. ΝῸ5 ᾿ἰβίταν ἢ Φυϊ ἀἸσομλιι5., 4] γα θη οιι- 

γ115 ΠΟ ῃ βία ϊ, ῬΡῸ ΠῚ} Ι551 Ο ΠῚ] 115 1πν ΓΔ], 50] ΣἸ ΤᾺ ΓΟ 
δυνά Πἰ, Ῥ βοΊτι5. ᾿Ργ ΠΟ Πα ΠῚ Π1π5. Ποϑίνα ποροῖία 

ἀἰβροποηῖοϑ ἢ Τ σοι 1ΠΠ15. ΘΕ] 1 50 |Ππ|1Π 511 βοῖθη-- 

τς [ρου τι}. ΝῸΒ διιΐθιη 1Π|14 6] 1}1ὰ16 Γαι} 5ω0- 

τς ἘΡίκ65. (Ὁ, 6 5ς 

ἃ ΠΙαΩ, παρὰ τῶν σιωπώντων, ἘπιβΕΠ1π5Ὲ. ἴτα Τναἴῖπὸ 

"ΟΠ ἀ161|, ἃ ἑαοίεἰς : 56 πα] πὶ. ὦ ἐαοογἰνιις, αὶ τις 

εἰς. Ττὰ ᾿να]οῖ (00}}». Ξδου 5, ζι απίθπι γαϊο οἱΐ 

αἰτοη{πι5 αἰ άπεις. 56 στον Ρὰν οι, ΠΡ ναυίιπι 

564 

ΠΟΠΠ11}1] πτιΐαθ86 (16 5πὸ ; 1] «ιοα ν οί, εὐ 71πὶ πο- 

τανὶ, Πα ]θιι5 Ἰοοἷ ΓΘ οῖββο, θά] ροβὲ (1. βοοιη- 

ἄι5 Πα]νοῖ ἴῃ Θοπίοχία, αὖ ἐπιὸ ζμσιεῖο οογιοϊ αἰτω" : κε 

ὁᾳ 4πα ΒΡ Ραΐ χορ] ατῖα ΒΟ π|Π} ΠΟΙ, 6586 : 

516. ἴαπηθπ, αὐ γυ]ραΐαπη ἸδοιἸοποπι ἴῃ πη αῖτιο ῥιτο- 
ἴογαι. 

» ΈΔΜΙΠ φιιίεὶ εἰζοίτηιις ἢ ΑἸ φαὶ ἄτιο ΠΠνὶ ψαΐω εἰΐοο- 

τις ἢ Βιαιπι ΘΠ μίδοίδιι ἐγ αιοπανιθιις. Ν᾿ οἴτς 

» 

51Π105.. 6. 1ΠΠη |[ὰ5 νο]ιριαἴθ5 Θχ ρθη ἰμλι5. ΡῚ5. 65 

Ἰδίταιν ΤΟΥ ΠΑ ]5 ̓π θυ ν 8 }1ἃ ΓΡΑΠβΟι 1 η1 5 τις μ05- 
5121 Ἰηνθηἶθ πο} τπ{}16 οϑὲ. Οὐϊὰ ταπηάθιι {πὶ 
αϊοιυινιιβ 65,5 Πα 6 5 ΘΟ ΡοΡοπίο πα {01 ἀοϑιἀϊαμν., 

4180. ΠΘ ΕΟ δ6. ΡυΪΠοῸ 05. οι} ΝΏΠ]5. Ἰσίταν. 6 
Ἰβπ ον 0 Π 6 οαπιδθίτ : Πα Γι }15. ΘΠΪ ΠῚ ΠΟΡΪ5. [Π-- 
διὰ 65: γα 0, γν6] ἴῃ ἀρροϊοπαηι Ὀοπουιη. [ἃ- 

ΕΠ} ΠΡ τα θη], ν 6] ἴπ ἀθο πὰ π]απὶ ποχϊουαπι [6- 
5ἰοΠθη}. Τα ]16. ΠῸΠ ΓΘΟΘ ἀπ. Δ]} ΘΧΘΙΙΡ] 5 ἃη]- 
ΠῚ] τι} ΠΑ ΓΙ ΠΟΙ ; ΠΟ απ Πμθθς ΠΟΡΪ5 ΘΧΘΙῚ - 

Ρ]ὰ ργοροβιιηλιι5 χα πα πα. ΑἸ ἶνὶ ΘρῸ 4πθηι- 

ἄδιὴ ἐο ΠΠττον δὶς Πα ὈΙ Γὰ του ι5 ΓΘΙ ΘΙ ΠΓΘΠῚ, Ζυιϊὰ Πλὰ- 

ΥἹ Εἰ ηλτι5. ἘΠ  Πτι5.,. ΟἸΙΠῚ 511 ν Π]551Π}115. ἃ ΞρΓΘΡΪ - 

115... 510 ᾿ποχ βθρ6. Παν]σ ΠΕ] 115. [ππτπι|γ88 56 ΓΘ ἢΪ-- 
ἴατ5. ἀπ ΠγΘΠΪ5. ΝᾺΠῚ ΟἸΠῚ ΡΒ ΘΠβους ἤδειι5 

᾿πη ΠΠΟΡῸ ψΘΠΓΟΥΤΠῚ; 51}} [ἀρ] 46 56 οο]]οσαΐ, {τιῸ 
νΘΠῸ: “ ΠΟΙ  ἀδηΐθ 5. ΠἾΧῸΙΒ. , ΤΠ ΑΘΘΑΓΟΠΘΙῚ 

θη ϑ 15 θυ ἴθ. ῬΑΓ ΓΙ 1|6. 56. ΓΔ ΠΕ ΒΡ ἀδρυῖ- 

ὨΪ ροπ θ᾽ 5! ρου ροϑῖίο : ἀπιημηο 0 ΠΟῊ 7δοίθι ιν 

ἃ Πιιοιιι5. ΘΟ οὐπ νου ηΐ 5 σηπηι Πα οὶ, 

βοῖππ! ἸΠῸΧ ὙΘΠΓΟΓΊΙΠῚ [ΓΘ Πλ ἔπη} ΘΟΠΟΙ Δ Πάτιπη. 

Ἐπ᾿ ὁθυῖθ πα} }0ι5 ἈΒΙΓΟΪΟΘ 5, ἅπ| ΟΠ] ἀδοῖι5. οὐίαι 

5᾽ ἀθυιιπι ΠΟ] 56 η5. 8 Υ 5 πἉ]ΠΠτατθπ], ἀοοιῖ Ἐο]})-- 

ΠῚΙΠῚ : 5641 τη }}5 [ΘΠ ροϑία τ] 16 ΠΟ ΠΉΪ Πι15. Πμ]ς 

4αοάιιθ ἁπίμηα!! Θχῖσιιο, Π]Δ ΠΟ 88. Βα ρΊΘΠΕ8 

5185 ΠΙΔΠΙ [518 ν Θϑυ σ᾽ βσπανῖι. Πα Π1Π1] ᾿ΠηρῸ -- 
ν᾽ άσι,, Π1Π}} ΡΥ δ θυ Ἰδϑιμ. 688 ἀρια Πδιιπι : 

οποία ΘΠΪΠῚ ΒρΘου]α τα ΟΟΙΠ 15. 1116 ἸΠΒΟΡΙπι5.5 οἱ 

ΟἸΔΠΙ115. Ρ ασϑῖῸ. Θ5Γ 5 γΘΠΊ Θὰ 5} 115 ΡΟΡΓΆΠ5. 

Οὐ 5ἱ ἘΒΙ Πιιη} 5118. νἸβι  Π]0 5. ΠΟῚ ΤΟΙ 
ὀχουίθηι : ἴ6.. πὰ] 116. ὁ ΠΟΠ]Ο ΠῸΠ Τοβρίοϊθὶ ἢ 

"7 ρὶ, αἰ ριιο υὐξίτας σοηγ σὸς. Οτος οἰβὶ ἔθυ νὰ -- 

σαιηὶ ᾿πιθυ]θοῖα ῬΥΟΠ ΙΧ ̓[ὰ5 ἀἸ5] απ σογ νῸ5 Δ4 ἴδηις 
Ρι5. (Ὁνίθ νἀ ) ταν, Παταγορ ἴθ [Θά τι5.. οἵ 

Ῥδπθ Ἰο ΠΟ Π]5. Ππσατη. 511 νο 5. πα ἰδογοῖα. ο0η- 

7πποιῖῖο. ὙΊρθινα ΟἸμΠῚ 511 58θν 5518 ΒΘ. ΘΠ ΓΠΠ]Ὲ . 

ΡΘΥΘΙΣ δ ΘΟΠΠ ΡΟ ΠῚ Πλιι 8 Π86, 510 Π|541|6 δ᾽ σπὶ-- 

Οὐοαοχ ποβίου οὰπῃ (00]}». Ξβοοπᾶο ρίδοίδψεις ἐγ αἰζοτια- 

δέδια  Φαο γουῖτι5 τη ] πβίιιο ΛΠ Γσαπαιισ, 9} Ππἢ 

Β451111, τῶν ἰχθύων ἀλογώτερεν. Νο τὰ τη α]ῖο Ρροβὶ Μ85. 

ἄπο τνεμζιὶ δεδοιϊ. 

ὁ ἘΜ 1 οἵ Οο]}. Ῥυίπηιβ υϑἧμΐ αποιον ἀδπίε. Α1- 

ἴον (ΟἹὈ. 

ἀπολιονα δεϊεπίε. (Λαατιπι ᾿δοι᾿οθ τ {πιὸ ἈΡΤΊΟΥ 511 

σϑῖμε ἀποΐονεο επί. Οοάοχ ποβίον ὐδἰμέ 

τα ρίσιο Ἰάοπθα, ἀἴσου πὰ {π60 

τά ΘΟΥΤρ 85. οθ56 σἰἀοαπίιν : Π]Ππ ἕαπηοη ΒαΒΙΠ]Πὶ, 

: ΟἿΠῚ ΟΠΠΠ6Β οχ 

“" ΦΥῊΝ ἂν , ΧΕ Τ᾿ ἘΣ ΤΣ - νἦ. ὥσπερ ἐπ᾽ ἀγκύρας βεθαίας, ἄτιπιὶ ]650., 5ιιβρίοου βου]- 

Ῥϑῖββο Ἐπιβι αι] πιῆ, αὐδὐμε αγιοΐιονα οἰ αλιίδ, 510 αὐ σύ ηΣ 

άοπι οἱ {πὰ} «ποι σἑα εὶς, 



ΕΥὐΒΤΑΤΗΙΑΝΑ ἹΝΤΕΚΡΆΕΎΤΑΤΙΟ ἨΒΧΑΕΜΝ. 118. ΥἹΙΙ. 

Πποαπ5. 56 γϑηΐθ56., ριονοσαΐ θαμὰ ἐδ ρυο πο ἃ παίινα 51] 1Ο1 9 τὰ ΘᾺ ΠῚ “Δ ΠῚ ΓΟυΘ5. ΠΟ ΠΟΡΘΙΘ ᾽ ) ᾽ " δ' 
ΠΠΔΡῚ5.» δ(Ϊ σΟΠΒΟΡ τη} Πα Γ14}6 θ᾽ 6.6, {{π|85 

ἴΟΧ ΟΡ ϑάϊθπϑ σορυϊαίιν οἱ. Οὐϊα ἰσίεαν 1516 560» 

ΠΟ ἀδβιἀθναιῦ Οὐΐα ἸΙσθῈ οὐ Ἀ506} 51} νὶ ΘΕ. πιο- 
ΥἾθτι5. ΠΑ ΌΘα αν ἰπλ 115... ΠῸΠῸ ΓΔ ΠΊΘΠ ἘΙΧΟῸΥ [δΡ 6 

ΠΘΟΘϑϑανο ἄθ]νθὲ, Πα}}15 ΘΟ 5] ΟΠ Ἰ 115 ΘΟ ΠΡ Ο Δ ΠῚ 

56Π16] αἰ] 6 5 ἃ δου π θαι. Αἰ νϑιῸ ἀἸοῖ5. ΠΠππτὴ 

ΤΡ ΟΊ Π τη} 6556.5 ν6] οὐ [6] 6} ; 564 τηαυτιι5 658: 

ὙΙΠΟΙ ΘΠ ; 5641 ΟΠ] Ποίτι5. {Π0Ὶ δϑὲ ρὸν παῖς 

ΓΆΠΗῚ : «τιν Π|... Οἵ Ἰπη Ρ]ΔΟα  ]6ὴ ; 56 σΟΡΡΟΥΡῚ5 [π] 

Ῥᾶγϑ Βαβθῖμν ΡΡΘΕΟΒΙΟΓ. 

6, Αὐὐάϊα! δὲ μπᾶ ν τι|5 ΘΟΠ ΘΟ ἸΙΔ ΠῚ 510] 8 πη ΟηΪ- 

Εἰοηθη,. γ ρούα ῬΡΘβΕ [δ υτι τη. νἰν 115. ΘΥ ΟΠ Παρ 1α- 

115 σατιϑὰ ἡ ΘΓ ἢ 186 Σ ἴπὶ [δ  ταΐθν ἀπ᾿ Πηΐ, δὲ ἃ Πηὰ- 

δἰ ἀπο} πῸπ ἀθροπὶβ , Θοδοῖτ5. ΡῈ ον ΘΟη] 1ι-. 
511} ΕοΡΘ ἀπιΐθ γί ροιθρ ΠΟΙ Ϊ5. ΘΧΘΠΊΡ] ἢ }1ὰ5 
εἶδ Π ΓΘΡΘΡΙΘΠΊΔΙ5. 6558. ΘΟ ΘηΪΘη5; “ἴὰ πηαρὶϑ 
ἈαΔυΠ του πα τυ 85 ΓΔ οἷ ΘΟἾΠ1Ὸ νἼρδι 88 ΟἿ ΠῚ τητι- 
γ8ηἃ. Ἡδοοσποβοδηΐ ᾿σιτγ, 4] Δ]ΠΘΠ15. πη ]-- 

ΠΊΟΠἾ5 ἸΠ51 185 ρᾶγα πὶ, 4ιιΆ}1 [λΘσἴ85. ΘΟ ΠῚ ραγὰη- 

ται. Τα Ζι16 ππτιη Θϑὲ 56 ΠῚρ6 1" ΠΡΟ ΡΟΝ ἔπι Π}.,. 10 
Ῥοβϑδὶὲ Ἐοο οϑῖα [ἀν σα τὶ : δὲ ον ᾿οο. Πουῖον, τὶ 

σθϑϑθηΐ ἢ] ἀϊπο5. Παρ Ὶ ΠΌΘΟΥ ΠῚ ΠΑΡ Ὶ Π]5 ΘΧΘΙΠ 15.) 

ΘΓ ΓΘΡΡ 5 115. οαϑισαπάοο. ΗΟ ΠῚΘ. ΒΘΡΠΊΟΠΘΠῚ 

δαί, [ἃ ΠΊ γΘΒΡΘΡΠΠΙΙΠῚ [ΘΠ ΡΤΙ5., {πᾶ ἢ ΘΟ - 

Ρουθ σορὶς πη Πγηἶ 85. Νά. οἱ πγὰ [ὈΡΘπῚ ἀπὲ 
ἅ τρδοίατα! ἐδ θυΘΠλι5. ΔΕ ΠΙΟΘΥΘ.,. ΡΥ ΘΘΘΓΓΠῚ ΟἸΙΠῚ 

[Δ] οϑὶ δ᾽ ΠῚ δι ΠΟΥ 65.57. δἰ ρον ἢἰς 4185 ἴῃ τηὰ-- 
Υἱ παϑβοιιη ιν, πη! ΓΟ 6. αἰ ἢ ἰ55 1 "5.7, γ6] (6 

Ρ80 πηδᾶν, Φαοιηο 0 ἃπτιὰ 6115 σ ταν ἴῃ 5Ά] 6 Πη, 
ψγ6] φαοιηοάο [Δ 015. 116 ργ ΘΙ 5115... 411 σον Δ] ]ἔτις 

ΠΟΠΙΪΏΔ Γ᾽, Ποιὰ δὲ ἄτι Πα οί ἴῃ ροῖαμο,, 
Ῥοβίψιδμη γΕΓῸ ἴῃ ΔΘΥΘΠῚ {πϑυὶϊς πάρ δάπιοία., 

ἸΟΧ πμιι[αῖι" πη ἰαρί θη. Ὑ6] τη6. νἹ 1551 1Π|15 
ἈΠΙΙΠΔΉ Π11Π} ΟΒΕΓΘΪ5.. ΠῚ ΤΡ ΓΔ ΡΥ ΘΙ σ Αγ ΠῚ 

ἃ ἘΔΠῚ ἐπ αοζὶ. ΓΑΡΕῚ νοΐουοβ ἐγαοίζαϊῖ. 

»ΈΛΜΙΙ εἼζοζεγεί ἀχιο, Αἰ ἄπο Ν85, δὐζοίανιὶ αι. 

ς ἘΔΤ οεος πιαρπος ποι υαγὶϊς, ψιῖα ἀπενανὶς 

αἰϊὶς ρίδοίνιι5, ὰο Ἠ181] ἱπερίϊι5 ἀπη {πάτα σἱάϊ, ΝῚ- 
110 πο αι ῖογοβ διιπὶ Πρτὶ γοΐοσος (ΟἹ ον, (ο- 

4δχ ποϑβίον. βθοιπάα αυϊοπι τᾶπιι, 8561 ἀπεῖζια ἰὰ- 

τῆθη, 50 μα θοῖ, πο 6 7Ὸ “εῖα αὖ αἰϊὶς ρίδοίνιις ἐαϊ- 

δὶς εἴς, ἘκΊΝαο Ἰοοιῖο νἱ ον ροίοβι {]]ασάαπη ππθπ- 

ἄοβα Ζιοίτιο 6586 : 6650 [ἅπηοη ἈΠ ν 46 δὰ Τπάήϊοο. Ῥιι- 
ἴο ἰρσίταν γοσι]απι αὖ πος Ἰοοο ᾿46πὶ γὰ]ογο «ποῦ νοὸ- 

οὐ]ασι. μη, πὰς βεπίθητα : Μαρπηὶ ῥρΊβοθ8. ἀἸοιπίαν 
τη 5.η1 πῸΝ ῬΓδ ΟχΊραι 5 ΡΊ5ΟΙθι15, 566] {1061 5121} 5 5πη 1 

τποπίϊαπι ἜΧο Ἰβόσιιπι. ῬΑΓ ]Ο] πὶ αὐ 6 πὶ αὖ ΔΙ 4πὰπ- 

4ο βιιπηῖὶ στὸ ραγιϊοιϊα ῥ᾽, πο ]ββίπλιΠὶ δὲ ὙῈ} οχ 
Τμασα, οὐ]5 Πα οδὲ 18, 14 : δῖοο υοὐῖς, ἰδδοοπεῖε 

μῖδ }ειϑιἰγἐοαξιις ἐπ εἰ οπειιτν διατὶ αὖ ἐἰἴο, Ἰνοο δϑῖ, ρ᾽Ὲ8 

ΤΟΝ, 1. 

ῃ 

ἀεβιἀθυαπ, ρῸ. ΠΕττ5. δὲ ἀϑρογὰ5 οατῖθ5. θϑία ἴπ- 

ΟἸ δα ΠῚ ΘΟΠΟΠοΟ, ρα πρΟν Ηἰδολίον ἱπνοηῖας, {Ππ46 

ΔῸΡΟΒΔ ΠῚ ἰᾺ ΠᾺ ΠῚ ΤΆ} ΕΠ Πγ60 Πα τ ΠῈ ΘΠ Πδ5 ; ν 6] 

τἀπ6 6 ΡΝ Ρυ Γι ΘΟΠΟ Πα μλ] ἰδίγα πε ̓πηρθνατο-- 

ΜἼΡτι5.,. 418 Πουγιπὴ Οπηπΐπ μὴ ΡΟΣ ΕΠ Ἰ ΠΟ ΠῚ 9 

γΘητιβίαιθ ΡΡΟΡΥΙ ΘΟ] ου 15 οχϑροναῖ. ἢ Εἰ) ἰοίαπε 

αχι. Οὐϊὰ πὸπ πϑοθϑϑαυ αι [ἀοίτι πὶ δϑὲ ἢ δα 

«υϊὰ ποπ Ομ Εἰ πλιηι., νἰἴ ΠΟβί γα ΘΟ] τιπ 6ϑὲ 9 

ΦΈΟΓΙΙ ΠῚ. Ρ Δ. 5 ΠΉ] Π]5Γ60115. Π ΟΠ Π11Π) ΡΙΌΠΟΙΕ,, 4}1ἃ 

5101 φοπίθπ θ᾽ το πλϊ γα 115. νϑπϊοαὶ ογθα δ. 

ΝοππαΉ1 ἐθυν  1}1ὰ,. ατιο5. ΠΟΒΙΓΆΤη 50 ]]1οϑὲ ἀ651-- 

ἀϊδπι οοροθιθηῖ, ἤδοὶν Π)οῖις οείος 5 τη αϑηι05.. 

ΠΟῊ ΨΘΙῸ ατὰ ἃ}} 4115. ὈἸΒΟΙ] 115. ΘΧ σα ]5. Π)Δ 7115 

δδὲ, Ἰάοἶνοο πη παι} (ΠΟΙ ἔπ}, 566] τα Ἰπηπηὰ - 

ΠΙΐατδ ΠΊΘ ΠῚ ὈΓΟΥ ΠῚ 5 ΤΠ ΟΠ Π}115 σΟο πα πν ΘΧΟΟΪ- 

5155) 4064] Θ[]Δ ΠῚ 585}06 ῬΑ ΕΠ 6556. ἸΠ518, ΟἸΠΠῚ 

56 δά διιμηηηΔ5 τπ|ὰ5 [6 ηὶ παῖαίι ϑιϑι αι! 6υῖ!. Ηθο 

τὰτηθη ΠῸΠ ἴῃ ἢ ΓΟ Ρτ15. τιϑι [8 15... ΔῈ 1η Ιοοῖ5 πὰ- 

ῬΑ ΡΠ ιι5. αἰ ν ουβατι , 564 “ ἀπιϊτιτιπ ΟΠ τ} 

[Θγτπιι" ᾿ΠοΌ] "6. ΤᾺ ]05 Ἰσιταν δ ᾿ποι 6 πη τη} πὸ- 

ὈῚ5. ΕἸ Ο δηῚ ἃ 116 θυ ΓΟ Θὰ 6] ]τ|85. 51Π| [Ονπηὰ- 

ἴ65. ΟἸλπὴ νθῦῸ δι 16 115. {{|ὰ Πᾶν 65. ̓ ΠσΘη 65 ») 

511 {{|η16 165 ν ΘΙΟΡ τι 5, νΘπΙΟπ6 ΡΙΌΒΡΕΙῸ νο- 

᾿Παπίθ5 ἴῃ ροασο Ρ 5015 [6 Πιι1551}Π}115 1[ἃ γϑίαν αἱ, 

ἃ6 γϑηποϑῖς τῷ «Πα {1π|5 Θ ΠΟΙ Πεταν ᾿πη τη 0} }}65., γ6- 

Τὰ: «αν ιϑαπὴ. πππ αἴ νἀ οι ῖι5 1π ργο πάο : 

ΠΟΠΠΘ δὲ ρδὺ “Ποὺ πη] Π]Π}11Π) ΠῚ Π)ἃ] αἰ νΊπ 8 νἱν- 

{π|15. ἀΘΟΙρ᾽65. ἀοιπηθη πηι ἢ ΝΘ 116. ΘηΪ ΠῚ 50]1ι5 

οαπὶθ ἀπ χὶ τι5., ἀπ! θά] πα [ον] ο]οϑα εϑί ; 

5664 διΐαπι ραϑιϊπαοο ἀοι]οιι5, ᾿ 6 σου ἀθ πιποίς, 
Ἰδρτιβάτι6 τ} ἿΠῚ15.5. ῬΑΡῚ ΠΟΥ οανθηΐα"; ἰπ66- 

οἰ πα Ποῖ σου θ ]π6 ρου Π 40 ρου πἸοίθην. Οἵμ88 
οαπὶ ἰΐὰ δἰηϊ, τά 1} τ6 ρυον Ἰ ἀθπτα σΟΠΠἸτοΥ 5 

ΒΘΠΊΡΘΙ 6558 ῬΘΥνΙΘΊ]6 ΠῚ} : α4ιιαΐθη 5. [ἢ Θαμὴ [-- 

{11|ο. 

ἃ ἘΠΠῚ εἐ Μ55. απ εϊψειιγε ρογείισι : ΒΕ ποτὶ ἄπ το 
«αΐη ππθπάπιπι 51} ἩΡυαυϊοναπη, 4} Ρῦὸ “1 ε]αγειίοιπε 

ΒοΥΊρβοσιηῦ αγιέψιαιπι ανοο, τὸ ἀτλαντικόν. ϑιαιπι 

(910. βροιπ τς ἐμηιθπΐθς. ἈΠ ἐιο δ55, οἵ δα ζιὸς 

πιεπίε. 

ὁ ΤΡ τὶ ἱπηργοδϑὶ οὐ ἤοο μεν" πεϊπίπειν, Αἵ 55, ἄτι 

εἰ μὲν ἴιος πεϊπίπειπι. ΝΊΟχ 11 χίρίμ5. ΤΑΡΥΪ νϑίοτοϑ 

αἴξ. Τπ ἄταοο, ξιφίαι, 

ΓΈΜΙΠΙ εἰ (Ο]Ρ. Ῥυίπηιι5 δέ σον ἀεξιποίς. ΑἸτον 
(15. δὲ οϑνδς εἰθβιυιοίε, 564 ΠΡγαν!, {1 [150 εἰ 

ῬοΥϑι ϑίϑϑθηῦ 5ου ΠΟ πθιὴ ἢ 48 πόνο ΔἸ Ϊ 10 ΡΟ ἰβοίτιπι 

ξόποτο ᾿πϑτπὶ, ποάτπι ἰπ 5ΟΊ 00 «{{θ5]ογιιπί, Υ οἵα 

ποϑβίου οάοχ εἰ οεγίθ εἰεξιποίιθ, ἴνοο 6δὶ, δὲ εἴθ ζινι- 

οἵα πεἰίψιιο, Τιορίτιν. ἀρὰ ΒαβΊ]Ππιπι, καὶ ταύτης νε- 

κρᾶς. 

600 



900 

ἰδπ5, οσαποίαβ Βα θ᾽ πάρ ΠΟΧΪὰ5. ρϑϑίθο οιραβ. ἃ 

564 714π| 46 στιρσῖτθ ρο] σ᾽ ΓΘ Δ ἢ 65 ΓΘΥΘΥ ΔΤ 
δα τἴϑυγᾶ πη. Νὰ Πι ἃΠ1ὰ ΠΟ. ΘΧχ 8115 Θσοπγοπεϊα 

ΟΥ̓ΘΔ ἔπι 85 Πλ]Γᾶσι]α., σός φαϊάαπη ἤπιοῖτι5. ΓΘ ὈγῚ5 

ΔΙ θυ ἰσιιθ ᾿δοια ΠΟΠθτ1ι5. ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ 5 ΠΊΘΥΘΘΓΘ 
ΒΘΥΠΟΠΘΗ.. Εἰ“ ΞΔ Π6 ΠΠΪΓΆΟΙ , 51 ΠΟΠ 56Π51|5 

ὨΟΒΓΟΙ σα τΙ5 15 ̓Π ΘΠ ΠΟΥ θ115 ΟσΟπ ρα ἴι5. ἴῃ [ΘΓΓᾺ ΠῚ 

ἄδπιιο,, βίοι! ΤΟ Πὰ5 π᾿ ΠΠΔΤ6 Το[σῖας. Οὐα πη }- 

ΛΘ πὶ νἰ θῖν πλ]}ὶ «ἰἸβρυι ται 5. 56.165. ΠΟΘΙΓΘ 

πλλ} 5. ΤΊ ρ]Θχα ΠῊΙΓΔΟΙ] ΟΊ. ΤΉ] 115... ἃ 0 5110 
τη] οου τα5 ΟὈ] τα, δ᾽ π}}} 15 6556. Πᾶν ἸσΑ Π ΕΠ} ι15 
ἴῃ αἰἴο, “πὶ δα σου πη ̓ Θοῖι πὶ Οἰμ 511} ΠΉΪΠΙ ΤῊ 

αἰνισθπῖθϑ, ᾿σπόγδηξ “δ Πέιιπι 5ΡΔ ΠῚ γ ]Π βοαπο 

Ρογοσονῖπι. Οποά ἀπ ι16 ΠΟϑίΓῸ βου πιοπὶ ργονος- 
Πἶδ56 ῬΓΟΑΥ]Π}115,. 4] ἀτιπὶ ΡῸΓ οΓδαϊα 85 ἔΓὰ- 
τ ἴ65. ἰα{ἴπ|5 νάσσατο, Π.Π ΠΕ Πα ΠΠ 6 πὰ γ᾽ α[Ο Γι 

56Πϑιι ΠΟ ρϑιοῖρὶε. 564 φιαμη ἀπὶ δἰ σα ριτι5 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚῸΝ 

τ ΝΕ: δ. 0»: 

4 ἘΠῚΠ ψαΐα σαπὸ. ΤΑΡτὶ τοΐογος εἰ σάπθ. ἈΠ Φααπῖο 

Ῥοβὲ δ οἱ (1. ῥυῖπιιβ αὐ ςεγίμπε ἴοσιιπὶ πεῖηῖπιδ 

85. ΒΑΒΙΠΠῚ ΜΆΔΘΝΙ. 

ΔΘ ΙΘΠΗῚ σαὐἔπ5. ἀϑἐ ΠΕ ΠῚ, Ππουι 155] πα ητ16 σοΤ΄- 
αἾΠ 5. δουγιιη νἱάἀθαῖιν ἀμ πἰοονιιαι ΠΑΡΡΑΙΟ 
τα γα ὈΠπι πὶ ; τὰ πιθη ἢὶς πηι [ἀοϊτητιϑ ἀἸϑβογθη αὶ, 

564 6 ΠΕ 416 γοϑί τὰ [Ὁ ΠΟΥ 5 5 εππιγ]. Ν ΠΟ γε ῖῸ 
5ἴ πη} ΟΠΊΠ65 ΘΓ Ά 85. 5ῈΡΟΙ Πὶδ5 ατι8 ἀϊοῖα ϑπὶ 
ΓΘ ΕΥΔΠΉ15 : Θ 5 0] ΘΠ, ΘΠ ἔπι πὶ ΘΟΥ ΤΙ ΠῚ {1186 ΤΉ Πτ5 

ΘΧΡΙ ΠΟ  πλτ5... Ῥοϑια]θμλι5, [οϊαϊηιιθ. ΠῸ5. ἱπῖθι' 
᾿ρϑὰβ. δρυϊαβ. σϑιηϊ ἰδεῖ, {π|ὲ8 γῈ] μπᾶ π6 7 ψῈ] δά 

γεβρογὰπι ποβίοθι αἰίαξιιβ ΘΧΡΓΟΠΙΒΙΓ., ΘΟΓΕΠΊ 6 

ΠῚΘΠΊΟΙ Δ πὶ ΘΟ ΠΟΓΘ νΟ 5. ΘΠ] ἅτ ΘΕ ΠῚ ΒΟΠΊΠῚΟ 

ἀαϊδβοῖεῖς., δὲ ϑααν ταῖθηι {πᾶπὶ ᾿πτθυ ἴα. ροοο-- 

Ρίβεῖ5, ποοιῖβ Ζιι 116 ΓΠΠΝΪ ΠΑΡῸ ΤΘΠΊΡΟΙΘ : πὶ ἢΐα 
Ἰϊοθαὶ ν οθὶβ ἀΐοογο, ΓΕ 50 ἀογπεῖο δἰ ΘΟ Γ πεϑιέηι υἷ- 

εἰϊαξ, ταθάϊαπάο ἀϊθ ποοῖιιθ ἰεσθιι Πομμϊηϊ 5 

απ σ]ουία δὲ ποποῦ, παπο δὲ βθιηροῦ, δὲ ἴπ 585- 

οὐΪα βοοι]ογιμ. ΑΠΊΘΗ. 

αἰϊεῖβεπίος. ΑἸτον (010. αἰ σεγ ἔπεστι σι διιππ ταϊπαῖππς 

ἀμ βεπίες. ΓΑΒου πιοβῖου ποῖαι ΠῚ ἴῃ οοπίοχξι. 

ΤΡΕᾺ ΟΟΤΑΥ 5. 

τ. Εἰ αϊχὶε οι : Ἐ]ιοῖαϊ ἰόττα ἀππιατι 56- Ὁ 

οετιείπεηι σι πῖις  φιιαἀνμρθάος. οἵ δεγρεσιῖος. δὲ 

δεξιάς σϑοιπάπηι σοπιις. ΕἸ ξασίιη, δϑὶ εἴς. ν ὁ- 

ὨΪῚ ῬΥΘΟΘΡΙΟ Ῥαββίμη ρα ΘΠ 5., δὲ γδοθρὶς θυ τὰ 
Ῥτορνίαπι ἢ σα γβιιη. Π0]7 0551} αφιας 6] 1 ΕΓ τ ρ!ῖ- 

ἰΐὰὰ ἀαπὶπιαγιιπι οἱνασιτα : πἰος; Ἐ)ιοῖαξ ἕεττα 

απὶπιαπι υἷναπι. Ῥυιτα5Π6 ΘΓΞῸ δὲ δηϊπιαῖα {6} {π|5 

δὲ Ἰοοῖβ Ῥγε ΡΟ ταν νη] αις ΜΙ ηΙ ΟΠ εὶς, ἀπὶ-- 
τηδ]ὴ ἴδυγεθ ἀπε] ΝΟ ΟἸμΠΙ ΠΟ Ϊ5, {πα ἀϊχὶξ, 

εἼϊοῖαι, φαοὰ ἴπ ἰρβὰ οναΐ, δάιχῖς, Ξϑὰ Τ)εῖιϑ 
41 Ῥυφοθριϊοπθηι θά ϊτ., θεῖα πὶ νἰλ πα θ ἴθι Ὁ 
αἰριῖε δἀϊπιοοπάϊ. Νοάιιθ “ Θμϊπὰ οὐ ἁά ἰδβοῖ., 

αἰ που θα τὴ σον] Πα [δηϊ, δὲ Πἰσητι πὴ [γι πποβιι ἢ}. 

Ἰαΐθηβ ᾿πίνα 56 νἱ δ] ϊοθῖ, που θὰπὶ [δπὶ ἰδπίτπ 

ῬΙΡΟΛΑΠΕ,, Πθο ῬΑ] 5., τ Ἔβοῦοβ., ἃὰΐ ον ρΓο5- 

505, ἴῃ 51115 ἀρ βίγιισα σ᾽ ΠῚ 115, ἀἀ σα ρογπα ρροίτι- 

ΧΙ : 5θὰ βθυπιο αἰνίπιι5 παβοθηϊίιιη Ργοίδοϊο 

ΟΓΘαΙΟυ 6δι. (ἐγηνίτιθὶ ἰογτα, πῃ τὶ ΄ιοά Πα- 

- 

»ΈΝΜ:: εἰ Νῖ55. ργοργίμτε οτιγδισα. 581 ποῖ ἔπεϊ! α 

ἀδάποϊ ρΡοΐετο, αξ ογοίαπη Επικται Εϊιιπὶ ἴΐα ΒοΓΙρβῖδβο. 

ΜΠ πεϑοῖο φιοπηοο του ἰϑι πη!]ἶτ5 ἢτ, οατα ὃχ Βαξὶ- 

Ἰπαπὸ 1110, τὸν χύσιμον, Θἤξδοῖσβθ δὲ βου ρβῖββο δου, 

Βοος οξῖ, ογιαίμπε : ΠΡΥΆΤΊοΟ5 σ τὸ ᾿πϑο]θηϊα τοοὶς 46- 

δερῖίοβ, ὁχ σοσηείπε οἤδοῖσβα σε σίση. 

) 

Ῥεθαΐϊ, δάιποθιθ : 56 πὶ «πο πο Πα] θυδὲ ἀσ5π- 
ΠΠ]ΘΓΟῚ : Π6Ὸ 501}Π16θὲ ΟΡ ΘΓ ΠΟ ἢἶ5 οἱ ρυφ θη υἱγ- 
ταΐδηη. 51. εἴ πιοάο : Ε)ίοῖα! ατιΐπιαπι  πῸΠ ΘΠ 

4126 ῬΘσΟΠ 1 δγαΐ ἴῃ ἔθυγα., δϑά τι85 11 ἃ Π6Ὸ 

ΘΟἸ]αἴα 65: μὲν πιὰ πάδιιπι. ΤΙ Π46 1π ΘΟ Π ΓΆΤΊ ΠῚ 

ΔΙΑ ΠΙΟ ἢ 6ο 15 ΘΟΡ ΠΟ γϑυϊθητι5 σὲ, 51 ΘΠΪΠῚ ἃ ΠῚ ΠῚ] 

απ Πα  θδὲ ἔ6 115 δἀπυχὶε : Θχ απ Π}15 ᾿ρβὰ [δοία 
εϑῖ. δε δουῖπὶ αι δηι ἐδ θβεα ὉΠ} 15. ποῖὰ 511- 
ΒΙπά 6 εβὲ. ΤΠ τ βαπδ νἰ ἀθαπηιιβ.. ΟἿ ἈΖΊι85 {π|5585 
51 Π| ΤΘΡΙΠὰ νἰναυτΠ} ΔΠΙΠΊΔΓΙΙΠῚ ΡΓΟΔΈΟΟΙΟ . 

[6 ]}0|5. ἀπιτθ λ ἀπ πηαπ νἴνδη}. ΑὙΒΙΓΡΆΠη τ ΟῚ ΠΤ 
60 4ποά παΐανα παϊαηταπι ὅ Ἰπιρογ[θοΐδ πὶ 4ι0- 
ἀδηηπιοάο μαίατον Πα ΡΟ νἱΐαπι : ΟΡ πος αυΐα 

ΓΑ βϑίουο5 βιιπΐ 425. Νὰπι ἀθπίαιθ ἴαγά ἴον ἀπ- 
ἀἴτιιβ δϑῖ ἀπ᾽ πη ΠΕ θιι5 ᾽π ἀαπια ἀθσοη )ιι5., δὲ νἱ- 
5}0}5 ΠΕΡ ον . ἀϊροῖθ ΡῈ. ἀπ] δὰ Πι ΠΟΥΠπΘ πο. πος 

1Π11ὰ ἀριὰ δὸ5 “ πηδπιουῖα., ν 6] ορίπαῖῖο,, τοὶ 

ΘΠΪΠῸ οβδὲ ΡΡοχ πον. Τροίαγαϊ ΘυσῸ 56.110 

« ὸοχ επὲπι ἐκ ΠΡυὶς νεἰοσῖθις αἀ ἀϊτα οϑὲ. 

ἃ ἘΜ εἰ (1. Ῥυίπιις ρεγγξοίαπε, τοϊποΐαπε ατα- 
60. αἴζὰς τθηϊ πίε. (οάοχ ποξίον ρον δοία. ΑἸτον 

ΟΟ]». ἐπιρεγζεείαπι. Ονσς,, ἀτελεστέρας. 

5 ἘΔ πιοπιονζαἰϊς ορὶπαίϊο υεἰ αππζιο ργοαίπιο- 

γῆι. Νεῖυβ ποβίεσ οάεχ εἰ (ἹΡ. Ξεουπ τ. πεδ. 



ΕὔΠΒΤΑΤΗΙΑΝΑ ἹΝΤΕΚΡΆΠΤΑΤΙΟ ΠΕΧΑῈΜ.- 

αἰνίπιιβ : {ἴα νἱϊα σαν Πα} 18. ἁφαΔν ον πιοίο- 
γάτα ἀΠῖμΐ το ΠΟ η θιι5. ΝηΙ ἴῃ του  σΘη5 θ6- 

5115), 7τ185 ν᾽ τὰ πὴ ΡΟΥΘ ΘΟ ΠΟΥ Ὁ ΠῚ ΒΟΥ ΕΠ 26 δι, δηΪ- 
Τητι5 ΘΟΥΡΟΥ 5 οεἶπϑὲ ρυϊποϊραίιην. ΕΘ Π} 561-- 

5115 ΘΑΓῚΙΠ νΘΘΘΙΪΟΙ Θϑῖ, ΤΠ Δ] [δϑία τι ἈΠ] 1ὰ 

ΟἿΙΠῚ Ρ ΘΟ 5Θ ἢ Ε{π1Π} ΠΑΝ [Δ ΠῚ ΟἸΠ 1) σΟΥΔΠΐ 9 τ πὸ 

ΑἸ Θπἴθυ ΠἸ ΘΟ Δ ἢ} οἰ Οἀπππὶ ἐγ ΠΒΔΟΙΟΥΙΠῚ. 
{{π46 οοπδίἀθιαη τη δι ἢ {πο Ρἰδοίπιμη. ατιῖ- 
ἄἰδπὶ οουροτὰ ἀπ ππαΐα θ᾽. τιχῚς ἁσια : ΓΘΡΕΠὰ 
ΘΠΪΠῚ Δ Π) Δ. Ὲ1ΠῚ ν᾿ ἈΡπὶ ῬΡΟατιχΊῦ, τιῦ ΒοΡΊρι-- 

Τὰ 5: ση Ποῖ, ᾿π ΓΟΡ ΘΒ. Ί 115 ἀπιῖθ πὶ ἀΠΪ πὰ σοΟΓ- 

ῬῸ5 ΓΕΘΘΠΒ; ΘΘΠΘΡΆ ΣΙ Ρυδοερία δϑὲ, πίροῖθ ατιῶ 

Ρ᾽τι5. υἱνηοαρ. νἱνρ 15. ἀϑβ.ΠΠ]5Θ ΡΠ, ΤιιΔ Π] Πιἃ ΠῚ 

ἴρϑὰ Ζιοα6 ἔδυ βεσῖα 51ΠῈ ᾿ΡγΓ ΠΟ ΠΑ ΠΠ1ὰ., [ἀπ] Θ ἢ 

ἘΠΕ) ΠΟ π|6 ΘΟΥ τα Πλα] ἃ ρῸ. ΠαςιΡΆ] 6 πὶ νο-- 
ὉΘΠῚ 5106} ΔΗ] Πΐ ρασϑῖ9Π6 βἰ θη οας, Νάι οἱ 1α-- 

ἰΠΠ ΠῈ Θὲ ΤΠΟΘΙΌΓΘ ΠῚ, δὲ πο ἴα πη, δὲ βθραγαιο- 

ΠΘΠῚ 51ΠΟΓ1Π}., νΑΡΙΆΘΠΠ16. ΠΟ] Θϑια5 νοῦθ ἤθοϊα- 
γΔΠΓ, ΟἿ ΠῚ ἃ Πυανΐα ΠΟη ἢ 501 π1π| Πλιιἃ., 56 δε η 

᾿τημ τὰ πὶ δὲ ἱπάοοία., δὲ ἃ ΟΠ ΠΘΠῚ ν ϊο 50- 

οἰθιδίθη Ρ ΓΌΓϑιι5. μονα ΠΡ τ15 1Π|Ρ Δ Ια 111ἃ. "Π δοο- 

δπονῖΐ ὕῸ5 ρο 556 550 ηι διε ηι, δὲ αϑίπιι5 ρΓ56- 

ΡῈ “οπιϊτιὶ 51εἰ, 5015 νΘΓῸ ΠιΠΑΙΙ ΠῚ ΡΟ οο- 
ΒΠΟΒΟΘΙ Πιι πη ἴα θ᾽ θ᾽ Δ ἢ ἴ6 1. ΤΠ Γ6]]Π1 51: αϑ5]-- 
Πτι5 δὲ ΠΟμλΪΠἰ5. σΟηϑιιθία ἢ) ψΟΟΘΠῚ., ΠΟΥΪῚ Π[6 

{ποι 5θ ἷι5. Δι] ] αν ὶς., ̓ πτθυἀτπιπηι6. τιν ἢὲ 

ΔΘΊΓΑΓΟΥῚ ξιιο. 5. ΘΟ] ΘΡΓΆ ΘΙ, ἃ Δι] η πιπὶ ἴΓὰ 
ψ ΘΠ ΘΠΊΘ 61 ΔΟΙΙΓ5.. τ Π.Π]]11Π} οἱ Ροδ5ι: (6 [60- 

ΘΒ  θτι5 σΟΠΙ ρΡΑ ΓΑ]. (ἃ πη 6} 115. Πα 6 5Θ ρον ἰ6- 
ΠΔΘΘΏΙ ΤΠΘΙΠΟΥ ἃ ΠῚ Π] Δ] ΟΥ ΠῚ ; οἱ δ ᾿ΡδοιΠἴΔ ΠῚ 

Θγαν 5.7 δὲ ΡΘΙβονοΡΔΠ5. δϑί. ὈθηΪ 116 51. {πθυ 

ῬΘΓΟΙΙ55115,, αἴπι αἸδϑι αι] αῖο ἀο]0γ 6, οἴιηὶ ΓΘΡΘΡῚς 

ΟΡΡονγ πηι [ΘΠΊριι5., 1ΠΠαίδηι ῬΡΟΓΏτι5. ΓΘΡΟΠΙΣ 

κ Ἔδβαι. 1, ὅ. 

πιοῦῖα υεἷ ορὶπαίϊο υοἷ αϑηπίζίο 65ὲ ργοαίπιογ πὶ : 
4Ζιαοα ἐχρυοβϑισα ο8Ὁ ἐσ ατὐοὶβ 1115, μνήμη...» φαντα- 

σία.... ἐστίγνωσις. 

4. Απεχυὶ ἄπο ΠΠΡΥῚ οοποίαοναπάϊιπι ὁοὲ φιΐα, ταὶ-- 

πῖι5 Ταϊοπὶ υθοῖο, 566 ΟΡ 1] ροῖττ5 οΥ ] ροῖοϑι Ειϑία- 

τμῖι5 ἴτα Ἰοχαει5 ἔα]556. ΑἸΙψααπίο ροϑὲ 61 ἐρδα 

φιώηιο. Αὐυϊααὶ ἄπο ΠΡΥῚ ἔμσα ψμοσιιο, 

» απ πον δοίμπε πειείξα. ΓΑΌνὶ γθίοσοβ ἡσμΐα; οἱ ἰζα 

Ἰερὶ ὁρονίογο ἀρόγίο οδίοπατὶ Βαβι] απιιτη 14, ἄφωνα. 
Ῥαυΐο ροβῦ νϑίιι8 ποϑίον οάθχ οἱ ()9}}ν. βδοουπά τι ἐγι- 

ἐραοίζανιάϊα, Ὀδπο. ἘΠ οὲ (01}ν. Ῥαϊμπηιιβ ἐγ αοζανιϊία, 
ἴανῖίο ἅτναοο, ἀμεταχείριστα. ΘΙ ᾽π 6 πιο Ν55. μοίεο 

αἰἰϑπόδοθνα. 

ς Αἀάπαἃ ο5ὲ γοχ αἰίψιαπε οχ Π1Ργ]5. ἀπ ϊ4ιἶ5. Α11- 

4πδπίο ᾿ηῇγα ΟΟ1}». βοοιαπει5 σαγισὶς ἀμίθηε οοπρο- 

ἑαίιι5. 

ἃ Τὰ οαϊεῖ5. οἵ 1ῃ (011ν. ρυΐπιο σουτιρίο Ἰοσίταν απὸ 

᾿ 

901 

Δ ἱπ] ναι. 56 πὰιπο πμπ11ὰ (16 παν Π15 [56 }1π||5. 1ηἷ- 
ταῦαν. ΑἸ ρίξαν γα ΠΕ] ΠΟΤ Π65.5) {πὶ γ6- 

118. ΗΠ. 

σοΡ α ΟΠ Θὴι ἀτιτιπ αο5] ΟΠ 15 ἀσοθρίοθ,, ΡΓῸ νἱν- 
τπτ6 πα χίμηα αἰ ΓΘοα ἰβ.,. οὐπὶ ΘΠ Ππ|86 51 Π}1}165 πὰ }06-- 

Μη] , {πὰ π40 ΡΓΟρΡυΪ πὶ ὈΠ]6 πὴ, “ Τὰ ΠΠ πιὰ πὶ ἃ]}- 

4 πιπ| 501} {118 Π} ΟἾ ΠΟΙ 5ΟΡ Δ ΠῚ 5. τΙ5 6116 60 ΓΘ [1-- 

ποιῖβ πὶ ΘΟ ΠΠτι5.., “αΟτιβτι6 ΠΟΙ ΘΟΘΑΒΙΟΠΘΗΙ 5 
ϑ[Ππλτ05. ἀΟ]ΟΥ 5, νι Ἰση]ου πη ΡΔΥΨΊΠῺ ν 
[Ομλ 16. ππι ἐν τυ} 5 ι5ο [6 15. 1η Π αν" ]. 

2. Ἐπ ϊιοῖαὶ ἴεγσα ἀπίπιαπι υἱναπι. (ταν ἴονγὰ 

Ρτγοάμπιοϊε πὶ μηὰ πε νἴναμι ἢ ας ἀΠΠΓΘ θη τἴδηι ἀἸ5οὰ8 

ΔηΪΠη80 ΡΘΟΟΙ 5 ΠΟΠΙΪ Πἰϑάτιθ. ἘΠ Ραι]0 «αϊάθιη ἴῃ- 
[ευτι5 ΘΟσ ΠΟ5065 ἘΠ ΠΊΟ 0 ΔΠΙ Πηὰ 511 ΠΟ ΠῚ] Πἰ5 Π0Π- 

5[{{ππ|ἃ : ΠῚ ΠῸ ΨΘΡῸ ἃπ6}]1 46 ΔΠΙΠηἃ Πλι ΓΟ Τὴ, {τὰ 

3. Ῥαποίον πὶ ΔΗ] ΠΊ Δ] 11 ΒΘΟΙΠτιπὶ Ξ ΟΣ Ρ Δ, 

ΔΠΙΠηἃ 58 Παιι 5. Θδὲ ΡΥ ΌΡΥ 15. ΘΔ ΠσΙα15. τι θ σ6 - 
Ἰαῖτ5. ΟΠ ΘΙ 5016. 1Π ΘΓ ΠΘΠ], ΓΙῸ ἀπ 6 ΠῚ 601"- 

Τρία γΘα1 πὶ τθυγᾶπι. ΔΘ υΙΟ οὐθὸ τὰ ᾽ἀα 65. Δη]- 

ἢλὰ Πιπ]οῃ του η}. ΚΕ )ιοαι ἰόντα ατιίπιατι υἷνατπ. 

γιάθ. σοπϑθητιθη ται ὦ ΔηΪμη5. ἃ ΘΔ ΠΟΙ 6 ΠῚ, 
58 ΠΟΙ 5 ἃ ΘΔ ΠΘΠῚ, ΟΡ Π 5 ἃ(ἱ ΤΡ ΓΔ η]. ΠΟΙ. 15 

416 τ βο νη 5 ἰπδθο, γΘ αὶ τ ρθάδπαάο Ρ6. δα 6Π], 
ἰά 6ϑῖ, 46 ἴϑυγὰ δ συ ΘΠ}, ἃ ΘΆΡΠΘ ἴῃ 58 Π 5.1] ΠΘΠῚ 

ἃ 58 Π5.11Π6 [ἢ ΠῚ ΠΠΔ 1, Οἱ ᾿Πν ΘΠΪ65 “πὰ ΡΘΟΟΙΙΠῚ 
ἈΠΊΠηΙ5 ἰΘυγὰ θϑί. Νϑο δι ΟΡΙ ΠΟΥ ἈΠΕ (ΟΣ ΘῈ 

6556 511 0518 Π1185 ΘΟ ΡΟ ΓΆΠ15 ΠΠΟΥ τ πὴ : ΠΘΟ “ Θχϑρο- 
οἴανθ, τι ΟἹ ΠῚ ΘΟΡΡΟΙΘ (Ἰ5βοϊν δῖαν. ΕἸισο ράνγα-- 

ΤἸτατο5. ἀπ χίαθ ΡΠ] ΟΘΟΡ ΠΟΥ ΠῚ : 4111 856} 6} 6 ΠῸΠ 
ΘΙ ΘβοιιΠ, 5115 Θὰ ΠΙΙΠΊΓ 16 ΔΠΙΠῚΔ5 51 Π2]]6 1 16-- 
ΠΟΙ 5ρ6οῖθηι. Β᾽ Φα!ἀθ πὴ ρΡΟ ΓΘ αι" δ ἀπ} τητι-- 

ἸΙοιῸ5. 56. ιιοπα πῃ), ῥἾδοθβ, ἔλθ τι6. [Ἰι|556. 
Ἐρο διιίθιη δὶ ἔπθυιιηῦ Αἰ ππα πο Ρἴβοθθ, «αοὰ 

ΠΟΙ οΤδ δι ; ἴα 61} ἄτιπὶ δία 50} Ροπΐ, ᾿ρΡΡὰ-- 

3 16ν. 17, 11. 

πιὰ αὐ ξαπϑιίποπι, δαπϑιίς ἀε σανποτὴν δανῸ αὐ 

ἐδγγαπε : αἴ ὁπιοπάαΐο πὶ 1115 ἀποθιι5 Οὐ ἸοΙθιι5 50}1- 

Ῥίμπι ἱπυοπίμηιιβ,, απίπιςθ αὐ σαπβιίποπι εἴα. αἱ ἴῃ 

δοπίοχίι, ΒΑΘ Πἴπι5. ΒογΊρϑῖ!, ψυχῆς πρὸς αἷμα, αἵματος 

πρὸς σάρχα οἴο. Βοο ἴρ50 1π Ἰοθο δΠὶ πορείεπαο. ἴ1-- 

ῬΥῚ νοΐουοϑ γερεεϊαπαο, 

ὁ ΠΙΩ͂, πες ἐαϑρεοία)"δ τιῖ στε ΟΡ ΡΟ" 6 εἰϊδοοῖνα-- 

ἐμ", πίοι 58 15 1π {6 115. ὙΙἄοιαν οπηΐδϑα ἔιῖσθθ ἃ 11- 

Ῥγαγῖβ νοσι]α ποθ, πο δαϑρεοίαν τι οιιηι ΘΟΥΡΟΥΘ 

πιο αἰϊςοοίνατςιν, Οὐατιῖο ΟἹ ασῖτι5. Πθρο Ἰοσαπεαν ἀρὰ 

Βαβι! ταπι, οι} 5 Πῶο διιηῦ, μιὴ νόμιζε πρεσθυτέραν εἶναι 

τῆς τοῦ σώματος αὐτῶν ὑποστάσεως, μηδὲ ἐπιδιαμιένου-- 

σαν μετὰ τὴν τῆς σαρκὸς διάλυσιν, (ἀνε εαἰοίίπιες απῖ-: 

πιάπὶ οοπδεϊιιοτια ΘΟΡΡΟΥΣ ἰρδολιπι ὑθ ἐπ 5 10 ΤῈ} 

556, αἰ ἰρδαπι ροδὲ σανὶς εἰϊδδοἰμεζοτεπι ρογπια-- 

ΠΟΥ. 

00. 
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ΤΟ πΆ θ ΠΟ 65 ὈἸ5οῖ τι5 Πα ράπαιν. δ )7ιοίαι ἔοστα Δ πὸ ρϑάϊριι5 6556 ροϊδθϑί, α!ροῖθ αὶ ραβϑίμπι σοΠ- 

ἀπίηιαπι υἱναπι. Οὐᾶνο ᾿σίτιιν 551}. ΘΠ ΓΘ ΗΟ 

ΘΟ ΠΊΟΠΟ, 5110 }{0 ΠῸΠ ὈΥΘνὶ ἔθ ρῸΓ 6 ΘΟΠΕΙΟΙΙΘΡῚΠῚν 

σνΘο. πλΪ ΓΑ] ΠΟΠΠῚΠ105 ἀϑία ει, ΠΙΆ ΠῚ 118 1 
5[π|Π 05] 551Π105 ΔΠ ΠΟ 65. ΠΟ ΔΡΌΙΓΟΙ Οδιιθα5 

ἸσΠΟΥΑΓΘ 5116 61}; α]ρ06. 41| γϑϑρθοῖα παῖιαιθ 

161 56 ν᾽ οἰϑ51η}, ἃ ΠΟΘΙ ΠΟΥ ἃ ΠῚ ΠΟΘ ΘΟΓΜΠ5 {{π|6 

1ΠΙΘΡ 51 Πλ115 ΓΘ πχϑυιιηῖ. ΟΡ ΠΊ ΘΠ ΠῚ ΡΆΓΓΘ ΠῚ 

ΟΥΘΑ αι ο5. ΠΟῚ ν ἢ 55 Δ Π} ΡΘΠ6 ἢ ῬΡΘΟΓΘΥῚΝ Π}115 

1πάἸβοιιϑβαμι. 1 )Ἰοἰαπί ἀηι στεριὰ ἀπΐππατιεπι 

υἱναχιίγι, σϑοιιπετιγη σεπιις, δὲ υοϊαἰϊἴα υοἱατ- 

{ἰα «εὖ ΠΡπιαηιθτίο οσὐὐἰὶ. " ΤΟΙ ΧΘΓΔΠΊι15. ΘῈ ρΘΥἾτι5 
46. παιῖδῃιιι5, 4ααΠει ΠῚ [ΘΠ ρ115 ῬΟΡΠΠΙβο γα ν6- 

5ρΘυΕπιιη} ; ΠΟ ἴδ {ΓΔ 5] Π1115 ἃ ΘΧΔΠΉΪ ΠΑ ΓΟ ΠΟΘ ΠῚ 

[ΟΡ ΓΘΒ γα). 566 ᾿Πἴουθα ΠῸ5 π᾿ ΠΑΡΓΆΓΟΠΘ. ΠΙ6- 

ἀἴὰ νο τιον ο5. δἰπσογαπε. Οπαρνορίθι ᾿μλ ἀπ 6] 

511π| ΠΟΡΪ5. ΟΡ] ν]οϑὶ νἰαίογοβ, {πὶ οαπὶ ΔΙ Ιχαϊά 

ἴῃ Π]ΔΠ510 66 ΓΙ Ια υπτ Ρ δ ΤΟϑιιη}, τι Π ν 15 Πηᾶ- 

ΧΙ ΠΊΔ ΠΏ ΡΥ ΘΠ ἴα ΡΟ ἀἸθηο σοΠη[δοουῖηΐ, 

γΟν ΡΠ ΠΓν : αἰ Πα} 1 ΠΟ ΘΠ] 51185. ΠΟΘ] σΘΉ 1: 

ῬΘΡ ΓΟ θητο5. : “ δἷο δὲ πο] 5. ῬΘΙ Θια 46 “116 ΠῚ 

ὙΘΗΪηλ115. ΘΟ Π]6ηὰ γϑ οιιπά τη) οι. ΝΘ ΘΠΪΠῚ 

σΟΠΙΘΙΏ ΕΠ 116. Θὲ ατιο ΟΠ Ἰβἰ μλτι5. Σ τ ροῖθ {185 

ΤΟΥ ΡΟΥΓΪΟ 511 ΠῚ ΠΊΔΠ 1 Π} Οὐ δαί γΓθ. ΝᾺΠῚ {γα 

ΘΘΠΘ ἃ 511Π0 ΔΠΙΠΊΔΠ 1111}, [ΘΥΡΟΒ απ, ν οἱαι]-- 

Ἰππαπ, πη αν Πουῖιπ. Εἰ (ἱοϊαπί, ᾿πααῖῖ, ἀφιί γορι - 

ἐΐα ατϊπιατσιίηι οἱ ναγιιηι, 5Θοιτιτπὶ σόπιις, οἱ θο- 

ἰαιϊα υοἱαπιία σιν Πγπιαπιθηῖο οἰοἰϊ, ςδστινιε 

δόπιις. Οἷν ἸσΊταν ΘΧχ Θ᾽ ηο ΠΊαγ 5... ἀν θιι5 

4ποάτι6 παιν Ἰταῖθηι τἸ}υ Ὁ Οὐΐα νϑ]τῖ ἀ πἰτὰ5 

υδοάαπι νο] που ι15. Πα  Θειιν, δὲ Ῥ βοῖθιι5. δῖος 

ΘΗΪΠῚ Ρ͵δο65. ἃΠιια ἢ βθοαηΐ ΠΠΟΓ 115. ἀἰα αι πὶ ἱπ 
ΡΥΪονὰ το ἀθπῖθβ, οαυ185 Ὑ6}Ὸ σα ον ηδοιο ἤΠόχιις 

αἀἰνίριιητ ῬΡΟΡΥΙΟ5, ᾿τὰ Θὲ ἀν 85. ἈΘΡΘ ΠῚ ρΟΠΠἰ5 οἰ Ὸ- 
ἀπιπειν παΐαπ 0 ῬΘΥΡΓΠΊΡ 6 ΡΟ. Ενσο “ΟΠ Δ ΠῚ τ Πἃ 

ῬΙΟΡΥΙοα5 ἴῃ ΘΘΠΘΙΘ πἰροάιιθ παῖδ Πα οοι, ἃ κὰ- 
ἄθηι 115. διϊαπι 5 ΡΘΕ: ὁχ ἀσιιὰ οοσπαῖῖο. Οὐο- 
γὰλπι πόθο αἰ δ ρθ εἴα θὲ, αυΐα πα] ]τι5. Ἁ] τπιπὶ ο]-- 

ἃ ἙάΖτ ρηωιονίπεις. Αμτχψαὶ ἄπο 1] εὶ ῥγαίιεκὶνῖ- 
πιιι5. 

» (01. βθοιπήτ εἰζχεγαγιις διρον τις εἶδ πιαιὶνίια-- 
εἰδιι5 ἀφιαιὶ δ ἐἰζιπι. ϑιαϊίτα δ ἀεὶ ἐπνίζαπαὶ σιπί. 1.- 
ὈΓῚ ψνοϑίθυοβ ἐγεϊχαηαἰϊλ διμιῖ,, 5αἰὶ5 ἀοσοππποάαίο δὰ 
δτιώοαπι, κατὰ τοὺς ἐπιλήσμονας τῶν ὁδοιπόρων. 

ο'Τοῖαπι {Ππ|], οἷο εὐ ποῦὶς μεν εἰπιάθηι ψιεπι α"ε-- 
πίπιιι5 οαἰΐεηι γϑεδιμιλιιι ες, αἰ πιι5 ὁχ πορί τὶς 
(ὐοαϊεῖρι5. ἅταοο, οὕτω χαὶ ἡμῖν ὡς ἔοιχε τὴν αὐτὴν 
πάλιν Θαδιστέον. Μοχ ΟΟ]Ρ. Ξεοιιπά 5 εἰδπεθγιίιγη ηεα-- 
τὶδ τ 40 ΘΧΘΠΊΡ]Ὸ ΤΈΓδιι5 ΘΟὨΠ Γπατὶ ρμοίοϑι αιοα αἰχὶ- 
πλῖιβ, ΠΡΡανίτπι, οὰπὶ τϑοορία Ἰοοῖῖο οἱ ποὴ Ρἰάσονοι, 
Πα Ἰ4οητ πὶ 46 5ιο ᾿πι πλ 550, 

ο 

ΒΘ ΕΠ τ" 6 ἴΘΡΓα, δὲ ΟἿ ᾿ς ΠΟΟΘΘΘΑΤΟ ΡΘάτι πὶ 
Ῥοιπταν ΟὈϑθαϊο. ἈΔΡΙΟΥΊθιι5. ἁὐιίεπη. οἰϊὰ ΠῚ 
{ΠΡ ΠΠ1Π} 0165, ἃ σοηνθοϊαηα5 ργο 5 ἀσοομ- 
πιοάαΐα οοῖ. ΝΔΠῚ οεοίθυῖθ. [ΠῚ ῬιορΡίθν ΑἰἸπηο- 

ΠΪδ5 «αρβειιη}, {τι μ ῬΓΌΡ ΘΙ Α] ΙΔ Πὶ νἸϊ8 ἀἸΒΡΘΗ - 

δὰ ΠΟΠΘΠῚ ΡΘάτιμ) ΠΝ] ἰδίου ϊα διιπὶ ἀεὶ θιιῖα. Ῥᾶτιοδο 

ὙΘΙῸ ἃν ἰτΠῚ ρ6 165 1πι}}65 Πα θοηϊ, Ποήτι6 σι 65- 

5111 πϑήτιθ γψϑπαταϊ ΟρΡρΟΥΓΙΠῸ5 5» 5ϊ σας ΠΡ Πα ]-- 

Π65, ΠΙΘΙΌΡρΟΒτι6, {{]|0Ὲ15 Θϑοὰ 5010 ῬΡΘΘΘει 6 Χ 

86 γο. 564 Πἰγιιπο 5ο]οῖ νοϊαγο ἀθρυθβϑιον, [ΘΥ- 

ΓΑΙ 116 Ῥ6Π6 σΟΠΓΠσΘ 6, τ ΡΘ ΠΟΟ τιϑιιπη Ρ6- 

ἄνιπὶ ν᾽ ἀθαταν ΧΡ ον. 
5. Θ1ΠΓ 58Π6. ΠλλΠ1ὰ ΘΘΠοΓα, 180 51 {π||5. 60 

τηοο νο]θυϊτ ΘΧ Θ᾽ σαν 6, {π10 ΠῸ5 Ρἰδοίπιπι π11]-- 

{ΠῚ 4] Ππ ΘΠ} ΡΓῸ ρᾶγίθ βου ρβί πηιι5. : ἰηνθηΐθὶ 

{ΠῚ} {π] ἀ6 0} ἃνὶιπ ΟΠ ΠΟΙΆ ΠῚ σΘΠΘΡΆΪ]6 νοσὰ- 

Ῥυ τι, 561 ο] ν᾽ πλὰ5. ἴῃ Πἷ5. ἀΠΠ ΘΟ ροπ 5, ν 6] Πιὰ- 

Ἰῖιι5, ν 6] “ ππλρηϊ 115, γν 6] ΘΟ] ουῖθ. ΝᾺ πὶ δὲ 

ΠΟΥ αι ΠῚ, οἵ δοίαπι, οἵ νϊοῖτιβ πἰπηϊα ἀἸνθυϑι τα θ 

αἰξείποις σαπτ. Οὐϊάαηι ἁπίθηι ἃ Γδοϊανθυιιηῖ πο- 

ΠλΪ Π115. οἷροα Θὰ5. ΟἿ νΔΓΠ15). τα Τὰ ΠῚ τ ἢ ΡΘΥ 
᾿πιιδι [αἴὰ 5151 πονῶ ᾿παπ 1 6Ρ 116 Πιι ποι ράι- 

Ὠἶδ ΡΓΟΡρΙΙο 5. ἴπ δ᾽ ΠῚ Π15. γ ΟΠ πολι. ΘΘΠΘΥΊΡιι5 

Τασποβοδίιν. 564 ΠΟ ῖ5 5. {Π ϊθ ἢ 5 δϑὲ 55 ΠΙ Ποα 10, 

84 «πιᾺ Πα 6 ΠῈ οὐ} π|54116 ΘΠ 5 ΘΟ Π ΘΙ ] Δ Π Δ ΠῚ 
τιβιιϑτι6. ΘΟΠΙ ΗΠ. 1115 ΒΟΥ 85, 4τι85. πλπΠ1Δ5 1ΠῚ- 

πη αβάιι6 ἀἸβοθρηϊ. ΑἸπὰ Θηΐπὴ οϑὶ σθητ5 δὰ- 

ΓΙΓΠῚ {1188 σᾶ Π6. γΘϑοιιΠ τ}, Δ] 4116 [ὉΠ], 51:15 

ΘΟΠΡΤΊΙΘΠ5. ΠΟΥ ιι5. : Πα ΡΘηΐ Θηΐπὶ [α]οα το 5 τιη-- 
δι65.,. ΟΡ ΠΟΙ} ΓΌΒΓΓΕΙΠῚ... γΟΪ Δ ΠῚ ΡΘΙΠΙ σΘμῚ, 

«πὸ ρυαθα οἰτπι5 σαρίαταν", ἀἸδοονρρίαιιθ μ6 ἀἴθιι5, 

(Δ  !Θ πὴ οἰ Ριιηι διισσθναΐ σα ρΓΟΥ]. ΑἸϊὰ ΒΡ ΘΟ 65 δῖ 

ΘΑΓΙΙΠῚ 4180 56}. 1 Π 1} 115. Πα ΡΠ ἔπι, ΘΓ 4Π}1ὰ ΘΑΓΙΙΠη 

4 ΡτῸ Ἰ᾿πηοπῖα ρΘΡΟΙρίπιπι «αΙ  α14 σαϑιι5 ὁ}}- 

τα]ογῖτ. ἘΠῚ ἴῃ Πὶβ γιγϑιι5 τη  Χ] πη αἰ ΓΘ ἢ [ὰ δῖ. 
Οὐ δπη Θηΐπὶ δα πηξ συθρα]ο5, ΘΧΘΘρ 5 ρ γε ΔΕ" 

Οἴθιι5  Φαᾶνραπη. Πα}}ὰ οἴμμ. 4115. ΡΓ οἴο ΘΟΙ ΓΠΠῚ 

ἃ Ἐ4ΠῚ εἰ δαΐεσπι ἱἰἰα εἰἴαπι. ΤΑ τὶ νεΐεγοβ ἴα, οἱ 

ἐἀεπάαπι οτγανίπλι5. ΑἸ] απο ροϑὲ Θά 1π| σαρτονῖ- 

διις ἀνίμτνι εἰἰαπι. ΤΑΌτι ἀπιῖψι σαρίογδιις απίθπι 

εἰΐαπι. Ν δο ἴϊα πχα]ῖο ἱπῆτα ΠΡΥῚ ἱπηργοϑϑὶ αὐ δοπνο- 
ἐεπάας μυίας. Αἵ πιο βιυ ἔγοβ Μ955. αὐ οοπδθοίαπεῖας 

Ργαάας. Σ 

ὁ ἘΜ1Ὶ εἴ ἄπο Μϑ5. υδἱ πιαπἰμιαῖπες υδἱ οοἴονες. 

ΑἸΙα5. Μ85. τὲ πια παι αίτιῖς υεἰ οοἰονῖς, Ῥοπς, ϑῖα-- 

{πὶ δἰ πὶ μὲ ἐαταφιαπι. Απὰῖ αὶ ἀπὸ ΠΡΥῚ με νας 

γἱϊδ, μὰ ἐαπεφιίάπε. 

ΓΉοο Ἰοοο ἀΠ ψυ14] οπλϊβδιιπι ὁϑὲ ἀὰΐ ἃ ΠΡ γαν 5, ἀὰε 

0 Ἐπιβίαιλῖο 'ρ5ο. Το ρο ονη 1}. 8, παιπι. 8, 
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ϑοοίαϊαν. ΑἸΪδθ σαπὶ σοιμμμι 61" νἱνθηΐοϑ, δος ἃ τὰν, δὲ νθοον 65 δἰΠοϊ τι αι", ἃ0 5181]. 564 παίαι- 

ΘΟΠ τι Π}]γ85, 5{π|ὉΠἰ52) ΒΡ. τ165) οἵ συ ι}}, ΘΧ ἀΊΠι15 
4υφάδηι 5[π6 ἀπο 115. Πα ΘΕ) 5616 Πρ585 Γ6- 

δδηῖθβ, 1180. 5110 ΠΟ οΓ ΑἸ π 6. ΘΟ ΠΠ ΠΘΗ {12 τι 

ὅτιιθβ8. Ἐϑι διίδηι ἰπὶ εἶθ 11 ἀἰβογθιῖο, βθοιπάτιπι 

“τᾶ ον 5 ν᾽ θηλι5 δνθηδϑ 6556, 8185 ἱπΠάἴσο- 

Π85. ΝΟΠΉ 115 ἤγθιηθ ΠΟ ΡΟ]]Θηἴδ, ἢ σατιδὰ μᾶ- 

515, δ ρογοσυίηὰ ἀϊβοθάθγθ. Ρ].γ  Πὰ5. Π] Δ Πϑ116- 

ἴὰ5 [60], δὲ ρδιθη ο5. : ΘΧΟΘρ 5. 1ΠΠγ τ] ΟΥἾΠθι15.» 

4 ΡΥΟΡίδι πἰμ]δ πὴ Εἰπη] ἀἸτὰ16π|, σΟΠ Γϑοίαιο-- 

ΠΘΠῚ Ἰηδητι5. ΠΟαιθιιπΐ το] ουαγο. ΑἸΐα ἰπῖον Πὸ- 

ΠῊΪΠ65 αἰνθυβαπίιι", ᾿ἰ5 θη ἀα]Ρι5. 111 ἀομλ ΟῚ 1115 

ΠΟΙ] ΔΘ ΠΗ 65, 4}185 ἸΟοἷ5 «656 γΕ15 δὲ ΠΟ ΠΡι15 (6- 

Ἰϑοταηεαν, Ἐσὲ δεϊαπη ἀνίθιι5. τπᾶσπὰ αἰ γθπ τα 

γΟΟΘῈΠῚ., δὲ διὰ οὐ ]πὸ ΡΙῸΡρΙοἴα5. ὅπηΐ ΘΠ]ΏῚ 

«υδοάδηι Ἰο΄τιασθ5, δὲ σαν αθ, ἀἰἴα» Το ΠΡ δ : 

ΠΟΠΠΕΠ}88 ΘΠΟΙΕ δίη 16 οἰδηιοϑᾶρ, σου ἴδ δυυ  άτι- 

165, ΠΕΠ]τ πη τι6 ῬΘητιι5. Πα] Πΐ65 σα πτι1η}. ΑΠ185 

ΠΑ ΠΡ Π 6} ΘΟ ΠΑ 1065. ϑιιηΐ, ν 6] οχ ΠΟΙ ΠΙΙΠῚ 

τ ΠΟ ΠΊ]τ15. γι Γ85.. ΑἸ165 τιηϊοιιπη, Ππι πιὰ πι- 

{16 πηι τ 1] 6} ΘΟ Πι1Π} νΟοἷ5 Πα 6 ΗΓ. Τιαβοῖντιβ ϑϑὲ 

δΆ]1ι|5, ἀΠΠ ρθη ρᾶνο, [ΔἸ ποϑα σοι θα, 40- 

ΠγΘδ σα 16 σΆ}]Π πὰ. Το]οδιιβ οἱ σοὶ ον ρα ρον ϊχ ; 
1ῃτεγ  ππ 116 γϑ πα πε τι5 Πομλϊ ἴθ ιι5, δα ΠΟΥ τιμὴ 

Οἀρίιτιπι Π Δ] 056. ΘΟΠ5ΘΠΙΠΘΠ5 ; Θ᾽ ΟΠΊΏΪηΟ πλ1- 

ΤΡΙΘχ ἰπὶ {15 ἀοίτιτι πη που ΠῚ] τι6 ἀἰβογθιο θϑί. 

ἢ, δη: οἵ σουΐα ἈΠ] ΠΊΔ]1ἃ τ θα Πὰ , 51 [Δ ΠΠΘ ἢ 

Ὁ Δ ΠΑ Ε15. οϑὲ δ] τΠ11Π} ΘΟΠΊ1 ΠΟΘ ΠΊ116 ἤπ6ηῚ, 

ΟΡΘΡ ΓΙΌ ΠοΙ ΡΘΡ πισθυΘ 5ἰ Πσ. ΠΟΥ ΠῚ : δἴους ἴῃ 
ΔΡΊ]τι5. δδὶ νἱάθνθ, Ζαΐθιι5. ΟΠ ΠλιΠῖ5. ΠΑ  τατο 
εϑ[, οἵ νοϊαίαβ, δὲ τιητι5 ἰΆ θοΥ ΟΥ 1115, δὲ απο 

ΠΑ ΧΊΠΉ11ΠῚ Θϑζ 5 511} ΓΘΘΊΡτι5 δὲ ἀπποῖ θι15 τπδητι6-- 

4116 ῬΙΓΟΡΥ ΠῚ ΠΉΙΠτ5 ΘΧοροθῖ. Νοο θὈγ1τ5 ἁπιάθηϊ 

ΘΔΙΏΡΟΒ Ρϑίθη!θϑ ἈΡ ΘΟ 5, 4118 1 ϑιπιπι ὈΥΪποῖ- 

Ῥθηὶ νἱ ἀθυϊηΐ νο]αθ56. ΒΟΧ ἀπ θη] ἀρι Θὰ5 ΠΟΠ 
ΘΟΠ ΒΕ τ] 1} ἃ ΡΟΡι110., ΠΔ ΠῚ 58606 511{{ στα π111]- 

ἀἰτπι ἀΠ 5 ̓π ρΘΥ [85 5016 1 ̓ΠαἸσ ΠῸ5 δα οἰ] 6 ἴη1-- 

ῬΘυ 416 ΡΥ ΠΘΡ6., ΠΘῸ ΓΘΘΠΙΙΠῚ 501 16 Ρ᾽δοβίδ τ}. 

ϑιιπὶ δηΐμη ἰνλα ΟΠ Ὀ1]65. ΘΧῚτιι5. ΠΡΠ 85... ΠῸΪΡΡ6 

4085 58 ρῖιι5. ᾿πῆτπηο οὐΐάτι6 ροιοϑίατιμπη ἀἰθοθυ 
ἰπϑίσηϊα. 56 πο Θχ ρνθ πηι Προ Ἰταῖθ πη ρ6- 
τἰα]α σοθρῖνα γα πα, ΦαΘΠΐδηι ΡΥΙΠοΙριηι 11- 

θεν Ρ6Γ νο]ρίαϊοϑ οἱ ἀ 6] 1015 [0116 σου τι Πηριιπ- 

: Βοιῃ, 12, 17,51. 

ἃ ἘΔΠ σαισα ραγίις. Ἀπ αὶ ἀπο ΠΡ τὶ σατισα ραδίιια, 

» ἘΔ ἀσοερὶ!. ΤΑΡΥῚ σοΐογοβ αθοὶρίϊ. 

ο (οὐδθχ ἀπι5 ρει. ϑιαϊτη. (010. βϑσιηάτ5. πες 

αἰϊεπα ρμαιεϊπιοπῖα. ΑἸΔ Μ588. ἅπὰ οἴῃ ο 115 αἰΐα 

ματεϊπιοπῖα. ΑἸ χαμὸ ροϑὲ Ο]Ρ. βεοιμάϊι5 ψμοῦ 

Ῥηϊπεισι μον οἰρίχιν, 

" 

Ε 

γα ἡ Ἰοῖο, απ αἀἴσητιβ [πϑυ]}, 1Π[Ὁ]85. ἢ ἀροΙρὶς 

ῬΥΪποῖραῖιιβ, ΠΟῚ ΤηΐΠτι5 ρ ΘΟ Γα 6 ΠΠΘ ΠΟ ΟΠ]; 

ἀτιδπ δ ηϊ τα 16 ΠΟ ΠῚ οϑο θυ 5 μι οϑία 5, δὲ μα]οὲ 

ϑρίου!α θά δπι, 564 Πἰ5. ἃ [ϑίοπθιι ΠΟ τ1-- 
ται" ἃἸἸουιιη). Τα [6:65 σιιαϑάδη [Δ [5 65 δ ιν 

ΓΦ βου ρ51:, φα τι5 τοι ϊπθπίι δά ᾿πίογοηα του- 

Πη θη 51)}0}10 1115. Πρθ85 νΘΡῸ ἃ} 65 81 5β64ππ|ῖ85 

ΠΟ [Ἐπ υῖηι ᾿πδε{{π|ὰ ΓΟ ΔΓ. 7, ΡΙΌΡΙΪα Ρο- 

Αἰ τι πὸ οαδιϊσαπίαν. ΝᾺΠΙ 5 ρυριρθυΐην. Α}1-- 
416 πὶ, αἰ πλ πιπῈ Δ ΠΪ πη πὶ οὐ ἃ οι] 60 οἰσηπ} πὶ 

νΌΪ]πον6. Απάίαπε θοὸς ΟΠ νἸδεϊαηὶ,, αυῖθιι5. πηδη-- 
ἀδιιὴηι 6ϑῖ," Π1}}}} πη] πὶ ῬΥῸ πιὰ ]0 ΓΘΡΟΠΘΙῸ : 564 

ἴῃ Βοπϊταῖδ σι ρογανο πα] ἴαπι. ΟἸ ΔΙ ΟΡ Ρ ΘΠ ἰμη τ 

τἀ  Π ΠΊΟΓῸ5. “ ἀρίτιη : 4186. ΠᾺ}Π1 πο] Θϑεϊαι [ἃ- 

οἰδπίοβ, πὸς ἃἰίθπα ραϊγμπμοπία γαρίθηίο5, ἤη- 
δαπι 4αϊἄθπὶ ἴανοϑ οοπϑίσγιιοίοϑ ὁχ ΠΟ Ριι5., πιο] 

δυιῖοπι (6 παπποῦ γοβοῖο, 4 ἀν ]ουιιι [Ὁ]115 1η- 

5.6, οὔῈ οο]]δοίτιη ἴῃ οογοὶβ τθοοπάιιηξ 66]}15. 

Νὰ ἀοηΐιιο Πα αἴτι5. Πα ]νθίυι" μ}6]., φυοά μεῖς 

ΠΟ ῬϑγοΙρί εν, ἀθιπ δ ραι]αῖπι ΓΘ ρΡ0 18 Ρ]066- 

ἄθηῖο ἀἰρθϑίιπι,, αὶ διιὰ πὶ 5551] Π6 1) ϑῖ1αν ]-- 

τἀ ΘΠ 116 γον θυ τα}. ΝῸΠ ἹΠΙΠ] ΟΡ] 0 ΟΡθῸ ἴδῃ ϊὰ-- 

ὙΠ ΠῚ ἰατι τι] 065 σ᾽ ΟΥΙΔ ἢ] ΘΟ ΠΒΘΟ Πα Ἢ 1)" :. ἀΓροὶΘ 

«85 ἸΔονϊοϑὰ5., δἱ δα ρίθηϊοϑ νοοί ταν: ἀμΠ απ 

[α5. 1τὰ ἔπ ἴοϑθ ν]οῖιι ΡΓΟΡΥ πὶ ΓΘΡΟΠΘΗ 65 ν 

ΦΛΙΑΓΌΠῚ τ15115.) [ἃ πὰ ΓΟΘΊΡιι5 “ἃ Π| ΡΥΪν 115 γοπιθ- 

αἷὰ βαϊαιῖς ἱπηρϑγι. ΕἘ ἃ 5ἷο., {υΐα 510 ϑαρ᾽θηῖθι 

Βονρθὰ π|6}}}5. το βοαπε. Τπ ἴθ ποῦ ΘΠ ΠῚ ΠΠ]6ΠῚ-- 

Ῥήαπα ΟΥΟγὰ5. 1Π6οὰ5., 5 ί 4τι6 οοπΕσιιὰ5. ΟΧ- 

δἴσιιιῦ : αἵ Θάσιιαι ΘΟ ἀΘΠ5Ά [10 [ΘΠ 551188 ΓΘ ΧΈιι 

δου ρα Ι ΠΔΠΟΠ5 ἁνοίαία,, δὲ Π1ὰ ναὶ 4αῖθριι5.- 

ἀλη γοραρι5 ορτι5 οπηπ6 σοπεϊπθαϊ. Ὀπυμηαιοά- 

418 γ61Ὸ 5Ρ᾽ΡΆΠΊΘ ἢ. ΠΉΛ ΓΟ 5} 1 ἴπιπ] ὨΘΧαὶ 5 5[6- 

ταῖν Ὁ ἃ]1ο, δἰ δ 155 πιὰ ΓΟ] για ἱπίθυ- 

δοριίοπο ἀἰβο!π αττπν : {πὶ ὈΙΠΪΒ5., ΔῸΣ [ΘΓ ΠΪ5 5ΈΠΡΟΥ 

86 δ1π| οὐ παι τορι ηθῖι5. ΝΘάπ6 Θπΐπὶ αἶγ6- 

οἴαβ νο] 5 ΠΙρ] 1065 σαν θυ Πα ΠῚ ΡΡΟ ΓΙ  ΠΠτα165 6[Ἐ- 

ΘΟγ6 τπ Δ] ΠΘΡὉ γ. ΠΘ 511 ΟΠ ΘΓ 5[Πρᾶ{π|8 Πυι ΠΟΥ 

Ἔχ Ά ΠΆΓΟΙ ΘΧΤΡΙΠ5δοιι5. ὈΊβοθ ΘΠ 10 σ Ομ 88 

αἰΓροταιίο, 5 Ρ᾽ ΘΠ ]551Π115 ἀρ ιτ15 ΘΟμΙ ρα αἴ ροϑί- 

Ροπίταν. 56 χ δηΐμι ἈΠΡῚΠ15 του ἀθιηιι6 ἰδιθυΊθιι5, 

σοΥαλ τ ἰδία! ΘΟ ΠΠΠΘΠ ΠΣ 7, ΠΘΟ [Δ ΠΊ6Π ΟΡ θοΐδ 

3 ον. 6, 6. 

ἃ ἘΜΙ οιω" οἷο 9 ψιιὶα δἰο. (0}}. βϑοιηιι5 δὲ ζεῖα 

οἷο δαρίεπίεν. ΤΡ ν ποβίον υείιβ, δὲ σἷο, ψιιία οἷο οἴω. 

ὁ ἘΔ εἰ ἄπο Μ55. πεαγιδυεῖ, ἱπερῖθ. Αἴ (Ο]Ρ. 5ε- 

οαπάιι παπαῖ, 5115 ἀοοοπηπποάαίο δα αγοιιπὶ νον- 

Ρυπι, διεχπίπτῃ. ΤΟΙ άοπι οὶ ἐΐδθε φιοπίατι, ΓΑΡτὶ 

ἀπίϊαι εἰΐδοο ψμοπιοαῖο. 



90] ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΚΌΜ 5. ΒΆΑΒΙΠΙΠ ΜΑΟΝΙ. 

5 πιν Π6 [ἀπ {π|5 ν᾽ 6] 1οθὲ Ια θοναγθῖ, δὶ [αποῖι- Α ὙΘΠΓ65. 51105 δοῖα!θ σοηθοίοσ ΡΘΠΉΪβ 116 ΘΟΥΕΠῚ 
γΑΓΊ ΠῚ νασιτι5. [ὍΓΘῚ Δι Χ]]1ο. 564 1Π Θ ἼΟΓΘ5. {ΠῚ 

56Χ ΔησΈΠ1, 5665 δὲ ΠΡ ΠΠΠΙ ΘΠ ΠῚ ΤΟ ΔΠ| 511-- 

ῬΘΥ]Θου5. Πα] δ πτπιν {πὸ ἃ ΤΟ] ΓΆΡ] ροπάτιθ 

5Ὲ ΡΟ ΡΟ ΠΠΠῚ 5] Θοία ΓΘ, ΠΟΘ ΠῚ 116. ΓΘ 

ΘΟΠΑ τα ᾿π σαν ΔΙ ΟΠ] 115 51Π61}}15 ΘΟ ΠΒΘΥΨΆΓΘΗΪ. 

ὃ. Οὐδ ρίαν ν ]δι! πη) νά]θαὶ ἀΠΠΠσοπίθυ 
σπποῖα5 ῬΓΟρυΙθίατθϑ ΘΧρΌποΡ ἢ 8] αιθηιδηιο-- 
ἄτιπὶ συιιθ5 ΘΧΟυ 185. ν]ΟΙ551} ΠΟΘΙ 5050 Ί ΡΠ. 

Παδνιιπὴ 1115. ΘΟΓΡΟΓὰ 5ΟΡΟ 6 ΟΡ ΠΕ 115.) ΠΟ - 

ΠῚΠ|85 τα] ΟΠ θη} 1115. ρ νυ Ρ6 πὲ νἹσ!]απάο. Οὐ 

ΟΠ 5[α [τι Π 510] [ΘΠ Ρι5. Θχ σα Πα] ροιοσο- 

γἰπὶ, ᾿ρ585 αι 46 πὶ οἰαμηονα ἀαΐο., αυ Θβοθῦο 1π- 

οἰριπη!., 4}186 ΨΘΓῸ 50116 βποοδάήιιηι. Ητιπο Δ 6 ΠῚ 

ΟΡ ϊπθη οἱ πη νοΐδίτι οἰδιοάϊαηΐ, ἀσππηη. ἀνθ οὶ 5 

ν οι θιι5. ἢ Ορούᾶπη ἀπο Πι} οοσαπίιν ΘΧρίθρο. 

ΑἸσοηΐα 588π6 πη ΡΓΌοι] ἀἸδία πε ἃ} Πἰ5., {αΙι5 
γα ΟΠ 01}15 σοΠ]ατὰ ρει θη τ1ἃ θ5ι, Ν ΠῚ πΠῸ ἴδ πη- 

ῬΟΓΘ 51π|1] ΟΠ] Π65 Δαν ΘΠ ΠΣ, ἰΓΘ ΠῚ 116. 5111} πὸ 

δῖσῃο, οἰ ποῖο ραν ΓΟ ὦ Ἰοπσίπαια αἰδοθάπηι. 

ΘΠ Ασα Πα ἀυι6 ΠῚ Οἷ5 ΘΟ ΏΪΟ65.. 715. δἵ ῥγοί-- 

οἰβοθηῖοβ ΠΌΠΟΙ 6 ΡΥ ΟΘΘ απ Πἰι 5 δὲ δ᾽ οαε Πλ]Π1 
ν᾽ ἀθταν ἀπ Π τ ἢ Ῥυοοδίαης 115, Δάνθυϑιιβ {Π85- 

ἀπ νο]ογθ5 θα: Παίαν5. ΟἿ} 115. ΓΘὶ σϑυ πὶ οὶ 
ἀοοιιπηθη ται : ΡΥ πλιιπὶ (46 1}... {τὰ ΘΟΡΠὶΧ 60 

Τθι ΡΟΓ 6 ΡΘΗ ϊτ5 ποὴ ν᾽ ἀθίν : ἀθῖπ46 «ρα 8λι- 
οἷα» γάθιιηῖοϑ., τη] [65 1551 1 ΡΥ ΔΘ] ΠΟΥ 1} δ᾽ 5 Πᾶ 

ἀεφιποπδίραπι. Οὐ5. νΌρΟ 115. ΠΟΒΡ [Πα {15 7πγὰ 

γτηλη αν} Αἰ 4115. 511}}0 σΟΙ Πα το π 6. Ρ δ ο6- 

ῬΪΓγ ἀξ οἱσοηΐαβ ἴπ ῬΥΟοἸ Ποῖα ΡΟϑι[ὰ5., 510. ΠῸΠ 
ἀοϑεαθυθης σοι ται ἢ ΑἸ ἴὰμς δος ἀναγ Πὸ- 
ΤηΪΠ65. 4πἰ “ ποσαΐα ΡΘΡΘσΙΠΙ5. Δάν θη ἈΠΕ τι5 

Ἰιππ]  ] τὰ 16, Τα Πιιὰβ 5115 οι ππὲ, Θὲ πθο ἔθο 5 
605 50οθ ον, ποοΙΐδ ἅπιΐ ΠΥ ΘΠΪ5. ΓΘ ΒΊρΡΟΙ ρὰ- 
τππηταν. ΤΑΒΘ ἢ Γὰ5 νΘΡῸ {1185 5ΘΠΙΠ115 οἰ ΟΠ 5 ἃ 
7ππιον!ιι5 ΘΟ ΠΙΒθαν., σα ΠΠοονοῖ πομηϊπιιπ Π]1ο 5, 
51 πη ]ΠΠ6 0 Δάν ΡΟ ΡΟ, Ἀπ ΟΡ 65 5 Ου πὶ θά θν6 
ΒΘπ ΤΟΥ τι}. Οὐι]5. ΘΏΪΠῚ [ἃ ΠῚ 15  ΡΊΘΠ5 Θϑ 5 τα ΠῸΠ 

56 “ σρηβθαῖ ἸσπομλἸηἶα Ποίαν 9 οἴ πὰ ἀν] ι15 ἰγγὰ-- 

ἘΟΠΔ ΠΠΠ] 115. οὐ! ται ρΟβ ΡΟ πΙ αν ρἰοίαεῖϑ ἢ 116 μὰ-- 

« ἘΔ ψμοὰ ἐοϊενανιϊιεν, Αἰ Ν95, ἄπο φίο ἐοῖε- 

γταδιϊιιεν. ΑἸιαιιαπῖο Ροβὶ (0}}. Ξθοιη 5 αἰὶὶς Φον»ο- 

γαϊὶ δοροῦθ οἱ δαπίϊνιις, ϑυθῖη ς. Ἰάοπὶ οάοχ ρ5ε8 

φιιάετι. Ν οχ αἰ τῖπιὰ ἃν ο 115 ἀθογαΐῖ. 

» ()01}». δοουπ 5. ορογαπε εἰιιοογεἶϊ φοϑιγείτι)" ἔπι-- 

Ρίονε. ΑἸϊψυατΐο ροϑὲ δ 11 ργάσπιιιπε, “μα. (918. 56- 

οαητι5 ργῖπιο σιίάεπι, ψιιῖα, Οὐοχ ποβίον Ῥ᾽ζπεῖισι 

ψιυϊάεπι,, “ιιΐα, 

ς. (0}}ν. βθοιπάτια ψιε γι ϑ ας. Ἰμιπιαπίταίοηι. 

Ῥάυ]ο ροβὲ θα εἰ ἄϊιο Νῖ55. εὸς διεοσθίεγε. (9]}. 56- 

Οὐμ τι5 δος διιδοίρενο, Ἠαιὰ Ἰοπρο σα τὶ μαεϊονειω", ΑἹ 

[ 

γοιπβίαϊθ 46]. 1]5.., ΟἸΡΟΠ ΙΒ ἈΠ 65... ΡΥΌΡΥ 5. Ἀ]τι- 
τηἶ [ογοπε., Αἰ ΠΟ ΠΙΔΠΊΠ]116. σοπηγθοΐαπι,, οἱ 1π 

νοϊατα 40 ροπιθυῖητ, πϊης 1Π468 56 Βα ρροπθη- 

[65.,. δϑῃηθοΐς [ἀϑϑι  ἀἸ Π ἢ σΟΠΒΟ] Δ ἴα", ΑἸ ΑΡῚΙΠῚ 

5114 }}1ΠῚ Θὰ 5. ΔΙΙΧ1]Π1Ὸ ϑιιϑίθπία 65. Οὐ. ΓῸ5. ΡῈ 

ΟΠΠΠῸ5. ΠΡΙΠῸ6. πΘη 65. τὰ ῬΘΙΌΓΘ θα, πὶ Ποάϊα 

ΓΘΠΙΙΠΘΥαΤΟ ἀ6] τὶ ΡΟ πθῆοιϊ ἀρ γέθοοβ ἀντι- 

πελάργωσις ΠΟΙΪ ΠΟΙ. ΟἸΙΔΡΥΙΌΡΓΘΙ ΠΘΠΊΟ 56 ρ6- 

Πἰτα5 Ο ΓΘ Πέτι ρα ρΟΥ Δ 115 ὀχ οιιβᾶη5, ἀθ νἱΐὰ ργο- 

Ρυΐα ἀθϑροῦθῖ, ααπιν]5 Πα1|180 ἀοπηὶ δ ρρθάϊοπε 

[δου] ταῖθ5., ἄπιπ “ ᾿ΠσοπἸοϑατη ΘΟΠΙΘΠΊρ] τι" ΗΪ- 

γπΠα πθηι. ΠΙᾺ δηΐμη 1π [ἀν] σα π 0. πο ρα θα5 

ἀυϊάθηι οὐ σοιηρουίαϊ., ΠἸπητιπὴ διἴθιη ΡΠ} τι 

[δ Γ6 ΠῸΠ γα] η5., ΙΓ ΠῚ 5. Ὑ ΠΙαἴθ5. Πιυτηθοίΐαϊ 

ἴῃ ἤπινο, ἀθὶπάθ ἴπ οἴποιδ νο]ΐαΐα., σΘΙ 6 ΠΕ 

Ἐβῖιπι νἸ ἤθει Ἔχ ρ]θ νι. ῬΑ] τ 116 δι γοι]ο5 ἴπ- 

161 56 [10 ΔΡροϑβϑίῖο , γοῖας συδάδτη 5116 σοη]π- 

565.» 5105 δάποδῦ ρι}105. Οτἰιουτιπι 51 Πυθα 

οσι]ο5. οἰ οθυῖς,. Πα θθὲ ΘΟυτ πὶ Ἰηαῖθι" ἃ Παίγα 

510] τρδάταπι ππθἸοϊ παι, {πῶ τποχ δ 5 ΙΓ θα 

[δεσιαι πη 5 ΠΟ ΠῚ τά πιοαῦ ἀϑρθοίαπι. Ηδοο ἴ6 νἹά6- 

Ἰιοθὲ που ιιπταν., πὸ αὐ ἢ ἱπηργο ἰταΐθηη γο] 15 
Θϑθϑίδ 5. Οοοαβίο 6 ΠΟΠν ΡΤ, ΠΘῸ 1Π ᾿Θ551Π}15 ἃΓ- 

ΕἸΡαι5 5ρθηι νἱνθ πὶ ΘΟ] Οσλἢ5 5. ᾿Π] Π}11Π|5 θΟπϊτα- 

τἰς θχούϑάιθ γο 4αν15, 564 δὰ Τηϑιπὶ ΠΟΙ [ρΊᾶ5 : 

4 οααπὶ Πἰ γι π ἀἸπὶ ἴἀ πὶ πᾶσα ἀο πάνου, δ 10 

πη ]Ογὰ ΡΓΕΒΙΔΡΙ: Πἰ5.. {πὶ διιπὶ τοῖα ΠΠ ΘΠ Ε15 ἴῃ - 

τοπτοπο πη ρίοναπ 9 ΑἸογοη ἁν]οι]α δὲ {5 ἀπ 

πὶ ΠΟΥ Ὲ15. ππα νυ} 15. [δία οοπϑιιθία, ἥιι88. 511- 

ΡΘῚ ᾿ρϑᾶπι ἈΡΘΠΔ]η ΡΟΠΙΓ ΟΥ̓, 60 ἴθ ΠΡΟ ΡῈ. 410 

Πα ΓΘ ΠλΜ] 115 σραν ΤΠ τιβτι6 γΘπΙο απ ΠΆΕΙ Ριι5 οοτ- 

τηονδίαν : 564 τἀ Π6 ΠῚ ΟΠΠΠ65 ἔπη [ΘΠ ΡΕϑία 65. 

ΡΓΟΘΘΠ]ασ 6 βθάἀδπειν Ρ6 ᾿ΠΊΘΘΡῸΒ 5θρίθιη (165 
401] τ5. ἃνὶ5 τηθιηοναῖα. Οἰαν 6 ΠΑΡΓΆΓ] : Πιι- 
ΕἸ ΘΠ ἀου τ πη 16 σΡΆ Πα ΡΆΠ]ΟΥ ΠῚ, ΡΟβί πα πὶ ἔπ6- 
σὰιπΐ 46 οΥἱβ δάτιοι!.,, βορίθμῃ ἀἴ65 105... 11 Π 6ῖῖ5 

ΤΠ 5 ΠΟΡΊῚ. [Δ ΘΊΤΟν ΔΘ ]6Ο1 1, 4 π05. 4165. πδυ οὶ 

Ασομ 5. ΟΡ ϑουν ἃ Πἴ65. ὉΙΟΥΟΠΪΟ5. 605 νοοδηῖ. 

δ ο ΠΡῚ ρυϑβουρία διιηξ, ϑιιρ 6} ΡΘιμθ 115 ᾿πάτι-- 

Μ935. μαϊζἰιιγεάχι, 

ἃ ἘΔΠΠ πὸ πὸπ γεοοποοαῖ, Ν᾽ εἴας ποβίοσ Οοάεοχ πὲ 

ποι 56 οεπδεαί. Ῥαάσϊο ροβὶ Μί55. ποάϊίεφψιιο, Ν᾽ οου]ὰ 

ψιι6 ἀξδογαϊ ἴῃ σα]ρα 185. 

ὁ ΤΠ ἐἰοπιὶ ἐπ οπίοσαπι. ΓΑΡΥῚ νείογοβ ἄεπε ἰπ6- 

πῖοσαπι. Ἠαπά Ἰοηπο 61 εἰ ἄπο Δῖ55. υνεέμέ φμαίίαπι 

δ1.ω{ὲ.. ΑἸτὰ5 Οὐάοχ σνείμε ψιοάϊαπε σἐμίε  ἈΡῚ βιιβρὶ- 

σανὶ Ἰϊοοι, Ἐπβεαι απ ἐσ ασῶθθο βου ρβῖββα, νϑίμέ χιο- 

εἰάπι αἰμεῖπε, οἷον χόλλιῃ τινί. 

Γ (ΙΒ. βεοαπάᾶιι αὐ ργανίαίεπι. ΑΠΠΖααηΐο ροβὶ 

1άοπι Οοάοχ ἐοία ἐπεοπίϊονιε σογεἰῖς ἱπιρίοναπί. 
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Βἰταπίου ἃ Το 5] ταν ιι5. ἀορυθοαπ 5. Οὐὰ Δ 0116 δἷε, ἁἰϊθπυμηαιιθ παιπγοθ. ὙἸνβίπθιι ρμο ρος 

Θηΐπ ΠῸῚ ΠΜΪΡΆΌ1]6 δὲ τὰ] οατιδα, 4ὶ ἀὰ ᾿πηδοὶ- 
πθηὶ Ποἱ ἔλοιιι5 655 Οἵ“ ῬΓΟΡ ΘΙ ΚΘ ΠῚ ῬΑΡν τ] Ὰ 1}; 
χα χίματιααι [Οὐ] ἀΟ]οπιιιηητι6. πηδᾶν 6 ν᾽ ἀθαδ ἔθη-- 

Ῥδϑίιιοβο [θη ρον Π6 1 ἔνα α Π}πιπ}7 ἀἰν πα ρνδ- 

σορεοπο ΠΡοηδίτιμι 
6. Τυνίαγθιι [δυτιηΐ 5ἱ αιαπάο οᾶδιι ἈΠ. 0 56- 

Ράνοταν ἃ ΘΟΠἤ 56.) Π ΕΠ] θητι5 ΟΟἾμῸ Οτιτ ΙΓ.» 
506 τηδπηουῦῖὰ θ.]ΟΥ 5 ΘΠ ΠῈ}}}} ρον ανάπίθ., οθη-- 

ἀραοία 5δ οι πα1δ6 ΘΟρι]α ἰο Πἰ5 ἈΡΠιιθγθ. ΑἸ ϊδηι 

λα] Ὸ5.), Ζασμηοάο ἀριια ἀνὸ5. ΤΠ γ ἈΠΟΠΆΒΙ65., 

οομεϊποπ τα νι ἀτται5 ΠΡ ΘΠ  | ι15. πιιθ0115 Δη-- 

τοίδγτιι". Αφαῖα ἵπ ἐἀπιοα πα ]σ Ῥα}}15 Ῥγορεὶ5 1π-- 

7α5α [δε ται" 6556. Τλιιο θτι5 ΘΠ1ΠῚ θ᾽ ΟΡ ΘΑ 55 ἘΠῚ ΠῚ 

νου ον θιι5. αἰανγιιηι ἃ πατ]οἴατιπὰ. ΡΡΌ] οἱ. ἴῃ τοῦ - 
γΆΠ., Δ] ΓΘυιι γϑιθητατιιη [γοῦν 1τὰ ΡΙΌΡΙΘΙ 

ψ]οῖτ5 ἱπορίαμηι οοστταν ποσᾶνο 4ιιθῖη σΘηλ11, ΠΘῸ 

ΤᾺ ΠΊΘΙ. ΟἸ1ΠῚ 51 ηΪξ ἱπ θυ "6 55 Πα σιι5.) 5661 ἀθδιιπ- 

τὰ ΡΓΟΡΥ 5 ἈρΡΡΙΪοαΣ ρα]}}5., οἱ βιιιάοβο παν. 
ΤαΪ65 5ιην ΠΟΏ 1111} ραν ΘΠ Γ65. ΠΟπλἰΠιιη}, 411 ρα πι- 
Ῥου δ θαι οαπιβα τὶ 5105 Ἄχ ροπαῃηΐ {ΠΟ }Ὸ5.7 ΝΕ] Πω- 

το  αε5. δου ἔθη. ΠΟ δα τὰπ| ΟΟΠΒΕπππππι ἸΠ ΟΡ 

605. Ουΐθιι5. Φαοηϊαμ μ᾿} 65. Οατιδὰ5. Π) ΘΒ ΕΠ ΘΙ 

παϑοοηΪ, }ιι5ιτπὶ 55 ΐ 7 Ὁ} ἰδ νυ ν Πα} ἐλ πὶ γ)ὰ- 
φοπι {ΡΠ αουθη! ρον ΟΠ οι. ΝῸ γε} 15 δὐθὸ μ δρεἰὰ- 

τὐϊοιιὴ. ἀνίιιπ ἸΠΟ "65. οι ταν, τι85 σαι} ν]ο- 

αἷμ! ρα Π|05. 5105. 78 ηλ νο αι " 
μἰ 5. δὺ5. ρυδοϊ ἰϊο5. ὀχτανθαπι ,, ἀίαιιθ. Ρ Ὸ]1- 

σοπ θη 65, ἐδ 

οἴπιπε, παΠ]ὰ πὶ ρ ΘΠ ἐτι5. 115. οὐρα πὴ οἰ πΟΘρ5 ἰμη- 

Ῥομπάθηιίοϑβ. Τιατιἀαῖαν 6 σομῖγα οἶνοα Παΐοβ οον- 

Ποῖ αἰδοιο., 4105 δὲ νο]απῖθ5. ΡΙ ὈΒΘα ΕΠ", οἱ 

ἐβοδηι ἰΔΡΕΙΓΘΥ 5 ιϊ πἰδίναι. δνία γθιῸ γό]ιι- 

ονῈ5, ἃ πιιρθηάος [ονοπάοϑβαιϊι [δἴιι5., πηᾶϑοιι-- 
Ἰουιαμα {ιν αιηϊπθ πο ται". Α]185 ΘᾺ Π6 ΘΆΡΕΠῚ, 

1185 Αἰ εἶτι5. νο τὰ πὲ 7. 56. 1} 65. ΟΠ ΠἾΠ10 510}, 5] 

ψυ]τα 65, {1|05. ἀϑϑθυιπὲ 5ἴπ6. οοἰίι ΘΌΠΘΙΔΙΘ; 

ΡΥ δοῖραιθ ολπὶ 5ῖηι Ἰοηροονὶ. Νὰπι νἱΓἅΠ} ΘΟΡῚΙΠῚ 

Θθ πέτα πὶ ἀπ Πἶ5 ΠΙΔ ΠΟΥ “ [ΠΡ πηὰ τ. 511 151 {π| ΠδθῸ 

ΕἸ] ρᾶν5 [ἰδίου ποίαϊα 416 ἀν 115.5. τὰξ οὶ νἱ- 

ἀουὶβ ἃ 4ιιῸ5. σΔο] Π πα Πΐ65., ΡΙΌΡΓΟΡ. 16 [ΠᾺ}}}}6 

πγϑίθυ απ ΘΔ ᾿ ΠΟ] θ Π δὶ, αιιοι 45] ᾿πηρο551- 

1. ἘΔΉΠῚ πεμΐξαγιιπι, τηα]6. ΤΑΡΥῚ ἀπε αῖ πεμοία-- 

ἔτεγγι, 

» Ἐδιὶ οοηβαάεπίες, πιαὶς ἐὸς ργιοὶρίίες δαῖτ 

ϑαπῖ, αὐ ργο)ζοϊιπί. ΤΑΌνὶ σδίθνοβ 11, πιὸ δ] ἀ πηι. 

« Απεφαϊ ἄπο ΠΠΡεὶ οοηνπιαπι. 

ἃ (91. βασι 5 ἠιιδδα σε. 5 16 565, 7558 διιπέ, 
ψο τ σι αι 145 σοθθη ἀρέσ. Ὗ ΘΟ 6 ΠῈ δρ γα ΟΧ ΠΟΒΓΓῚΒ 

(σα Ἰοῖρυ5. ραῖ]ο ροϑὲ δ ατάϊπηι5, ϑα θη 6 (0]}». 56- 
οὐ τι5 οοηϑιεἶο 56 πιο 716 μγεδέο ϊ, 

» 

εἶ556., δίατιι υἱναὶ ΙΓ Γ15 ἔπ ΓΘ ΡῸ ΟΠ 110, οορὶ- 

165, 4ἰὰ 116 φα] αἰ παῖι5. Θὲ ΠῚ ΠῚ Ρυαι- 

δα οπἷ5 δα νανο ογθάθηίοβ » ἰάθπι ποτ. ΠΟ 5 

᾿ππιπηθυα 1165 οατιδὰβ ὁχ παίαινα δα πῖα5 ἃ Π46- 

᾿πταῖθαι πλϊ να ὈΙ Πα ΠῚ Ρ ΘΘ5 ΕΠ}. 

γ- Π͵οίαπε αι τοριτα οἱμαΡιιηι απῖηια-- 

τιιηὶ, οἱ υοϊαιϊα σιιρον οτταπι 51 {υπιαηῖθηιο 

οἰἰϊ. γοϊανθ ᾿άθο “ 7|5588. 51Π| 5:06 1 ΘΙ ΡΆΠῚ ν 

4αΐα νἰοίι ομημἶΡιι5 6 ἴδυγὰ βιρρθάϊιας. 9} ἢ ν- 

παι δ ηἴο, ἀιιο πὶ ὁ6}1 ἀἰχὶτ, ῬΡΌΡΙΟν {8 4118 51- 

Ῥύὰ ἐἰἰσθουυίηγια. (δο τιπὴ Δι ΠΓ6 ΠῚ Ἰῖς ᾿π| Πρ 8 

ἀοθοπσιϑ., ἃ σου πθηᾶο ἀϊοίιμ : νόθα Θη]ηὶ οὖς 

ρανὸς νοσαίι" ἀπὸ τοῦ δρᾶσήηαι. Ναπι ΘΟΟΠΙραΓἃ- 

ἴΐοπο ον Ρουθ φιμ νη, Δεν ἰδῖθ..,. 41] ΒΒ ΟῚ ΠΟ5 

δϑῖ 7 δχ ψρουνῖθῖι5 [ΟΡ ΘΟΠΟΙ ΕΝ Οἵ ΟΥ55115 εἵ- 

βοῖτιιν", ἘΓᾺ] 565. Ἰστ ταν: ρο τ) «ἰδοοναίιι., ἔΘῚΡᾺ ΠῚ 

[Οὐ ΠΝ ἰ 55: ΠΠ ΠῚ. ΠΡΟ. ΟΡΈΪΘΙΗ 55. ΠΔ11ΠῈ.,. ΔΘ’ ΘΠ) 

γΘρί δέσμαι ἃν ἤθιι5 : {ιιδς οὐ πα ΘΧ ΠΠΠ110 δὰ πᾶπο 

νἱταμ Π6ἱ ρυφοορίοπο ρυοάιοῖα 5ιπε. Εἰ ΠῚ 

πλιὰ {{ππῶ5 ΠΠῸ ΘΟΠΒΕΠ0Ὸ 56 10. ΡΥ ΘΘΊΟΡΠ, ΠΘ ἴῃ 

μιισάδηι ἀϊπεῖτι5. σοι πη να 5, πιο τη αἸϑριἀ Π6}] 

νἱΔογθίαν ὀχοθάδνρο. Τὰι ἀπ θη Ομ οἴα Πθ0 [ΘΟΙΙΠῚ 

ἰρ56 σερτταηϑ., δὲ. Ἰπτθ πο 5ΆΡΙΘΠΕΪΔ ΠῚ 6], 418 

ἴῃ οπηη θιι5. Πα θοῖα", ᾿π αἰ 6 η5.γ παπάπᾶπι “ ἀ6- 

βοῖας. δἀιηϊναπάο,, ποὸ Οπα ΠΟ θη 8] ον Πα πο 

ἀοοίσία5. Ηαθο5. δἰϊαπι ν ]ατ]α ποοίανμα ἢ οἱ 

ἀϊπνπα. ὙΈΒρου ΠΟ Π 65. ΘΠΪΠῚ, ΘΓ ΠΟΟΙπι8Θ 1π| 1- 

[τσ ϑιιητ. ΕΡΘΟ 51 {πᾶ π60 [6 τα ϊ ἰ Π16 50ΡῸΡ ΟΡ- 

ῬΓΌσβουε, 5: ΠΠΟΙΘῈ ἴ6 σοπνθιβα Οηῖ5. Θουτ ΘΧὰ- 

ταϊπατο, Ὑἱτο4π Ργορυϊθίαβ. δὰ Ρυαϊοιηάαπη 

ΒΑ ΡΙ ΘΗ Ια τ ΟΥ̓ΘΔΙΟΥΙ5. ἹΠ ΡῈ} 161, ἀυουιοῦο [π5εϊ-- 

αἶα ν᾽σ Ἵν οὐδ ἱπου]θᾶτι5. ΟΠ ΠῚ [ΘΠ ΡΟΥΘ ΠΟΟΙ5 

φαπίοιπαπὶ ἔα π πο, αοιηοο θεὰ πὶ νΈβρον- 

{ΠΟ πὸ5. πὸη πιΐπι5 Φυδάνιρεάεβ. δι ηΐ. Πιι8η} 

ΡΘΠΠαἴοθ., {1185 δΐαπι δοῖαϑ ὃχ ἁνίθιι5. ΟἸηηϊ- 

θὲς ἀδηΐθ μάρδγα οοπϑίαϊ ; δἷ οαία!05. Ρ᾽ ὍΘΙ ΔΓ 6 

[δυιιπίτιν ; Δα} ἴῃ ἀθΡ6. ΠΟ ὈΪΌΠ}15), 56 «πδάδηι 

πιο Ὀγαπα ΡΠ ΠΠτὰ γοϊανο. δὲ διΐατη 1Π15. Πη1-- 

τὰ. ἱπίον 56. πιᾶσπᾶσιιθ ἀΠ]θοῖϊο ῬῸΡ ΠΑΙΙΡΆΠ,. 

Νδμι νϑίας βοῖδ φυθοάαπι δ ρἰβοαίουῖδ 6 ΕΠ ΎῈῚ 

ὁ ἘΔΠῚ ἀεβοῖες. Αἴ ποβίστὶ [πῈ5 Νῖβ5. εεβίοϊας. 

ΓΑπεῖφαὶ ἄπο Πιδτὶ εἰ ἀζμπα. Νόουα οἱ ἃ" 6115 

ἀΡογαῖ. 

ε Ἑάτ ρίδοαιονῖὶς. ΤΑΡτΙ ψεΐευοβ Ρἰδοαίογία. Α1ι- 

4παπίο ρΡοϑὲ (1. βοουπᾶπβ πάππε μΐ.... ἀομζῖο 1" 65...» 

οἷς εἰ ἰδίογιιπε : 48 Π βογιρ αγατη. ΟΣ 60 5ιιϑρθοίατῃ 

μάθεο, φιιοά τπρ! ον 510 εἴ ριον. Ναπι ΠΠΡραυῖαβ, πἰϑὶ 

γαϊάο [ΆΠον, πομπη]]α αἰ ψαὰπο Δα Ἀγ Ιἐτΐαιη ὁπιθη- 

ἄανιι. 
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πωνθηΐ ποχίθρι5 : {ποα ἴῃ ΠΟΙ ΠἾΠ115. ἀΠ| τ νἱ- Α ΒΟΥ ΠΊΟΠΘΙ ΠΟΘΕΓΕΙΠῚ, ΠΟΙ ΠΊΪΠτι5 ΤΏ] ΓΔ 611}15 γ014- 

ἀοηλι5. ΠῸΠ [Δ 0}}6 ῬΥΟΥ ΘΗ] 5 “ΙΟΥΊΙΠῚ ΠΟΙΆ} 

5ΘρΑγΑΓ ἃ} ἈΠΟ ΠῚ ΘΟΠΥΘ ΘΔ ΟΠ ]ῖι5 5] Πρ ῖ]ν]- 

ταῖθ δὲ δο τ ϊηθ ἀο]δοίαητιν. Οτοπη 0. ΘΕ] ΠῚ 

ΠΟΟΙΙ ΔΙΊ) ΟΟΥ}}15 51Π}}165 Πα] Πτιν 5861} 8115 58 

Ῥἰθ με. ΡΟ ἰθϑβουθϑ. ΝΠ. δὲ ἈΠ γι}. ΒΡ ΘΟΙΙΙ5 

ποοιῖθιι5. Φαϊἄθηι ΔΟΡΙΟν δϑ 5 Ἔχουν το. Δ ΓΘ ΠῚ 5016 

σα ΑΓ» 5100 ᾿5ΓΟΥ ΤΠ ΟἸΠΠῚ 511 Δουϑϑίηιι5. δα 

φΟΠ ΘΠ ΡΠ Δ η} γα μἰΓα 6 ἢ} 56 Π5115.,. Θὰ ἸΠ411- 

5  ΠΟΠΘ μη νϑνο [πο]5 ΠΟ σοῖ τ. ΤητοΡά ἴπι ἀὐιῖθπι [ἃ - 

ΟἾἸ6 ΕἸΡῚ οθὲ δ μἰ γα ΠΟ πθη. ΟΠ ΠΟΥ ]5. πη] 416 

ιν νυ ἢ “αθηδἠπηοάπιηι φΆ}}π|86. ἀΟΠΠ βΠΊοιιβ5 

Το 1165 ἃ Ἰα]ο 65 σοι ρ6}}} Γ᾽ Οροιὰ 5 οἰαναηιθ 

νοο6 ῬΓΟΟΪΔ Δ 8.» 5016 η1 ῬΊΌΟΙ] Δ νη] δἰ βηϊ- 

ἤοαῖ. ΑΠΒΘΙτΠῚ ΠΠΟΠΖι16. ΘΌΠΙ15., {πιᾶπὴ ν]ΘΊ] Δ ἢ 5 

Πα] θεῖ" δὲ ργοντιπὶ., δὲ οἷο ΒΘ 6 Π5. αι ἰΘἢ- 

τἀπῖιν; ΘΟ 6 ΤΙ “ποηΔ ΠῚ) τ] 56 η} ἈΟΙΠΔΠῚ 

ὨΟΟΙαΙἶ5. Ποϑετιμ ΠΡ Ρα556. αἸοιιΠίιι" 1Π51411|5 : 

{{π|05 ρ6}" ὅ Θσου]το5 Δα Ἰττι5 Ἰαἴθη τον πο ΘΠ] ΠΟ - 

ἸΙθη 65... ΡΟ ΘΙΏΠπ6. ρογναίθγθ, [Ὁϑι! παηῖοι ΡΓῸ- 

ἀϊάοθνθ ο]αιηαπάο. Τῃ 410 ἃπῖθη} σΘπΘΡ 6 ΡΙΌΡΙ 

τ] σι] ΠΟ πϑπθαπαηιθ παῖανα ἀθιηοηϑβίγαὶ 

Οὐ νυ] τα 115. Πα ταΡὰ ΠῚ Πα Π τ]ὰ ΠΟ ΠῚ] 111 ΠΊΟΙ"-- 

ἴ6Π}.. 1105 οἴ ὰ 56. Π6}1ὰ σοβίμι"Ὸ 5.5 ΠῸΧ οᾶ- 

ἴδυν 85 γα] ΓΕ} Ὶ1 ΠῚ ΘΟ ΓΟΒΘ απ Π 10 7 ἈΓ ΠΟΥ] Π 116 1π- 

51 ΠΠΟΤΟΠΘ ν6] ΡΡαγδίιι., 4118}15 510 Θχῖταις Πα] 06 -- 

ἀτι5 πιο ΠΠσιιηι ἢ Οτοα φαϊάθηη ΠῸΠ ΡΓΌΟΙ] οϑὲ γὰ-- 

ΤΟ Π15 πιιπηιαπδρ. Ομ ἀπηοάπιτη. οἔϊαπι {{}0Ὶ 10-- 

συβίανιιηι ΘΧ ρΘ Ἰ ΠΟ Π 65" ἀρθυῖδηὶ ἢ Οτμδ 58} τιπῸ 

550. ῬΓΟΡΥΙΒ. ΘυΡοϑδθθ 46. 56 1|0115 ᾿π 5ρατο5Ὸ 

ΘΆΠΊΡΟ Οαϑίνα ΟΠ Πα, οἵ ΠΟῚ Δηῖ6 51] 6 οἵα 

σΟΒΠΠριηΐ 7 {πὰ ηλ «ἰδίαι οἷ ἀἰνίπα ρυφθοθριῖο. 

Οὐοπηοο οϊὰη} ΠΊΘΙστι5. ᾿ἸΠ5 1 Ὰ ]] 6) νοϑοθηθὶ 

Ῥδτ ταν ΟΥΌΧΙΠῚ, ΡΘΙ “πιὰ ΠῈ ν Ὁ] ΠΟΥ Ὶ 115 5ιιϊ ν θη 5 

ΤΟΙ Θ ἴα ϑα ΠΙ1Ὰ 15 “ ΔΟΖαΙ τ. Ὁ νἹρ 15 Δ ΠηΪγἃ-- 

το οφ 6ϑ ες Γ Ζτι85 ΓᾺΡ] 6 ΠῚ [Δ Π}15... [η τιβιιηὶ πιθ]- 

ΘΔΙΏΪ 5. ΓΘ παν. Οπδητὰ 4 116 γα το ρϑῖ ἴῃ 

ΘΔ ΠΕ] 115. ΟΙ ΟΔ ΔἈΡΊΓΠῚ 7. {188 51}}} ἈΡ΄ΘῊ 1ἰ 5016 θ]115 

ΓΟΒΟΠΔΗΐ (Ρδοῖα ΔΘ. 5. 1] 1585... ατιῖ Ρ61 ΘΑΡΕΠΠῚ 

Ῥοοῖτι5. 11] ἰταν' ἄτιπι γοϑριναμι ἢ 506 ἴα πὶ 56 π 110 

4 (0]}0. βθοι μι μ6)" οὔ δοιιος αὐίίιι5. 
» ἘΜ} ορεγίαπι. ΤΑΡΥῚ γοίθτοβ ἀρεηίατη. νος, 

διηγήσομαι. Μοχ δ φιαπε ἐἰδίιι" ἱὶς αἰἰνίπα ῥ'εοο- 
Μάϊο. (Λιιοπιοῦῖο αμίοπι. Δ τιτχαΐ ΠΡ τὰ πὶ οοπίοχτα. 

ὁ Οὐ6οχΧ τιητι5 ἐγεχιείνἶτ. ϑιαιπι Ν55, ἄπο γαΐίο οί. 
ΠΙᾺ, ἐ5ὲ, ἴῃ 115 ἀοοιοναῖαν, ϑιθῖπο ἄπο Νίες, 
ἐὰ ἀθγδ. Ν οου]α δα ἴῃ Ὑα]ρα 5 ἀθογαῦ, 

4 ΜΠ εἰ ἄϊιο Ν55. οἱ οἱ ασϑίο γα δι ἀϑρθ δου δ, 
γοσιριδοισιί, Αἴ 01}. βεοιιπάτι5 εἰ σὲ ἀοϑίο γι σιις {{{ας 

1; 

{{Π|πΠ} 5 ΡΑΓῚ , {ἈΠῈ 5] ΘΧ ΡΟΥΘ ἴρ56 ῬΟγη]οΪ-- 

τἀ ΓΘ ΠῚ 8111} Π]6 15 ΡΘάΠΡιι5 Δ ΠΟ ΓΘ. ΘΔ Π6 οἴΠ νἱ-- 
(ἰου]5 ἀρ65 δὲ νεϑρᾷβ., σοῃϑιενὰ αἴᾷ Πα}}1|5. οἷ5 

ΒΡ ̓ΡΙτι15... Δ ρα] Πη0. 5.065, 566 ΞΟΠ ΡΟ ΘΧ 866 

πα πα πττι". ΤΘΠΙΖ116 51 Οἷθο ἰδοῖς [που ηΐ 5, Θ0ἢ- 

{Πππ10 ῬΘΥ Πλι ΠΤ11" 5 ἀΠρΟΙΘ ΡΥΈΘΟ] τι515. ΘΑ ῚΠΠ 50} 1- 

γᾺΠΊΘΠΠ5 : δὲ δὶ ἀσθίο ὅ Υ15115. 1115. ΔΒΡΘΙΒΘΙῚΒ» 

ΓΟν ν βοιηξ.. νϑηδυῖιπ νἹ ἀθ]1οθῖ τηθαςθιι5. ρΡαίο- 

[ςτἴ5. Τὰ πἴ81} ποι σαι ρουϑὶτ, ἀὰξ 4651} ΠΟΘ 5 

Ὁ] 1 {Π|0115..,.ὄ ἔθος: Πλοῖι5. ΤΟΥ ΠῚ 51. ΔΘ ΠΑΡΊΟΥ ΠῚ 
θθητι5. ΘΧΔΠΙΪΠαΙ 6. ΨΟΪΙΙΟΡΪ5. : ἱπνθηΐο5. ἴπ 115 

ἁἰίατι. αἰϑροϑι τη θη). ΡΘ465. θπΐπὶ ποη Ππαροηΐ 

[5505 τιῦ σοῦ τι5., Π6Ὸ ἸΠΟῸ5 αἰ ἈΠῈ1|ἃ, 564 Ἰατο5 

4116 πηθυ} ΠΡ ΠΘΟΒ ; τιῖ Παίδη 65 [!Ὧ0 116 δι ρουο- 

άπ τ" τ Π4]15... ΤΔΠΠ τι π ΓΘ Π}Ϊ5 «Ε] τιδάαπι ρμ6- 

ἄϊιπι πἰβῖθτι5 ΓΘ ρ ἢ] οπίθ5 ἈΠ 681. 6} δὶ σοηβι 6- 

165 {πο 0 0 ΟΥ̓́ΣΠτΙ5 1π Δ] τπππ σαντα Θχ θη θη5, 
Αἰν πο ἔπππ6ὁ ἰγὰΠῖῖ ΠΟ Π] Δ Π} : ππῸ Δάν θυ 6 

ῬΟΙΘυ 5. βαρ ΘΠ τᾶ πὶ ΟΓΘαΙΟΥΙ5 : “ π] ὁ ἰοὺ ΠῚ 

Ιοησίονα οο}}]ὰ ἀιαπι ρϑάθθ. δ μ]] 1, τ τἀ π|- 
4πληὶ ϑϑίαηι Φαδη] 4ἀη} ΡΟΥ 6 Π5 56 ἴῃ ΡΓΟΙπη- 

ἄσιη., γθοο π᾿ τπ|πὶ ΡΟ 5511 ΤΠ  ΘΠΪΡΘ Πα] ΠΊ6η. 
8. ΤοΊταν δ᾽ Πρ] ΤΟΙ θυ ̓ Π5ρΘοΙα γ υ]α ΒΟΡΙΡ τ 80 

5011 1085 φιάλην ν᾽ ἀθητιιν 6556 : δ )οΐαπι αι 

νοϊαι πα υοϊαπίϊα σι ρ6γ Τογταπι σιν ΠΡ πηι απιθτιῖο 

εἰοἴἰ. 81. σομϑι ἀθγαία {που νὶθ νυ θονιιπι., ἴππῸ 

σοπά τουὶσ. παϊνβοαῖο ἀθοϊαγαῖαν.,. αὶ ἐπ Ρὰ5 

ἀνίστη αἰ Γγθη τα Ιοπσθ ΡΡν ΙΔ... Θαβή1|6 56 - 

απ πη σθπιι5 ἃ 86. ἀἰβονονὶξ. Π 165. τη ῬΓοίδοίο 

ἀοἤοῖθε,, δ᾽ οαποῖα ν 5 ἀθυῖα πη] οι] ΤΟΙ υγὸ 

νο θνῸ. Υ ΟΡ 6 [ΘΥ ἃ ΠῸ5. νοοδΐ δὰ Ἰη5ρὶ- 
οἰοηα5 μϑϑιαθ. δὲ ρϑοιιθϑ ἃς βθυρθηῖθϑβ. Ραγαΐα 
Θ5 ΘΠ 51 Π}1}1ἃ ῬΊ5ΟΙθι15., δὲ ν δα] 1} 115., ατιὰ-- 
ἀγιρθάτιπ δὲ νἹρ Οὐ 1} σΘΠΘΡἃ ΘΠ ΠΒ ΓΑΙ Σ 
ἘΠ οῖαὶ ἰόντα ἀτιπιαπι οἱναηι Οὐϊὰ ἀἰο 15, Χα] 
Ῥαιΐο Αροβίο!ο ἐδ γθϑινυθοῖοπθ ΠῸΠ ΟΡ Π15., 

οἴη νἀ θα :15 σϑυία 46 ΔΘΥῚ5 ἃ ΠῚ ΠΠ] Δ ΠΓΠ}115 Πα ΓΔ ΠῚ 

ΡΙΓΟΡΥΪ πὴ. ΘΟΙ τι ΑΓ... δϊοις. [Πα ἸΔΟΙΙΩῚ 

ΠΘΠῚ.,. 4ἰ 658 ΘΟγΠΙβ 6. Ρυΐπιο ἴῃ ἢ 

ψν6Γ- 

νΘΡιΟ δ 56 

πϑρδυϑδγῖς, γενὶνίσοιιπὶ, τα Ῥοβια]απίθ δὲ βοηϑιι, οἱ 

Οτῶοο, ἀναδιώσχεται, ΑἸ φααπίο ροϑὲ ἅτιο Μϑ85. πὲς 
οὐιιοος. 

ὁ ἘΜΠῚ φαΐα οὗ ἴοο. Α΄ (]Ρ. βθοιιηι5 φαΐ οὗ 

πος. Ἰριάθμη. δά ἐς ἰοπιϑίονα. Δ οἴτι5 οάοχ πο- 

βίον ἐἰὶ ἰοπϑίονα. 

ΓΈΜΙΙ οἱ ποβίυι ἴγὸ5 Νῖββ. ἐσὲ ϑδλ σοῦ 56 ϑρθοίεδηε, 

γῈ], ἐν ὙΘΥ πδιΒ φρεοίεπι : 4ιοα ἀπᾶπὶ ἀΡδαγ πὶ 5ἐῖ 

οἵ ἱπορίαμη, πὴ }}} αεϊποῖ ἀϊσογο, ΑΥ' ο]15 Ἰοοὶ [Ἀ01]}ς 
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ϑΡθοίθπι ἐγαηϑί ον πἸδηΐθηι, ἀοἰπθ Πουὶ ᾿ρουηθυ]1ο- Α 4}Π| πΟΧ γθβεγιιπι Θαν πὲ ΡΙΌΡΘΓΔΠ ΘΙ δι ἃΙθαη); 

ΠΘΠῚ 7), ΠΘῸ [ΔΠΊΘΗ 1Π 60 50] 6 1ηλ 6. ΒΡ δ βἰϑί ΘΠ θ 

5641 πη ΠῚ ΓΔ ΠἾ5. Π] ΟΠ] ΟΣ Ριι5 ἢ ἀο ΙΔ ΤΟΥ Ρι5. θ]ι- 
Π]ΘΘΟΘ ἔθη] Δ] ̓ σΘυιιη} γ 419 ΓΔ] 116 νῸ5 ᾿ΠΔΠΠῸΠ 88 

«πάη 5θἀθεῖ5 θουῖιη γον νθηΐοβ ορονὰ, ἰ4 6ϑῖ, 

5 δηλ} πὰ (1185 ὅθ γθ5. ππιὸ αἰρίσαηι, αὐ σοη[θοιο- 

ΠΘΙ γΘϑἔ 1} (ἰ6]Ἰοα  ιιη}., ΤΟΙ Ἰβοϊ μι πὶ [ι1}τ|5 

ΔΠΙ 1 }15. ΓΟ σα ΡΠ ΟΠ ΘΠ... τἰ ον ἀθη5 ἰδ γϑϑιι- 

ῬΘΟΙΪΘη6. ΘΑρ 58. ΘΧΘΙΏΡ Πα... Θὲ ἩΪΠ}] αι 116 ε}5 
46 γϑίου πηι ῖοπθ ΘοΥ̓ΡΟΥ 5.) 4παλη Ῥάι]τ5 ΘΧΡΟΠΙΙ. 

564 7Δη1 56 πιο πὴ6 τηοάτιπὶ εἰβρυτα ]οη]5. οχοο- 
ἄογθ. ΕἸθηΐηι 5 δα πα] π] ΠΘ ΠῚ ΓΟΘΡΟΧΟΙῸ γ- 

Ἰαιουιιηι., ἴῃ ἱπε πἰ τιμὴ γ᾽ Ἔθον βθυπιοπο ἢ ΡΓῸ- 
Ἰᾶρϑιιβ. 51 αἰιΐθηι οοι]ο5. δ ἀϊνουβι [το πὴ ΟΡ θὰ-- 

ἵν. ΟΠ ΘΓΙΘΓῸ,, Προ Θχου ΠπΠΠ} ΠΑΥΓαΙΙΟΠΙ5. ἃ1- 

ἸΟ ΕΡΟΥ" 55 11Π51556. Ὑ ΘΡα ΠῚ ΓΑ ΠΊΘ ἢ ΠΟ δδ[ α{1|6 νῸ5 

ῬΥΘΓΘΡΙΡΘ ἐγΡαπδοιγδιι. Οὐ δπΐπι [ΔοΙθ ἰ5. πιβῆτιο 

Δ4 νϑβρθγδπ ὃ Α ῬΡΆΠΒΟΥ θιι5. ΘΘΡ ΓΘ. ΠΟ τ80-- 

ΤΏ] ΠΪ 5 Π60 ΘΟΠΥἾΙΟΥΙ ΠῚ ἀρραΡαἴιι5 ἃ 1 Γ6 ΠῸ5 δε]- 

ΠΟ ΠΘῖ., ΦΙΘΠΐΔ ἢ ἔθη ρι5. [6] πάπα} οϑῖ. Οὐὰ-- 
ΡΓΟΡίοι" δῖ θ᾽δοθὶ, 5. ΘΠ τ σον ρου 5 ἴῃ νο- 

Τα ρίαιθ5. ΔΗ Ϊμΐ ΘΟΠ ΘΙ ΤΆ Πη115. ϑ 86 ὈΪ115 ἀΠ 16 οογ-- 
ῬΟΥΊΡιι5. Ῥᾶγι 515, 05. δά! το πὶ (165. ἀδριιτοπηι5 
τι 115 ΔΩ ΠΙΟΥ ΙΗ] 7). δου δου ρύπηι οδὲ : " 7)ε16-- 

οἰαγθ ἐπ ])οηεῖτιο, οἱ αὐ εἰν  ροιἴονιος οοτεϊς 
ἐμὶ. 51 αἀἰν! 5. ἀΠλὰ5., Ορ65 {Π0ὶ ᾿νδθϑῖο διιηΐ 50}1-- 
γΠτια]65, 14 δι, " μάϊοία [εἰ σϑγα,, γι ςαία 

ἐπι δϑιποιίροώ,, εἰθοϊἰθνανϊα σιιρθι" αἰίγιεπι,. εἰ 

ἰαρίάοπι ργϑιϊοσιιπι. 81 θα ὰχ δὲ σα! ϑι115 65., Πα} }65 

για Ἰλοιηἶπὶ ἡ Ζμίοίογα σιιρεῦ τποῖ οἰ ψανιιη. 

Ναχπο δὶ ἊἰἰμηἶβθυῸ γ05., ΘΟ Π] 116. (550  γ6]Ὸ , 

1 ῬβΆ]πι. 50, 4. ---- 5 Ῥβα]μ. 18. 10. 

οβὲ ἐπιθηἤατῖο, ἸΝὰπι Ρτὸ σϑγεςα Ἰοσοη τ πὶ 6556 δγμ- 
«ὦ», 5ῖ ἈΪ]|1] ἁἸτια!, ἤρϑαπι οουία πόποι ἀτσοιμ ἃροὺ- 

ἴθ οϑίθπαϊε, εἰς χάμπεην, ἐσ ἐγσαπι. 

5. ΠΙυιά, ἀο ἠαιιονίνιις, ἀ 4141, ΠΡ όγιιπι. ἀπεΐαπο- 

σαιτὴ Πάο πὶ βοαλίιιϑ : «αῖθιι5 σοπβομ!ππι τοι, χαὶ 

πλατέσι. 

»ἜΈΛΙ μενζαροιι5, ΤΑΌΓῚ νοΐονοβ ργοίαρδιια. Νεο 
ἰτα πιαϊῖο ροϑὲ (91. βθοιιπά τι ἡμάϊοία ]1)οπεὶπί. 8}- 

ἴπ46 Μϑ85. πιοϑέτι σιοϑιις 65. ΠΙΩ͂, 65, ἴῃ 115 ἀ651- 

ἀεγαραίυτ. 

ς Ἐ61 σοπιπιθηιοναἴῖο ἰοοὶ Πιειτιδπιοεῖὶ.... ΤΠ οοίοσα 

, 

ἴῃ {πὲ Ππιγατῖο., δὲ σοπίθη!]ο. νΕ ΘΠ] Θ 5.5 δὲ ἢι- 
ΟΥΆ ΠΑ οὐ ρ  ἀϊτὰ5. Πα θθειι., ἀδίατιιθ ἀδιιοη 0}ν- 

Β0ΘΠ15.7 ΤΠ0640 Πῖιπο ΟΡ ΘΠ 5 ΘΧϑα 0 π6 νἱοῖο- 

γἷδο., [Δοϊθηϑηιιθ Δάν θυβαυί πὶ {ὙἸδίθ πὶ, τηοήο 1}-- 

Ἰυιτ ἃ] ΔΟΥ ΤῺ 5 ΘῈ ρ γα 1ι6 ἀδιηοπβίγ 5. Οὐ 

7ιναι σοΡρΟΓΟ 76} πᾶ} 5 81 ΠῚ ΠΊ115. Π.ῈΠ115 ΡΡαν]- 

τἀτιιπλ πΜ ΠΠΠ| 115 οπθυ αι" ΡΟΥΡῸ {πὶ πὸπ ᾿πιά 1 

[6556 }15, 56] νδοδΐ, {1|ὰ8 ΠῸΠ γαπιϊαΐθ8. ΘΧ ΟΥ̓ Ὁ 

ἀθρυόμ, ἃπ| 4α1 4 ποῦ ρΘΡΟΙΡΙῚ ιν] ιι5. ΟΧϑ86- 

ογάπ πη} Τὰ ΟἸΠΟ51 [5 δῖ πὸ {ποτ Ποὶ ΠλὰρΊϑ τὰ 

πεαι 8 65. ΕΦ ψαϊάθμι ργθθϑιιπιο ἉΙ Ια] νΟ 15 

αἰΓΠΠ1ὰ1|5., ΘΧχ Πἰ5. {πὲ ἸΟ(αι διιηιι5. ΔΟΘΕΪ. 

Οιιοά 51 ϑθοῖ8. {πθὺὶ.,. ἰἀπηθ πη ρθοοαίο νῸ5 νὰ- 

οἴο5. “ σοι πον ατ0. Ἰοοὶ Πι]τιϑοθ μη ο1] ρον ἤοῖοι. 

Οιιαῃτοάιι6 θ] 115 νὸ5 ἴῃ ἘοοΙ δία ΠοιηΪηὶ τοιθητᾶ-- 
ὨΊΔ15.. [ἀ ΠῖῸ τᾶ ̓5 ἃ ΠΡ] ΟΥ πὶ ΠΟΘ ΓΔΠ ΟΠ Ριι5 56-- 

Ῥαγδμιι5. 58 ΠΠῸἸο πεῖα. ϑιιηῖ., ατι80. (ἰ5Β ΘΓ Π}115 
ἃρυι δ {1551 Πλτ11} ΘΟΡ ΠΙ ΤΟΥ ΠῚ; 51 [δ ηθη ΠῸῊ δά 
ΘΟρ᾿οϑαβ. οὐ θα αι γῶ αἰν] 5, 564. Δ ράαγν {6} 

ΠΟϑΙ 5. ΡΟΒ51 Πα 1}5. ἀϑρθχθυῖξ, γν 6] δὰ πιθηβιι- 
γτη ἢ ΘῈ 06 [δ επἰὰ οαρίο πη ἃ ρνϑοϑθηξίιιπ). 511 

τὰ 416 ΤΡ ΠΪΠτι5. ἢ πιὰ τι {πὶ ΘΟΉΥἾΥ 11, ΠΘ αΠ {ἃ 

τηοάϊιη) ἰηρθϑία ϑατθίαβ., [ἈΠ 1π|πὴ ν ΘΒ ΘΓ Π 88 
γΟ]ἶβ. Θρυ ΕΟ Π5. Ἰη]]1οἷαϊ. ΤΟμλΪἢϊι5. 58Π6., 4] 
ΟΥΘα Πα Γ 85 5185 ΘΟ 5 οποία σομρ ον 7, ΘΕ 41] ἴπ 
ΛΘΡα5. ΟΠὨΙ ΠῚ 115. Πλ ΓᾺΡ Π τ} ΘῈ ΟΥπ ΠΟΡῚ5 ὅ θ- 

ἴθΡ πὰ τη Πἰ θη ΡΡΘΘ τ, οἰ πλ 6. πηθη 65 πΠο- 

ϑιγὰ5. σᾶ [0 ΒΡ 1} 114}} ᾿π ΟΠ ΡἸδίο 1651. οὐ] σ]ουα 

δὲ ΒΟΠΟΥ ΠιιπῸ δὲ 56 Πρ} 7) δἰ ἴῃ ϑέθοι!α 8εθοιο- 

ται. ἈΠΕ η. 

3 ΤΡΙάει υ. 41. 

Τεῖ. (91. αἴογας τι ἴπ σοπίοχίι, ΑἸΙΖααπίο μΡοβὲ 

ΟΟ]"». βθοιπάιι5. αὐ ρμαγυϊίας5. ποδί) μοσοὶ εϊια-- 

ες, 

ἀ ΒΔΕ οὐ ΟΟΙΡ. ῥυίπηιιβ σιρεν ἴωνα εαρίεπεια : 

4αοσιτι γουθονιπὴ {18 ἸΖοη θα βοπίθη ϊα 6856. Ῥοϑϑίΐ, 

ΑἸ} νἱδογῖπε. ΑἸ ἄτιο Μ55. σερεν ἰωιτα οαρίοπεα. 

ἄτασε, εἰς εὐφροσύνην. 

« ΜΙγαΓΣῚ 5101, γοσοπὶ ἐδέονπα οἷ ἱπ οα 115 οἴ ἢ νὸ- 

του θτι5. ΕΠ γ5. ΤΟΡΟΥΙΪ, οὐπὶ 5 τρίιπι 51} ἀριια Βασὶ- 
Ἰΐπιπ), ἐναργῆ τὰ ὑπομνήματα. καταλιπὼν, πιαπί δία πιο- 

πἰπιεπία γοἐϊχαῖε. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΆΌΜ 5. ΒΆΒΘΙΓΠ ΜΆΔΟΝΙ. 

ΠΒΕΒᾺ ΝΟΝύυ5. 

τ. ῬΙοῖτΘ {τι8650 4118}15. ψΟ] 15. ΠΟΒ Γᾶ βου πηοοὶ- Αἰ οἶγοο ἐδ θυ ογο πὶ ποϑέγαμι ππι Πα] Ποδ ΙΟ πηι υἱ-- 
ΠΑΓΟΠΪ5. τηϑ πα ΠΠὰ νἰδὰ δϑὲ τηθηϑὰἃ. ΜΠ ΘΙ ΤῺ 

Δ ΠΡΘΕ σου ραγαν [ΘΠ [61 ΠΟ ΓΔ ΠῚ ΘΘΘ ΠΟ οἰ - 

Ῥίαπ ΘΧ ΠῚ ΡΟ ΠΠῚ ΘΟΠΥ ΤΥ ΤΠ 5. {{π| τη] Π}ΠΠ ΘΠ ἴα ΠῚ 

ἉΠΙΠῚΪ 5111 οΟρίο56 ἀθϑι ἀθρ ἢ5. οβίθηϊανθ, ἀθῇοιε 

ἔαοα]τατιπι γοϊανδει5. ἱπορὶα, δὲ Ὁ πος ἀρρὰ- 
γ ΓΙ ΠῚ ῬΔΤΙΡΘΓΘ ΠῚ {8156 Π]τ16 Θϑῖ, ἰ  τι5. π]-- 

ὨΙΒΕΡΆΓΘ. ΠΟ]. Υἴβα ἢ. 6. 56 ρου 6 η5 ἴηνὶ- 

18 15. τὰ ΠῚ πιὸ ΘΧ ΡΟ ΓΑΓΙΟΠῚ5 Ἰσποιηϊηἶα ΠΡ 6 γὰ-- 

᾿ϊτὰ5. αἰδοίατα ποὴ οαγθαξ. Τὰ] φυϊἀδηη 6ϑι δὲ ἴῃ 
ΠΟΡῚ5., 51] [δ τηθ Π γῸ5 ΠΟῚ ΔΓ ΘΙ 56 ΠΠΘΕ5 : γ ΘΙ ΠῚ- 

[Δ ΠΠ16Π ΠΟ. 7116 56 Βαθθθηὶ Ὠοϑίγἃ, ΠΟ Θχτθηῖα- 

Ἰπιμταν ἃ νο ὶς. ᾿ ΝΘΖι6 ϑηΐμη δ] Ἰβδθιι πὶ τὰ 1η1-- 

ΡΓΟΡιιὴ Ῥαβίογθπι ἢ ΤΟ α α θα πῈ ΠΠ]Ππὶις [ΘΠ ρΟΥ 5 

Ἑοηνῖν δ : δὲ σοΥῖθ ἈσΡ ΘΓ 115. ΘῸ5 ΓΘ Ποῖ ο ας οἱιι- 
5015. (ΟΠ ρου ὰ5. ἰζαατιθ Πα] 060. Ιοσθ5. “ιιαβ αι 

5106. ΔΙ] σονα., ΠΟῚ “1185. ΘΧ ΤῊΘΙΡ50 σοηῃίροϊ, 

564] 4ὰ5 ἀἸἀἸοὶ Δ]]Ονια πὴ ν ΟἹ αι] ΠἾ 115 ΓΘΟΘ ΘΙ [15.. 

ΡΟ 4ὰ5 ᾿ϊ ἀπ Δοαιυϊθβοιηΐ ΟΠ Πλ1 Π]Π115 0 - 

56 ΠΓΓῸ ΘΟΡΙΡ 015, ἃ υιᾶ πη ἀἸοιιΠ ΠῚ 6556 ἃ 181, 

564 δἰίαπι αι η ἀπ ΠΑΓΡΆ ΠῚ, ᾿ἴϑοθ5. ΠΟ 16 νὰ] 

ΒΟ ΡΘηἴ65, ἅπ [»Θϑιϊαθ, ΠΟῚ ῬΓῸ γϑυ τὰ 15 γα το ΠῸ, 

564] ῬΥῸ 5110 ΘΟ ΠῚ ΠἸΘΠ ΤΆ Π ΓΕ] ἀΡ ΘΙ Γ10 : δἴοας ᾿πίου- 

Ῥ ΘΙΘ5. ΘΟΠΠ ΠΙΟΓΙΙΠῚ 5 ὙἾ515 ῬΘ1" ΒΟΡΟΓΘΠῚ γΑ 1115 1Π|ὰ- 
δηιρι5., φυτὰ {ἀν πὴ 51} ῬΥῸ δὰ νοϊππίαιθ 
Ργοπαηταπί. Εσο ἀπιθ. ΟἸΙΠῚ δι ἰθυῸ [ἘΠιιηῚ, 
Ἰιος ᾿π|6]}Π5Ὸ αιιοι ἀϊοῖιιπι 651. ΤΊΘῚ. Ῥἶδοθϑ δὶ 

4υδάταρθάο, απτνιρσαϊτα, Φαοιπο 0 γο] αἴα ϑιιηῖ, 

1 Ρογοὶρίο τ Ν γι ὀπῖμι δι 6500 ΤΠ ναποοίζιηι. 

Νὰπι Πο6Ὲ πὶ 4πὶ δ πο θ] τινὰ βου ρβουιηΐ., 

σθνία 46 του γὰρ 5ΟΠ ΘΠ] 115. ἀἸβριαιτανῖηῖ, τπηοάο 

Θὰ 5ΡἢΠ του. τη ὁ ΟΥἹΠγῸ., πιο οἴγοιο 51-- 

Π}}]6 1, Οἵ ΘΖ 1}}1}115 τπιπ ἴτι6. σΟΠ ]Θοῖα ἢ ρα ΕΠ] ιῖ5 

ἀἰοϑισπαηἴο5., ΘΓ 1π πη ἴ0 6556 σαν πη. Δα ΟΠ Π65 

δπΐηι [τι] π5η0 41 ΟρΡ᾿ ΠΙΟΠ 65, 50.  ΡΊΟ 65 ΘΟϑιηοσνα- 

Ῥ ἴδ ῬΡΟΪα ΡΒ διιμῖ, ΑἸ ΓΘ ἈΙ ΓΘ τι5. ἀοσπιαΐα γδ- 

βοϊπάθπάο. ἔσο ἴἀμηθη. πο ἃ άπιοον τὶ ἀἰσαηῚ 

ΣΆ ΒΕερ. 4, 59. 

4. (0}}». βδοιχῃ τι5 πεὶ]ιὶ ὀγεῖπε ἰἰοθῖ.... ἐσ θη ομρίεπὶ 

εαλίνενο οοπν ἐνίσπες, ΠΟΙ  οπὰ ὁ 11 ἐἰεγδοῖε. ΤΑΡνῚ τὸ - 

ἴοτοβ ἀεἤίοῖε. Βιαγϑις Ποο ἴρβο ἴῃ Ἰοοο ΝίΞ8. ποβίσὶ εἰ 

οἵ Ἴιος. Τλδογαῦ σα] απ ῖϊο δὲ ἴῃ Ὑα] σατῖς, 
» ἘΔ εἰ Μ55. γεγμίαναπε : ἈΡῚ 5ιιορ᾽ σα πη ὰν βου ῖ- 

Ῥϑῖβδϑο Ἐπβεαι πῖαπι πορμαϊαναπί : οὰπὶ βουιρίαπι ἴηγο- 

πϊατπτς. ἀρια ΒαβΊ] πὶ, παρητοῦντο. ΑἸΙφιιαμἴο μοσὲ 
ΟΟ1}», βθοιιῃ ἄτι5 ἐα τεθ ἴρδο. 

ἀθυὶ : αϊὰ Π1Π}] (16 ΒΟ μΘμ] ΕΠ 115. 6]115. Γἀπλα]τι5 
δὶ ἀἰββθυιῖ, οἵ 4ιπὰ πο εἶχ τς τοῦ τα]}Π1ἃ βίδα ϊο- 
ΔΙᾺ} ΔΠ]  πιπὴ ΓΘ] τι} 15. ΤΠ ΘΙ, γ6] σιοα πιθεϊειιϑ. 

ΠΟΠ δδὲ “ιΔΠ 15 ΒΡ Ά 15 ΟὈτα ΠῚ ΠΡ ΔΤΙΟ 6115 ἴῃ ΔΘ ΓΘ 
αἰπιθ πα ταν... Ομ 50] ΡΙΌΡΥΪΟ5. Οα 5115 ἀρ ὶ 50}. 

[ΘΥ ἃ 5 41 σα} [ππὲΡ ΡΙΟΡΙ Παπαν θεῖε, ᾿πΠΉ] 15 δἱ 

ἀοίδοιιηι ργ βίας. Τὴ6 ΦαΙΡαι5. πη πῖθῖτι5. ρυιάθη-- 

τ6 1 1116 σϑίϊσαϊ τ, 5ΟΙΘ 5 1πι 111 ΠΟΡ5. Βα ΡῚ 185 

Δ ΠΟ5 ΠΗΪΠἴπη6. ῬΘΓΕΠΘΡοηξ. Τἄθο πὸ “ ἐδ θηλι5. 
γΘΡΡα 5ρ᾽ν 1 }1ἃ ψΊ ΠΟΓὰ 6556. ν Δ ΠἸ551Π}15 ΡΒ ]Π]Ο50- 
ῬΙΟυ τι πὶ ἈΒϑου ΟΠ 115 ΡΥ ΙΓγαγὶ, δὲ πο ϑἹον- 

ΘΔ} 6 ΟΠ Πλδι1ΠῈ ἐΠ] ΠΟ ΓΑ ΠῚ Π]Θ ΓΘ ΠῚ ΒΡ ΘυΠ 115 
ἀυπάθπὶ ι ϑεΟ ]ι5. ΠΡΘναν τε, ἃ Θχοϊ απ 5 
νΘΙῸ ο ΠΠοαηαβήιιθ ΠΟβεγὰ5. ἀπ᾽ πὰ5. ργοἤσουΘ 

σαποίᾳ αἰβρόβιη ἢ ΤΠπ4 6 νἱἀθπει τ] «αϊά απ 
ΓΘΙῚΙΠῚ ᾿ΘΏΔΡΙ. , ΒΘ ΠΟ Π]ΟΠ 115 ̓ Υαν 5. δ διιαϑιοηϊ- 

[115 [Ἀ]515. θη, 40 μοβδῖπιὶ ὁ Ποηθϑία! 5. ΖΘ .- 
ἀλη ΘΟΙΟ ΘΙ 5, ῬΘῚ ἀΡσιιπιθπΐὰ ΡΙΌρα., ἀἰν  πὶβ 
ΒοΡΙΡ αν 5 οἸάπιοονθ. Οὐοά χαϊὰ ἁἰτπια 1π|6]Πσϑη-- 
ἄπιηι ὁδί, {τιὰ πη 58 ΠΡ] ΘΠ ΠΡ Ὲ5 568 6556 ἴα ]65 ΠΟ Ϊ Π65. 

γεν ὴ5. ΘρῚυ ΓᾺΠΠΡτῖ5. Ρυ ΟΠ τουὶ,, δια 116 τπαρὶβ ἀἸοία 

511} ργοοῖθχίι ᾿πιουρυ δ ΟΠ ἶ5 ἀβίγιθγο ἢ Οπαργο- 

ΡῬου αἵ 5ου]ρίαπη οϑὲ 1πι6} ΠἸραταν: Εἰ) οίαι ἰογγα 

απίπιαπι αἷναπι ρδοιίμπι θὲ δοδιϊαγιιπι δὲ 56γ- 
Ρεπίμιπ. 

“. Αάνθνῖθ Ἰρίταν Τ)6ὶ νυ θιι πὶ ΘΕῸ Π5. ΡῈΓ 
ΟΠ ΠΘ ΠῚ ογθαϊαγαμη. Οτο αιυίθπι οἰϊπ σωρὶς : 
564 πβΖιι6 πιιηο ΟΡΘΓα αν δ ΡΓΌρΘΡα δα ἤπθηι,, 
ἄοποϑο σοηβι πη ΟΠ 6 ηὶ μητι Πα τπ|5 ἀςοϊρίαϊ. 5᾽οας 

Θῃϊπ ΡΙ]ὰ οἴη ἃ}0 ΔΙΊ {ΘΡῚ πη ρι]5ἃ., οἴιπὶ 
5ρᾶπὰ ἄθνθχα γϑρογουϊξ., ᾿ρ5ἃ δὶ ψο] ΠἸαῖο., 

Ἰοοῖχαθ Ῥγοο!νταϊο νϑ]οοῖτβ ἱποϊαΐα ΡΘΡ θυ ταν. 
Π6Ο ΡΥΪῸ5 δίαγθ ΡΟ θεῖς , πὶ ἃ μΙαπα ἀδβοθη- 
ἄδι, τὰ παιανα ΓΘΡΙΠῚ Π)6Ὶ ΡΥ ΡΟΘΡΊΟΠΘ σΟΠ]Π]Οΐα, 

ΠΑΒΟΘΠΓΠΙΠῚ ΠΊΟΥ 6 Π{{πΠ} 116 [Οἵ τ Γἃ ΠῚ Ρ 551Π| μρ6- 
ΠΟΙΓΔΠΒ 5 ἘΠῚ ΠΙΘΟΠ] 56116 ΦΘΠΘ.15 ΒΟΡΟΪΘ ΠῚ ΡῈΓ 51-- 

3 Βοῃ. 1, 16. 

ς (ΟἹ. βΞοοιπάιι ἑάεοπε δγβο. ἸθΊάεπι Μ55. ἄπο 
αὐϊίογα 6556. 1ΠΠὰ], 6556, ἀροσαΐ ἃ συ σαι. δια 

Ἰοῦβα (0]}. βθοιιη 5 Ῥεν"  οογα οποία εἰϊοροσιιῖί. 

ἃ ἘΔ ποποσέαζὶς φιοπάαπι. ΤΑΡτὶ γεΐογος ἤοπε-- 

δἰαιὶς φιεπιάίαπι. Π]ὰα,, τα, 4υοᾷ πιοχ βοχυΐταν, ἁἀ41- 

τὰπὶ δ ὃχ ΠΡτῖβ γοϊοσιθιβ. ϑαθ᾽ημ ες (Ο]}. βεσαπάιις 

εἰ οἰ δραίϊα. 



ΕἘΥΒΤΑΤΗΙΑΝᾺ ἹΝΤΕΒΡΒΕΤΆΤΙΟ ΠΕΧΑΕΜ. ΠΠΠ- ΙΣ- 609 

τ τα ἀϊποπὶ δαὶ οαιβίο τ φο τιΆ 1 το, ἄόπθο Δα Α ΓιβΆ ΟΠ, οἶνοθ δὲ βο 165. Πα] 05. ῬΥΪππΟ ΘΠ ἰ [05 

δἰδταξιπι ΓΟΡ ΠΗ πιπ γαϊθαΐ ΡουυΘηἶγΘ. ἘΘατΠῚ 

δηϊπὶ ἔλοϊ" Θαπο σιοοθάθνο , οἵ Ἰθοπθιη Ἰθοπὶ 5 οἕ 

ἈΠΌ τὴ ἃ ι1}6, εἴ δἰ πσια5 ἀΠΙ ΠΙΔ ΠἴΘ5, 56 6 
{ἰπ|ΠῈ ΘΟ 6 5510Π6Ὲ βουγαϊα 9, Π5716 δ ΠΠΘΙῚ ΓΘΥΊΠῚ 

ΟΠΙΠΐτι πὶ ΘΧ πη 4πι6 ρουά ποῖ. ΝΆ] πὶ ΘπὶπῈ [6 Π|- 

Ρὺ5 να]θθῖς Ῥγορυιθίαϊθβ. ΔηΙ πη ἢ Ππ1πὶ. ΘΟΙΏΠΊ1-- 

ἴᾶγθ, 564 τὰ πη πιᾶπι ΠΌΡΟΙ σΟηδε πὰ παζαγα 51}, 

ϊα γϑοθπθ [δγέπν. οὐπὶ ἴθι ρον. Κἰ]ιοῖαί ἴογγα 

απῖπιαπι υἱναπι. Ἐ:5Ὸ ῬΥΘΡΟΘΡΙΟ πη Π51} 1η [ΟΥΡΆ; 

δὲ πυ]]αἴθπιιϑ [ατητίαπάο " ἀθϑῖπῖς σοπἸτον]. (σία 

ΘΠΪΠῚ ΘΧ ΘΟΙΈΙΠῚ ροϑίθυ αΐθ {πὸ ΡΥΪπηὰ ἴδοία ϑιιηΐ, 
Πᾶϑβοὶ ΠΟ απ ἰτιπὴ δϑὲ, [τὰ 46 Τὰ ΠπιΠῸ ΘΕ] ΠῚ 

ΤΟΥ ΠΙΔΡῚ 57, δὲ νἱν "Πα ν] σΟΠϑρ οἰ πηιι5. ΝῸΠ. 6 ΠΙΠῚ οἱ-- 

ολἃ5 50 πὶ δχ ἐγ θτι5. υἱσαῖα ργοά ποῖ ., γὰ] 
811 Ρ] γι πλα ψ ΕΠ] πππὰ τα} }1ὰ, ΠΙΠΟΥ ΠῚ ΤΠ ΧΊ Πηἃ 
Ῥᾶγ5 ΡΙΌΡΓΘΡ 51 ᾿θ παῖ ταῖθ πη ψοσα 115 οαγοῖ : 5 

ΘΕΆ ΠῚ ΠΏ} 65 οἵ γᾷ Πᾶ5 6Χ ἴθυγὰ σ ΠΟΓΑΓῚ γ] 46 Πη115. 

Τθ πῖ486 ἴῃ ἘρΥ ρεαςῖ5 ΤΠΘΡΙ5 ., 5] μ᾽ πινὰ5 ἰαγσῖο- 
ΤῸ5 ξ55ΕΠ }ῦἴ ||Ὁἁ [ἘΠΊ ΡΟ {π θυἸξ, ΠΙΟΧ 1Π|1Π|115 πη 1115 

ΤΈΡΊΟ τοῖα σΟπηρ]οίαν. ΑΠσΊ 85 δ ἀ πὶ ΠΟΙ ἈΠΠῈ Ρ 
ΠΪδὶ 46 φῦῶπο παϑοῖ, φθυ Εἰϑϑι τ πη 65ἴ,). ΠΕ ΔΥΊΠΗ 

ὅθ ῃτι5 ΠΘῸ ΟΥΙΠῚ , ΠΟῸ ΔΙΓΘῚ Δ]16 115. ῬΑ [5 1η-- 

βίαιιγαϊ,, 564 υἱ αἰχίμηιθ., 46 ᾿ππὸ σἰσποηάι ἴον- 
τἰαπῖιιν ΟΥἸσΊ πο. ΕἸ) ιοΐαι ἰογτα απίιπαπι υἱναπι. 

Ῥδοιιάδ5 ΟΠ Π65 ἴθ  Π:6 51 ηϊ, ΟΡ πος πο Πα ΠΡ 

Δ τϑργὰ πηι. 564 4|1ὰ 65" μ᾽ απία φρο 6ϑι]5 ΠΟΠΠΟ : 
4Ἐ1 φιαπέιηι ΠΑΡ τι ἢ σιινδο, τὰ πέιιπὶ ἀϊσ πἰίαῖο ἀϊ- 
5[δξ ἃ ρϑοουῖθι5. “ ΠΙΟνιιπι ἴδοϊθς ἀθουβιπὶ ἤθχα., 

ἘΠΘΓΙΠΊ 116 Ργοβρθοίας, οἱ φαρά 6715 ΠΡ ἀἸηὶ 70- 

οαπάαπ) δϑὲ, ΠΟ βθοίδειι : [ππ|πὶ γ6ΓῸ οᾶριιΐ δὰ 

ΟΒΟΤ1ΠῚ 5ΘΠΊΡΘΥ ΘΡ ΘΊΓΠγ,. ΘΟΕ] τα] σα ροτπὰ γοϑρῖὶ-- 

οἰππε. 564 51 τὰ αιοηι6. σΟΡρουὶ5 ἴ νο]ιρίαι-- 

Ῥιι5 [δβάανονιβ, ορδάϊθπάο ᾿πχυΐ νομί, δὲ 1π- 

[δρ!ουΊθιι5 6]}115 ραγ 115," οοπιραταΐτι5 65 Ππιπιθπίς 
ἐπιδοποὶ δι δει5., οἰ σἱηυὶ 5 {115 γαοσίμ5. Αἴ νοτο 

ἘΠῚ 4118 50] οἴ τι πἰπηῖβατι6 ἀθοονὰ δὲ {εουεηαϊ 

5 Ὀ]1Πλ1α.,. τὰ] Πα] θειν ΟΠ σίιβ. Οοπν θηϊξ ΘΠ] τη 

ἈΠΠῸ|5 ἴθ (ὉΡΡῚ ἔδυ βεν θι15.. τὶ ΟΠ 0. παΐτι5 

65, ἴἴὰ ργορυίαπῃ ἀἰβροπᾶβ νἰΐαπη. ᾽ Ομ υϑαῖο 

τα 51} 1π| 68810,. γερὰ 11} ραΐγία δϑὲ βιιρουῖον Ηἰ6- 

1 ῬρΆΪτη, 18, 13.--- 5 (]05. 5, 1. 

4 ἘΠῚ ἀεοίπει, ΓΑΡΥῚ ἀπι 1] εἰοσίπίε, 

ΡΟΟΙΡ. βεοιυπάιι σε αἰϊίεν εἐδὶ φα παΐμγα οοἰεδιϊς 

ποπιο. ϑεα Ἰὰπὶ ποίανί πηι. υἱ οτὶ ΠΡγασ τη δα 4185 

μάΡαραξ ἐχθιηρ!αυῖα ποῖ 5ΘΠΊΡΟΙ ΒΘ υιξιιπη 6558 : 564 

δἴιπι, οἴπὶ ᾿ρϑὶ τεσορίαᾳ Ἰθοῖῖο ποῖ ῬΙΟΡαγαδῖιτ, ἀΠτΟ 

δα γ᾿ γΊατη βου ρβσβα. 

«οἴογοβ ποβίσγι ΠΠΡγῚ ἐδίαγιιπι ζαοίεσ : υὐἱθὶ, κἱ τα 16- 

585, γοχ μεοιάμπε Βιρρ]ου} ροΐοσι. Μοχ ποβέτὶ {γο5 

Δαβουρίοβ ἴῃ σοῖο. 
3. Ε)ιοίας ἰοτγα ἀπίπιαηι υἱναπι, ΤρΊταν {πιᾶ-- 

ἀτιιροάϊιπη ἃ ΠΪ πιὰ, ΠῸΠ ΟἸ πὶ 5} ἴοργὰ γθροϑί ἃ 5 

5.110 τππὸ οθοῖα ΡγΌ51 1}, 56 5 πη} ογθαΐα δϑῖ 
οαπὰ ρυοθρίο. {πὰ δϑὲ 115 απίπια,, δὲ ἄθοου 

ΟΠΊΠΙ5 ἴῃ σιν “ Ἰοσαῖα5 : ΡΥΟΡΥ ΙΔ 115. ν Ἀγ 115 

51 Πσιι]88. αἰβοθυπιπίιν. ΒΟνῈ5 συᾶνΘ5 58πηΐ, δ 

σοηβίδη!ε5., αϑὶ πὶ ποθοῖθϑ, ΟΠ 1 οααὶ ἀθϑιθυῖο 

[απιϊ πᾶνιιπι. Ταιριι5 ἱπ ομηϊίτι5., να]ρ65 ἀο]058 . 
σουνα5. {πηϊπι5., Ια ονίοσα [ον πϊοα., γα οιι5 

ΘΔ ΠἾ5., ΘΓ ΤΠΘΠΊΟΙ" ἀΠΊΪΟΙ [1867 Θ᾽ Πα Δ ΠΠ.]116 Πᾶ-- 

ἰν ΓΔ ἘΠ 115. πιουῖιπὶ δ απὶ {πα Πα 5 ἃρζαϊερ σι1Π|ν 

5ϊσιε ᾿νδοιπἴὰ σοησθποναῖα ᾿θοηὶ δϑί, οἵ οἴ πάο 

ΘΟ ΘΡΒΔ ΓΟ θιι5., ΒΗ] Ππτηπ|6 ψιτατῖο. Νὰπὶ νος 

Ἰὰϊ ἐγνάππι5 αϊ ἀπ οϑιϊασιιπι 7 ὙἹ0 ΠΟ): 

ΠΑ ται ΡΆ }15 δ] αἴτι5 γα! ὉΠΠΟγιιπὶ ΘΟ ΠπβΟοΙ ΠΟ ΠΘΠῚν 

πϑὸ ιοιἀϊαπο οἷο ράϑοῖ ει", ΦΆΓΩ 5 τ Πα 5 

1185 σα ρΕοπίϑ δα ουῖε. Ἡπὶς πἰπιΐιῃν σναπαθ νοοὶ5 

μΪ πἰϑίθυ πὶ παίπγα ρου θα, 660. τὲ ΘΟΓί88 

ἀυδάτιιροάος οαπῃ δἰ πὶ οὐ ϑιι ψΘΙΟΟΙΟΡ 5.5» σῖτα 

675 ρανοίδοια: ἀεἤοίαπε. ΤόΥντ5 δὲ ράγάτι5, οἱ 

δουίτιϑ5 ἐπ ἱπηρϑῖιι ΘΟ Πγ ΘΠ ΘΠ564116 ΔΗ ΪΠΗΪ 51] πιο ιῖ- 

ῬῈὶ5 παθδὲ σουρι5. Τὐ βονῖι πὶ 56 ΘΏΪΟΥ Παιαγὰ δϑῖ, 
ΤΏΘΠ5. ἀϑροιὰ , 5ῈΡ 4 ΟΪα., εἴ ΠΟ “ ΠΉΪΠῚΙ5 5615» 

ἀλη βἰτη τα οοπίθοϊα. Οποὰ 5] 5θυ ΠΟ ΠΘΠῚ ἰἃ-- 

τἶτι5 οχιθπάἀθηΐθϑ, ψ οἰ θυ Ἵ Πη118 556 ῸΡΘ., αυδηςα 

Πλτεἶ5 πὶ πα] ιι5. ἀΠΠ σο πα σοπβορναπθ ργὸ- 
Ρυΐα: βα! εἰς βῖπθ οὐ] αβάιαπι ἐγ  Π0Π6 σα ρροά!- 
τεῖ, [ον αβδθ φαϊάθπι ᾿πο τὰ ἴπηιι οΡσα δι πα Ππ|πὶ 

ποϑίγδο τη π᾿ ΠΟ ΠΪΚ : 56 γ ΓΘΟΥ Π6 ἴπ δ Πη1 Δ 615 
4ποάιι6 6.115. ΠΠΪΠΟΡῈ5. 6556. ογθάδτηι".. Ὀγδιι5 

Ἰθῖα!! γτ!πευδ 580 06. ἰΓΑΠΒΠΧΊΙΒ.,. ΟΠΎΠΙΡῚ15 ας ει 

τη ΟΒἰ Πα πη ἢ ἶ5., τὰ 56 σσαγΘ ΡΡδογαἸθαΐ 7, ΠοΡΡὰ 

Ρυθοῖριια αιιδάίαπι παξιινα 5 οοῖουα ᾿]αθα5. ὑΓῸ- 

ΡΥΪὰ5. ορρι!απάο. γα]ρ65. δεϊαπι ἔρθατιθητῖτι5 46- 

ΡΙΈΠΘηβα δδὲ, ϑἴιοοο ρίπθο 5: ̓ τηθ Ὲ τη θἀΠπιπὴ 

Ομ α 1556. Τοϑί ὁ ἀπΐθηι οἵιπὶ ψΙρουπ5 ν]56ο-- 

Ὑἶθιι5 ἱπο]ανίθπι νθη νεῖ Ἔχ ρ θυ ουῖ!, οὐἹβαπὶ πηθ- 

ἀϊοαμπηῖπο αιιοά οϑὶ Βα ρΡθπθιι5. ΘΟ ΠΕΡ πη , Ρ6- 

βἴθπι γθποποϑὶ οἰδὶ ἔθγταν δἴασθγθ. ΟΠ! 6. 6 Ὸ 

5 ῬΊΗΠΡ. 5, 30.-- ὁ Ηεργ. 13, 32, 3ὅ. 

Μ55. οογρογῖς 16 νοἰιρίαίε. 

ἃ (ΟἹ. βεσυπάιιβ ἰοσαΐμ", 

ὁ ἘΔ δἰ πεΐνιις δεῖς. ΤΑΡΥΙ σοΐεγοβ δὲ ποσὶ πεῖπιιδ 

εις. ες ᾿ΐα παα]ῖο μοβὲ ει ογίασδα ψιοδέίαπε ἔτ- 

εἰζανίπιμς. Αἴ ΟΟ1}. βεουπάιπς Ὀγέασδα ἡείάεπε ἐποῖς 

ταὐϑίπειι, Τιορίμνις ἴῃ ἅτναςο, κινησόμεθαι. ϑυριηάε 

ὁπ ογεάαπιις. ΤΑΡΥῚ ἀπεψα! οὐ θαϊαπειι". 
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οΪον 5. β αν βϑίπηο5. ΘΟ] ΟΥτιπι., ἔδηϊοα τη} ἀ6-- ΑΟ Πα}, ]λ15.,. 410 τιϑάιιθ [ὉΡΠἶοα ἐουγο πη 58} 
Ῥαϑδίιϑ ὀχτίηραί. ΝΑῚ Ρ Θοβοϊθητῖα ΡΘοιάτι 46 

[αταν 5 ΘΟ] πμ ΓΑ ΟΠ 115. ἢ Φαπη ΠΟὴ γα ΠΟ Πἃ-- 

ῬῊ]Θ αν. ρυἀθπεϊαηλ οὐΘα τι" 5 ρογαγο ἢ Τα τι6 
ονἷς ἱπηιροπάθηϊο πγθηιθ, θου] λα η σαν} ἀν] τ15, 

τἀ] 4 πιὰ} γ6 ΠΟΘ 6 56 Ἰαυσῖτι5 ΠἸολ Π5. δα το] ουὰη- 

ἄδμ δχ {πππρὰ τοηιροϑίαιθ ΡΘΠτι ἈΠ]. Βονοβ8 

Αια [6 1 οὐατὴ «Ππαεἰπις πο] 5] Το ρον 6 {πουῖπὶ Πγ-- 

Ῥβϑῦηο ἢ Ρουθ ΠΟ ΠΘ ΠῚ. 6.15. ΠΑ ΓΙΓΪῚ ΡΥ Θβθη-- 

{6165 ᾿π16]]Θ οι, (6 δία ε]ο [ὉΥὙ]5. 5 πλτι] ΟΠ Π65 

ἀϑρ ᾽σαι πλιὰ Π 165. να] τι}. ΜΠ] 58π6 Ποιηΐηος 

ΘΟ  παιπ ΓΘ. ΒΓ 6] σα αν θυ πΐ ἀπ 0} 1665 σάν ου- 

ΠὰᾺ5 1Π 81:5. [δοῖδϑθ σα 1} Π}01|5.. Ὁ σαι {1} τι 

ΑΔΙΠ]ΟμΪ5. πρβϑίι, δ ΑΒΓ ΓΘ. 56. ΘΟη ΟΡ ας 

ῬΑΡΊΘηΣ ; ̓ΓοΥΠΠΊ ]116. οὐ) ΝΟίτι5. ΒΡ  Γαν  υ, Βο- 

ΓΘΑ]6 ΤΟΥ ΠΊΘ ἢ ἀρουῖαι. Οὐ] ᾿ἰσῖ ταν ΠΟ ]}015. ΠΟ Π1]-- 

μἰ]λτι5. μου Προ δίσηα Βουῖριινα 5 σπ! Ποδι ἢ ΠῸΠ 
50 1π|Π} εἴ Ρ6 1 Ομ πἶα ΠΟΘ οὐθαῖου 5. “δ ηΐα 511 

δυσα ΠῸ5 ᾿πα τ] σθητῖα σΟΠ ΘΠ θ] ΘΠ", 56 δ δ ΠῚ 

ΘΟΠΒΙ ΘΥΘ 115... 4τιϊὰ οἴι πὶ Πἰηγΐα {Ἐπ ΠΡΟ Γιι ΠῚ θ᾿ ΓῸ-- 

νἱάθητα, [ἢ Πητ1{15. ῬΘΟΟΡΊ 15 πα] Θά ταα. πθο τι]-- 

416 Π05. ἀθθθηλι5 θ᾽ Όο5Θ ΠΕ15. ν᾽. ν Πρ Δ} 115 

σΟὨ Δ Π ΠΥ, 564 ᾿π ΘΠ οπΘ πὶ ποϑίγαμη αὐ γοθη- 

{ΠῚ ΜΠ] ϑϑθοι πη 65 ἘΠ Πα γ6. Τὶ Π6 ΘΡσῸ ΠΟΠΊΟ ΠῸΠ 

ἸΔ ΒΟΥ} 15 ἴῃ πος πλπιπ 0, αἴ ρο5515 {Π0Ὶ 5.0} 5 14 1ὰ 

αι θεῖ5 Γατιγὰρ ΓΘΡΟΠΘΙ 6, οὐππ ἢ νἀ θὰ5 [ΟΡ Π]Οὰ ΠῚ 

Πγ ΘΠ}18. ΠΊΘΙΠΟΥ ΘΠ 5). ΨΙΟΙΠ. 51] δ ]ο56. τοτη- 

ΡΟΥΐΘ φρϑίδε5. ἀρ Π ΘΓ ἢ Οὐδ ΠΟ Ἰά60 τηϊπιις ἐ1-- 

᾿Ιβθη5 65, 4 ποηάτι ρΘυου]α ὀχ ρουῖταν πγ-- 

Βόῦηὶ,, αυΐπ ροεῖτι5. Ομ Πΐ Πῖϑιι., οἰ ΓΔ 116 Ρδυν1- 

ΘΠ Ἰαθονας οὐ ρου δία, οποία τι6 ἀἸδοιγνοπο 

Ρονιθηΐαῖ. , 4110 ῬΟ551} 51Π᾿Ο] ΘΠ 11 51} ᾽πηοῖ ἃ}]-- 

τηθητα γΘΟΟΠ 66 : ΠᾺΡ ΠΙ τ16. θυ θητῖα ργὸ- 

5Ρ1οΟΙ τ, 6 ΒΡΘΟΙῸ5. απ ΘΟ]! Θ οἵδ ΘΠ} ΘΟΥ ΠΡ Π-- 

τὰ. σδοαΐ δηΐπι «6 η {|| 115. ΒΕ ΓΆΠΙΙΠ.,. ΠΘ ἱποῖ ρθη 5 

ΘοΥ Πα 16 ᾿5[ΠΠ} 51}0] θ. ΘΟ ΠΘΡΘῈ 1 ΕΠ] 61 : 56 ΠΊΘ ἢ. 

«ποάτι6 ᾿ρ 5111} 51 Πποὺὶτ μπι πιθοϊα τιν νὰ ρογὸ “ το ]- 

Ἰυ}5.. 51: ἴῃ 5016}; Π6Ὸ [ΔΘ 50 ΠΊρ6 πος 

[δοῖ1, 564 οἵη 56 6 [4 6} 514 ]]6 πὴ [Ογ 6 ργῶ- 

56 Π50}11. ΠΘηΙ 6 πΟὴ ν 6015 ᾿Π 0 ΓῸ5. Θμλ ἰ 46 

1 ῬρΆ]). 105, 54. 

4 ΘΔ οὐ (01}». Ῥαίπιῖῖς ψιέάπι ε" 1 ατἱογιαν ϊοτν ΡῬγ- 

ἀθπτίαμι. ΑἸτον 011». φιαγάιπι γατοπαδίζοπι Ῥηι- 

«Ἰεπιίαηι. Ν᾿ εἴας ποίου Οὐ οχ ψίίαπι ποη "αϊϊοπανιίοπι 

Ῥγυμαάεπιίαπι, ἤος οδι, γαϊὶοπανίίοιι οπιῖο πὶ »»μάεη- 

τἰαπι δαρεν αὶ. Ν᾽ σα αα νουτοηεία 510] Ῥτοροβιιοταΐῖ 
Ἐπιδεδα τι, πδο δαμὶ ποίαν οὐχὶ συνεσιν λογικὴν ἀποχρύ- 
πτουσιν ; ΠΟΙ 4οπ Ο0]}5. δθοιιη τις τεπείπογιίο ᾿γόπιο. 
Ἠαιά Ἰομρμο Ἰάοπι ὐάοχ ποσίλὶ οοπαϊίονῖς ψμαπία. 

»Ὸ 1}. βθοιηά τ οτὶ υἱαϊογῖς. 

ΣΟ], βθοιη 5. γολο ἐοἐϊιῖς. ΑἸ απ 1ο Ῥοβί 

Ε 

5016 5616 ΘΧΡΟΗΪ . Οὐδ᾽ 51] 56 ΡΠ]0 ΘΟΠΙρΙ6- 

πϑπάθνθ, {5 Δι Πππ|5 σα ρογΘ, ν6] αιιδ ἢ ἔτι [6 πι- 

ῬΟΥῚ5. 5{ΠπῸογῸ ροΐουῖτ, δ ΘΧρ]απαπαα οἰποία 

ΜῊ] Πα ὃ ΟΡ ΟρίΘυ Οἵ ΠΟ 51 π}1}} οτπὶ Ργο- 

Ρδιϑία ἀϊσαπηβ." Ομέαην παρ τ οαία σι ορεγα 

ἐμα., ]λοπιῖτιθ 1 οπιτιῖα ἴηι. σαρίοτιῖα ζδοϊσεῖ. Ενσο 

ΠΟ ΡιΟάθυῖς ΠΟΡῚ5 11 δα 015 [6110 {τὰ μειΔΠλιι5 
ΘΧΟΙΙΒΑΡΟ ΠΟῸΒ ΡΌ556 ἀἸσθη 5.5 ΠΏ] Π]Π16 {ΠΟ 5. α-- 

ἀἰοῖβθθ αιιο ὀχ ρθε, οὐ ἰΘρ 5. πη σΊβίθυϊο πᾶ-- 
{|| }15. ΘΙ ΘΟ ΟΠ 61] τι {ΠΠ|π|Π} ΡΘΡΟΘ ρἾσ56 ΟΡ πηι. 
ΝΟ δηλ τὰ Βοπιιηὶ το [σον ἀρ  ἷ5 'π 
ῬΓΟΧΊΠΉ.ΠῚ.,. δὲ ΠΙΔ] πγ΄ 4ιιοα Ἰάθ πηι ΠΟ Ϊ 5. ἃ ἃ}1Ὸ 

ΡΟΓΡΘιῖ. ΝΆ]] 50 Π66 1 ἃν 5 τη θη], πθὸ ἈΠ {5 

τιδτ15. ΠΟΥ Δ. Ή ΠῚ ΤΟΙ ΘἤἸὰ ΡΘΟΟΥτι5. “ιιοΡ πα 

ΠΙΟΠΒΙΡΑν ΙΓ, 564 ΠΑΓΙ ΡΠ [ΟῚ ΔΠΪΠ1Δ] πη 1|04-- 
416 πονὶξ ρυορυῖα βα}υ| ΘΟΏΘΊ]ΘΡΘ., οἵ πο ἀ}01-- 

ἰδ πὶ αἰ] θη ἀ πὶ σθηϊενα σαρίανθ ρυπ οητία. 

ἡ. 50π| ἅ τ ΠΊ6η δ ἃρι ΠπῸ5 βο ποιὰ ΠΟΉΠιΠ]Ὰ 
ΥἸΡ ΓΜ ΠῚ : {π|ὰ5 ΠΟ ΘΧχ Ποιηΐπιπὶ ἀοοινῖπα., 5ο 

ΘΧ Παίτιγδθ [ΓΔ] ΠΟΘ 50. ἘΠ Π}111᾽. 51 οτ1 θη Πα}}ἃ 

ΠῸΒ 1Π51{Π{π||10 ΠΟ Ποῖ Οὐ Ϊ556 Ια ΠσΉΙΟΓ ΘΠ), 564 5ροη- 
τἀ πϑῖιτη. ΠΡ Πλ115 Οῦσα ΟΠ, {1185 ΠῸ5 σοΠ - 

5[.6 οὐΘ πη τι; ΠΙΟΥΤΌΡΘΠῚ : 516 δἵ ἃπΐπιο πᾶ- 

τὰν 816. δι] γθ5ὲ οἰ Ποίτιη. ποχία ἀθο]πανθ. Οπιπ6 

ΔῈ ΘΠ. “ ΠΊΔ] 11} ΠΟΥ 115 δὲ ἈΠ ΠῚ. ὙῚΡΓΠ5. τι [6 Π} 

ΓΤ ΟΠΘ ΠῚ 58 Π14 {15 ἀρ ρον ΓαΙ. ΤΠπ66 θῈ πὸ αυϊάαπη 

5[ΔΓΙΘΙ ΠΕ, ἈΘΒΘΓΘΠἴΘ5. 58 ΠῚ [6 ΠῚ 6556. ΠΟ [ΠῚ ΠῚ 

Πα τ ΓΑ απ σΟΠϑ απ Δ η). Οτο δἰϊα πη ἴῃ πὶ τη 

νἰθονθ ΡΡΟΠ ΘΠ 40 αι πῸη {πι ΠΟ] τπι ΘΡΓα ΓΟ ὃ 

51 ΘΠΪΠ} 5ΘΠΊΡΘΙ ΔΡΡΘίΘ 5. δϑί. ΠΑΓΠΡΆ] ΠΟΥ ἃ πἶ-- 

15 : Ἰ4θοηιιθ Ἰα απ. θυ θη 1 }0115. δϑὶ οαϑ1-- 

[5.5 ϑβθ πο 4 Ππ5{ΠΠ|8, 5θοία πα βαρ ΘΠτα., 

Ὠλ] γᾶ ηἃ ΓΟγ το. Οἰιδρ ΓῸ5 ΠῚ 15. ΔΗ] ΠῚ15. [Δ ΠῚ1- 

Τα θ5 δι ηΐ, Φπατη ΟΡ ΡΟΥΊΡι5 να]θιπο. Ραροπ 65, 

ἍΠΠΠρῖτθ ΠΠΙῸ5.: ἡ Δ], ΠΟΙ Ῥαγ ΠίθΘ8 ΘΧΆΒΡΘΓΆΡΘ. 
Νιπηάχυϊ ποι πος ἰάθη Παπινὰ ἢ ρΓΘσΘΡ 9 ΝΊΒΗ 

ΟΥσῸ ΠΟΥΪ Ῥαῦ]ι5. Πονίαιαι"., 5661 ΒΓ ΡῚ ΠΟ Ὁ Δ] {π|5 
ψνἱ ποῦ ]α παΐιγ85. (} 115. ἰα Πίὰ νὶς δϑὲ ἴῃ αἰΐδοιι., 

αἰ Θυϊα πὶ Ππ|ρτι5. ΡΓῸ Θά} 15. 5.115 ρασποι. Οὐ 

ἈΠ ΕΡΙΕΒ. 6. ἃ- 

τάοπι (ὐοχ οειοία γε αοιῖα ἢ 

4 ΚΠ ἐαπεεη ἀρτεὶ πος. Ἀπ Ί4υ ἄπο ΠΡ τὶ ἑαπιθση 

ἐξ ἀρια πο5. Ῥάυ]ο Ροβὲ οα1 ἐγοείεμεϊο πιουοῖ. Αἱ 

ΝΜ535. ποϑβί τὶ ἠεοσθῖ. Ν δο τὰ πλι]ῖο ἱπίτα (0}}». βεοιιη-- 

αι5 δογιίνδίαγε υἱάεπίιι, 

ὁ ἘΠΠῚ ογῖπδ αμίοπι παἰίατι πιου δι οἷς. Αἴ πο- 

Β[ΓῚ {γτὸ5 Νῖ85, οπῖθ απίοπι πιαίιπι πιοῦν οἴο, Ῥάα]ὸ 

Ροβι 091}. βθοιιπάτι5 υὐσέμς ἀμίεπὶ δαπίαίες ἀρροι"- 

1αἱ. 

ΓΟ]. βοσυπάπ ρηφοίμει, Δελ! ἐπΐηι πον. 
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αἰϊοξατιιβ. δδὲ ΠομηΟ., αι δὲ τὰ πδει πη Θρογηἶ  , ἃ ϑυ]οσιϑιπουιη ἴσο το πάϊοι!αθ. Βοποῆοϊο πδέι- 

δὲ παίειν απι ἀθβρίοϊ τ, οὐιπὰ δυΐ Ππνθηἷ5 ἀδἰογπηαΐ 

ΤΠ] 115 σα ΠΙΟΙΘ ΠῚ πο ΠΙ ΓΟ 5.,. Δ Ραΐοθιν δθοιπἃ5 
ἃ ῃδοῖτι5 Πιιριϊα5. ΠΠΡΘΡῸΝ. ΘΧ Ῥα ΠΟ πο ΡΥΟ 6 
σοπίνϑίαι ἢ ΤηΓ[τσατιι5. Θὲ ΔΠΠΟΥ [ΘΓ Λ ΠῚ ἱΠΙΘΡ 
Ῥαγθηίθϑ εἴ ἢ]1ο5, ιοηίδηι (11 Θὰ5 οὐθαν Ποῖι5 
4ποὰ ἢ πΐπιιϑ {Π15 ἐπὶ γα το ρυθβ 11, 5515 μος 
ποῆοϊο σοπιρθηβανῖε. Ἐκ 40 ἢξ αὐ ργαϑ θη ]} 5 

τοῦ ονίτιηι πλ]]Π1}ι15., 6 τηαπάγα Ἰαχαίιιθ ἀρητι5 

ἸΏΟΧ ΠΙΔΙΡῚ5. γΟΟ6 ΠῚ ἀσποϑβοδΐ : οἱ δά δδπιὶ οἰιγγαΐ 
ΦΧ Π5, [Ὀπίθϑαιιθ ἰουῖ5. ᾿ηαῖγαῖ. Οἰιοι οἰϑὶ 

(ογῖθ πηαῖθι" 5.6 ΠΟΥ μα θα ταν", ἴρθὰ 501ὰ οοπίθη- 
ἴπι5 ΡΟγὰ Ῥγοοτουὶ᾿ Δ] πἃ , αμην 5 σορίοϑβα βἰηὶ 
εἰ γείογία. Μαΐου 6 πἰ ΠΟ πἰ πιιβ ἴῃ τα η τὰ πλα}-- 

τυ ϊπο διπιπι ΓθοοσΠοϑοῖ! [δέην. ΕἸ σου 6 νῸΧ τπὰ 
6ϑὲ ἴῃ ἀϊνθυβὶϑ., σου τιπτι5 δὲ οου ἴδηι; {ιδη- 

τὰ) ΠΟ5. ν᾽ 6] 16θὲ ΠΟΘΙ ΤῸ ̓οϑϑιιηηι5 οονα ς0}}]-- 

5616 : ὙΘΡΙΠῚ ΓΘ δϑὲ 11Π15 δοιιεῖον ᾿π|6]]δοίιις 

τ ἃ} Ποῃηΐπθ : ΡῈ {π|6πὶ οὐ ιι6 σα ρ ρθε ἀσηϊεῖο 
ῬΓΟΡυίοστιμ. ΝΝΘοάτι πὶ 50 Π]Π1οθὲ σαί] ἀθηῖθ5 [γ- 
τη Δ 11 51 ηΐ, δὲ ἔα ΠΊ6 1πἰδδίδτθ5 σΟη ἴα ΟἿ γ6- 

ῬΘΙΙΘγθ. Νοπάϊτιπι νἱἑα]ο σον πιὰ ΒΕ ΓΓΟΧΘΥΊΙΠΓ : οἱ 
ΠΟΥ πὶ π᾿ πὰ ρᾶγιθ {πξιγὰ 510] δἰ πὲ ἀγα 
ΡῬυρσπαπάϊ. Ηδς ρίξαν ἱπάϊοϊιιπι πο ὶ5 [Δοϊπί., 
44 παίαν } 5 Ρυπθητῖα ἀοοιν ποθ ἐν Πο πὸ 

ΠΟ τ{{{π|τ, δὲ αια 181} ᾿πουἸ παἴιι πη, γο ] ἰπι- 

Ρτγονιάτιπι παθεῖν πὶ γοθιι5 : 561 Ομ ηΐα σου ϊ5- 
51Π|111}} 5 ΡΘΟΙ 6 ἢ ἰπ 568 βἃ ρθη ἴα ΘΟ ἸτοΥ 5 οβίθη- 

ἴαπΐ., {|| 5ἷς ᾿πϑίγιοίαβ ρθοιιάθα. «ὦ ἀοἰρηβιο- 
ΠΟΠῚ ΡΓΟΡΥΪδθ. 5815 ᾿Π5.1{π|{. ἘΧΡΘΥ5. {αϊἀθηη 
ΤΑΙΟΠΙ5. δϑὲ Δ ηΪ5., 564] ς ραν ηίθμη. ΓΑΙ] ΟἢΪ 

δϑηϑιιμι Οὐ Θά Ἰτπι Ροβϑιἄθγθ. ΝᾺΠῚ δὰ “τι Ρ6Ι" 
οοἶτιπι νἱΐα Ἰοησιιη. αι ἀδπη) ϑθι θα υἰχ ἴηνα- 
πἶγο ροϊαθυιηξ, [4 δ5ὲ... ῬὨΠΟΒΟΡΪ 56 υ]  65 , 

α Ἑαπὶ οὐ (1. ῥυΐπιιιβ σϑομπεῖας παοίιις παίίνας 

πιιριῖας. ΑἸλον (Ο}}». σεοιπίας παρίις πιρίϊας. 

»ΈΜΠΙ εἰ (91. ῥυίπηιιβ φιοεῖ πεῖσις {5 ἰρναιῖο- 

παδῖϊε. ΑἸτον (ΟΡ. εἰ σδῖιβ ποίου οάοχ αὖ ἴῃ σοπ- 

ἴοχέα, πἰϑὶ φαοα (01. Ῥγὸ φμοΐ ᾿ιαβοαῦ ψιω. ἄτωος, 

τὴν τοῦ λόγου ἔλλειψιν. Νεο ἴζὰ ται] τὸ Ροϑὲ Δη 4 ἄτιο 

Ἰθτὶ οἵ βαῖ δορίοσα οἰπὶ εἰ γεΐδοία. ΑἸῖις Οοάεχ 

σορίοδα εἶπί εἰ γεΐεγια. Ἠαὰὰ Ἰοπρα αὶ χμαπία υἷ- 

ἀοἴίεει. Α τ ΟΟ]}». βεοπ τις ψμαπίιπι πος υἱαεἰζοει. 

ς Απῆφαϊ ἄτιο ΠΡΡῚ οἵ δα αὖ ποπιῖπε; ᾿ος εβῖ, 

ῬΊ Ἰιοπεῖνιε., αἰὶ βᾷυ]ο ἀπία Δ πποπεῖ. (01Ρ. Ξθοιιη- 
ἄχτι αὐ Ϊιοπιΐπεπι. διε ἀυθιίγου ἴἴὰ οπποπάαξιπι 6550 

ἃ Ἰργατγῖο, δὰξ 40 4110 {πον 5, 4 γἶπιὶ γοουΐα αὖ 

πο ἱπι6 Πσετοῖ. 

ἃ (οὔοχ ὑπιι5 ψεΐ τεσεϊρία. 

ε ἘΠῚ νόσεπὶ ἑαπίιϊπι αγιϊομαϊπι ποι ἐπιϊίίοπς. 

Αὐ (ΟἹ. βεσυπάιτ5 υόσεπε σαγίτα αΥἰἰομία!απι ποτὶ 

ἐπείτε π5. Αἀσπόπορο ρυφτουῖθηβ, νἱονῖ ΠΡγασίππι οἱ 

. 

ΤΠ ΘΔ Π15 ΘΟΠΒΘΑπ|5 Ἀ55Θυ ἽΓα} : ὅ ἀιϊα γϑϑι σία 
[δγαιιπὶ Βα σδο οι" ᾿πἀασάπο., οἷτπὶ νυ] ἀθυῖς τ1]}-- 

ἘΡΊΙΟΙ ΟῚ πιο Οἰϑὰβ ΒΘ ΠῚ 5., ΟΠ Π65 (ἰἸ56 "510 115 

1Ππ[ΕΡ πρὶ ῖ, “ γΟσΘ ΠῚ ἴδῃ ΕΠ} ΔΡ ΠΟ] ἴα ἢ ΠΟΙ 

ΘΠΔΙΓΓΘΠ5 : ΠᾺΠῚ ΡΘΙ Θὰ {τι ἀν ᾿παοαι ργοίδοίο, 
41 ᾿»εβεῖα {ιιδο ᾿πιϑέγαπει Δ Ιουϊπ εξ. Νοο ΠΠ]Πππὶ 

ῬΘΙ Πα τιΘη5. ἹΠΘΧρ] γα αι πὶ ἸΟΟΙΙ πη ,. ἘΠ] ϑιβρίοῖο 
ΠῸΠ]]ἃ ΘΕ ῚΙ δϑί., ἄόπθο οἰμπηίθιι5 οὐογα γοροιῖ- 

τι5 Θχρ!!οαείβαιιθ [ἈΠ] ΠΕ] 15. ν 5... ἢ οι θ116 ταρο- 

γε. Οὐ ἀπ ρ ]τι5. ᾿ἱ [ἀοῖτι πε ἴῃ βου ρ ΟΠ Ριι5, 

41 οοἴοβα βϑθάθητοβ , ῬΌ  ν ΘΓ ΠῚ 5110 δἰσπαηξ, δὲ 

6χ {1115 ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΟΠῚ 115. ατιὰ5. δαιθνιιηε,, πὶ 11ὰ 

ἀὐιῖθιι 4185 ΓΘ {πιὰ δϑ ᾿πνθπίτηξ νου αίθπι ἢ Μ16- 
τηο νὰ ἰσῖταν σα 5. Θυσα ἀδρθηϑιιμ 5101 Ροποῇ- 
οἴπμ ,, {16 ΠΔ ΠΟΙ ποτα Π} ΠΟΙΏΪΠ6ΠῚ 510 6 π6-- 

[οῖουῦὶ ριάουθ σοπ απ 1. σαπ διϊαιτη “ΟΠ πῖ5 

1πίϑυίθοι5 ἴῃ Ιοοο ἀθϑουο., πη} σὰ πος Οὔβουνας- 

τόπο Ἰοηἰσϑίηα ἀθἰδοθυιηῖ 9 ΑἸΠ ρογθηεἶ5 ἄο- 
ΤΉ] Π15. πα 065. Πουη οἴ 11 ἔπιθυιιηξ 7, ἡθΌβητ6 ρΓῶ- 

5θηΐανουΘ [610 115, ἀοοιιδατῖοπθη} [αι γαΐτι ρΡ 6 ὰ-- 
σϑηῖθ5. Οὐ ρει ἀισιν} σα πε, 41] οΥΘαΓΟΓ πὴ 

ῬΑϑ[ΟΥ ΘΠ. 116 σα} Πλοι ΠΟῚ πιο ποὸῃ α|1- 

δππῈ: 566 ΘΕ18Π| πη] Θά ἴσο5. 6}11ι5 Πα μΣ πιο, 
οἱ ἴπ ϑαάθπῃ οὐμη} 1Π15 δ᾽ ἢ} οἰ τι ΠΙΘηδἃ, 

Ἰαν Ί ΓΟΥ ΘΠ 116. Θριμαγῖιπι ΒΔ ον] 6 ὶς. Ὀ] ΘΠ 6πιο- 
ΤΠ 56. ΠΙΟΠΙ 115 5. ἸΔοογσὶ ρα τι πτιν 9 

ὃ. 5ε4 πιιπο αἱ ογθατ 8. σΟΠ ΘΠ] ΔΙ ΟΠΘΠΩ 
γϑάραπιιβ. 1460. 50}]Π16θὲ ἱπη θθ ΠΟ 65. θϑϑιϊα [ὸ- 

σαπάϊογος δῖ, 1ἃ δϑῖ., ἰθρουνῈ5 δὲ ἀδῃηδθ, ονοβ- 

4116 ΒΥ] ν βίγοϑ ἢ πὸ πῸπ [Δ0}]6 “δἰ θγθῖιν σθηι5 

ΘΑΥΙΙΠῚ., ἃ ΘΔ ΠῚ ΠΟΙ 115. χα ρθπβιιμη ἔδυϊθ. ΠῸ διι- 

ἴθ πὶ {πιὸ ἀδνονα ν!ο65. ΕΠ Πΐ ΔΙΙΔΓΊΙΠ., ΘΓ ΘΕ ΠΟΤ Ὸ5 

Πα πτπιν. Νὰπι ἀδπίτι6 ἰθοπὶ νὶχ ἰθῦοπμᾶ 51 πιὰ- 

1ηῖς φποάιια ἈΠ1Γὸ τ ἀἔαιιθ ἴπὶ 5115 Ἔχοια ρ] τ ιι5 τορογο- 
ταὶ βουίρϑβῖσδε. Υ δἴιι. ποβίου (οάθχ εἰ (0]Ρ. ῬΓΙτητι5 

σόσοπι ἑαπίμπι αὐτο αίατη πιοῦν πείζοχι : ϑιβρίοοι" 

ΒΟΥ ρβῖβδο φυϊάοπι Ἐπιδι τ ταπι, ὐοσόπε ἐαμίτγι ποτὶ 

αντἰοιαίαπι ἐπείτ{6 5 : 5864 πιοη ΡΡορίογοα νἱπὶ γουρο- 

ταστη στ σογιιπὶ Ἔχργοβδιῖ, ϑαπῈ ἀπΐεπι Προ, μονονουχὶ 

τὴν συλλογιστικὴν φωνὴν, εἴς, ἐπείεπς ὕθσθηι ἐαπίμπι 

ποι αὐ)ιυιοίαπι ταϊιοοϊπαίίοπὶ. ΑἸιφααπίο ροϑβι (9}}. 

5δοαμ 115 ψμ0 δεσίϊα ψμί ἐμδεναΐμν" αδίενῖε. ἅἄναος, τὸ 

θηρίον. ΤΡΙάοπα ἐπὶ πες μἰέμπι. ΤΑΡΤῚ νεΐογοβ πες 

ἐπα. 

ΓΈΛΜΙΕ εἐ ἄτι Μ35. ομεϑιϊα γερεγῖαί. Αἴ (Ο]Ρ. 56- 

οαπάτι5 οἰνέδεπε γερον ας. ὕὐῖτὰ Ἰοοαῖο τη ρῖς ΟΠ Ἰροπα 

511, πόβοῖο : 5644 Ῥγοθὲ βοῖο πϑαΐγαμῃ ἂἢ ἀτώσαμ ἦϊ-- 

οἰϊοποπι ἀσσοιηππ ὩΓῚ 1110 πηοο ρόβ56, ΘΙ ἀρπ 

Βαβι τιπη βου ρειτη 5[[, εὑρίσκει τὸ ἀλυβθὲς, τ' γι "ερε- 

γ. 

5. Ἐ4ΤΠ ἑασονανε. Ἀπεᾷαὶ ἄπο ΠΙΡΡῚ ἠασεν αν. 



Π. ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ ΟΡΕΒῸΜ 5... ΒΑΒΙΠΙΠΙ ΜΑΟΝΙ. 

ἴν : ἀΠΘα 5 ΘηΪπὶ ἄπππὶ ΠΆΘΟΙ ΓΙ, σπϊνᾶπι σ6- ΑΘ ΔΓΟΥΘΙαν ἀβϑιπας., αϊροῖο πὸπ 5υΠοἰθηείτιπὶ 

πἰτρ οἷθ. Θχα]οθναῖ, βιοξ γ]ρογὰ {τ ΠῸΠ Δ]11Ὲ 

Πἶδ] Πα 15 ΘΧΘ50 ἀἰβοθυρίο 16 ν θη γ6 Ρυοσθϊξ, 

ΘΟΠΘ ΠῚ ΟΥΓΘΑΊΡΙΟΙ τη ΘΓ Θ 6 ΠῚ ΡΙῸ [Ὰ}} ράγτι γὸ- 

Ῥοπάθηβ. Τὰ Π1Π1]} ἴῃ το τι5. Παιη Δ Πἰ5. ΠΆΡΕ Π 
Ἰπηρ ΓΟ τιμὴ : πο α]1ὰ ἀΠΠΠ ΘΠ ἴο5 510] σομηροίθη- 
τἰβ Ἱπη πηι [5 Θϑῖ. Οὐοα 51 βιιἀἸοβίιβ ᾿ρ5ὰ ὅ ρε- 

ΘΟΓΙΙΠῚ ΤΠ] ΘΠ γα (ἰἸἰβοιι55θυῖβ.. ᾿Πγ θηἶθ5. ΠΙΠῚ] {{Π15 

ΒῈΡοΡ Πα εἰ ἴσ5θ. σΟ πα ΤΟΥ ΠῚ... ΠΙΠ1] πϑοθϑϑα-- 

ὙΠ πὶ ἀθπθσαβϑθ. ΒΘ] Π115 ΠΑ ΠῚ 116 ΘΑΓΠΙ ΒΓ Ϊ5 ΔΟῚΙ- 

ἴο5. ἀθηῖοβ ἀρρόβαΐ : φαοπίαπι ΓΑ] 1115 Ορτι5 ογαΐ 

δα 5ρθοΐθιη. δἰ πη ἶς Ρ ΘΠ Π το ΠηΪ βίου 5. Εἰ5 
γΘΡῸ ΖΕ θιι5 Θχ ππὰ Ρᾶγίθ ἀθηἴθ5 ᾿Πβεπ|}, Ὁ]τ- 

ῬΙΠΙΟΓΕΠῚ Γϑοθρίδοια ρα) υ]ονιιπὶ ἴηθθβο ἀἶσρο- 

5114 τι Ῥᾶγ 5. {τις ῬΥΊΟΥ ἀσϑαηΐα ϑϑὲ ἐ6 βἰοπηλο ο, 

ἄδπιιο ἀδοινναὶ δὰ ἀθηΐοβ, 7πὸ ἔοι π5. δαπὶ 
ῬΟϑϑιῖ γα πη πα πο ΟΠ ΘΓΟΙῸ., ἃς 51Π6 ἰδθονὸ εἰ- 
ϑθῦθγθ. ΝϑΖιιθ θηΐπὶ ἢ 5 Π6 οᾶτιϑα σα ΓΘ ΠΟ ΠΘΠῚ, 
51] Δ ΟΠ ΠῚ 7116 ΠΟΥ ΕΒ. ΠῚ Δ] 5. ἀθάτ, π!ροῖθ 

ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΟΒ Π5115 ὈΓΘΡ ὈΘη ΓΘ. (Δ ΠΊΘ]τι5 Ἰσίταν 14-- 
Οἶροο ἸΟΠ ΘΙ ΠῚ σαιείαι. Πα 6. : αΐ σος τι τιπὶ ρδ- 

ἀἸΡιι5., ἔχοι !θ. Ἔβοαπὶ., Πα ΠῚ Ἁαθουῖς αἰ πσονοῖ. 
ΒΡΘΥῚ5 δυιθη} ἈΠ ΠΊΘ. 5116 ΞΡ ρ οσϑα σου ὶχ τ50- 
ΤΠ δῖ, ΠΣθ τ|6 ἰθοπὶβ δὲ ἔν αν 415. δὲ 5 τὩ ΠΠπιΠὶ 
[ΘΡΆΓΙΙ ΠῚ, ΦαΪτ5. ΠουΡοσα ΠῸΠ 5ιηΐ ἉΠΙηΘηἴὰ, 
πθο ΠᾺΡ ΘΠῈ Ἀ]Ϊ Ζυιὰ πὶ ποοθβϑ αἴθ πὶ ἱποπαπαϊὶ 56 
δά Του}: ΦαΪρρ6. “185 ΘΓΠΘ νϑβοιπίαν. Ουϊα 
ἠδ ΡιΟΠηιιβοῖ ὁ Θἰθριαπεϊ ἀϊἸσαπηια., 411 οσἴιπὶ 
ΟΠ. ΠΠΙΠῚ 518 ΠΊᾺΧ ἸΠ1115. ΠΘ] ΠΥ ῚΙΠῚ,, Υἰβο πε θτι5ητι6 
ΤΘυν 115... ῬὰΣ [ᾺΠΕ τιξ ππθιη υυἷς ᾿πηπιηΐθιις [ογ- 
ΤῊ] Γ ΘΕ 5 ΟἸΙΟΓΙΙ ΠῚ ΠῚ ΘΓ οἱ σουνῖχ [αϊςοδῖ 
0] ρᾶΡΔΠ5, ᾿Π]Π10 1115 ΠΡ Θ αν, Ῥοπάογθ ἶρβοὸ 
Ἁδουβιιπὶ οἰιγγαῖιβ. ΝΊ ΠΟ Δι [6 ΠῚ Ρδιιοὶβ. οβϑίθιις 
ΘΘΡΨΊΘΘ5. Θὲ σαριΐ ἸΠΠΘΧΙΙΠῚ 5ρῖπ8ο σΟἤφογεῖ, Πὰ- 
Ῥδιαιιθ ργομλβο ἀθπὶ μη Πἰβ θυ 1 ΠῚ 51] ΤΟΙ Ἰοη- 
Β᾽ου5. ΘΧρ]Θπθπὶ., {πιο Ραϑειπι “ ῬΘγΟΙρΡΙ δὲ 
ἈΘαδπ ἔν ῃ1Ὲ. ῬΘάΘβατιο δἦτι5 Π}]}15 σπου] τὴ 
ΘΟ Πρ Π τι" ΔΡΈΙΟΌΠ 15... τὰ Τὰ ΠΥ ΙΔ ΘΟΪ ΠῚ Π:5 
ἀιυιδοάαπι σγαν ΓΘ} δι ρ υ]θοιὶ ρομ δ υ]5 βαθνο- 
οἴᾶγθητ. 51 ΘΠΪΠῚ σγδ Πα πα ΠΠ] 16 615 [π15- 
56 ΟΥὰ., 5π6. ει 10 Θ]δοιϊ Ομ 65. Πιποξιι γα ι Πὰ 

ἃ ἙαϊΠ ἐξα ρεσογιιπι. Αἰ ἄπο Δςς. ἔρδα μϑοονιπι. 
»Π]πά, οὗσπε σαιιδα, ἀα ἀἸ ἀἴπηιις ἐσ ἄσοθης ΠΡτὶς νὸ- 

τοσῖθιι5. 

« ἘΔ ρεγοερῖε. ΓΑΒ τὶ ΔΕΖ με εἰρῖί. Ῥαυϊο Ροξὲ 
«απ ροπάονὶς σιι)εοίαγεπι. Αἱ ποβιυὶ ἔτος 155. σεΐ- 
νεοίαγοπῖ, 

ἃ (0]}. βεουπάις ἔδεσε ἀπέδπι. 
ὁ Ἰάςπι οοᾶοχ ἐπ πόχει σπιαΐινα : 56 ἴαπηοα συ]σαΐα 

Ἰδοῖῖο πὶ οσὰ ΠΡυὶ ποΐαϊαν. Δοχ 116 ἴρβε οάοχ ΕΣ 

Π]ΟΪ ΘΠ [ἈΠ Δ ΠῚ 51] ΘΟ ἂΓΘ , ΟἿ ΠῚ ΘΠ σογοῖ. Τίαῆτιδ 

νἱε5 φυοπιοάο ψϑ τε αι ἀἀηὶ ΘΟΡΡΟΓΘΩΘ [ΠΓΓῈ5 
ΒΕ τοπιροῦδ ἸοσαΠίι" ἃ πῖδ ΔΟΙΘ ΠῚ, νῸ] πη πἴε5 

ΔΠΙΠΊΔΙ ΟΡΡΟΠαΠίτ., ΠΟΒΕ ΠῚ ΠῚ Πλυ ΠΙηΘ ἢ ὰ Ὑτι- 

Ῥαπν. ΟἸογιι ἢ 5] τηᾶ στ  Πι 1 πὶ ἔα πά ἃ πηῖπὰ σγε5- 
511ΠῚ ΠΟῚ ΠΑ ΡΘΓΘΠ τ" Φο 113}18.. Πα Π]αἴθπιιβ ἰαπία 

ΠΊΘΠΙ ΡΓΟΒΙ ἴὰ5. ρογίαγθειγ. ἘΘΡταν ἦς δυΐοπι εἰ6- 

ῬΒαπίι πη ἰγθοθηῖοβ. ἅππὸβ οἵ ΔΙ ἢ Π5. ὙἹΥΘΓΕ.. 

ΠΗ ΠΙΒ ΘΟ πι6 Ῥγοπιβο 15. οἰ τι πη 5] Ὀἰπηθὲ, αξ 

αἰχίππιβ., δἀπιονενο; {πὶ νϑὶαξ βοῦρθηβ5. αυϊάαπι 

ΒΙ ΠΠΟΒΙΙ5 δὲ Πα υῖοι5., πὰς αἴσιθ {Ππ| Πδοϊίειτ, 
Τὰ γΘΓΙ5 δϑὶ 5ΘΓΠῚῸ 4ὶ Ἀ55ΘΡ,. ΠΙΒῚ] ΤΩ] Πτι5. 

111} σιι ρθῆ. ἴῃ “ ὙΘΓῚΠῚ οΓδαταγὰ γΘρΡΟυ ΓΙ. 
Ἠδης ἔλιηθη ἰρϑαπῃ ΘΙ] πὶ ἴδηι ᾿Πσ θη θ πὶ Π 65 

5] δοίην ΠΟΪ5. 6556 Ῥγ θρὶξ : αἴ εἴ φαοά ἀο- 
σογθῖιν ἰπῖ σα, δὲ ἄπ οεράϊταν. Ραμ ταν, 

πηΔΠἰΓϑίθ ἀθοϊασαπθ οποία ποθ ἰάθο [ἰ|556 
5] ] ασαΐα ; {πὰ πο5 δὰ ἱπιασίπθπι οὶ [Δο 5ιι- 
ΠΉΛΙ5., δ᾽ ΠΟΠ 5011} 1Π Πα χὶΠιῖβ ΔΗ Ι Π. Δ ] Π115. 6115 
1Π2Θ5 ΕΠ Π18 Ὀ1]6 ΠΏ 5ΔΡΊΘΠ Ια ΠῚ ῬΟϑϑιιπητ5. σΟΠΘΠ.- 

Ρἰανῖ., βϑὰ ἴπ πιϊπϊ πεῖς {πο π6 65 Π10}15 θα δ πὶ 
σοπϑδίθυαγο πηϊγασιΐα. 516 ΘΠΪ ΠῚ ΠΟῚ 58 {15 δά - 

ΠΗΪΓῸΓ ΠΙΆ ΠΟΙῚΠῚ ΨΘΓΕΪΟΘ5. ΠΙΟΠΕΠΙΠῚ .. {818 ΟΠ 

ΡῬΓΟχίπηὶ πα }ῖι5. Πα ΘΑ ΠΕ. ἀϑϑι 415. ΠΔΕΠ}Ὲ5 

σγαν ἰβϑί πιὰβ βδυἔογι πε ἰδπιροϑίαϊοβ., γεὶ 6 οοηῖγα 

ΒΡΘΙ ΠΟΔΥ ΤΠ σαν Δ ΠΟ Π65., {πὰ ΠΟΙ 501 ππ| γθ6η- 
ΤΟΥτι πὶ ἔθη ττι5. δου ῖαγο βοίθπε, ΖαΐΡιι5. ἀγάτιᾶ 
«υαιαπειι., 564 σοπηρί του πα δεϊαπι ἢ ἐθιηρουῖ8 

σγατα] Πα : δῖο. δὲ πὶ ἀΠΙμηΔ]ππὶ [Ὀγηὰ., ΠΟ 

ταπίδπι γαϑ αἴ πὶ Θ᾽ θρ μα πε σπρθο, {αδηξιμι 

ΠῚΠΓῸ ΠῚ, 4πἰ [ΟΥμ ἀο]οβιβ Εἰθρ απο δῖ, νεὶ 

δου] ῖι πὴ 5110 ΠΠ|55] Πλυτπ} ΒΟΟΓΡῚΪ, ΖΙιΘ ΠῚ ἰὰΠη ]1ἃ Πὶ 

Πιβία!απι φαδπγδη} βαρ Θπεα ρϑυογαν Ἀγ ΗΠ Ποῖ5, 

τι ΡΘΙ Θὰ πὶ ὙἾΓΙ5. ἃ 56. γα ποΡα 5 1π]ϊοθγθῖ. 564 

πα] }τι5. ΟΡ πος τορι μοπάδε σοπάϊογθαι : ποῖ 
Ὑἰϊο ποβίνοθ οϑίϊαβ νϑπθποϑᾶβ Δα ΒΙ θα. Τίὰ 
ΕΞ δηΐπὶ 4ιἷβ δὲ Ῥγδοθρίονθπ ἱπϑι πα] 1. Ἰπίλη- 
τὰπι, 41 Οἰοῖα. δῸ5. αἸβο ρ 1 Π80 οπιβτοαἴγθ οῸΠ|- 
ΡΘΙΙθηβ,, Ἰαβοὶν᾽ὰβ δὲ ρροϊθνν ἴαῖθ5 ΠΠ]ΠΟντι πὰ ΠΏ] ΠΗ 5 
γε ΘΠ 5 αι οαϑεσαῖ. , 

χιιοα ἀοσείκιν, 

ΓΈΝΕΙ ἐεπιρον. ΓΑΡτὶ νοΐογεβ ἐεπιρεσίε. 

Ξ ΓΑΡ τὶ ἱπιργοββὶ ἑζα επὲπι δὲ ψιιῖς ργεβεερίογοσαε ἱπ-- 

σἰπεείαθιι ἐπξαπίεπι. Ν᾽ εἴπ ποσῖεν Οοᾶεχ εἰ ΟΟΙΒ. ρυῖ- 

τὰς αἰ ἴῃ οοπίοχεα, ϑιαϊιπι ΘΠ οὲ (10. Ῥυίπιις δὲ 
ναπίϊαϊες. ΑἸῚ ἄπο ΔῖΞ5. εἰ ργοϊενυϊίαιες. ἄταςο, τὸ 

ἀχόλαστον. ΤΡΙ4οπὶ 55, ἄπο ἐπεέε ἐσ απιις. Ῥάυ]ο μοϑὲ 

ΟΟἹΡ. Ξεουπάιϊι5 οοηγεαϊ5 ἐπ Πειιπι. 



ἙΠΘΤΑΤΗΙΓΑΝΑ ΙἹΝΤΕΠΡΆΒΤΑΤΙΟ ΒΕΧΑΕΜ: 

Ὁ. Ουΐπ ροείιιβ. ὁοη [ὀβϑιο θη ἔθ Π0}} 15. 1η- 
Το]! σἰπηιι5 γῈ5. ποχἰαϑ πάσαν. 51. δηΐπὶ ΘΟ 415 
πη Ποιμαϊπιιη}, ᾿ϑιέροτ' ἀϑρί θην οἱ θα οἱ ἰἰδοιιη αππ- 

μειϊανὶς, οἱ σοτιοιιϊοα δ ἰδοπόπι οἱ ἀγασοτεπι. Ἀ6- 

τ ΠἰβοΘν Ὁ Πα 16 Ζιοπιοο " Ῥαιτι5. οἵιπῈ ᾿ἰσ πὰ 
ΠΟΙ Πσϑυθὲ., πηοῦϑιι ψ ΡΟ εΒ ϑαιιοϊατιι5., Π]Π}] ἰδρβῖο- 
τἰβ ἀοσορὶς : ον πος 50 ]Π]Ἰοθὲ., «ιοά [6] ρ θηῖι5 
γἷν 116 βα ποι ϑϑίπιιιβ ἢ Πα] ρατιι", 51 ἀπΐθιι [τπ6-- 
υἷ5. ᾿πΠ 6115, ΠΟ ΠῚ ἴα πὶ 56} ΘΠ ΘΠ] μη Θ π ον 6 06 015. 
56 1πΠΠ 6! Πα θυ ῬΥΟΡΥΪ ΠῚ 7 061 4τιαηὶ ἴπ [6 'ρ56 
Ῥδραϊεῖοιϊ οἱσποχίιπι ρου θοῖβιῖ. ἢ 564 7. πὶ 5θπεῖο 

τ6 παιμηληθ πᾶν τα ι15. 46) το Παστανὶ, δὲ ἀπά ϊ-- 

του γοσδ5 ἴπ σου Ἰθτι5. ἁὐιάϊο τητιϑϑι δ ἴθ 5, 60 

4αοά ποβίνα «αϊάθπι «πα }1ἃ σἰπε ᾿ο θα Πλῖ5., ΠΟ5-- 
ὨδΕ νΘΙῸ ἰρθὺ5 ἱσπουθπηι5. ΝΘΟθββαντιπη) 65. 
ΘΥσῸ 2 Πα θδιη ΠΠὰ ΠῈ (1185 ΠΟΙ ΠῚ1ΠῚ 56 Π5115 οα σαΐ 

δεῖρονθ : ΠαπΠῈ αν οῦὰ ΟΠ Πἰτι πὶ οδτιϑάγια ἢ αἰ [Π0}]-- 

Πἰπηιιη δϑὲ 58 ᾿ρϑιιπὶ ΘΟ ΠΟΒΟΘΓΘ. ΝΌΠ ΘΠ ΪΠῚ 5015 
Θου 5 Θὰ 11:6 ΘΧΕ Πβθοιι5. Πα ΘΠ τι} ἱΠ5Ρ]ΟΙΘΠ5 . 
56  βϑι1π ΠῸΠ γαϊθὶ ᾿Πειθυὶ : 561 Θυϊὰ ΠῚ ΠΘ 115 ᾿ρ88 
δα 5. ἀοιιδ Αἰΐθπα ἀθ]οῖα σοπίθ ρα Π5., τα ον 

οδὲ ούσα 5ΠΟΥΙΠ ΠΟΘ ΠΙΠΟΠΘΠΩ. ὙἹ ΠΟΥ ΠῚ 5. ἀπ 6 
δἴϊαπι πὰπο «ιοι6. γΘΟΟΙ ΓΟ. Δ] 16 5 ΟΕ ιι5 
5 ΘΘΡΠῚΟ ἀδοιιυϑῖ5., ΟὈ βῖον μα θθειν δἱ ρἰσυίον δά 

δχαιηϊηδηςα ἤτι85 σιιπῈ : οἵ ΠῸΠ ἴᾷΠ| δχ δἰ θη θη- 
τουτα ἢ ΟΠ ρΟβἰ το Π6 ΓΘριυι ΓΘ ΡΟϑϑιιηλι5. ΘΟΠα]-- 
[ΟΥ̓́Θ , Πὰ πὶ οἰϊα πὶ 6χ ποβίνα ᾿ρ5ΌΓΙΙ ΠῚ [Ὁ Π]ὰ-- 

Το0Π6 : 5] ἔθη 56. “ιϑάιι6. γϑ} θυ πίον 1π- 
5ρί σου, δῖοι ἀἰοῖς ρνορ θα : Ὁ Ποαία 651 πο- 
ἰἴο {πα 6. πιὸ; Ἰὰ Θϑῖ, αἀτιπι πὴ Πρ 5111} ἸΏ ΓΙΘΟΥ , 

πο ΓᾺ 0 1}15 τι σα Ρ᾽ θη 26 ἄἴδοο νἱρταῖθ. ΕὶῚ αἰαὶξ 
1)ειις, [αοϊαπιιις ποπιίτιθηι. ΤΠΪ σπὲ παποὸ {π- 

ἄδὶ, «φαὶ ἢ ἴῃ 5Θ θη ι15. 6]: ΒΟΥ αιιαϑ δι 
σαν ΓΠᾶ5 ἀδ τ :15 ᾿πσ6 ἔπ] θ πο, βθοι πάλαι ρου - 
50Π8 “τις τηγϑίϊοα «αϊἄθηι εἰθοϊαγαῖιν, πϑοάιιηι 
ταπιθη. πη Πἰ [δϑῖθ ΘΟ Πρ οἰ ἔππΓ. ΓΘΡασπαραηι ἀϊ- 
σϑηΐθϑ. δἰ δἰ πιθὲ ᾿ρϑηὶ ἰοάα! Πλθιιπὶ 9 Δ ΙΙΟΠΪἃ ΠῚ 
1056 αἰχιτ δὲ 1ρ86 ἴδοις, ἔϊαΐ ἐμα;, εἰ [αοία 69. {2 

τ᾿ ῬρΑΪπι. 90, 15.--ῖ Αοι, 38, 5, 6. 

4 Ἑαϊπ παδφεαίι". ΑΒΕ ΖαΙ ἄπο ΠΠτὶ παδεναίιιν. 

» ἘΔ εὐ (ο}}5. ρσίπειιβ σεε ἤατη σου πτόπετι ἰπιπιάπρ 
σιαιὶνιτατς εἴς. ΑἸ ἄπο ΝΜ35. 564] ͵ απι “δηΐο πὶ {ετι-- 

σπάπιθ εἴα. «πο Ὑϑυιιπὶ 6556. οἴ σουπηαπαπι Ργοθαΐ 

ΒΑΚΠ απ {ΠΠπ4, ἀλλὰ γὰρ αἰσθάνομαι. ϑιατπι Μ55. ἄπο 

ποσίγα χιΐάεπι. Ν᾽ οχ υἱτῖπηα μι 6115 ἀοϑ ἀγα θα ταν, 

ἾΝεο ἴζὰ πιῦϊτο Ροϑὲ (0]}ν. βεοιιπ 5. Πογηίσεῖς σα πϑιδ. 
ς Απιῖχαϊ ἄπο ΠΡγὶ δὲ δαὶ ἀδοιδις. Οὐοἶοχ πο- 

5[0Υ εἰδοι δὲς. ΠΡΊ ἀθ πὰ 611 εἴ (001]}». ρυίπεις παδείμ)" 

εἰ ρἱπϑιῖον. (ο1}ν. παϑειμν ποῖ ριεγῖον. Υ οἴπι5 ποβίον 

Οὐοάοχ παδείι" εἰ μίτον; οἵ ἰἴὰ Ἰδ δὶ ὁρογίονα βα 115 

οβίθ τι Π]υα ΒΆΒΙΗΙ, χαὶ ὄχνου πλήρης. 

Ὁ 

979 

Δ Ἐγαπὶ «αϊάοπι ἴπὶ ργομλει 5, δὲ παπο {85 πιο ο 
ΡτΟ δυιιηταν Δ} οἷβ ἱπϑρεῖδο. Οτιὶβ Θαὶπὶ [ἌΡ ν᾽ [ογ- 
ΓΑΥΪτ15. ἀπ σΑΡ ΘΠ ΓΆΡ τΙ5... Δ ΘΟΥΙΟΓῚΙΠῚ οοηΐος- 

οἴου 50 115 ἴπ᾿ 5110 σοῃϑίβίθῃϑ δυράϑίι!ο, οαϊ “ πιι}- 

[ὰ15. ἀγιἰβ 50 οἶτι5 ρυϑϑίο δῖ, δι δίπηθὲ ἴρ58 ἀἴεῖι (ὰ- 

οἴδηλιι5 ο]αἀπιτη., ν 6] ἈΡΑΓΡαΙ ΠῚ ΘΟΙΏΡΑΘΊ ΘΙ.» 

18. ΙΧ. 

διὰ [ΟΥΙμθηλι5. Οα] σθιιπὶ ; ΘΕ ΠῸΠ ΠΙαΘῚ5 ἰΔΟΙΓτ5 

ϑρθοΐθιι {πιὰπὶ τπθηΐο ἀοϑεϊηαν! ἱποθριδεῦ Ειθηΐπι 

γὰπὰ σαν ΕΠ ὰ5. 6ϑῖ. 5). ΠΟΙΏΪ ΠιΙΠῚ (πΘ πη ρα πι., γ6- 

1π| 7 ἴοθπι ἅτ σΘηβονεπι (ἰβινίοῖο 5] 16. 4]1- 

4υϊα ἱπεροναγο. Οὐαιηαπδμι πὶ αυοάιιθ αυὶ Πὸ- 

παϊπιιπαὶ οὐ ἤχθυιιη!,, φαϊᾷ ποῃς ἀϊοίαν 5πε, 

δχϑγοϊ[αἴα5 ἃ πιϑπδοίπιπι ᾿ἰπστια5 μα ηΐθ5, 11- 

ὁδὲ Ῥυαϑθπϑ νῸχ Θουιπ ΡΘΗ τιι5 Οὐ ΡΥ ΘΟ 50 }}} ὃ 

Ετ αἰπιι 1)ειις., ἐαοϊαμιιις Ποπιΐπθπι. Τλοπιθο 1αῖ- 

απ" ταϊπίτηθ {πὶ ἀοοθύδειν δχϑιβίθυθε , ἰῃ ΧΟ Ὶη -- 

ἀο [ιῖὲ αθάϊια ρυοαϊοαιῖο ἀοίταιῖβ. ὉΠ νϑνὸ θα 
Ρὶι που ηἶβ Ἔχϑρθοῖανὶ ογΘΆ 10, γδνοϊαία οϑὲ ἤ 65, 

δὲ δνϊἀοπίον ἀοσπια νυ τ 15. διμϊουϊε. ΑἸιβου]τὰ, 

Ταάαο ΟΠνῖϑιὶ τοραβπαίοῦ. , Φαοηιοο. βθοῖτιπι 

τι Πα Πα οι ἶβ ἃ] αὐτιιν", ὁ ῬΘΙ 4161} ϑόροῦ]α [δ- 

οἷν, «πἰ ἀρὶε οπιηΐα νϑῦθο Ῥοιθπ δ. 5ι1ι : 564 

{πιι5 ηΐηνβ γθυθα ποῦ γΘΟΙρῚΓ Ρἰθίαιὶβ. 810: 
δηΐπὶ [δυο οατὰ ἱποιάἀιιπίιι π᾿ σαν οὶβ, ναϊνὰ5 

δαγιιηὶ θη θι5 Θχθάπιπε., ἀμηαυ π᾿ πθὴ ΡΓῸ- 

ῬυΪΔΏῚ ἀδιηοπδίναπίθϑ., [ὈΡΟΡ ΘΠ. [ΘῈ 5111 Π6-- 

4αθιιηῦ ΘΧΡΙΘΡ6 : δῖ. σπιάδθιι5 Δάἀνθυϑανι5. νϑνῖ- 

ταῖ5.. ΑΠΠ σατο πτιηὴ σοαγο α 115 ἈΠ ΘΒ.) ΠλΜΠ 185 

Ἀ55ΘΥΪ 6558 ΡΘυΘΟΠΔ5 : ἃ4 485 δ γριιηι Ποῖ ρνὸ- 

οοοϑίϑϑθ ἡπϑητίτι". ΕΘυηΣ ΘηΪΠῚ, 404 ΔΠ56}15 

ἀϊχουῖι : ̓ ᾿αοϊαπιις ποηείτιθπι. Τα ἀαῖοα νου ἤοιο, 

δυο τ6 ἀἶσπα ρου ἢ 185 ΓᾺΡ] Οβ 5 "ΤΙ ἀπαπὶ ΠῸΠ 
ΤΘΟΙρ᾽α πε 5 ῬΙ ανμηο5. σοηἤιθπίαν. Ια] 6 ἴὰ- 

μλ]115. ΡΘῚ’ ῬΑ ΠΟΙ ρα! ]οπθι αἰ ΠΙ [115 ἀϑοϊβοιηΐ, 

οἱ ᾿οοπ ρου ἴοβ. ΠΟϑΙΓΟ5 ἈΠΟΙΌΓΘ5. ΠΕ ΠΊΔ Π 85 [ὉΡΠ1ἃ-- 

τἰοπὶβ οἰΠοιαμε, ποι πἴβήιιθ ρου Γ[δοΐογθηι ν ] πη 
ΔΠ 5615 σΟδΒ ΠΙΆ ΓΘ, ΟἸΙΠῚ 510 ὃ 5τι Ἢ τιμη τιξ 4 ι186 1106 

[σία ρΟϑ51} 85 1118}15 6556 ἴδοίουϊ. (ΟΠ β᾽ ἀθυθηιιι5 

3 ῬρΆ]τη. 158, 6.-- ὁ ΗρΡγ. 1,3, ὅ. 

ἃ ΠΙμᾺ, ἐπὶ σεψιοπίϊδιις, τοβροπᾶεὲ Π15 τοῖς νοοῖ- 

Ῥυ5, ἐν τοῖς χατόπιν : 564 λοΐϊπ5. νοτίθηήππι ἐγαΐ, ὧσὲ 

Ῥγα:οεαεπιῖδνιις. ΝΊοχ δα τι πϑοάδιπε ἐπι. Ἀπεφαὶ ἀπὸ 

Ἰιοτγὶ πϑοάτιπε ἰαπιεπ. Νιες ἴζα πιαϊῖο ᾿πῖτα (ΟΡ. 56- 

απ 5 ἐγ Ρ᾽οπείιι, εἰ ἕμπο ἡπς. 

« ἙΑΙΠ εἰ (ΟΡ. ῥυίπηβ. πτζις. ΑἸ ἀπὸ Ν55. 

παἰίμς. σου ἴρϑὸ ἴπ Ιοοοὸ ἄτιο Μ55. δεδιπιειροὶ. 

ΓΔΕ δὲ δαπὶ ἰδεγος ποσίνος. Ο01}». Ῥυίπιιβ οἷ 

δἰιπὶ ἰἰδογίος ποδίγος. Ν οῖαβ ποβίον (οάοχ δὲ δογῖ- 

δογίος ποβίγος. τασο, χαὶ τοὺς ὁμοδούλους. Ηδς εἰ 

γΌΠαπα οπηηΐα αὐ ἤποιη τιϑάιιο ἀεδααῖ τὰ ΟΟἹ}Ρ. 56- 

οαπέο. 



ογὰ ἌΡΡΕΝΌΙΧ ΟΡΕΒΌΜ 5. ΒΑΒΘΠῚ ΜΑΘΝΙ. 

Ζύοατιο βε]αθητία : Ζ αείαπιτις Πιοηεΐτιοπι ααἰ ἔγεα- ἃ ΘΟ β᾽ Πππ 658 ΒΆΡΘ ΓΘ ΠΟΙΉΪΠΘΠῚ ἱπηασῖποπη 6], γῸ] 

ὐσιθηι ποςίσαπι. Οὐ γοϑροπάθ5 ἢ Ναμη αι Π)οὶ 
δὲ ΔΠσϑ]ΟΥτΙΠῚ πΠὰ ᾿ηᾶ 50 6519 ΝᾺΠῚ ρϑιΓὶ5 ΠΘΟΘ5- 
56 δϑὲ ΘΠ] 46Π} 6556 Ππᾶπὶ ἢΠ1], δῖ. τἀ πηθη, τὶ Π 60 
ἀδοθηβ ᾿π|6} }Π σα τι} 6556. ἤσιγα, 14 δϑῖ, ὅ ΠῸΠ 1Π 

Πα τσ σοῦ ΡΟΓΘο, 564 ἴῃ ἀϊν᾽πα ργοργϊθίαϊθ οοη-- 

βἰδίθηβ. Απβοι! τα ἔπι ΘιΪ8 Π|, 4] 46 πονὰ οἴγοιιπη- 

οἰβίοπμθ ρυοσγθθυὶβ., Ππιάἀαϊβιηὶ σα] ἔπ 58} ΟΠυ]- 

5ΠΔηϊζα 5. δι π]ατοπθ σοπηπηθπάδπϑ. (αὶ ἀἸοῖε, 

«14 ἵπια -ἴτεθηη πιο δία, Ηἰϑὶ ΠΠπΠ}] ΠΔ ΠΟ ΠΙ 510- 

Υἱδο, δὲ ἔτα]0 ῬαΊΘυ 85 5 5Γα ΠΕΪςθ, “185 658 1π|ὰ- 

80 61 1πν]51}}}15 7 ὅτ ἜΡσῸ ἸΟΧΖΙΠ τ ἱπηασ]ηΐ 
4 ἀἰχιὶ : ΤΕρο εἰ Ῥαῖεγ τιπιιπι σιέπιιδ; οἵ," Οἱμὶ 

πιϑουϊάοί, εἰ Ραίτεπι πιοηιυξά οι, αὶς ἀτοῖ : Ζαοἰα- 

της ποπιΐσιθηι αε ἱππασίνιοπι το ςίγατ. ἘϊΘηΪπη αὶ 

ΠΠ 1185 ᾿ΠΔ ΟΦ] Π15 6ϑΐ, 11] ροΐδϑβι 6556 ἀἸββίμη]]6. ΝῸ 

Θη ἢ αἸχὶς 86 ᾿πη  σῚ Π65 ΠΟΒΙΡα 5, δῖοι δ Θουρ να 

ταϑίαταν: ἤεοίε 1) διις, ἐπα}, μοπείτιθτα τ ΠῚ ζεε6- 

σαπ!. Ῥυιἀθητον ν ταν" ππιη ππαΠ ΕΠ Ι ἀἸ ΠΘ ἢ ρ Γ50- 

ΠαΡαΠῚ Σ ας ἢ ΠῚ] φυ]άθπ Τιάεριιηι σοπ απάθγοὶ, 
᾿ΐο υἰτα πὶ ΘΠ α 115. Θχοϊπάθνθε. [460 οομιηιο- 

Π]ΟΓΑΨΙ πα Γ6 ΠῚ, τὖ δὲ {ΠΤ ΠῚ 51 Πη1}] 6556 ΟἸΠΠῚ 

ῬᾶΐγΘ ΘΟ ΠΟΒΟΘΓΟΒ : δ ρϑυϊοιἝιη 6 Ῥ ΒΟ ΠΆΓΊΙΠῚ 

πλ Εἰ ἴ πὸ ἀθο!]Πὰγο5. 424 ἱπιασίποια [εἰ [δεῖς 

ποπεΐηιοπι. Ῥαυιγβι1 ΠῚ ΘΟΟΡΘΥΔΠ {15 ῬΘΥΘΟΠ ΠῚ ἴμάιι- 

οἷε. ΝΟ δ ηϊπὶ Εἰχὶξ : ἤϊε αἰ ἱπιασίτιδηι διιαηι: 

564, «ὦ ππιαρίποπι 1) εἰ. ἘΠ ἴπ ψιιο αυΐάδιη ἐ15-- 

᾿ ζοαπ, 10, 50. 

ἃ Ἐ6ΠῚ ἰὰ ἐσὲ, ποῦ Πιαδιμεὶ σογροόγεο. Αἱ ποριτὶ 
ἄπο 55. ἰώ ες, ποι ἐπ Ἰιαδίκιι ΦΟΡΟΓΘο. 

» Ἐδ1Ὶ εἰ (10. μιὰ ἐδὲ, Κὶ ξἴας ποβίον (οάδχ τε εἰ. 

ς (οάοχ ποβῖον γεςερίξ. 

ἴν 

4αομηοάο ἡ τθοῖρῖξ ϑἰ πη τα ἀπο πὶ αἰ νἸ τα εῖ5., ἴῃ 

56 πο πῖ 15 ΟΠ γϑίο ΒΘ ΠΒιι πὶ ἰΔγαῖοπὲθ ΠαυΓΆθ]- 
{πὰ}, ΠΠ ΠΟ γΘΡῸ ἴδ Πα Πὶ αἴ ΧΊ556 58 {ΠΠ᾿ ἰδὲ, αιϊα πὰ 

Ἰπηᾶ 50 δι. ΤΊΡΙ ὑ61Ὸ σὰ ᾿ποῖ 1 1Π ΠΊΘ ΗΟ ΠῚ 5, ἴδ ΠῚ 

5ΔΟΡΊ ΠΟ σα. ὈΙΑΘΡΗΘΠΔΓΘ, αἱ ἀἴσογα5. ἤ]ππιπὶ ρα Γὶ 

6556. αἸββι Ή]]6 πὴ) 3 Ὁ Δ ΠΙΠητ ΠῚ ΠΟΤ ΓΙ ΠῚ δ 51Π|}}1- 
τὰ πθὴ 6] {ιιδ πη ἔπι 056 511Π51511, Βοποίμοϊο- 

ΘΠ ἔπιπ| ΠΡΘΡΘ ΠΟ Ραίοτῖβ. Ετ ΠΡῚ φυϊάεπη 

ΡΓΟΡΥ τ νἰβ. 6556 {πο ἐδ ο 6βιὶ σγατα ροοο- 
Ρ 51, ΠΠ1Ὸ ἀιιἔθ Π} 5] Π}1ΠΠππ πο πὰ Παίιι ἃ ̓Πϑι τὰ πη . 

ΟἸΠῚ ΘΠ ΓΟΓΘ. ΠΟΠ 51Π15 6556 σΟΠΊΠΊΠΠ6Π. 564 

πὶ πΟΌΪ5. 51] τΠπ|ηὴ γΈΘΡΟυαθ [Ὁ ΠῚ Ρ115. ἹΠΉΊΟΪῈ : 

ἀπάτιπη δὰ οσοάβιιμη. 5016. ἀδαρβο. Οτιαργορίον 
Πϊο ΠῸ5 δἰϊα ΠῈ ΒΘ ΠΊΘΠἶ5 ἦ σι ου]α ΓΘΥΤΏΪ ΠΟ ΠΊΠ5 , 

᾿νῖ5. σοπίθητ {πὲ ἀἸεία διιηΐ. ΤΆΠΙΙΠῚ ΘΠ]ΠῚ 1Π 

ΡΡεϑθ με ᾿ἰ5βθ ΠΝ Πη115..,. 4ΠᾺΠΕπΠὶ ᾿ΠΙΘ ΠΕ ΟΠΘΠῚ 
ΕΒ ΓΑ ΠῚ ΡΟΒΒΕΠΊ15. ΔΟΊΘΓΘ. Ρ]ΘΠΙΟΓῈ ΠῚ ψ6ΙῸ ἦ6 

ΡΓΟΡΟΒΙ 5 45 ΟΠ η , [185 γῸ 5 σα ποίο ϑρ1}1- 

τὰ “ δάἀξιρυ!απίε γοάάθιητβ. [6 ππιπο Θχϑαϊδη- 

[65.,. δἵ ρτῸ ἀαρίθιιβ σορ οβὶβ ΡΟ 5 16 αἰ νουβὶβ, 

ΠΊΘΠΊΟΓΙἃ ΓΘΙΔΙΟΥ ΠῚ ΠΡ η585 ψΘϑίγαθ. 156, 

Ομ απ δἴι ᾿ΠῚ ρ τι5.,. ΘΡθεβοαΐ ΤΠππάςθοιιβ, Θχϑβα}- 

16. 7058. ΡΥ ἀἸ Δ ΠΟ ΠΙ 115. ν θυ τα 15. : σ] ον ῆοο - 
τὰν ΠΟΠΉΪΠΤΙ5. . ΠΕΙΠῸ Θὲ 56 ΠΡ 6, δὲ ἴῃ βθβοῦία 5:5- 

Οα]ογιΙη. ΑΠΊΘη, 

3. Χόβη, ΤῈ, ὃ. 

ἃ ἘΠῚ σε σεηι ἐδυτεΐποπεις. ΤΑΡΥῚ σϑΐογος ομεγἐ- 

εμΐα εν πεϊπεπιιις. 

ε Ἐ61Ὶ σειρμίαπίο. Αἴ ποβιτὶ ἄσο 55, αὐεεζριιαπίε. 



ΝΟΥ ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ5 φΦ -- οτ ὈΌΘΤῚΙ 

ΜΟΝΤΙΤΌΜ. 

Ατιοΐονο5. ΠΟΡῚ5 [θυ ΘΠ} “απ ΠΟΙ Π65... τ ΨἹΡῚ ἀΟοΙἸϑϑί μη Πιιοθὶ ποῖαϑ ποο ἰοοο δάθνο- 

ΤΠ] 115. : 566 1 τὰ Π]6 1 ᾿ΠΟΟΠΊΠ]Ο Αἱ ΠΟ ΠΘΠ.115. {ἸΠ 11} }1Π}.,. 1041 6]115 ποΐδ ἃ ποβίγαμη ΘΠ ΠΟ ΠΘΙῚ 528-- 

Ῥἷπ5. ποι δ νθ πε, Π6Ὸ «Δ ἀγα γ 6 ρΟβϑὶ πε, Ὁ πον ἂηι ᾿Π θυ ργ ἐδ] ΠΘΠ1. 

ΙΝ ΒΗΙΤΙΌΝΕΜ ΟἈΟΟ- ΠΑ ΤΙΝΑΜ 

ΟΡΒΆΓΜ 5. ΒΑΘΙΠΠΙ ΜΑΘΝΙῚ 
ΝΟΤῈ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ΠΟΙ ΒΟΒΌΒΟΛΙΈΕΝΘΙΚ. 

ΒΟΟΙΕΤΑΤΙΒ 15 ΤΠΕΟΓΙΟΟΙ. 

-«.ι----τ σῶον» Ὁ Ὁ ΟΟύ ὦ»--. ὁ 

ΒΆ51Π| Μασ (βαγι οπδὶδ. ΑΡΟΠΙΕΡΙβοορὶ οροιᾶ, 
4ιοπι πίοι το 8.145 ἄνδρα ἐλλογιμώτατον, χαὶ 
πάσης παιδείας εἰς ἄχρον ἐληλαχότα,, νἱτιπι 6]0- 
{16 Π 155: πηι] Πὶ 7 οἱ Δ ΔΡΊΟ6ΠῚ ΟΠ 5 ΘΠ [ΠΟ 15 ΡΓῸ- 
γοοίιπη., [1556 ἀἸοἸ Ὁ, σπὶ δηΐ6. ἃηΠη05 ἰγοάθο! Πὶ 
Τιατῖπο ἰαπίιπι ῬΑ δίθηβοβ οἰ ἰββοηΐ, ποίας 1ΠΠ15 
Δ|141185 ἀἰτοχ ομ [85 σΘΏ 11 ΠΠῚ115... {1115 6χ ΘΟ] Πα Π]0η6 
οὰπι ατῶοο ἰθχίιι ἰοσα ποη ρᾶτοα ἴῃ ἰπτον  Γία ο 6 
ΤΟΘΓ τα ἃ διιη} γ6] ΠΠΠδιναΐα., οἱ Θά 5 40ΠῚ ΠΙΙΠῸ,, ΟἸΙΠῚ 
Ἰς ατῶρο- Πα] ράγάγδίι .,. ΓΘΟΘΠΒΘΡῚ οἱ δι σοιὶ 
ΟΡογῶΣ ΡΡΟΙ τη ἀπχΊπηι15. ΝΆ ΠῚ οἴιπὶ ΠΟ ΘΠΪ Δ Πἃ ΠῚ 
ΒΔβ}]Π θη βοπὶ ὐοαπη ΘΠ] ΟΠΟΠῚ Δ ΠΠ] ΟΙΌ 19. 111 ἃ 
γἱρῖ5. {ΕΠ τι5 44 ΔῈ ΘἘ 1551 ΠῈ15.,),. ΟἸΠΠῚ ΠΠΔΠΙΙΒΟΡΙΡ 5 
Οοά οῖθιι5 ΘΟ ἢ] ἴα π, δὲ νΡ 15 ἸοΟ ΟΠ] 115 [ἢ ΠΡΟ ΠΟ 
ΟΥ̓ΠΑΙΔΙΏ., ΘΧ ΑΠΡΊ] Τὰ ΤῊ 558) ΔΟσΘρ 55οηΐ , πογὰ {Π|- 
σοηια [ΠΟ 5. Ἡ]ΠΟΥ αι πὰ Οἰιπλ]ἀΠ105. οὐρα γιηΐ,, οἱ 
Ἰιθγὸβ δάνοιβιιβ Εὐιποιηλιπι,, οχ Βορσὶς ΟΠ ΡΙδυϊα π]5- 
5: π|ϊ (Δ ΟΙθιι5 οἰπο πη], Ὠονάση 116 ψανῖᾶ5 ᾿θο 0 Π65 
ἴῃ σ Ζιιο5 ΒΑ ἘΠ] ΠΠΡνῸ5. ὁχ 1ΠΠ|5 ΘΟ] σὲ : φιοα ἀτιμ 
{τιν ΠῚ δίμηα! δ ΠΙππ Δ νΘΓΒῚ ΠῚ δὲ 7. ΠΙΠΠῚ ΒΥ ΠΟΘΙ Ὁ 
ΟΠΊηΙὰ ΟΧ ΔΙΟΠΙοΙΥ Ρὶ5 ἃς Βοπὰ [6 [τ]55οηὶ ἀΘβογίρία. 
δ φυρῃϊαπι ΤΠ δ 1 πὰ ΘΟΥ Π] 46 πὶ Ορουῖπὶ ᾿πίουργο- 
ἰαῖϊο [πδυαϊ 0 1115 1η ΗΟ ΠῚ} 185 ἰἀπίππη ἴῃ ΡΒ] Πη05., 
εἵ ραυοῖβ ΟΟμηπιΘη ΓΙΌ πὶ ἴῃ Εβαϊα πὶ [005 γδοο- 
σηῖτα οἱ οἰποπάαία., [αοϊοπά πὶ {{Ππ|4 ΠΟΠ15. δχ ἰδεῖς 
ΤΗΔΥΤΠῚ115... Γ ῬΓῚ 5[π 10 Ῥ το  ριιὰ5 6115 Πποὰθνὰ-- 
ΤΌ Π 65. 1{Ππ|5Γ Γᾶ 6 ΘΟΠΔΡΟΠΊΔ), Οἵ ΘΟΙῚΙΠῚ ΟΠΊΠΠ11ΠῚ 4115 
{θυ πὶ ἃ ΠΟῚ5 ἱπηπιιίαΐα,, ΓΑΙ Ο ΠΟ Π]5 ΝΟΙ5 γο - 
ἀογθ ηι5., ἃ0 51] πᾶ [γί ΘΌΓΓΟΠΙΟ ΡΥΏ]0Ὸ ἔ55θηΐ 

ΤΟΝ. 1. 

ΤΠ ΪΏ115 ἀΘΟΙΡαΓ 6 ΘΧΡΘΗΒ8 5 ΓΘΟΟΠΘΘΡΟΠΊΙ5. (ἿΠῚ ΘΠ Ϊ ΠῚ 
ΥἿΧ ΡΟβδὶξ 4015. πη}{|5 ΔΠΠΪ5. ὙἰαΣ 5ιιᾶ5. πΠΐτ5. ΟΧ 
ῬΕΓΙθιι5 ΟΡΘΓιΙ ΠῚ ἱΠ ΘΓ Ρ οἰ ΔΓ ΠΟ ΠΟ ΠῚ πη Εν], πὸ αἰϊπ- 
{{πι5. θυ απὶ ατῶςο-],ΓἸ1Πὰ5 ΘΠ οηο5 ΕΣ οοοδἷα τοὸ- 
4αῖναῖ , θοπὶ ῥγοΐθοιο ΘΠ 50] η1ιπὶ οδὲ, δὶ τοοθρία: 
ἦ9πι ᾿πιουρυ ΠΟ Π65 ὁχ δάνουβο τοὶ ἰθχίιβ γθοο- 
ΘηΠ οΟἸ]οσοητιν. Οὐ ατη ΔΑ τ 6 Π}" ΘΟΠΠ ΠΟ ἰτι5 ΟΧβ6- 
4υθηδπι ΠΟΥῸ ἱπδι ρον ΔΑ] 5ιι Π51 410 5.1 Πη115, ΟἿ ΠῚ 
᾿πηΠ]Ὑ:4}1 πο ποίοϊο Ὑ. (. ΝΊοο]αὶ ΒΆΡΕΙ τοῦ μαχα- 
ρίτου νοἴτι5 Εὐπιδίαι 1} Τπτθρργοία! [0 πον οπὶ Βοιμ]}14-- 
Ταπη ἰπ (ἀοποδῖπι ργοά]ογῖ., 4ι6 πὶ ἰαηΐα ἰατς (85-- 
5] οοτιιβ συπηπηοπάαϊ.,, αἱ ᾿ΠΡΘη ΠῚ ἀ ΟΕ 551 π|ὶ σίτὶ 
[Ἀοἱὰ ΠΕ 1185 5συαθ. ὙΠΓΊθῈ15. ΘΙ ΠῚ δ ΕΠ ράγαβδ6 οΟηίο ΠΑ. 
(Οπημλιη 5. ἰσίτυν. Πάᾶτιπὶ ΠΟΙ] ΠἸἀυιιτη. {Π|)}π|5 ἴπ 
ΘΧΟιιδὶ5 οἱ ΜΙ55. εδί εἰς τὴν ἑξαήμερον ὁμιλία, νο], 
Ὁ 1η ΜΙ οά]οαο, τῆς ἑξαημέρου ὁμιλία πρώτη. Οὐαπι- 
ΟἸ Θ πὶ ὙΠ ΔΠα 115. 651 ΘΥΡῸ Ἠοηνοὶ ϑίθρμαηι, αυὶ 
ἴῃ ΤΠ οδατιρο ΘΟ ΠΙ ΘΠ βραίταπι ΠΠπ4 56χ ἀϊογιση,, 
41|ὸ σομα Πτι5 ἔπ} τη τι5, τὸ ἑξαήμερον ᾿ϊς ἀρρε}- 
Ἰδγὶ., ἡπᾶθ Π.51}1 τρδοίαίιαϑ εἷς τὸ ἑξαήμερον : ΠΟ416 
ΘΠΪπὶ Δ ΒΟ Ϊτ16 τὸ ἑξαήμερον Δρρο]]δηὶ Ραΐγος., βοά 
ὁμιλίας εἰς τὴν ἑξαήμερον, ἱπι6]]}Π1ρ6 χοσμοποιίαν, 
νοὶ δημιουργίαν, ἐ6 ογδαίίοτιο τη, νοὶ ορίπεῖο 

πιιιτιεϊ σ6α εἰϊονιις αὐ5οίπιιο. ΟἸοπηοη5. ΑἸοχαπά. 
}».. 6 ϑινόπι. : ὅ τε γὰρ χοσμοποιία ἐν ἕξ περαιοῦται 
ἡμέραις. ΜΠιπάϊ ἐπῖπι οτθαῖϊο σοὺ ἀϊονιις αὐϑοῖ- 
νέμιτ. ῬΉΪ'ο {πάκιι5 110. ῶ (6 νυἱΐα ΔΙοβὶϑβ : νόμων 
ἱερῶν ἀλληγορίαι τῶν μετὰ τὴν ἑξαήμερον, 540 Γ 
ἰερὶς αἰϊεβογία μοϑί 56ᾳ: αϊθγιία οριι5. Ἡϊονοηγ-- 

ΘΙ 



ΝΟΤᾺ 9τῦ 

πιὶῖς ἰπ Οαἰαΐοσο, Βασι ϊπις οσνθαῖος σοπίτα Ετιιο- 
ταϊιπι εἰαῤοτανῖὶς ἰἰὐγος.. εἰ πὶ Ποιαθπιθτγοπ 

ποιπίας 1. δΟρΠΙΡΌΠ ες τος Ἰῃτογριοῖ: αἴας: 
Ἰασίλε ἰὸς κατὰ Εὐνομίου ἐ ἐξαιρέτους συνέταξε λόγους, 
χαὶ εἰς τὴν ἑξαήμερον ὁμιλίας θ΄. Τίοπα ἴῃ ΗἸρροίγιο, 

Ἡϊρροῖγ ἔπι δογίροις ἵπ ἑξαήμερον. ΒΡ ΙΡΟΠλιῖς 5 
εἰς τὴν ἑξαήμε ρον. ΑΠαβίαβι 5 διπαῖα 1 Ργαία- 

1ἴοηο Ἰπχρίαυ. ἡ οητι πὰ ἴῃ (ἀΘῃ 65 πῃ : περὶ τῶν ἐν τῇ 

ἐξχημέρῳ πολλοῖς ἀπορουμένων. ΕοΤτίπι ΓΕ ψιῖμιις 
ἀιινίξαιιτ αὶ παιιἰεἰς ἐπ Ποχαδηιογο., ἰά δεῖ, ἐπ 
ογθαίϊονιο σοὺ αϊογιιπι. Ῥ οι ας. πη ΒΙΒΠοΙοοὰ 
ἀνεγνώσθη Βασιλείου τοῦ θεσπεσίου τὰ εἰς τὴν 
ἑξαήμερον. Πιεσίηλις δοαιὶ Βασι ἐπ οριι5 58 αἶε- 
ΤΊ ΤΙ 5. 561 ἀδ πειυιαὶ {αὐγῖς α. οραῖυν οἱ ἰρξα 
Μιο πα ΠἸασιῖπι ΘΟ]! Θοῖῖο,, 5ῖνο Πθον ἀθ ορογα 5σοχ ἀἴο- 
ΤΊ]. ἀξ ἑξαήμε τς 5. Ἧ ἃ Οτορουῖο Ναζίαποπο οΓγδΐ. 

ΘΟ : ὅταν τὴν ξχήμερον αὐτοῦ μεταχειρίζωμαι 5 
μετὰ τοῦ χτίστου αι αἴ Πεκαξιπογοτι {ἐς 
ἶνι πα ατι5 διίηιο, οἰίηι ΟΓΘαίογ  σοπ]ιίπσοτ. Πιονὸ- 
ἩΥΤΠ5 δορί σι; ὅ5: ΔΏρΡΕΓ βαποίτις «1πηιϑτοσίιις οἷο 
Πεκαδηιθοι Ογ σοπὶς σοπιρίϊανῖξ, τὸ πιασὶς 
Πὶρροϊγιὶ φοπίοπιΐας Βακιῖσιι δϑητιαξιτ'. Βεία 
4υοηι6 ἴα τα] 5 οϑὲ Ὀὶ τὴ ἀδυοσπῃ : “Ποσ αδπιθ- 
ΤτΌτι, δῖνο ἐδ 5δχ αϊογιεπι ογθαίζοτια ἰϊνοῖιις. Απιὶ- 
4ιι]55ἴπηι5. ΟπΊἢ απ, 4105 εἰς τὴν ἑξαήμερον ΘΠ 1556 
σὐηδίαϊ Ποιη 1185 το συμμππθηϊαντ πὶ. [1 ἈΠΙοά πη, 
αἰ οχ Ἡ!οὐοηγ πη. ἀἰβοίπηι5. ἴῃ Οὐιαϊοσο : : Ππμοάοι 
Ταιϊαπὶ αιίϊίον ἰοιπροτγίνιις (οπιπιοάϊ εἰ δονοτὶ 
ἐπ Πεχαδπιογοπ οἰοσαπίος ἱγαοίαϊξις σοπιροσιῖᾷ. 
ΘΟΡΓΟΉἾ 5, εἰς τὴν ἑξαήμερον χουψὰς ὁμιλίας συνέ- 
ταξε. ΟΠ ρονο ἰδηιθη δος ΑῃαβιΆ510 ϑ᾽Παϊϊα ῬΟΒ5ι- 
1η115 4η16 ἢ Ποάἀοποηη αἰ {πο5, ἀππ 1π πΡγαὶ ἀθη6- 
5605 50} 6 Θηὶ., Αἰ ΙΘσότιςο Ορτι5 50χ ἀϊογαμι ἐχρο- 
δεῖδδο. δίς. ΘΏΙῚ ἀπήνη ΠΡ. 1 7ἅπὶ οἰϊαῖο : λαόόντες 
τὰς ἀφορμὰ ς ἐχ Παπίου τοῦ πάνυ τοῦ Ἱεραπολίτου 

τοῦ ἐν τῷ ἐπι στηθίῳ φοιτήσαντος ᾿ χαὶ Κλά ἥμεντος χα αἱ 

Πανταινέ του τοῦ τῆς Ἄλεξανδρέων ἵς ρξ ἕως, χαὶ Ἄμμω- 
νίου σοσος ἅτου τῶν ἀρχαίων χαὶ πρώτων συνῴδων 

ἐξ ξηγητῶνε εἰς Χριστὸν χαὶ τὴν ᾿Εχχλησίαν πᾶσαν τὴν 

ἑξαήμερον νοησάντων. «Ζ“δσοορία οσοαδίοπο δα Ῥαρία 
οἷγο οἰατίςεῖπιο ΠἰΠογαροϊίαπο., φιιὶ αἰϊἰδοίριις 
{ιὶξ “ροΞξιοῖϊ, φχιιὶ διίρτα ρμϑοῖτις τϑοιϑεῖς, Οἷ6-- 
τποπῖο, οἱ Ῥαπίθπο Ἅ«1ϊοσαπάγιτιο σασογοίο οἴ 

«ἀπιπιοηῖο δαριοη ἰ5δίηιο ἱπυϊουργθι νι τοδί ὶς 

οἱ ρῥγίμιὶς, αιιὶ ἰοίτιπὶ 56α αἴδγιιηι ορτις εἶ ( γϊσίο 
δὲ Ἐσοϊοκία ἱπιο! ἰοαϑγιιπί. Τοϊδι ργοβ [οαἶδδα νά ο- 
ἴὰν φήσαντος πΠοη φοιτήσαντος, το φοιτητὴν Βοο 
Ἰοοο βυηαΐ, ιος ο5ῖ, ἀπο ρα] νὴ : πᾶπὶ οἱ ἀδ οοθηι 
Ῥαρίᾷ ΠΙΘΡοΩγ πλι5. ἰὴ ἡϊαίοσο,, Ῥαρίας «οανιπὶς 
αιαϊέον Πιογαροϊταπιις Ἐρίξβοοριις ἐπὶ «(5[α ιῖτι- 
7τι6 ἐατείτεηὶ δας νοἰιηιῖπα. 

Ρὰρ. ὥ. ἃ. 1. ψυχὴν πρός. 1ὰ ἀμοθιιδ γορτῖε (ο- 
ἀϊοί μας ΝΙβδ. Ζυογιπι αἴτον Ἠοηνῖοὶ ΠῚ, αἰτον Μοάὶ- 
[πΠ] Πορνϊοὶ Μαρηϊ [1 χτῆμα, 1ἰᾷ ΒοΥριθτη ἴῆγο- 
ὨΪΠΉΔΙ5.. ψυχὴν ἔχοντας πρὸς τὴν τῶν τηλιχούτων. 

«4ογπαίαπε σοτιν θη παῦοτθ ἀπῖπιαιη δος, {ιιὶ 
δαπι υοἰποτὶπέ αὐ αηίαγιαν τογιίηι ατις οὐ αι1ο-- 
σιθηι ἀρρϑίϊογε ὃ Ἐπί! Πΐπι5. ἰάθη γοῖῃ5 ἐπίογρ 65 
Ἰιος πο ΔσΠΟΒΟΙ᾿ : ΒΟ] ΠΏ ΘηΪπὶ σου. σοὐ φιίθηι-- 
ααἀπιοήιιπι ἱποίνιιοἶτι5 6556 ἀδὺθαὲ ἀπϊηιιις. 

, 

ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΓΟΣΙ 

ΤΡ14. «. 11. Ῥγοζμεπήα ςϑηςα.Ἵ ζατιις (οΥπατγῖις, 
ἴῃ οαἀϊηοηβ Βαϑ Ἰθηϑὶ Ετοθθηΐαπα 1552, ἰπῖεγριο- 
ἰαῖαν., δέϊαπιϑὶ ϑογι ρίοτγις αοιίηιθπ ποτὶ ἀϑ5θηπα- 

τηε11 : αἱ Ἐπυσιαιἢτιι5 δα νου θιπι : Δίαπι ἰΐσοὶ αἰεϊ- 
ἐμαϊπθηιν σογαϊς Πισίοτιοὶ πὸπὶ πυαϊδαπιις αἰ{{π-- 
δέγα. τῆς βαθείας χαρδίας μὴ ἐφιχώμεθα : αι 
Ἰοοσιτῖο δουιρίυνα [ἀπλι} ἰαγ]5. ΗΙογοπία 17, 9 
βαθεῖα ἡ χαρδία παρὰ πάντα, καὶ ἄνθρωπός ἐστι., 
χαὶ τίς γνώσεται αὐτόν ; βγΟ[πάπιλ ΘΟΥ Πρ 6" 
οπισῖα., δὲ πόπιο οξὲ, οἷ ηιιῖς οοσποσεοῖ διέπ ἢ 

ἨΪΟΓΟΉΥΊΠι5 6χ ϑγιηπημο ο γοίοιὶ, ἐπσογαίανιϊδ δοι" 
οπιπιηι., οἱ ἔαι 39. 15., [νατῖπὲ οἴϊονε : 1 ψιεὶ 
νγοιπᾶο δ5ιἴς ογᾶδν, μὶ α ])οηεῖτιο αΡοοοπάαις 
δοποιἑίηι. ΟἸι γβοβίοιιιι ἄς Ῥτοσ σης ΠΉΕῚΣ 
ἴοιηο ὅ, {ΠῚ ΠΌΝΤΟΣ Ῥαγίβίθῃϑ. ᾿ ἕκαστον τῶν 

λεγομένων πολλὴν ἔχει τὴν θεωρίαν, χαὶ πολὺ τὸ βά- 
θος τῶν νοημάτων. ἦπ δἰπισμίῖς αἰϊοιὶς πιιίία δ5ὲ 
σοπίοπιρίαίϊο, πειεῖτα ῬΓΟ[ιεπεἰϊας δοπίοπίϊαριηι. 
Εἰ Βομ}]. 1 ἡ Ἀπεϊοοίιοηος, ἴ ἴδετε πρὸς πόσον βάθος 
χατηγάγομεν τὸν λόγον. 7 Ἰαϊδιῖς ἐπ φιιαπίαιπ 56γ- 
πιόπθηι ἀδάμιαίνπιις ργο [ει ἰἰ αἰ δὴ 

1014. "». ἀ. Ἐπιδιαι πα, ἰπδίβιθης. ΡΥΌρίι5. γοῦθο - 
ΤῚΠῚ σϑη!οητ, αἰχιῖ, ψιΐ ρογ]εὶ νοι δπιιδίτις 
αριιά Π}οπιΐμιι Ἀῖ556. 51:5 αὐ 116} ΠΠσάιηιι5 
Μύνβθη νΘῃμσἴι πὶ {1556 ἀρ [γουτα ἰρϑῖπῃ. πὶ 
ἘΠῚ ΓΙΙΠῚ Ουρια τὰ ἀιιοίου οϑῖ, σα] 115 το διιηΐ γι] λὰ 
Εχοάιὶ 3, ἃ : ἰδόντες δὲ αὐτὸ ἀστεῖον, ἐσχέπασαν. 
7 τάἀοπῆος απεΐθηι δίπι οἰ οσαπίθηι., οοομϊέανοτγιπξ. 
Τρτοῦρτορ ΟΥίσθηῖβ ἀστεῖον οἰοσαπίθπι οἴϊαπι γ ΓΕ, 
Αφυλὶα ἀγαθὸν. δόπιιπι, ϑυταιπαο 5 ὥραϊον. ον 
Ἠορτωα 212 ὑβσως δἴΐδπν, [ὦ δδῖ, ρα !ονο, σε αιει" 
αἴτεε ἃ Βερ. 1 .0. Ἀροβίο! ας ̓ ΐοπν Ἠεγου πὶ 
ΕΣ ἐχρύδη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ, 
διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον. Οεοιιϊξαίιις ὁδΐ πιοπι- 
δἰϑιις ἀεϊϑιΣ α ρατοηίίϑιις διεὶς, 60 ιιοά υἱάϊς5-- 
δθπὶ οἰοσαπίδηι ἐπβαπίοπι. δὶς Ἰηΐτα, χατὰ τὴν 
μαρτυρίαν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ. ϑι {τα σαῖυγ δἰϊαπι, Ἴοϑε- 
Ρίνιι5., υὶ Οἰδοιιῖδδα ἰῃξαπῖοπι βου}: {1}. ὥ, Παρ. 8. 
φιοι πιάβπιι5 Θ55θί ἂς Ριζολιοῦς ὑπερηγάπησε 
υεγέθους τε ἕνεχα χαὶ χάλλους. ϑοάιιι5 ἰὴ γι- 
ἄἀδῖαν 5. ϑιορθδηὶ παγγατοηοπι Βα σ, 5 ; σα ιΣ Ἰιας 
διιηὶ Αοἴοι.. Τ, 320 : ἐγεννήθη Μωσῆς, χαὶ ἦν ἀστεῖος 
τῷ Θεῷ. {{0] Ὑ αἰραῖα [νατ. ΔΛίιαίμ5 οςὶ Δίογϑες,, οἱ 
Μιὶ ας σγαίτις Ὦδο. ἜΝΙ ̓Π 6556 μΟΙ6βὶ Ηοθγαϊξιπιιβ ἘΠ Ὸ 
ἀἰταὶ 5. Βιερθαπι Μυγβοη ἤιῖδϑο ϑταϊαπη,, [Ἐ5Ε}ν τ πὶ 
ἃς ἰορίάππι, ΟΝ Ὥρο, ἰᾷ δδὲ ὁχ πη ΡΌΪοναπὶ 
βίοις Φοη 3, 3, ἡ δὲ Νινευὶ ἦν πόλις μεγάλη τῷ 
Θεῷ. Εγαξ αἰίεπι οἱνίϊας πιάσπα 1260. Ουοιη- 
δΔαιοάιμι οἱ ὁχ Ποῦγωο νουτίτας δα νϑυθυπι, μοὺς 
οβί, γᾷ] τηάσηα, ἥτιοα ΟπΊη]α, Ππ|85 πη σ Πα δυιηΐ, 
ἸΝπτε 6556 οὶ, υἱ Βϑαὶ]. δ0, Τυοια δἰσμῖ 
χπιοπίος [)εἰ. Νανυϊι ἰάθη Εν. ΒΙΡογα. μοϑίοῦ 
δ1}}}} «᾿τυὰ τρίτα ΡαΪεγαιῃ δος αιιαπι μι] οὐ τα 
οοτᾷπ 60. ιϊ Ὅεμο5. 15 ἘΠ ϑυδοπῖς ρμεο- 
οαἴογοϑ οούαιῃ Πθοιαΐπο,, ΠοΡργαΐοθ., ρθοοαίογος [)0- 
πϊηο., ἴῃ οσα 5 Πομηὶπὶ νοὶ θεῖ, ᾿ος οϑὶ, τονογᾶ, 
Οἰϊᾶπι 5ἱ ΠΟΙηΪμ65. αἸβϑρητη!, ΠΖυ6 τθο ο αἰχὶὶ 
Βαβι τς ἀστεῖος παρὰ Θεῷ, υἱ ἀϊκεγαὶ 85. διορ)ια- 
Ὧϊι5 ἀστεῖος Θεῷ. 

Ῥασ. ὅ. ἃ. 6. δοιὰ ςϑομπήμηι. ἡ ας ἈΡου 5 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΑΒΊΙΝ 

ἐπιογριθίδι 5. οὐαὶ ΑΥ̓ΘΥΡΟΡΥ ΙΒ, οῖνθ 15. 4 6113 
ὙΟΓΒΙΟΠΟΠῚ ΓΟΟΘΠΒιΠ . [1 Π6 411}5 ἀἌπηη! 56 8|1401 
[δοῖϑβα δι βρί σθίυ. ῬΟΙΘΓΙΠ οὐ ΟΥώοΙ5 θᾶ οοη- 
[ογγὶ 4 ΒΕ} ΠΠπηι15 : οἱ 56 ἰοίος ρογηιί τος 
αἰφιι6 αοοθηιπιοίίαπιος ρῥγίπιι {ἰἰϊ σι 6 1) 60 
ἱππογαπίϊιθ, ψι υἱάεπιις σπτιοία ἀεὶ οὐίπιηι ρΓὸ- 
δγθάϊ, ᾿ο ἴα ΘηιΟΓΒΟΤΘ σοπιοϊπιδοτιπὶ ρογροίὶ 
ιαήαιη 5ογῖθ σιιοοθσοϊοπῖς. Τὰ αια ἢ 1115 5ΟΡΙ ρ51} : 
δϑε {απιϊϊατὶ ἰσπογαίίοτιο σε ϊαροὶ υατιϊς οπιτεῖα 
«δ ἰνιεἰουεῖδτι5 ἐοτιο πιδο τινε. 

Ρὰρ. ὅ. ἃ 0. ζητεῖται ὃ τήν. 7 51. οὐ 
δ ἐχ νὰν τ5 ἸσοιΟη] 115 ΑἸ ΟΠ. Οοατοιτα,, 4α]θῖι5 
ἀὐἀϊαποιπὶ γἱνὶ ἀ0611 τὶς, αἱ ἰοράῖον ζήτει τις, νο] 
ζητήσει τις, τίς ὃ τήν ἀρχήν. Υὶ αἱ σαῖα ἰδοῖο [)251- 
Ἰοησῖς Θἀ ΠΟ Π15 ἴον εὶ ροϊοσί, οὐ ἀτιο ΠΘρι Οὐάἴςο5 
ΒΕ Πνασαπίιν., ζήτει τίς ὃ τὴν ἀρχὴν, οἱ Εἰυιδία!Π1115 
ΟὔπῚ (ον πανῖο ψγοιίθηβ : Ομσθ ἡτιῖς ἐἰ ἀθα 
Ρτγἰποίρίιπι, νοὶ οοτῖθ βου θυ", ζητεῖται τίς ὃ τήν. 
μανίαν, ἡτιὶς εἰς, φιιῖ ργπιοίρίμνι εἰθάϊι. 
Ρασ 4. ἃ. 0. διαφεύγει. 1 Εἰποπάαπάιιπι οχ ἄπο- 

7.5 Ἀορί5 (οα 1. διαφεύγει, εἰ οοηίνα ρᾶρ. 4, ἃ. 9. 
διχφεύγη. 

1014. ΒΝ. ὅ. μηδενὶ μέσον. } Ἐχ 1ΠἰΙ54οπι ἄἀπιοθιις 
ἸΠθεῖβ οἱ Ἀορὶβ οἱ ΑΠ6]. οονγ  σοπάιϊιπι μηδενὶ μέσῳ : 
οὐ Ἰεοιοηὶ αὐἀσε!ρυ!αίαν Εποιαι μ π5.. φηοα ρίατῖ- 
{ἰδ 5 Θοτιιτη ταις πιϑαἰς ἐπι οτροϊαίτι οὐ ιαοιῖ5. 
Οὐυοά 5οαιταν 7, ὙΠΠο56 ἰΘροθαῖαν δηΐθα, τὴν τοῦ 
χόσμου ἄναρχον χαὶ ἀτελεύτ., 5541 γοδι! 105. οσὶ 
οογιιπιάθπι ἰ γον πὶ ἁυοιου αἴθ ἰοοι5. Ῥάι]ο ρο51 
ο. Ἱς εἰ γὰρ ἀρχήν, Ἰνογτπη ᾿πτΟΓΡ ΓΘ ΓΙ ΟΠ ΘΠῚ ΟἸΆΓΙΙ5 
οἤογοη ἃ πὶ σΟΠβιΠη115. 

1014. ἀ. 9..1 Εχρυηχίπηι5 ἀτπια5 νοοο5 Δα 185, 
οἰίηι 1260, ἡτιὰ5 τὰ σα Ποὴ ΓΖ ΓΙ ἢΐ, ΠΟ]. ὙΘΙῚ5 
Ἰηΐογρι 5 Εἰ τα Πἶπ|5 ἀρ ΠΟ5ε1 1, ΓΟ ἐπι 16 ΡῈ Γ ρατίο5 
᾿ἐπισε{{πιτατταιπὶ ἀτίογθηι εἰϊδρεπδαίοτοπιιιθ. Οἴσοτο 
Αοδδοιηῖο. αιυιοδίϊοπαπι [1}). ἀ τ Ζεποτιὶ εἰ τεἰἰσιιὶς 
ἥεγο διοῖοῖς ἀεΐιον οἱ ἀθίτιτ' στεπιτιτις 1)6ιι5, τα οτιΐ 6 
Ργαάϊεις., χιια οπιτῖα τοβαπίισ, Ἰάοτα 1}. 1 ἐδ 
πϑίτπιγα Ἰλοογιπὶ : Οἠπγ σίρριι5 αἰϊδριιαι οἰ ογα 
6556 διιπι, ἥιέθηὶ Πιοπιῖτιος ονοπι ἀρροἰϊαγοπί. 
Πάοπι αἷϊ, Ρ]αίομθπι ἴῃ ΤΊπιο ἀϊσοιθ, τι πάλιιτη 
Πουμη 6556. δ οί απ οἵ αβῖνα,, οἱ ἐθυγὰπι : [46 Π] 4116 
ῬΙδιοΩῖ τρηθι Ῥευο 5. ἀγα τ πιοτὸ 2(), τοῖα τοίιι- 
ταῦ Βοπούτοῖι5 ῬοιΌΥΤα5 11). 1 ἀὁ ρυῖ πο ρ1}5 ΓΟΓΌΠῚ 
ΠαΙαΡΑ ΠτιΠῈ., ο}} Έ. 

114. 6. 2. ἀλλ᾽ οἱ τῶν ἄστρων. 7 Εογία556 5οιῖ-- 
"νοπάυιη., ἄλλοι τῶν ἀστέρων, αιιοι 5ιαήοι Επ5ί- 
ἀἰνιι5 νου : {1 σοι ἰατιιηι ἱπίεγναί α αἰΐτιι-- 
τηθγατιῖ, 

Ρας. 5. 4. 1. τοῖς μέν εἰσι φαινόμενοι. 1 Πιιιο 
ΒορῚ τοῖς μέν εἰσι φανεροί. ΕΛ ιδί 5, ἐπὶ ΘΟΓ ς 
διιορίοίπεταίτιτ' ἰιοτγεϊτεῖδιι5., τιον ὶς ἀτίΐοπι ἐμ αἰνθτι τι" 
ἱβποί. 815 δῃΐπ οηθη ἀπάτη μγῸ δι σείρεπεισ. 

"014. «. 5. ἀδοϊίπαιίοπος. 1 ΒΑ5.}Π16π5. στηριγ- 
μοὺς χαὶ ἀποχλείσεις. ἘΣ ιιδίατπι5., ργιροϊιδίοπος. 
Οὐνάητ ᾿δο σπου βοηυῖι5 ΤῊ τπᾶηπι5 ΘΙ ἀθιαὶ σέ α- 
ἐΐοπες., διοζισίοπος., οἱ ἀπποίαγαϊ ΑὙΘΎΓΟΡΥ [ΠῚ 
Ἰερίδϑο ἀποχλίσεις : ρτουξ οἵ ἴῃ ἀποθιι5. ἈΘρῚ15 155. 
ἐχατγαΐαπι ἔμ, Ἰάδοηιο ἀἰδοϊίσι αἰ ἴογ)6 5 Ἰπλου ργοίαιῖ 
51 πητι5. Εἶδὲ οηΐπι ἐἰδοϊ ἐσια ῖο ἄρτι ἀβίγοορο5 βίο! 

θ. 

τ ] ρυποῖῖ οοΠ Πρεςα» ἰδία πῃ! α 40 ὩυΑΙΌΓΘ ὙΟΓΒῈΒ5 
Δ]ΊΘΓατη ρΟΪογιιπι τη 61. Α ΓΙ δίοίο 65 (16 5016 ἃ66}}5. 
ῬγΟΒ]οπι.., 86οῖ. 15, Ργοθ! 6, ἀπείρους γὰρ 
ἐγχλίσεις ἐγχωρεῖ αὐτὸν χλιθῆναι. (τεπὶ Πεγὶ ρος οὶ, 
πὶ ἐπ{ετεῖίο πιιπετὸ ἱποίίπϑίιιτ. ΟἸδο πιο ο5. Π}0. 1 
Οεοοριάρ)ι. : τοῖς τροπιχοῖς πλαγιώτερος, χαὶ ἐπὶ 
πλεῖον ἐγχεχλιμένος παράχειται. ἡ Γορίοἷς ὍΦΤῸ οὐ ϊ- 
ιίοτ'᾽, εἰ πιαρσίς ἱποϊ πιαίις ἀδοιϑαΐ. ϑῖο 5.115 
ρ58 ἰπῖνα, οὐκ ἔχουσαν, ὅπου μᾶλλον ἀποχλιθῇ. 
Οἰιοά 5βοχαίτ, ἐπὶ τὰ προηγούμενα χίνησιν, Ουτ-- 
ΠΟΡῚῸ5 ὙΟΡΠΣΪ, πιοίτιπι οτητιίτην ἀεὶ ργιδειπίϊα ἀὸ 
Ργππογαάίαϊϊα,, ΝΠ αουῖιι5., τηοίτιηι ἐπὶ ἀπιίθοθ- 
ἀεπίϊα. 

Ρᾳρ. δ. ς. 11. ὑπέρχρονος.] [τὰ ἄτιο ΒΒ. ποη υἱ 
ΒΑ5,]ΠΙο5. ὕπερχ ρόνιος. (λα ΠΥ ΖυΑ 1. ὉΠ ΖΊΘ τι] - 
ἴαΐηι, οἱ ἰσόχρονος εἰ ἰσογρόνιος. ϑομιηάς, φεοά 
δΕΠΊΡΕΥ͂ ΓΘΘΙΠΓ. Τπιθυρ ο5 γογίοναϊ, αοοθάθης 

ΦΕΠΊΡΟΥ δἰ ἸΠΟΓῸ “Πιιοηιῖς ἀφια τεοθάοπϑ, τιθὸ 
τππισιαπι αὶ σωρὶο οἰγδῖι τοϑίϊίαπις ἀμ οοπ- 
μίοσοεπς, ΟΟΥΠΑΓΙΙ5. ΡΙΌΡρ τ5 Δ τποῃ το ΠῚ ΔιιοίοΓΙ5, 
᾿}ἐδίὔιαπς 5ΘΠΊΡΕΙ αὦ Ρτθιεγἤιθης . 46 τι δή 1610 

ἃ επιτσῖς φιιοδοετις. Ν᾽ 5 Ἐπαι5᾽α Π}} 01} 56] ΠΕ] ΒῚΠΠΠ115. 
Ρὰρ ὁ. "- 10. ΡῬηϊμείμίιηι οἷ(θ. Τιοου5 οδὲ Ῥιο- 

σψοθον. 10, ὅ. Ῥαη]ο ροβὲ χρηπὶς χαὶ βάθρον, {πγι- 
εἰαπιδηίτι οἴ σγαάτες. Τὰ υϑται 5. ΠΊ6 1115. ΘᾺ ΡΓ ϑϑιῖ, 
πιτϊηιθπίιπι εἰ {μἰοϊτποτιίπιπι, οἱ Οογηαλι5, ὑασῖς 
αὐ {ιπααπιοπίιτη. Βάθρον Ἰιῖο ποη χλίμαξ ἐδὲ, 564 
θεμέλιος, ἢ ἕδρασμα, χἰγπιαπιοτίιπι., ἃιῖ ψεπεα- 
πιοτίιπι. 516 1ῃ Πᾶς ἰρ58 Ποιμ]]1ὰ οἱ ραρίηα, «ἃ. 8. 
θεμέλιοί τινες χαὶ χρηπῖδες προχκατεῦληθ. 

Ῥαρ. 7.}.8.. 7πὶ δτεπιπα. ἢ Ἐλισιαυ!πι5, ϑιέπετη α-- 
{πὶ ἰὰ εξ. ὕγενῖ, κιεϑίίοηιιθ. Οογπάνπις,, {πὶ 

διπιπια [δοῖι Π διι5, ἰιος ε5[. εοασοτν αίϊηι οἱ ὑτονὶ. 

Κεφάλαιον [Νἴο 5:Π|Π|ᾺΠ| ΠυΙΠΠΟΡῚ νοὶ τοι ρους βοηδΐ, 
41 ποιΐοπθ 5 ρο σοθθ5 ἤεργας ΠΡΟ Ἢ οἱ ΟΝ 
ἀοοΙρ παν ἴῃ ΒΟΡΙ ρίαγα,, οἱ ἃ ΤΙΧΧ πῆς χεφά- 
λαιον. ἢππηο ἀρχὴ» ΠΠῸ συλλογισμὸς ΨΟΓΓΙΠΙΠΓν, 
φηθιι ἀπποά πὶ οἱ Ὁ Α 111, ΤΠ Θοἀοιοπο, οἱ ϑγπι- 

πιᾶοθο., 4105 Πἴὺ φεβισηαγα γιάοιαγ Βά5}}Ππ|ι5.. Νὰι- 

ππρρ 4, 3 : λάῤδε τὸ χεφάλαιον τῶν υἱῶν Καάθ. 
«Ἱεεἴρο. σεπιπῖατη {{Πἰογιεπι (ὐααι]ι. Ν υἹραῖα 4πο- 

τὸ 1 αὐῖπα σεπιτη πε ψ γι, οἵ ἱπέογρνο5 ΟΊ ρ πῚ5., 

πιιιότῖπι, Νιυπποῦ. {, ὥ, λάδετε ἀρχὴν πάσης 

συνανωγῆς. “1 σοἴρί!6 5μπιτπ πὶ οπιτιῖς σοτϑτόσα- 

εἰογιῖς. Εχοδὶ 60, 12 : ἐὰν λάδῃς τὸν συλλογισμὸν 

τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. Οἴη ἀοοίρῖο5 οοπιρι!αἰϊοη Θπι 

Πιίογιιαι ]ογαξὶ. Θ]ς. Ἰηΐογιπ5. Βάβ1} 15. ἀἰχὶς, ἐν 

χεφαλαίῳ παραδεδόσθαι οὐρανοῦ χαὶ γῆς ποίησιν. 

Αἱ Εποϊοϑίαϑιοι 18, 1. βογιρίμαπη εϑὶ. ὃ ζῶν εἰς 

τὸν αἰῶνα, ἔκτισε τὰ πάντα χοινῇ. Ο αἱνῖξ ἐπὶ 

αἰογπῖαμ, ἐγοανζ οπιτῖα εἰπεῖ. ρος 65ὲ., βάν τον 

ψνοὶ φοιπ πηι πο. πη 41} {ἈΠ ΒΘΏΠΠ5 : Π6 415 6χ ΠΟ 

ΘΟἸ σαὶ οπμπία δῖ πε} οοάἀθιη 16 ἴο ΠῚ ΡΟΣ 6556 ο0η- 

ἄτα. 4ιιοιηδ πιο τ πῇ δχ οοάεδπι ἴοοο ἱπίϑ! ἐκ πὶ 5. 

ΑἸΡΌΒΕΠΙΙ5.. ΟἸη Ια ΟΡΟΡᾶ ΟΥ̓ΘΑΠΟΠΪ5.. Ππῶ 56Χχ 416- 

Ῥιι5 [αοῖα ΘΟΠΙΠΙΟΠΙΟΓΔΏ ΕΓ, 51Π|1}} ΠΏΟΠ 116 ΓΘ ΠῚ ΠΟΙ 

[ποῖα 6556, 1}. 4 ἄς ὁποβὶ δά {Π|. οἂρ. ὅδ ; πθ4πὸ 

σἰπειεῖ τοι ροτῖβ ᾿ἀθητιταίοπι πο ἀοδίρηαΐ . Ξε ὑ]-- 

τοῦβα 5106 Θχοορί!0Π6 σομηρ ΡΟ ΒΘ. 864 [ἀνονοὶ 

Ααριιδιίηὶ σϑηοηεῖα: Πῶθο ΠΠΟτιιν 101 ΘΡρ οῖτιπι ἔχδο- 
ΟἹ, 

ἨΕΧΑΈΜΈΕΒΚΟΝ. 
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σις, οὐ 5. Ὑλἄοι ιν Πα] υἶδδο, ποι εἴαια. ΑΘδοῖα5 1ἢ 
μος Ὁ αἴοπτ Οταοονιπι ἴῃ (Θμόσιη ἰοσο, 41 ροὺ- 
ΡΟΓΔΠῚ ἀρυα Ἐταποίδομπιη. ΟΡ ται ἢ βεσδοτεῖο 
ἀνα ταν. 510. Θηῖπὶ ἰοχίι5 τώοιβ 56 Πα οῖ τη Οο-- 
ἄϊος ΠΠ ιδτν δἰ πὶ Ολγά  ΠΆ}15. Ψοριβθι - ἔρωτ τη- 
τέον πάλιν αὖ τοὺς, πότερον ἅνα παᾶντ τα δεδημιούργη- 

ται, ἢ τάξει χαὶ ὁδῷ. Καὶ εἰ μι μὲν τὸ ΠΡΟ εἴποιεν, 
δῆλον ὅτι ἅπαντα δημιουργήσας χατέπαυσε πάλαι 
ποτὲ, χαὶ ὅσον ἐν αὐτοῖς νῦν ἀργὸς ὧν τυγχάνει. "0. 

δὲ τὸ δεύτερον ἐροῦσι, τὸ τάξει χαὶ δὸῷ ὃ δημιουργεῖν, 
χαιρὸς αὐτοὺς με υνῆσθαι τοῦ ἐξ ἀρχῆς ὡμολογη- - 
με ἔγου . ὡς οὐχ ἂν εἴη ἄπειρα τὰ δεδημιουργημένα. 

Ἀμσξιις ἐν ογτοσαποίϊ διιπῖ, παίπὶ οπιπΐα σἰηιῖ 
71ἀποια οἰσιῖ, ἀπ “Δοϊτιοορς οἱ δοπισθητιθμίογ. “4. οἱ 
ΡΓίις αι: ἡ ἤδπι ἀϊχογίτι, κϑηιϊ πὶ αι ίιτη εςὶς ψιεῖσι 
ΤΠ εις οπιπῖδιι5 οΥδαῖὶς 7απιργίάθηι ιίονογι!, 

ἰζαπι τιιίπο , ἡτπιαπίιηι αἰ δος αἰ{ϊπιοῖ, οἰϊοςαπι 

εἰόβοηδ. δὲν ροκέογί τις ἰϊχονρῖτιί., οἱ ογάζθιπ αὸ 
ῬΓΟΘΤΘ55ιμτ) φιιοπιίατη ἢ ἔπ ἐγεαίϊοπθ ΓΘΓιιπὶ αϑπο- 
δοαπῆ, αμην πιθηιϊτιῖς 6 ον οπί., αιιοί ἐπεῖτο ῥΓῸ 
δοπιρεγίο ἀθάογο, ογθαία πὴ 6556 ἐπ για. 

Τρϊά. ἃ. 8. συνυπαρχεῖν.] ΕἸποπάσμάυπι ΟΣ 
ἀπιο]νις Βεριὶς Μ55. συνυπάργχε ιν, οἵ παρ᾽ αὐτοῦ 
συνεχώρησαν. Ῥοττὸ 1Πι4{ αὐτομάτως παρυποστῆ- 
ναι, γΘΡΕΠ  ΟΟνΠάγΙι5, δια τρολί6 διε εἰ ἴδοο. Ατα- 
ὨγΌΒΙ5. Π}0. 1, ο. ἘΣ αϑδογιεῖ δπῖπ σία 5ροηίδ 
σι ειξίογο ΝΙΟπΙΔου 115... τεσ οτίπη ἐἰέο εἰ σἰπιιιῖ 
ὀακιλῖς 56. Τλαγϑα5 {04 ΞΟ τυ", οὐχὶ αὐτὸ τοῦτο, 
5ἷς 1 πβιατμιι5 : [« 651. ποῖ σαιδύηι ργιδει{{ι, τὶ 
ὁ5δοὶ βοΐπιηι, “δὶ ζδοῖϊ, ται δοτιῖ5, πεῖ θην. Αταθγο- 
δἴπο ἀσΐοπ), δίοχι εἰϊεῖξ, ἡιιῖα διΐθ556 ἔδοῖζ, τοὶ 
εἰϊχῖϊ, φυιῖα σαιισδαηι πιιπᾶο, τι δ55εῖ, ργινεῖε, 
«οα γοῖέ, ψιιαςὶ ϑοπιις, ψιιοιὶ. Πογοὶ εἰ. Τυνιι- 
Πιιβ. ὁχ Ρ]αΐοπα 5ἷς ἀϊἰδιϊπσαϊ!,, τὸν ποιητὴν χαὶ τὸν 
δηυιουργὸν,, Παοῖοτ' 6πιὶ εἰ ὀρηῖρα, ἴα ἴῃ υΟοἰμονιαιϊομο 
«ἡ τοῦ : ὃ μὲν γὰρ ποιητὴς οὐδενὸ 
δεόμενος ἐχ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως χαὶ ἐ τας ποῖξι 

τὸ ποιούμενον " ὃ δὲ δημιουργὸς τὴν τῆς οὐμιουῦ γίας 

δύναμιν ἐχ τῆς ὕλης εἰληφὼς χατασχευάζει τὸ γινό - 

μένον. αοῖον φιίάοπι τι {ἰπι5 αἰτογῖτις ἐπεϊϊσθης 
τοὶ, σμαρίο νἱτίμῖο οἱ μοϊεδίαίε. γιοά ον δαὶ ὩΠῖ- 
εἷι: ορί[ος αἰεΐδη ορϊ Ποῖ σε υἱγίι6 δα ππαίογία 

ἀροθρία ΟΡ 5τε11)}. σοπδίσεϊ. 

Ῥὰρ. 8. ἃ. 8. ἐκ δύο τῶν ἄχοων.] Πτὰ δογνοχίιηιις 
οχ ἀποθι5 ΠΟ σῚ5 ΟΟΔΊΟΙ]ῖι5.. οχ 4αηθι5. οἴϊαπι δι] - 
ἀοπάιι5 οδι ἁγίου 5 τοῦ παντός : πηοηοβο απίρα ἐχ 
δύο τῶν ἀργῶν. Επιδιαι 5, Θὰ: ἀποῦτις σιιππηιαι-- 
διι5 οἰ δηιθτίϊς οππτεΐτεπι, σις ατιίϊαπι εἰοείσναι 
ἐχϑισμοίαπι. (οἴο ἢΪΠλ σιιπ οἱ τοΡ Γᾶ, αιια ἄιιο βιιπὶ 
ΘΧΙΓΟΠΙᾶ 510] ορροβίϊα, 

Τριάς ο.12.. μὴ ζήτει. Τὴ φυΠ]νυπάαπι ἈΠ 5] 1οῖ5 11- 
θυ15 Ἰδβοθαῖαν μὴ ζητεῖν εἰ ἀλλὰ νοεῖν. Αἱ ἀϊτιο Ἀε- 
511 Εγδῃοῖβοὶ γα] σα ἴα πη ἐπ θη τι" ᾿δοι ΟΠ δ πὶ, οἱ Ἐπ- 
5ἴα 15. ΔίΟλι ΦΓΘῸ φιιγαβ εἶδ σἰπισμϊὶς ταϊοποηι, 
δϑά ἔα φιίοφιιο, σι οἰϊοπιῖο ϑογίριιγα ΡΙ τοίονι 
δὰ Πεΐς, φιι τοίαία κεῖ, εἰονονὶς αὐἰυογίογε. ΤῊ [τ ἃ, 

ς.9,συμδουλεύωμεν. ΒαΞ δ ηβί θα το συμθουλεύομεν, 
οἱ τὰ Οὐάοχ δοάϊοςιι Ἀορί5. (ογπαγίτις ἸΠίοΡΓος 
ταῖν : Βαάεηι πα ἘΠ εἶδ ἰϑγγα σοποιεϊηιις, 
με τι ἡτεῖς οἰ δὶ ἱροὶ ποροίζτα Γαοϊαϊ. Εἰιδιαιμίτις 

ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΠΟΧῚ 

ἑαυτοῖς ΤΟΓΠ1Π ἃ ΠῸ5 0505: Επάεπι δἰΐώηι εἶδ ἰογτὰ 
δΘπϊτὶ σι αὐἰδηιι5, πεϊτιΐηι οἱ οἴϊοοι εἰϊδοιε οτος, 
ψιαῖῖς 5ἱτ οἼπι5 διινοιαπῖϊα, πιδο δοτισοτε πος οο- 
οἰϊαιίοη τις. ΑἸῖον νονὸ Οοάοχ Βδοῖιβ Ηομν οἰ Πι5 
ἤαρυὶῃ συμιδουλεύωμεν, ἀια Ροιίοι: ᾿δοῖῖο νἱἀοίαν. 
Τὸ οαάθηι εἰ δ ἰοῦσα πο ὐῖς ἴρϑὶς σοτιδιείαπιιι5, 
τι πὸ ὁ7πι5 δεεδϑῖ. χιι. ἐπ ταγιάδηνι οἰ!,. διε. ρεγ-- 
δΟΓΙ ΘΙ, 

Ραρ. 9. ΝΒ. 8. ὑποθῆς αὐτῷ. 1 ΜΙοάϊοξιι5 οἱ Ηεοη-- 
γ10. ὑποθῆς ἑαυτῷ. Οτιο Ῥαοίο νηοί ὁχαγαΐαμ οἵ- 
[ὉΠ Π|556 Δ᾽ ΒΑ ΤΌΡΥΠΙΙ, Οαλη γοΡΕΐ, σζαϊπεγὶς ἰδοιιηι. 

1πιιδίαὶ Ἰητι5». μοί οἱ ἀηιιάπι ροσιογὶς (ΘΥτ τι σῖα- 
δὲϊιαιϊ 6556 σεν αϊξαπι. Ἀταθγοβίτα 110. 1, οἀρ.Ὁ : 
ἀπ οπιοκὶο δὲ δι ρο ἀπιίας, τιοτὶ ἰοπιευσαΐατ ἐπ 
ἀφιαπι σγανῖς Ταιῖπα θυ ΓΙ κ1η. 

ἃ. 9. ἐπὶ τίνος οἱ χρίκοι.] ἰ οοι5 οοὲ 100 58, 6, 
ΠῚ 4πιοπὶ ποία! ΟἸγπηρισάον 18. οἷ ὃὲ ἄλλοι Ἔπ οἵ 
χα ατάπηγες. Κρίχους λέγει τ τοὺς ἀναδασταχτῆρας. 
Πρ οἶτον μὲ ν ἐχχρεμές ἐστι, φησ αἵ: ποῖοι χρίχοι αὐτὴν 

ουσι:, τὴν γὴν δηλονότ τι; οὐ ὡς τούτων ὄντων, ἀλλ᾽ 
ς ἀσφαλῶς οὔτ, τῷ βεό χυίας αὐτῆς, ὥσ ἽΈΕΒ ἂν εἰ χρί- 

χο! ἦσαν ἄνωθεν βασ τάζοντες χαὶ πεπηγότες. ᾿πειδὴ 
γὰρ δχρίκος α υ ̓ ετέωρον φέρει τὸ σῶμα, τὸ δὲ μετέωρον 
οὐχ ἕστηκε, διὰ τοὐτόφησι, πεπήγασιν. υὐἱϊὰ γ6ΓῸ, 
Ράξος, ραϊϊ. ἔιιογα δπῖπι αὐ Πνπιαμιθηία ἴρκα εἰτ-- 
οιεῖος πιπιοιρανῖι!. ῬΥμιιηι ορ ἴηι δα σμξρόπϑα δὶ, 
ἐπφεῖι: : φιίσιαηι ἐἰαπι οἰτοιεὶ σιιδιϊπεπ ἢ ἘῸΝ 
γεϊππιί γιατὶ τ ποτὶ ιεαςὶ {1 σἰπε τιορίαπι : δε χιιοί 
ἐα ἴία Πχα εἰ οἰανιϊὶς πιαπεαῖ, τε οἱ ἰδδιιγσιιπ 51- 
τὶς σοσίαγοίιτ εἰτοις. απ ψιῖα οἰγοιῖιι5 νοΐ 
απτειεἶμι5 σι ρθηϑιίηι ΘΟΥΡτι5 σιιδίϊπθί,, χιιοα ατι-- 
ἰθηὶ δι δ ροτισιίπι δεῖ, ποτὶ δίαῖ, ἰάοῖνοο αἰαῖ, αὶ 
διισιί. ἈΠ Π1]05 Ἰπιο Πρὶν, οἶνα οὔθο5 ἴογγοοβ, ΖΊθι5 
ζΟηορῶθἃ τοὶ ἰαρείο5 ἰδῃ ΟΣ ἸΟΓ ΠῚ 5οῖϊ γΟ]ΟΥ πὰ 5115-- 

Ἰοηίαηίαν. Αἱ ἱπιογρ δι [0015 Τ αἴης ποίου οχ ἤθ- 

θγώο νοεῖ, 5ΠΡ6Υ {0 δ α565 ἐἰτιις σοἰἑαίς κι : 
οὕπη. 4110 ΠΟηγΟΠΙΙΠΐ, 4165 6χ ΑΖΆ1] Σ ΒΥ πηι 0 
το] ΤΠδοάοιίοπο ΟἸ τπρίοάοι 115 1 τσ πα αἴτια. 
Ἐβιδε τιι5 ἀσρῦπι οἀιάοναῖ: ϑιρεν χε εἰτοιεὶ 
ὁἼιις ἐμ αὶ σιεπὶ ὃ 

Ρας.10. 4,8. σἷπ μοῦ. ΟἸαῦῖιβ μος ον παγιι5, ϑὲσε 
πιϊπιιδ μοο, εἰ δὲ μή. «ΕΠ ιδιαυ ἢ τι5,ατεῖ οἱ σΘοιι5 Θν Θπ ΟΤῚ[. 

Ρασ. 49. ἃ. ἃ. ἄς πιαπθ.} Ἰηϊογργοβ οαϊάοναι, αν 
πέσ ιιὸ χεϊπυίγιειη αἰϊἐμοιεῖο. ἘξιδιαιΠ ι5 σοπ θη ττι5 Γα]Ὲ 
ἄϊοονο, Τοαϊοὶς πιάτο εἰδοιτςὶς δογηϊοιῖψιις. Υ 6ὁ- 

ΑἸ 5116 ΠΑΠΊ[116 Θδὲ ΤΠ8Π6 ἴδ ρΟΓΘ 580} 85 συνάξεως, 
1ὰ δϑῖ, οο ] οί τοὶ Μη βοῶ, Βα ἴατη [556 ΘΟ ΠοΙ0-- 
ποπὶ αν ΘΡἴβοορο ᾿πᾶπὶ ἰθηι ρον (Δ γα  σιμδ:, ἂἷ- 
4116 Αἰ τογᾶπὶ 511} ̓ ρβὰπὶ γΟδΡΘΓαΙη : πο ΠΠυὰ δὲ 
μοι}. ὅ: τὴν μὲν ἑωθινὴν τροφὴν τῶν ψυχῶν, τὴν 

δὲ ἑσπερινὴν εὐφροσύνην, οἱ Ἰοπ}}}. 9: ἣ ἑωθινὴ τῶν 
λόγων τράπεζα. Οαῖουτπα ἹΠά, διοτίμως, ο. 0, ἀἰ-- 
Ἰποιά 5. γογεϊς Επιβίαι 5, ραγὶ Μοιιογὸ δοπιίγιι- 
εἰὶς. Οὐνπαγῖιδ, τεσ σι6 ραγίζοτ [αοιῖς, Ἰὰ οδὶ ρατὶ 
7155, οἱ οοάθηη ἰοπΊρυΓδ. 

Ραρ. 16. ο. 1. Θειοά κἱ ἱτπισθπῖξα ὁςι.1 Ασδυνο- 
ῬΥΪαΣ. γειίογαϊῖ, αὐ 6 Χ ἀη ΠΟ τΊΡιις, ΤΠ ΠΠη15 οάτεῖο- 
Ὠ1θι15 ἁἀΔιποηοί ΝΙοπ δου ι5.. δὲ ἐρίίτ πίθος ἔτισ6- 
πῖία δϑί, τιθπιρθ πιαίογία., εἶδ χια ῥγίμις σθγπὶὸ 
ἐγαΐ, σιιαπὶ ἱπϑοπίίαπι ρ]ιιϊοςορ]ι ργοταιτιίϊα-- 

Τ ΤΟΝ 
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δαπῖ. (ον ῃαγῖὰ5 {14 6π], δὲ φπίάεπι ἐρί τ ἱτπιροτιία 
δεῖ πο, ργίπειηι φπμάοπι οημαΐθηι οἴιπὶ ])60 56- 
τὶ εἰἰϊστι αίθην ᾿αὐονί!. Ἐλιδιαι μῖι5, Ομάπι οἱ 
αἰϊχογίπιιις ἱπισθηίίαπι, δἴτιθ ἀμ ῖο σοι ηιανὶ [260 
ἐπὶ ργοιπθγοπεἰὶς ἐοϑιἱππαίμ" ποπογίθιι5. 

1014. 6. 13. ΜοΙ5. οχργοδδὶς πὰς (Ογμάν 5, 
«π|ᾶπἢ ΑΓΟΎΡΟΡΥΠ5: Εὰ 00 ατιίοτη οοπίϊποι ἱροὶς 
ΠΟΡαΓΟ πιαβπῖπι }1}οτίηὶ σΟπΣ {τε ογιὶς ΤΡΊΤΗΙ, 
ΡΓασίάθπι 6556. Οουυσοητ5. ροτιῸ ἘΠ δι ΔΊ 15, 
ἀρυα αιιθηὶ ἰδσοπάτιπ, λίπος {ἰΠς ἀαία οεοακῖο πό- 
εαπαάϊ σατιδὶς ἠλειιηι ρΓδ 6556 πιιπααπῖς, ρτὸ οο-- 
οαδίοτπι σγαπεῖὶ σαιιδίς. 

Ῥαρ, 14... ὅ. σνεπιϊαῦτιιη. ΤᾺ ππιῖβ ἀπ πὸ- 
τανὰξ τη ̓πιπο ἸοοιπΙ, ἰορῖ556. ΑὙΘΎΤΟΡΥΠαΠῚ ἄροτρον 
ΡΓῸ πτύον 5 Διί ΓΠΠΏ]11 Ὑ ΘΙ 1 556., ΠῚ ὙΠ] ΥΙπ| : 
Πεσυοίνι5, πτύον" ξύλον, ἐν ᾧ διαχωρίζουσι τὸν σῖτον 
ἀπὸ τοῦ ἀχύρου. Πίρπμηι, ἴπ {80 Κρμηιθπίϊιπι ἃ 
Ραΐφα σορα απῖ. ΑἸ ν ο αμ! ραίατη ΠΡ ΠΘα!η 0556, 
{{π|π 56 π|| πὰ ΟΧ ΔΘΘΥΨῸ 5ἘΠΊΘΠἰ05. ἀσΊΊΟ0]8» Δ ππὰ 
ἃΥ6 85 ΟΧἰΓο πη [ἴθ ἴῃ αἰ Τθυᾶιη ΠΟ ἃ γοηίαιπ| ἰΔοίδη!, 
1 δία θη Παῖς ἃ Ρυ γον οἱ ΔΟουθ 115 ρῈΓσΘΠΙῸν. 
Επακίαι 5, σἱο ἀσΓιοιογίνιι5 νοπιϊαὔτιιηι. Ῥαυ- 
Ἰ1ο ροβὶ ο. 1. ποη αῤῥήτῳ υἱ ογαΐ ἴῃ Βα51}. 5] ἀῤ- 
ῥήκτῳ Ἰεροπάιτιπι εχ  πομαν Βορ 5 Νῖ55. Ἐπ ιβίδι Πἶτι5, 
ἑπυἱοϊαθιϑιι5 οι ιδέίαπι οοτιοογαϊϊ υἱποιιϊὶς. 

Ρασ. 15. ἀ. 8. ἡμαῖα ἐπι ΠἸσεπιῖαρ.Ἵ Αὐογτο- 
ῬΥΤα5.. τ πποποὶ ΜΝ οπ  δουει5, οὐάοναι ργ ἐπίεῖ- 
ἰθοῖιι5 5μὶ ταϊίοτιθ οοτείθτιἰιετεῖ, 564 οἱ ἢ0 πη] ητι5 
τοῖο, οὐπῃ Πἰς διάνοια Ποπ 1Π|0]] οἴ), 56 Ξοηβι1Π 
οἱ βϑηϊθηταπι ἰηα]σοῖ, Ἐλιδία! μΠπ|5 ἀἰχὶῖ, οὐ σοι ας 
65: σϑοιτιίμεπι τιαϊοτιθιηι 5615 15: ΟΟΥΠΆΡΙΠ5, 712:- 
κα 5επίθηϊι οοπιδϑητθγίϊαπι, αιιῖα. ΠΙΆ “1. ἴ6Π6 - 
Ῥρῶ Ποῖ Ορροπιιπέι" : δ᾽ [ΘΠ γα, 4ιια απ ῬΓΙῚ-- 
6605 εἴ ἀἸάθο 5, 1)60 οοπίναγίς. 

ΤΡ1ἃ 4.11. πιρὶ στανος.} ΛαΔΙαἴπηιι Ἔρ! {Πποῖπιπι, 
«ιοά 65ὲ αἀά!τυππ οἱ Ἀοίογιιπι 30, 10: εἰσελεύσον- 
ται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύχοι βαρεῖς. Πιίγανιιτι 
Ροϑβὶ εἰἰδοοβοίοτιοιι ππθαηι ἱρὶ ταραοος. τὰ Ὑ }- 
βαΐα, φιοπιδάιποίιτη οἱ ᾿λυβι αι π5. πος Ιοοῦ, σε 
χιοτε ἱμρὶ ταρίονος., εἰϊϊαπίατιος στόθοπι 9 Ἰάθηῃ 
50} οἷ: : ΤΠ ύπιο ἡΠατγοϊοτιῖς οὲ 1 αἰοπίϊμϊ, οἱ 6α56- 
ἐγανιϊὶς Μαπίοϊιροτγιιπν σθοία τπαπαυϊΐ. Ἀρυά 
ἈΡρΎγορΥ ἠαπι ἰορο ατιν 7 αἰ επεϊνίατι, 564 ἃυῖοῦ 
᾿ιο 515 [1 Ὑ ΑἸ ΘΠ [Π||5, ϑθοία του 5 6}}15 Ὁ αἰοπιίδη!, 

Ῥαρ. 16. ἀ ὅ. τὸ χκαχόν.7 [5ἱιν4 οείατη οχ (οά!- 
Οἶθιι5 ΒΡ ΡῈ15 ἁἀα τπιπ βοῦς ΝΙΟπ δου 5, αυοά 
ἄπο Ἀδρὴι ΠοδΕγΙ ΠῸΠ Δσποβοιηΐ, 5664 ΠΕ πιβ Δ Π 15. 
έψιε ἐπίπι δὶ πιαΐπεπι θὰ πεοοϑοίίαί ἀέσοεπαο- 
γεὶ, ἰαπίτ5 ρϑοοαπιῖνιι5 ἰόρτιηι πιθίτις ἱπιοιέπιθὸ- 
γτοῖ. Ῥαὰ]ο μοϑί βου θθηάτιπι πο Ἰοοο,, ἐπιτιΐ πετοί, 
Ρώπ σὑϑρὸ {εἰϊοϊοτιιπι ἰατη ἱπουϊ αἰῖϊος 6556πὶ. 

ὙΡασ, 17. ς. 9. δὲ φιϊά ἐγαΐ απί.1 Ἐχϑογιρϑὶῖ 
δ νϑυθαπι πιιπο ἰσοιπὶ τπιβάιιθ δ 1145 ΑἸ οι Π65, 
σώματος παρυπέστη, “ΠοοάοΓοΙι5, 4υδδίίοπο Ὁ ἴῃ 
(ἀομοϑίτη, οἱ φιδιην!δ ᾿νῖο [ἃ ΒΑ51 {5 ΙΟ4ι} νἱάοα- 
τὰν 46 Πρ ΙΓ πὶ εχ 5ἰδίθηεϊα ἀπῖο τππ 011 ΟΡ ΘΔΓΠΟΠΟΠῚ, 
τὲ ἀπ θ᾽ 1εῖ., γ6} οχ σα ρροβι θη ἀθ 115 ἀρὰ! : Τὰ ΠΙ ἢ 
Ἰιοπαι Πα 1 ἀἸ5ον} 15. νου 15 δἰ δίηθ ἀπ! α 10Π6 8Ἃ556- 
γἿ1, 1 ΤΠ ΠΠΠῸ οὐ δαΐοσβ [{|556 Ὀσα ΓΑ Ὁ ΠῚ ̓ ΠΘ ἢ ΠῚ] ΟΥ΄- 
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ἀϊπεβ, μᾶς. ὅ, ἃ : τὰς λογιχὰς καὶ ἀοράτους φύσεις, 
χαὶ πᾶσαν τὴν τῶν νοητῶν διαχόσμιησιν. (10 [α-- 
οἴπιπι ἐδ, τὶ Παρο 1Π 5118 4155} 10Π6Π|ὶ 5Θχίδπι [Π56- 
ΓΟΙῸ ΠῸῚ απ τανε! ΤΠοΟΘογοίιι5, ροδίιιαπι ἀἶχο- 
γὰϊ 4ιαξδίίοπο ἰογιϊα : συνομολογουμένου δὲ τούτου, 
τῷ τῆς εὐσεδείας οὗ λυμαίνεται λόγῳ τὸ πρὸ οὐρανοῦ 
καὶ γῆς γεγενῆσθαι λέγειν τῶν ἀγγέλων τοὺς δήμους" 
Του ατιΐδηι σοπο6550, οἱ ψιῖς ἀποοίογιαπ ἐισθας 
ἀπίδ οἰδἰμππι οἱ ἰογτάτα σοπαϊ ας 6556 αϊχογί, τοτὲ 

ογεπεει νογϑιεπι μἱοίαἰς : οἱ Ἰναῦο [Ὁ ΟΠ Θο1Ὶ - 
πηι 15 ατοογιη Βαίγιπ σϑηϊοηία : 56 δἰΐοναπι. 

41» 5 ΠΟΙΪ ΑΘ ΌΒΕ1ΠῚ οϑί, [6 ΟἸηπο5, 4.1 ροϑὲ Ατι- 
σαιδείπαση [νἀ ΠΠΠ6 ΚΟΥ ρϑοριπῖ, δϑαιπιηταν, Δρια 
διπιοπὶ Τ᾽ πθοάογοιιπ ἰοσίτν τῶν ἀγαθῶν ἐπαγγε- 
λίαις, πο τῶν ἁγίων : Θἴφιο Ἰοοιϊοπὶ ἰἌνοη! ἄπο Β6- 
σι Οσάϊοο5. οἱ Επιβιατμ 5, ἐσι ϑοποτιηι ργοπιὶπςτῖο- 
γιΐδιι5 ορογίψιτ. Βαγσασ. φιιοὶ 56 α] τιν, ἱκανὸν τῶν 
ἔξω, ἴπγοῦβο οὐϊπὸ ὀχ θοῖ ΤἼΠράογοίιβ, ἵχανὸν 
τῶν ἔνδον διαστῆσαι τὰ ἔξω. μοί μοπ5ῖ: ἐκ, ψιι 
{οτὶς οἰξα σιιπί., δϑράγαγε αὖ ἰϊδ, ἡπ ἱπίγα 58 

ἨἩΞΧΥΛΕΜΕΠΟΝ. 

᾿δοπιργοϊιοπαϊι. Ετ Βᾶπς {556 ἰδοἸοπθιη. ἰοχῖι5 
ΒΑ5}Π1 οχ Ἐαβίαι μῖο Θοπ οἱ ροίοδι, 41 νϑρεῖ: ἔπ 
Ροσοίξ θά, τ ἐαιγιίπδθοιις ἐαυ πέντ αν ἡπιιοτίο-- 
τίδιις δθράγαγθ. Ὠρθηΐψας ἐναπολειφθέντα ἸΔοπὶ 
ΤΠοοάογοίιι5. μαϊνδί οπὶ ἀπο ιι5 65 115, ποὴ ἐναπο- 
ληφθέντα. 

Ρὰρ. 18. ς. 4. δεά νἱτὶ 8. τὶ. Ληποιαγαΐ ἴῃ Βιῖπὸ 
Ἰοοιιπὶ ΤΙ ππάηπιι5, γ6] 4}1π|5 ατἸδρίαηι, ρ γοπι 850 - 
τα [Π[6]ΠἸρϑηάτιπι, {οπὶ αἰ 11 ἀἀἀτπι απ 4] 6πι οἱ 
ῬΟΥΖαδην [ἈτΗΠ ΠΙΆ ΠῚ ἔμ 5556. ΒΆ51}10 : 5οιὶ οἱ [1060 - 
Γὰ5 αν 515 ᾿΄θπι ἀθ γϑὶ "Ποὺ Ἠοργαϊοο ΠΩ ἀυ- 
οὶ ἴῃ Οαΐθπα Ζορθγτγι : βούλεται ἢ “Εδραϊκὴ λέξις 
ἢ τοῦ ἐπεφέρετο σημαίνειν, ὅτι καθάπερ ὄρνις ὠὰ 
θάλπει ταῖς πτέρυξιν ἁπαλῶς ἐφαπτομένη εἰς τὸ ζωο- 
γονεῖν οὕτω χαὶ τὸ Πνεῦμα ἐπεφέρετο τοῖς ὕδϑασι 
ζωοθαλποῦν. Πεῦταῖσα ἀϊοιῖο ρηῸ γιέ τεὸς μαϑδπιις 
εγοναίι, εἰμ μθν 56 υἱάθίιτ σἰρπίβοανο, σοί 
σοι α σαϊίνα Γουεπίιτ ουα, ἄμπι αἰϊς αὖ ἔα 
Τεπίξον αἰἱροείανίιτ", τεῖ ατιϊπιαία τε απίμτ : ἰα 
φιιοι ϑρίτιπι5 δι ρ6 ἀητια5 Κεγοίναἰτιτ), τι στιυ 
{ας ἱθρον απἰπιατοῖ. ἨΊΘΡΟΠΥ πλῖι5. ἴῃ {περ5ῖ. Ηο- 
Ὀυαῖοῖα : ἤγο 6ὺ γιοά ἴν ποείγις Οοαϊοίϑιι5 οοτῖ- 
Ρίμπι ἐ5ΐ, [εν οθαῖμιν, ἐπὶ Π εὔτιθο ᾿α δὲ πυθυδθρ δι}, 
φιοῖ πος ἀρροϊίαγε ροϑδιιηι : ἱποιιραναξ, συο 
ὁοπίονεναῖ, ἐπὶ οἰπεϊ{{πιάϊπιοτι οἰμοτί5 ονα οα- 
ἴον απὶηιανῖς. Ἐπ᾿ φιο ἐπιοἐ  ἰσίτητι5 τιοτι ἐκ 5ρῖ- 
τί πατιτιάῖι εἰϊοῖ, πε πιοτιτιεἶ ϊ αὐτο πίμτ, ςοα ἐδ 
ιϑρίγίξι βαποῖο, πὶ οἱ ἴρ56 νἱνίξοαιοῦ οἸετετιτηι 

Ῥγϊπιοίρῖο αἰοίιτ. Ὀεάποῖιαν. ἃ γαάϊοα ὨΙΤ αι 
ἸΠΟΥΟΙ 5! ση! Ποῖ, δι ΠΟΥ ΘΓΕ 50 ΘΧ ρᾶη5ιο0η6 οἱ ἀ11α- 
ταϊίοπο ἀἰαυιιπη, τι 5016 πὲ ἅν 65 Ρ1}}15 Ἰπου θαπίο5, τ 
Π)εαι. 39, 11, ΕῈ φιρον ρμει1ο5 σιιθς υοϊατι5. 

Ραρ. 19. ». ὁ. ἀδφαάπειοῖ!.] Δ6Ρ ΠΠΠ τιιπι, τ 6χ-- 
Ρυθ551:: Ἐπιβιδ μϊῖι5 : δέομε δπῖπι οὐτιιῖτι5. πιο ΙΓῸΣ 
{10 πιοπιθπῖο ἰΘπιροτγί5 ἀΕΤ᾿ πιοα αἰ ἐω ἰδ: 
ἀϑν ἱπιαπε ἴδ, οι} π|5. ἀπίθα εἰ εἰς παΐμγάπι 6558 
Ρεγερίοιαπι. ἴθ. ο. 1. ἐμφθεγξάμενος. ΝΙοαΙοεΙ 
Οὐάίοῖδ ποη ομππῖπο οοῃἰοιπποπα γαῦία [θοῦ ἐμ.- 
φεγξάμενος, {ΠΠπιοϑπις, αἰβιίβεπς, αὶ οπην ἐϊ{ιαῖς5-- 
σοί. Φέγγουσαν οχροῃῖς ΠΟΒγΟ 5 λαμπρύνουσαν, 
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1 ραα!ο ροσὲ πιομάυβο Βαβι Π θη 515 πα θη τυπύμε- 
νον, ΡΓῸ 40 ἅτιο Ἀοριϊ, τυπούμενον, ὁ οτπιαξιιηι 
{πσιία; Ἰδπαικται πΐπι5. τάϊιηθη σα! σαΐο 5 [ἔλα σάτα 16- 
ΘΓἸΟηϊ, Τέθ ἀΘγΘ πὶ {ἰπισιια ὉϑΡ Ὁ Θγαίτειη 5 ΘΓ Πι Οτιθηι. 

Ραρ. 320. 6. 7. συνυπαχουοιμένης.] ἦοχ υἱιᾶς ἀπια- 
Ῥι15. ᾿πο] δὰ Ὑἱγσι] 15. δυὰς ἃ ἀποθιι5. ἈΘσῚ 5. 55. 
οἵ ἈΡ τἀπὸ Ἀποίϊου. Ειβιδ 5: σε απαϊοπείνιις 
ν᾽ άἀοίϊοθε ποῦ ἰς τ τα πιμπιοιραίίονιο αἰϊοὶ ποις 
μοι ἀδνοῖ ἱπιοἰ δὶ. 

Ρὰρ. 51, ἃ. 10..72... δὰ σαἰϊο.] ἤμς [ἃ οἵπὶ 56-- 
46 Π 1015 [πο η (1 5ι1η1, αὐ ᾿Πίου ΓΟσ τ ἀ571| δά 
{ΠἸηθὰ ρογιοάι αἰ οναιιν, σορίϊες. το οιιπίθηι., οἱ 
(ἰοἰθάταν νὸς βάσπθ, ἴθ τηοίο : {ογὶς ἐγααίζατ: 
7 θιις πιρεΐγιεμν {ιιῖ ἐθπιροτὶς, οἷς, ΕΝ ασίαι μΠι5, 
ἢ οἰ εἰσι ἐ σεογοίϊον γα γαΐίο, 1) ϑιες οἰεπὶ τιατ: 
ἐμσάπι ἰοπιρογὶς ρΓΟΟΓ αν. Τῖθιν {ΠΠι| 4, τοῦτο δὲ 
χυχλιχὸν, 5ῖς γογίθη μη οϑῦ : ἤδὸ ατίθην δαὶ οἷν- 
ομίανὶς βσηγα,ς ὦ 5εἶρσο ἐπεζίεηι διιηιεγο. 

Πὃ»14. ὁ. 10. ἵνα τί δμῖν.7 Ῥαι]ο «ἢ του 56. Βα]νοῖ 
Ἰοοιβ ἀριμὶ Ρτοριοίαια. Οὐαὶ οἵ ἐπιθυμοῦντες τὴν 

ἡμέραν Κυρίου. Ἵνα τί αὕτη ὑμῖν ἢ ἡμέρα τοῦ Κυ- 
ρίου ; Καὶ αὕτη ἐστὶ σχότος, χαὶ οὐ φῶς. 7᾽ ἀε5ϊ- 
«ογαπενιις. ἀἴοην Πλοπεΐτῖ. {ΠῚ φιιῖὰ ἱμεὸ σονὶς 
αἰος ]λοπιϊ ἢ Εἰ δα δὶ ἱοπιθῦγιθ, οἱ ποι ἴμιυ. 
Αρυά Οὐ] ] πὶ Ἰερίταν, ἵνα τί τοίνυν αὐτὴ, φησὶν, 
δμῖν, σχότος οὖσα, χαὶ οὐ φῶς ; Διά τοι τὸ πλείσταις 
ῳ - Ἂ“" “ - Ὶ 
ὅσαις ἀναπεπλῆσθαι συμφοραῖς. Ζῖὲ ψιιίά ἰρίξι" 
ἐπι, ἰρδα υονίς, χη ἰοπονγ θϑί, ποτὶ ἐμειἢ 

“ἴα τιϊηιίσιοπ ἰοησο ρμἱιγι πεῖς σαϊαπιίαι τις 
ορρἰενιπιϊηῖ. Ν αἰσαῖα Τιατῖπα, «74 ηιεϊα ἐαπὶ σο- 
δὲς ὃ Ὀϊμαϊ πὶ, Ορίαι5. ἀἀνοηΐνο ἢ Τά ας 5οη- 
51}, ΠΟ ἃ γϑυθυπι οἰταν μι [σοι θα ΠΠπι5, 
απ ἀἰχὶς - 6 χιεϊά σοϑὶς ψιιῶτογὸ ἀΐθπι Ποπιῖ- 
τὶ δῖ δηΪπῚ ἰΠἰογρ διαζιι5. οδὶ [νατἴπ 6 ΑἸ Ὀγυβὶ τι 
8. τ᾿ ο.. 10; 

1014. 6. 1. ἐκεῖνοι λόγοι. 1 Πιιο ἈορῚΪ Ιοσιπὶ 
ἐχείνης, οἱ ΤΠ 5ται ἶτι5 δια Πα ράτιν, σο ΦΘΡΡΟΥῸ ἐἰ- 
{τις πιαγΓαίίο. » 

Ρας. 92. ἃ. ὥ. περὶ τῶν πρώτων. Ετηρηδαηάα 
65 Ἰῃβουῖρτῖο, ΠΠσοῖ οατη ρυοουὰης Μαπαβογιρεὶ φαϊ- 
ἄτη, οΧ ὁξοϊ[ἀηι1α Πρ υϊογιιη, ριῸ περὶ τῶν τρό- ἘΞ Σ 
πων τῆς γενέσεως. 

1θ14. 6. 10. φώαπι δοπιπιοατίπί. Τπιπλυΐαν - 
1Ώ115. ΤΠΙΘΓΡ Θ 5 γοθὰ, ιάπι ξπογὶ ἐγακιἀογίνιι 
1260 : αιυλίνιιδ. βί παι! ΕΠ Οὐγπαῦιῖ, χιοί ἐεια- 
Ρογὶς ραγς αὐ τπισιγαπι ἱγαάίία τοι δναποϑοῖξ, 
οὐ Ειβίατη]1, ράᾶγς πιοαϊοὶ ἱθπιροτὶς ωπογαΐα 
1)60 ποι ἀθρογῖ. Αταϊίσιια οδὲ νὸχ ἕωποραπαὶ, οἱ 
5θρθ ἀ(6. βϑοιηΐα ἃ Ὠδιιγὰπὶ πχιῖιο ἀαἰα Ἐ5 10 8-- 
ἰὰν : ἂἷ τὸ δανείζεσθαι, ΑὙΙΒΙΟΡ Δ ΠΙ5. ΠΟ] Ἰαβῖοβ 
τὸ δάνειον αἸδιϊ προ ἀπὸ τοῦ τόχου, πεϊείἐειεπι γιοί- 
νὶς, αἢ δὸ φιιοι «α τεδισαπι αἰατιιγς, ἀπά δ 1 6] Π 5 
ῬΙυάγολιὶ, περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι, δ υἱΐαπ-- 
ἐο ῦὸ αἰΐειιο, τοῖς Τ απο πον! δι ταγ, ποῃ αὶ 
(ὐΑΠΠἴοὰ5. ἱπίογργοα δά, εἶδ ρδοιιιία μεμα ἀεὶ 
πϑισάπι ποτὶ αοοὶριθηεα, νοὶ ἰδ τιον ποπιογαπάο. 
δι0. 1η{6]ΠἸ|ροπ πὶ {Ππ 4 Ροαίμὶ 506, 93, δανείζε- 
ται ὃ ἁμαρτωλὸς, καὶ οὐχ ἀποτίσει, “πεϊμιαίτιτ. νοὶ 
δὲ κεἰταιπι ἀτοὶριὲ ροσοσαΐον, εἰ ποτὶ σοίνοῖ; οἱ Ῥτο- 
γον}. 19, 17: δανείζει Θεῷ ὃ ἐλεῶν πτωχόν, 77ω- 

ΝΟΤῈ ἘΠΟΝΤΟΝῚΒ ὈὕΟΘΙῚΙ 

ἐμτιπὶ ἴ)60 εἰαί, χε ραιϊρεγὶς πιο θιιτ᾽. Ν' οὐθιιπα 
οι ἢ θταϊοι ΠῈ ΠΣ οοιπιποάαίο νοὶ μχὰτο δοοὶ- 
Ροῖὸ βοπαῖ, δ Πεθι ππιιτιιαπϊ ΟὈΒΙΓΙΠ σοι, 

Ρὰσ, 95. ἃ, 3. Οκοπιοίο 1)ειι5.1 ΑὐβννΌρΥ 5 
εἀιάοναι, μος δδῖς πη [λει τιοσῖνο ἰοφμ αι 
τπογο. Εἰ χιϊάθηι ργίιις α τοὐτις ἱρ5ὶβ ἔγμι5 σῖνο 
αἰἰμπινγαϊο ανοιγαοία 56 ἱηϑογῖῖ, εἴ ἐπιργίμπι ἔμ 
ἐπ οἰϊδοιεῖὶ κῖνο οοσἰἰαἰϊοπὶ ἰιοπιίεῖς. Βα ρ ΠΟ α5 
Ἐλιβιδι τ ιι5, 4ιιδιη 5641 βιατηιιβ. - οηποάο ])6μς 
αἸϊοφιιῖίι", ποσίτοπθ, ἰά δεῖ, ἰκοπεϊμτίηι. πι ΓΘ. 
φαΐ ργὶμς [μετ τοὶ ἤοόγπιαπι οοποίρίπιις ἐπεῖ- 
ἐεςίιι. 

Ρὰρ. 32.4.5. Εσηια ἰαπιάεηι. ϑονίρδογαῖ [ον- 
άβ56 ᾿ΠίουρΓοα ἔπ φῶ ἰαπάοπε ; ΟἸανῖι5 Οὐνπα- 
τὶ α5 Θα!άτ : “7|ωὸ ψιίάοπι ἐσὶ τ πὶ αιιῖ πιαίογίαπι 
ἐπβεπογαΐαμι ορὶ [οἰ σιιρογὶπαἀμοιιπί. Ὁ 

Ῥαρ. 34. ". 12. ος οοπίγᾳ.  Οὐπδθητληξ σα 
Βά5ηΠ1ὸ ΤΗρΟΔογθιιβ 4αεσίίοηο 11, οἱ διιοῖον υ- 
βιϊοηιμη ἀρια «πιδιϊητπ, αι ϑιοπα 57, Ομ πὶ εχ 
γον 15. ΝΌ5Ι5 ΘΟ ΠἸσιιηι ἀτιο5 6556 ο]ο5 : Ζαρα, ηἰ-- 
πλϊταπὶ αἰχϑυΐί, ρύιιπὸ Ποῖιμι ογθασϑο πὶ οἱ ἰοὺς 
γάλι, οἰ πη 6 [π|551556, αἱ Ποροὶ Πιπ ἃ ὨΓΠΠῚ 11 Πιο- 
ἀἴο ἀφιάγιμαν. Γΐοοὶ, αὐζοιῃθ, μ᾽ αγο5 ἀποθι5 οα]ος 
6556 ΘΟἸΠἰροῖο ὁχ ἰοοο Ραμ", 3 Οοείηιμ. 12, ὃ. αδὶ 

ΒΟΥ 11 Αροβίο 5 γὰρ μ1ἢ 56. π5 416 ἀι τΘΡ λπη οἱ- 
Ἰατῃς οἱ ἐσ Ῥϑάϊμο αὐ, ἀ : ἰἀπιοη ἴῃ δῦ οὐμπη Π|0 
δοηπδη ἴα} ΑΠΠ| ἀπο Ῥαΐνοβ, 40 6556 ἀτι05 δχ 115-- 
ἄδια ϑουιρτανο βάθρα Ιοοἷδ. ΟΠ] ἰστιηϊ, οἱ φιιοά οὐ 
1Π15 ἀσποβοῖι, οχ 110 πσοπογὸ Του] Ὠἶ5, αι πὰ- 
ΠΟ ΡῸ τα {{πι 4 ἢ 15. αἴαϊαν,, οὐ ((6 0115 ἀδιῖ, οθη- 
Οάι. πο ρόσ56. ρ]πγο5. σα]05. οδπὸ ισιπο τοι 
ἱππιπουῦ το τΘρυθ θπι οι τις αι ιδάαμα. υἱἄθλμν γὴν 
ἀοοιιβοίμηι5. ΒομοἸοἰιι5 ῬΟγονΙ5.. 4ιοα 5ἰ μα 
αἰἴχοεῖς να τατ55ςε ΤΊΘοΔονγοῦιπι οἵ « ἀβείπιιπι, ουτη 
ΤΙΠοοΔονοῖὶ ἰο νευρὰ 5ἰηϊ : τοιγαροῦν καὶ ὃ τῷ δευ- 
τέρῳ διαπιστῶν οὐρανῷ, ἔξω βαίνει τῆς εὐθείας 
δδοῦ, καὶ ὃ πλείω πειρώμενος ἀριθμεῖν, αὔθοις ἔπε- 

ται, τῆς τοῦ θείου Πνεύματος διδασχαλίας χαταφρο- 
γῶν. Ομ ἐρίξι' ποτὶ ΟΓ θα ςθομπάππι 6558 6 - 
ἔμει, σοιλϊίαπι τϑοίαπι {Γαδ στα τ{ππ) : {ιιῖ ὉΘΤῸ 
Ρίμγος πιιιογαγδ οὐαί, ποοίθοία αϊνὶπὶ ϑδρὶ- 
γίτιις ἀοοίγίνα, Γανιιὶὶς αἀϊιδγεὶ. Ἀρυά ψακείπυια 
διίθιῃ : ἐχ τῆς ἀχολουθίας οὖν τῶν χειμένων φω- 
νῶν νοοῦμεν οὐρανοὺς χατ᾽ οὐσίαν μὲν δύο, χατὰ 
διαστήματα δὲ πλείονας. δα πίδοε οι ς ΘΓΘῸ, “τι5 
Ροσῖία ςιεπὶ, οοτιδοητιθη5 δῖ, ταὶ ἱπιοὶ ἰἰβαππιις εὦ- 
ἐος οιϑοίαπίία φιίάοπι ἄτεθ5, ἱνι γι εἰς απείοης 
Ρίπιγες. Ῥοῦνὸ ἰριάσπι ἰόροίιν ἀριϊ5. ἄοτος ἐξ οὐ- 
ρανοῦ, ραμπὶς εἶ οιδίο, σαν. Ὁ, 41, ψιιαμι ἀετὸς ἐξ 
οὐρανοῦ, αηιιϊία εἶδ οἰδίο : ποαο ΘΏμ ἴα] 4αϊο- 
4ιιᾶπ ἴῃς ϑονιρίανα ὁσσαγ, Ξοα ταηταπι ΤΡΌΠΟΙ. 
4, 19: διώκοντες ἡμᾶς ὑπὲρ ἀετοὺς οὐρανοῦ, ρ6Γ56- 
ιιοτιίδς τιος διίρετ' ἀηιίας οὐεἰϊ. , 

Ραο. 95. ἃ. 10. ἀποτελοῦντος.] πὶ δἀηΐοα ἰερα- 

τοῖαι: ἀποτελοῦντας, εἰποπήανις ὁχ Πρ Ποἷβ Νῖ55. 
ΜΟοπιδουιι5 ἀποτελοῦντος, ΠΟΠῚΡΟ πνεύματος : αἱ 

ἄυο Ἀερὶὶ Οοάϊοος ρα οροθαμι ἀποτελουμένους Ψψό- 
φους. ΟΟΥΠαυ 5 : 60 φιιοά οἱοίοπίον ὀτιπραπέ 
δίγορίζις ἰοτίσιια οἰοϊονιος. ἘΣαβιαι! 5. : ἡ πεα 
φρίγιιμς σοποορίις ἐπ τιϑιδιις οἱοίοιίογηιε ργὸ- 
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γιιρίτις οὔ οἶξ σοτιπι ἰοπἰἐιιαὶεηι. Οατοναηι Ἰάοιη 
«ιυοά ἀφ᾽ ογΥ βία"! ογίσίπα ἐγ |ξ ΒΑ51]11|5 Οχ δή 1:8 
«φοησοϊαϊίοπο ΠαβΟΟΠΙ}5, ἰγϑ τ οἱ ϑίδίπι5. ἴῃ Ερὶ- 
ἀνα !απηῖο 516}15, αγασιιε ἰοπισνῖς πῖνίϑιι5 ΟΥ̓ - 
5ἰαίία σοϊατὶ ; εἰ Ῥ᾿᾽᾿πῖυ5. 1}. Ὁ 7, οαρ. 3: (ομίγα- 
γἷα σαιίδδα ἐγγϑίαἰζιτη {αοὶξ σοὶ τ οἰιοηιεπίῖογα 
εοπογείο. Νεα αἰϊδὶ σοτο γϑρετγίζιισ, {ιιαπε δὲ 
“ππαχῖτπε ζεϊθοτπ πῖρες τίσεμὶ, οἰ αοϊοπιη 6 6556 
ἐεγέπιην δδί, πίε εἰ ποόπιοπ Ογροὶ ἀἄθάοτγε. ἴα 
4ποπὶ ἰοουπὶ ἀπποῖαϊ Πα Θσαπιρῖι5, Εχ Αϑνίοοία, 
115. 6 ἀε ξοββη εις, μα ΡΙἐτείμειπ,, φιιοα ογγϑίαῖ- 
ἐιι5 ὍθΓ6 {αἰ 6α ἰαρίεδεοπίθ ρογϑρίσιιο διίσοο, 
4ιιόῖα στεῦ ἐγ δ. ατιΐ ἱπίο τ σοἰϊείας τεερίπτηι ϑότιας 
1τγιρίαϊτας υδίεπιθπς σἰακοίαΐ εἰ ἀιιγαῖ. Ἡοάονιι5 
4υοήιιθ διουι5 Δ] Τατη οαιιδβᾶπι γοίεια ἢ}, 2 Βι. 
λοι ποςς :; τοὺς χρυστάλλους λίθους ἔχειν τὴν σύ- 

στασιν ἐξ ὕδατος χαθαροῦ παγέντος, οὐχ ὑπὸ ψύ- 
χους, ἀλλ᾽ ὅπὸ θείου πυρὸς δυνάμεως. (γ 5ἐαἱΠιπι 
ἐὰ ἀηια μιιγίσείπια π᾿ αἰαοίοπι ἱπάμισαία ἐοαΐε- 
50ΈγῈ αἰμεηὶ, πιοπ ψείάσπι αὶ [γίρονε, σά ἀϊνιηὶ 
ἐφπῖς ροίεπιίϊα. 

. Ραρ,36. 4. 10. Ξρδοιιϊατὶς. Ἴ 515 τϑβροξιπηι5.ς 
ΡΓῸ., βρθομίαγίῖ. ἴῃ «υϊθιβάαπι ΑἸ Φ]1ΟΙ5. ογαΐ 
σπέχλου., υἱἱὶ οἵ ἴῃ ΒΘσῚ15 ἀπο 5 ; πιθηάυ56. Ρ]Ἰηϊιι5 
1», 56, οαρ. 39 : ϑρεοιϊατγὶς νότο., ἡποτΐατη, δἔ 
λκὶς ἰαρὶς πιοππεπ οὐ πεῖ, Γαοϊ οτε πιμίτο παΐιιγα, 
ἡ ηαζιιτ ἱπ ψιαπινοῖ ἰόπιιος οτιιδίας ; εἰ 11}. 8, 
ο. 51 : Μειαϊης ΠΗ δραπία ἰοία ςοαίει οἰζετίοτ,, 
εἰ ςρθειίατγίνιι5 Ἰαρίαάϊϑιις. ϑρθοι!ανὶς ἀἸοῖ ταν, ἐκ 
410 Περαηΐ 5ρεοιίαγία. ϑθηθοα ρῖσι. 0 : Ομ απι 
πιοσίγα εἰδηιπι ργοά 556 πιϑπιοτία δοίης, πὶ 
πρϑοιμίαγίογίίπι τιδιιπὶ ΡεΓ ἰσεπίθ ἰθδία οἰαγιπι 
ἐγαπιδπιῖ[δπίίεην ἱμπιεπι. ἴπι 4ιιεπι Ιοοιιπὶ 1, ρ51 15 
ἘΘοῖβ πποποῖ, 5ροοι]αγία 4ιιδάναβ σἰνθ ΟΥ]Ὲ5 {π|556 
ΤΌ ΠΕΒΙΓΙ5. ᾿πδουῖοβ δα [ποθ πὶ ἱπ|Π}} 6 πάαπη., γϑηΐοβ 
ὁχοϊ θη ο5., γἱίσαπὶ οἱ ἀβιῶ ιοή θα ΥἹγθογαπη., 
αϊοία ἃ Ἰαρίάε βρβοιΐαιῖ, Ἰάθιηαιιε (αἰαπειβ ἴῃ 
ῬΙπίμπὶ φηποίαγαῖ, ΜΆν ΠΑ} 15. ΠΡ. 8, ερὶρ. 14 : 
ΠΤ γϑεγπῖς ονγεοια Νιοις Ξρεοιίατία ριιτος ΑΓ ἀπεῖι- 
{μπί σοἶδς. δε δὰ δἘχειηρι!τα [556 (να πηΐ,, οἱ 
οὐπὶ ΠΠΡρογοὶ δυϊουγοηΐιγ, ΕΠαβίαι Π1τ15. μοο ΙθοῸ 516 
Εἰποηἄδηί 5 : ΕἸ ψιιῖ σϑοιισιάμετη στέατι παῖ πσαπι 
“μιογὶξ σἰποέγιι5 ἱπινοπίιις., πέρ αἰϊοιιγις ρμιτοαϊ- 
τιῖσ' αὐἰπιϊχιίοιιε ἐαάαίιν, πὲὸ ἐωπάιι5. τὶπιὶς 
αἰϊηῖνιις βι5δτις 65, ἀογὶ στη ϊἰς μανειιγ. Ἀἀα1- 
ἄϊιπιι5 ἀρ Αγσυγοργίαιη αὐ ζμπάϊμιπι,, εἰ ἀμ 
Ποσιισὶς ρεγζογαξις., αἱ τοι ἰοχίι5. οχί βου δῖ. 
ΟΥ̓ Πατγῖτ5 ψογΕ, σιεζτι ρμἰτϑαἴτι αἰϊφιία ἐαέδιις, 
πθήτι6 δοσιποπία, αὶ σίτίας ἐπὶ αἰξιπι ργοάιιοίας 
μαῤοπς. 

1014. ο. 9. ὃ μὴ ἐνορῶν.] ΑΠΡΊΤΟΙ ΠΡ τὶ σθοῖίιβ., 
4υατ σα!ραία ἰδεῖ νοὶ Βοσι! Ν55. ἀλλ᾽ ὃ μὴ ἔνο- 
ρῶν, 5'οτξ ράτ0 δηῖε ἀλλ᾽ ἢ ὃ μὴ ἀχούων. Επιία-- 
{πῖτ15 ἀἴχις,, Ομεῖς ἀπμίθηι ἰαπὶ σεις δσῖ, ματη 
ψιιῖ ποτὲ ἀπεἰϊξ ἴα ραΐαπι υοοἰ[ογαπίεπι ϑογίρίιι- 
ταπι, νεί ἡιιῖς ἰαπι σοῖς. τισὶ τι ον ἀδπεΐϑιις 
«ἰοοιιηιθτειῖς ἰνιδιττοίιι5. ΑἸΠῸΔἸς δυΐοπι δὰ 118 
Ρτγορμεί: ἔξαϊς 42, 19: χαὶ τίς τυφλὸς, ἀλλ᾽ ἢ οἱ 
παῖδές μου, χαὶ χωφοὶ, ἀλλ᾽ ἢ οἵ χυριεύοντες αὖ- 
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τῶν; Κὶ φιιὶς σἰδοιι5., τιϊδὶ ριιοτὶ πιεί, δὲ σιγαϊΐ» 
τιϊδὶ φιιὶ ἀοπεϊτιαπίειτ' ἐς 9 

Ρὰς. 38. ἃ. 5. ἐσ Ῥγγεπο. ΕἸ οἰ Ππι5 ἐσ ργοβϑὶς 
ΤΠ Θη 16Π} Διιοίογ 5. Ε πβια  π5: ἂν οσοϊ τις ΦΦΓῸ 
οἰϊηναϊίνης “ειϊνὶς σιν Ργυτέπαο νογίϊοα Τατέες- 
5:5. : ἰἁτηοὶδὶ Αὐἱδίοίεϊοσ, ἐσ 410 ἰδία ἀἐβιπιϑοῖς 
Βα5,] 5, ἀἰχιε, ἐχ τῆς Πυρήνης, ἐὦ Ργτέπιο. 
Θυιθιὴ ἐηΐπ ΡιΟ]οιηδοη5. οἱ 41} Βωτίτη ἀρρεο]ίαπι, 
ΘιρΆΒΟΗΙ εἰ Ραιιδαηὶα Τανίθϑσιιβ ἐδί. Αἴιθ τη ΑἸ]Δη- 
τίσιπη 4 46 Π| τηᾶν σοι οδὲ Τατγίοββιιτη οχοπο- 
γᾶν! ογῖσ πη οχ Ῥυγοπο, 566 [5ίγιμη 5εὰ Βαμα τιμὴ 
6Χ {Π|0 ἤτπιονα [Ἀ βιπὶ οϑῖ, οἵ φιιοα αἰ ϑεποοα,, 11}. 
Ὁ Ναιυνα! τη. Θυερϑιϊοπιπ, {ΠΠπ|πὶ Επτοράαιη οἱ 
Αϑἰάπι ἀἰδιουπηίμανα, αυοά Ταπαὶ ροιίι5. ἤπνο 
ΠΟΠγΘΗΙ : 56 ἰδία "“σευργαμ σα ΠΟ [4 Θχδοίο 
Αὐίϑιοίεοϑ αἰ Παιιθ ρἈΠΟσορἢὶ ἐχρεπάδγιηι,, {πο5 
ἄυπι ἀξασανίστως ΞΘΖΙΠΓῸΣ 5. ΠΟΙ 551 Πηπ5 Ῥαΐον 4- 
5115... πη} 14 Πῖο ἀθβουιρσῖς., {υᾶ αα ῬΙΟ]οπιῖ ρὸ- 
ἴπ|5 εἰ δίγαθοῃ 5 Δ] ΠΟΤ ππ{π|6 ΠΙ5ΓΟΓΙΘΟΓΕΠῚ Δ ΠῚ Π551ΠῚ 
ΘΧΌ απ 5υπί. ΠΑΠῸΒΙΪ Ἔγρὸ ἰυπίε5. ΤΟ] ]οσαΐ 
δίγαθο ἴῃ πιεά!ο 5ενε Ἠδι ον ῃΐε, Φιθπιδἀπιοάι πὰ 
εἰ μοὶ, ΠΡ. 7, αυα 5ι]γὰ ἴῃ (ὐοειπαηία αβὶ : 
Ῥιο]θηϑεειιδ5 ϑυιΐοπι δ] δά θπι οδριιΐ 51 ἘΠ 6556 γα} 58} 
30. Ιοπριτυά!ηῖ5. σαί, ἰδ 4 1Π15 γερὸ 460, 230 
ΠΗΪΠ πο. 

1014..4. 10. φειοτιιπι εεὶ Ἐττάκπιις.} Ἀρυά Ἐπιβία- 
«μΐαπα ἰεσίτηι5 φιοτγιτη σι Ἀἰιοάαπιις, 564 αἰγιιμ- 
406 ἔα] 5ιὴ εδὶ, βδίτε ΒΒοάδηιπι 5ῖνα Εν δηιμι Ρα- 
ἄμπιγε ἀϊδαβ, οχ πηοῃθι5. ΒΙρΡΒεοῖβ οὐ, οἱ ἴῃ 
οσοϊάἀφθηία!οπι Οσοαηιῖη ᾿π Π41 : παι ἢ μοάαπιβ [ἢ 
τηᾶγο ΜΘ" υγάπϑιη πο ἰοησο ἃ Δἤαβε Ια, Εγιάα- 
Πιι5 1η Αἀτγίδι οι πὶ σ᾽ πὰ πὶ ἀονο] υ τ ΡγΟΡῈ οπε- 
ιἴα5. Ῥογγὸ εχ ΑἸρίβιιβ ἥπιεγε Ἀ μοιίαπιπι,, οἱ ρῈγ 
ΑΠΠΟΡ ει ορπε οατηροσ ἰάρϑιιπὶ ἀριη Τμιραά ππιτπ οὐπ 
ΑΓΑΡῚ ΘΟΠΟΌΓΓΟΙ 6, ἄοεοοὶ δίσαθο Ὁ. ἀ., εοάειπήϊε 
᾿ρνὸ ἰθηΐεβ Ἐγιάδμὶ βίδίμι ἴῃ ΠΏΙθι5 Πρ αγαπι εἴ 
ΜοΟΔιΠ]ογυμα., ααςπιαάιποάιπι εἰ Ρ]Ιηΐ5, ΡΙο]6- 
ΠΡ 115 σαριΐ 6115 {ιχῖα 1 ἀσίτπι Ἰαοιπι ΘΟ]! σαὶ 51} 
σιδήπι Ἰοπσιειά. 99, πῃ. 350. ἸατΠυ41η15 44, πὶ, 45. 
Ῥοπίγομιο. , 4υοα [εἶ ἀϊοιιπει ρει Αὐιμ!ορίαιη ἤπιθη- 
165 Διπῆθδ5 φιυίάδπι ἐπὶ τὴν ἔξω τοῖς πλεομένοις ἀπο- 
χενοῦσθαι, τοοίΠ5 οχ Νείςεοο Ἰέρίμηιι5 ἔξω τῆς 
πλεομένης ἀποχενοῦνται, 4υοα ἀρι Ἐμιδίαι Πέτα 
γογίυγ,, αἰϊὲ ἐπὶ οἰἑοτίοτετα εν οἰντιτιίσ Οοδα- 
τείηπ. ὉΒΪ σΟΥΤΙ ΘΠ τ πὶ [ογία556 ἐπὶ θα θυ ίογθπι., 
4} ΞΟΠ ΠἸσοὶ οϑὲ ἐχίγα (] ππιπα5. Ηθγοι} 5, οἱ δα ίγᾶ 
ἴα ΜΘ ΓΟΡΓΆ ΠΘῸΠΙ., 4ιοἃ Πάν ΙΡΑΡῚ 5οοῖ,, υἱ 
ἀἴχιῖ ΑγἹδίοίε! ες ’Ιοοο [ᾶπι οἰϊδίο, ὅ τε Χρεμέτης εἰς 
τὴν ἔξω ῥεῖ θάλασσαν. (ἠγεπιεῖος ἐπι δα ἐστιεπι 
πιάγὲ δαοπογαίτιτ". Τα αὐχὶξ οἱ 1ιοπι5 ἴῃ Ῥτομ6- 
ἴπδο,, χαὶ τὴν θάλατταν πλεομένην, χαὶ τὰς νήσους 
χατοιχουμένας, τπαγῈ πανί βαίπηι, εἰ ἱπδιῖίας ἰα- 
ὑϊταίας. Πχτου παπι δαΐθιη πιᾶγα 5 οἱ ᾿πῆγα, οὐ γὰρ ἦν 
ἡ ἔξω Γαδείρων θάλασσα. 

1014. ς. 5. Ομῖ αϊοὶς α'.γ.550.1 Τα φιοηιια [.8-- 
εἶπε ἐχία!  Ἐπιβίδι μΐτι5 : Ομ αἰοὶς αὖ γ550., 2) 55ὶ- 
Ραϑετῖς,, οἱ Οὐογπαιῖιβ, 4] ΠῸπ ΔπΠπἀν θη ΐ 
Ρτγορβείΐαμη ἱπέγοάποι δά 1)ειπὶ σευ [δοϊθηίθπι ς- 
Πα 4ι6 τϑοῖῖπ5 γοτίε5 84 σϑῆδιιπὶ 451} : Ομ αοὶς 
αὖγ550. δῖ}: ααΐοπι 5ρθοῖοβ ργορ μοῖδ ᾿ρδῖπι5 Ἰοχίσμα 
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ἀρὰ ΤΙΧΧ, 5ἰπθ ἀμθῖο, Ἰάρβιιθ ππθιπονῖα ψὶ θεῖν 
ΒΑΒΙΠΠι5., ΠΕ [άπ ρΓΌΡ]ΙοΙα πρὸς τὸν Θεὸν διαλέ- 
γεται, δὰϊ τ νο αΣ 4] 4απὶ προφήτης περὶ τοῦ 

τοῦ, 564 ροί[π5., πρὸς τὸν λαὸν Θεὸς, ρμοριεζιιηι 
7Ζοδιι5 αἰϊοφιιίιι τ ἰϊλαιιο τοῖς  α]ραία Τιαιῖηὰ., 
Οιμ ἀϊοο ργοξιπάο,, 1)έδοίανο. ὕἰπ48. εἰ βοαιήάιν 
Οιἴαες, χαὶ τοὺς ποταμούς σου ξηρανῶ, δὲ Πμηιίπα 
{μα ατο[ποΐαηι. θταοο5511 οηΐπι, Δ΄ αϊεῖε ])οπιῖ- 
γ1ι5 Τα θ,ιρίοΥ ἔπειι5.. οἱ, Π]οπιθηΐο ἰιοσιιηὶ., (06 
ἐον. Ἰγιιο Ἀδρὶ Οοά οο5 σοηβίδηϊοι ᾿ἰϑριηὶ πρὸς τὸν 
Θεόν. [πιηηυϊὰνἱπηι5 1Ππ4{ τπϊσατγοπν σιίίθιι 
5ΘΙΠΊΟΙΘ., Οἵ 5. )5{ππἰτητι5. Ὑ οἰ σαΐα Τα Πηῶ γουϑῖο- 
ΠΘΠῚ : Πα αλπ1" ΘΠ} ἢ 00 ἃ Αροβίοϊο, 2. (ον. 11, 
ὁ : εἰ δὲ χαὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει. 
απι οἰσὶ ἐπι ρου{πι5. 5ΘΙ Ο116., 56εἰ ποτὶ δοϊθγεϊα. 
ἘΠαδιαιλι5. ἀιχὶς, σεεἱ ς᾽ ψιάθην Γαοιπαϊα ρ]ια- 
ἸοΡὶ5 Θχογπαίμηι, δοϊθτείϊθ Ὁ ὉΓῸ Ταΐϊοπο ροι55.- 
τι}. 

Ραρ. 39. 4. 10. μεταθεῖσαν. 1 1 ορεθαίι ἀηίθα 
μετατιθέντος, «ο εχ ΑΠΡΊοἷ5 ΟΝ ΠΟΙ 15. ἴπ τπᾶν- 
δῖπο δὐβουίρίιπι ονὰΐ μεταθεῖσαν,, 4ιι0α ορεῖτ ἰν- 
Ροριαρ] θα ἴθ Ἰοχίμ πὶ. Δ Π] δου ηϊ,. ἃἱ ΒΘ θη 11ἃ 
ῬδΥΓΟΙρΙα ΠΟῺ [[61} ἱπηηπιιξαγιιη : ἴῃ ἀπο θ115 ΠΘρ 5 
βογρίθμη οἰεηα πηιι5 μετατιθεῖσαν., εἴ ἴῃ 564τ6η11-- 
μη5 τροπὰς ἀπάγοντα, σημεῖα μετατιθέντα, εἰ τροπὰς 

ἐπανάγοντα : 48 οἰπὶ ΠΟΠΗΪ}] δἰπὶ ἀναχόλουθα., 
ΤΠ οηιοι" Γοσορίαμη ἀπῖθα. ἰοΟΙΙ0Π6Π) ΤΟΙ ΠΘΡ πα. Εἰ - 
5(δι Πτι5 Φαοιη 10 Ἰορου τ, 6Χχ ᾿ρ51115. γ υ]}}}5. ΘΟΠ] 166, 
Ετοονιο υἱάδηιις πιοιογαίτί θη σαρίοπίϊατη 1)εὶ, 
δοίην ἵτι αἰΐας5 ρματγίες δὰ αἰϊὶ5 {Γατιδροτιθτιίοημ. 
ϑοά πιίπς θην αὐ αποίγαϊθηι τοπάπι, παίπο αὐ 
δίφπα βοἱ εἰ ἰαϊϊα ρΓῸ τοπιρογάιτη. πυιεαι ἰοτιθ ἐν α- 
ἀκιοῖϊ. 

Ῥαρ. 30. ἃ. 15. σι πε εὠἰϊὶ ἀρρεϊαιῖο. Νοη 
ἄς Δρρο!!αϊίοπο ΟΠ] ἀρίταν.,, 56 46 ἀἰοίίοπο [γπιὰ- 
ΤΠ0Π11 : ΠΟΖιι6 γθοῖθ γουε ποο Εἰ βίαι 5 ΡΥ ΟρΤὶΘ 
φιιάθην αἰζι {1 σοτυυοηθτις ἤμιογαὶ πιοτπθη : 
δοϊηιις Γἀπῖθη διδρὶπδῖηιδ σορίιαν αἰεὶ ἰοσιιηι 5ρὶ5- 
δι «ἰοηδαϊιηιιο αογὶς. (ον αὐὶτβ : 7 ἀπε παπι 
ΡΓΟργὶθ ηιάθιπ αἰεογὶ ἀρρο! αίίοπο οοπι σγιθηίο, 
ιασῖα οἰναϊιαάϊτεθινλ 6} Ὸ οἰΐαηι ἤοο ἀρροία- 
{ἰοτιθυι ἱτιατι5οιιπιοτιῖθ. ΤΟ. γα] βοηθοὶ, Πριηὰ- 
τη ηλϊ ἀΡΡΟΙ Δ ΓΟ ΠΟ ΠῚ ΑΙουὶ ΘΟηγΟηΪν6., 50 ο:] τ πὴ 
τὰ πη ἢ Ῥ6Ι" ῬΑΥ ΠΟΙ ῬΑ ΙΟΠΘ πη. 51} }Π{ 4 |Π|5. ἀρρο!]ανὶ. 
Αὐίουιιπι Ἰθοιι5 1116, πετόμενα χατὰ τὸ στερέωμα τοῦ 
οὐρανοῦ, ἀδοονρίι5 εδὲ εχ ϑηοϑὶ ἂρ. 1, ν. 90, 
4τιθιη ἰΐὰ ἜΧργοδϑις 5. ΑἸ ΓΟ [1}}. ἃ, δὰρ. ὦ : 
7 οΙαιία οἰἰὶ, οἱ υοἱατίϊα δι. ἰθτγαπι 5 δος 
Πιυπιαπιθπίπηι οἰδἰϊ : 60 φιιοί νοϊαεϊία οἴτοα 51- 
ῬΕΤΓΊΟΥ 61). νογϑατιία ἰοοτί ἐΘΥΤαΤγι δρεοίθη!. 864 

αἰἰδυϊπσ  θ Πα ιι5. δὲ ἰάηθὴ ῬΓΪΟΣ ἰοοι5. οχ ΡβΆ] πιὸ 
8,.9., ψοϊμοτο 5 οὐοἰϊ, ἃ γμοβίουϊοῦι ὁχ 1 (ἀθποβίϑ. 
Οὐμανίιι5 ἀσπηλτη ἐσ δι οι Ὁ ΠΟΙ σύ, 13, αι 5ἷς 
δι γραῖαν ἴῃ ΒΑ5ΠΠἸ6η51 ΘΠ ἴοπο, ἀπὸ ὅρων οὐρα-- 
νοῦ καὶ δρόσου, 4110 Ῥαοῖο οἱ ΑἸηθΡοβῖι ν᾽ άθιιν [6- 
οἶδβθ ΠΠγοὸ 46 θοποάιοι [ΟΠ Π]}}ῖ5. ῬΑΙυ Ια ΛῸ μὰ τιι πὶ οαρ. 
11. Επιβίαι 5, αὶ Ππῖϑιις οἰ : αὶ ἴῃ Ποην  οἰὰπὸ 
Οὐάϊος ἀπὸ τῶν ὀρῶν, ἃ πιογιϊνιις, απο οἱ ἴῃ 
ποτ ΠῈ}}15. ΠΟ. ΘΓ ΌΠΟμΆ1] (ὑΟ ἸΟἸ]}115. 50. Ρ τι Ρ6- 
εἰν ΕἸανηηἰτι5. ΝΟΡΗΠ 5. Τοδίαταν : γογὰ οϑὲ ἰθοιῖο 

ΝΟΤΕ, ΒᾺΟΝΤΟΝΙΒ. ὈυΘΕΙ 

Μοάϊοὶ ΠΡ τὶ, {ᾶπ ἜΧΡΙ Θβϑίπηιβ, οἱ Πομηαηα οἷτ- 
{015 ΠΧΧ,, ἀπὸ τῶν ὡρῶν, α ζ)"μοιδιις 9 Υ υἹσαῖο 
Τιαιπὰ, ἐδ ροηιὶς εἰοἰὶ οἰ σοστθ. Ὗοὸχ Πεοργαα 46- 
ἸΙοία5 οἱ 4 5}10αο5 ἔγιιοῖιι5 510 ΠΠΠ|0α], απ6 ῬαρΏΪΠιι5 
Δ νϑυ}ιη),- 46 «ἀοἰϊοαιἰς ο(οίογιιηι. ΝΑ]ο Ἰρίταν 
ΚΙΡΟ οι ι5. Απριδίαπαβ ἴῃς [ποθ ΒΙΒΠ ον. ΠῸ- 
Ῥναϊοο- ἀγάοο νόσοι ἰδίαμη ἀοομ πτοπίθηι 515 η1Ἐ- 
οᾶτθ, ἢαΠῸ ἸΟΟΙΙΠῚ ΟἸΔΠ5, οἵπὶ ὡρῶν [Θσ ΘΠ} 5ἱῖ, 
ΠΟῊ ὀρῶν : ἰἴδιποίϑ ΒΙΡ]1ὰ (ἀογπιαπίοα ΒΒ} 6 η51α 
Ἰοοι!οπδ πὶ 1] }πὶ {πιδαπέτι" : Φιιθμ!Δ πιο απ δὲ ροι-- 
Ρόγάπὶ σΟΠ ΘΠ 1 ᾿Ρ Δοῖη γόςοπὶ οαπη6πὶ ΠΟ απι 
Δ, τροπὴν, Θοπνογδίθη θην, ΒΟΠΆΤΘ,, Ρτορίοιοα 
4ποα ἴῃ οοήριῃ ]060 «ἰϊοῖτιν, καθ᾿ ὥραν γεννημάτων 
ἡλίου τροπῶν, 5Θοιιηαλιιγν, ἰοτατη {Πεοίτιιι πα. 50 5 
ἐοπνογοίοητιπ : ΟΠπΠῚ ἰδιηθη 11ὸ νὸχ ΠοΡτῶα 
ΓΝ ΖΓ ῥγονοπέιι5 δῖ 7 γιοίτιΣ, γεννήματα,δοποὶ Ξ 

1 τροπὰς, οὐπρογδίοπθϑ, ΠῸῚ ἀμΐοιη “ἼΔ 2 4τπι8π 
εἰοἰϊοῖας ἀιχὶπλιι5, 1 ἐἰοἰϊσαιος {Υοίιι5 Ῥαρ πηι 
οἵ ἅ}105 Ἠουταΐοα Π πη σιιοθ Ρου τ05. ἱπέθγργείανι. 

Ῥασ. 31. ». 9. “ἀνογξιις δοοίοοίαπίϊοος.} Ὀ1- 
ΤἸαοιάϊας. (ὐγπάγη5 : ΔΟΡὶς ατίοπι αὦ δοοίοςίά- 
δίΐσος δἰΐαπι φιιοσάζαιη 5ΘΓΉνῸ αιίάθηι 65 εἶδ εἰϊ5- 
οΓο ἰς αἡτιῖδ. ΠΟ 6βὶ, ἀἰβρυιαηάιπι ἀἀψογϑιιβ ΘΟ σ᾽ 
4] οχ προ βία 5ιιηϊ, ΠῸῚ [Ὧπ| ΘΕ] οἱ δι} ΡάσΔηὶ τὶ 
ΠῚ ΡΠ ΟΘΟρΙΝ, ἀ6 φυῖθιι5 ἀπίοα ἸοιοΡαλιγ, Ονὶ- 
ΘΘΠΘΙΏ ΘΗΪΠῚ ΒΡ ΓΟΒ50 6115 ΠΟΙΏΪΠΟ ἰᾶχαΐ, οἱ 4υα5] 
ΟΠ Π πὶ ΔΠΙ]ΘιηΖι16. [ἈΠ ι}] πὶ ΘΧ ρΟΒ᾽ ΠΟ ΠΟ πὶ 6115 
το] Ἰοἷτ, αὐ ἁἀιποποῖ ῬΘΡΟΡ 115. Ἐγα  Π Ἰ5ϑί παῖς. ΟΥ 15 
ποβίγὶ ΤΠ ΘΟΙοσιι5. ἴῃ ΟΟΙππποπίαν!ο ἴῃ ἤππο ομπο- 
5605 ἰοοιη. [5 Θηΐπι, Ζιοιη αἰ πηοά τη τοίου Ερ]- 
Ῥ᾽ναηΐι5. ἴῃ Ἐρὶδῖ. δα «04η. ΗΙΘΡΟΒΟΙ Υ τη] ἈΠ ΈΠῚ, 
{πῶ ἀρια ΠΟΙ ΟΠΥ πιιπὶ οδὲ 1, Χ, γογιταΐοιι. ΠἸϑίο- 
γα, ἁΙ]οσονία: πιθηζαοῖο ἀοργαναθαῖ, οἱ ἀιιὰ5 τι 
516 {ΠΡ τΠἀΠΊΘΠΓΙΠῚ 511η1, ΠῸΠ 6556 8Ππ|ᾶ5, 5664] [Ὁ1ν- 
τἰτἀἴπὸ5. φυδϑάδπι ἈΠ 6] 1085 ΡΟἰοδίαιΙ5., δὲ ΤΙΠ 5115 
ἀΠτὰ5, {ι188. 5106 ἰΘΓΡ ΠῚ 5ιπ|, πος οδὲ 51} ἢΠγιηὰ- 
Ἰποηἴο, 6556 ΨΙΓΓΠΪ65 ΘΟΠ ΓΑ ΓΙ85,) (ἃ οδὲ ἀφ πιοποϑ : οἵ 
ΗΪΕΡΟΠΎ πητ5, Πρῖϑι. ΟἹ, 5οχίπ πὶ 6 546 πὶ ΘΓΓΟΙΌΠΙ 
Πιπιοιαΐῖ, 4αοα 510 ραν Ἰβιπὶ ἃἰ]Θσογίζοὶ, μὲ᾿ - 
δίογΘ αἰξεναὶ ϑογαΐθηι, ΡΓῸ ἀγϑοτγίδιις απ 56- 
ἴος, ΡΡῸ Ππιανεϊνυῖντις υὐλιπιος οἰ 5:65 ἐπιοζρεης. 
δορ είτε, ιιοεῖ αητίας, “τιαν στρογ οιδίος ἐπὶ ϑογῖ- 
Ρίιιγὶς 6556 αἰϊοιιτείιιτ,, σατιοία5 δι ρεγπαϑητθ οἱτ- 
{65 ; “πιι διέρετ [ΓΤ Πι., οἱ ἐπ Ήτα ΓΤ α πὶ, ἐοη-- 

ἐγαγίας οἱ εἰιθπιοτγιίαοας 6556 αὐ ϑιτοίπισ. Αἰ σ0Ὲ- 
{γᾶῦα δοητθηΠἃ ἴογο ΟΠΠΠ πη γοίθγ τη ῬΑΙΓῚΠῚ οβῖ 
ἴὰπὶ ΟἸοογιιπ 4ιιᾶπ| ΤΠ ΕΠ ΠῚ, π|05. Θπα ποι ηΐ 
οαππ ΡΟΓΟΥ 5 ἰἄσπι, ἰὰπ| ΝΑ Γ τη π15. [6  γ τι5 1ἴοπὶ ἢ0- 
516 ἴῃ 1 (Δοπεβθοβ, γογὰβ δὲ ΠαϊΠΓαΪῸ5. 6550 Δ ΠΙ185 
5Ὲρ να οΘ]απὶ 5:6 ονιηῈ.», τὶ ΤΠΘοἀοτεῖιι5 Ὀτιαϑι. 11, 
Ζαβιηὶ χλιϑ Πα πὶ ἃ ΠΟἴῸ., {ιδοσι. Θῦ, οἱ ἀφηπ8- 
ἀἴας ἴη Οαἴοπα, οὐ 15 ΘΧ Ρ Ό551556 νοι θὰ Βοάὰ υἱάο-- 
τὰν ἴῃ ΠΡΤῸ 46 παιιινὰ ΓΟΓΊΠῚ, Θἃ5 ἃΠι|85 ἀἸσοη5 δά 
ΓΟ ΡΙ ΡΘΡ ΠΙΌπΘ πὴ οἱ ἰοιμ ρθΡα Οπθπὶ ἀν Δον 5 5᾽46- 
απ ἔτιΐ556. ΘΟπιραιαα5. (ΘΠ Δ 11 νουθὰ βιιηΐ εχ 
Ν5. Οοάϊοῖς {Ππ|ίγῖθβ. (αν μα! 5. Φοθιβὶ δχ-- 
βουῖρία: ἵνα οὖν υυὴ τοῦτο πάσχων ἀπείποι πρὸς τὴν 
στάσιν ποτὲ, ἀλλ᾽ ἀχάματον ὁμοίως χαὶ ἀγήρω πάν- 
τοτε διαμένοι, σοφῶς ὃ ἀριστοτέχνης Θεὸς τὴν ἀφαί- 
ρεσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ τῶν ὑδάτων ἐμηχανήσατο, τῆς ἐχ 
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τούτων ἐγγινομένης αὐτῷ χαταψύξεως πρὸς τὴν ἐκ 
τῶν ἄστρων ἀντιχαθισταμένης θερμότητα. ΛΘ σιια 
ἐρίίιι οαϊογὶς υἱοϊπίίαι! 6 Ξοἰνογθίμ,, 5ϑα ἐπι 50 
δαί 5ΘΠΊΡΟΥ ἐπε [65 5ιιπη. «οἰ ϑγτυιετπ 116 απιγα οὶ 
Πεπιαπιθπίιιηι, φαρίθης ατοἰιδοίτι5. ἴρ56 7) 6ιι5 
ϑοραγαϊίοποπι παάπο ἀπιαγιπι ργιθπι61 6. 00- 
δίιαντι, εξ ἐαγιιπι τ [Γι ϑογαίίοτιθ ἐροίτις δ᾽ ἀογ 
ἐα ἰοπιρογαγθῖ, ἐξ πιϑείσαπι ἐπ ραρίθηι ἰαϑο- 
Ταγοῖ. 

Τρια. ἃ. 9. Ετοὶ ἀἰσαι σις. ΤΓουρΓο5. ΒΟ ͵ ρ56- 
Γι, ατιπιιπίϊαι, τι ἀδίγιαί αἰϊηιιῖδ οἱ ἱπί γΡ 6-- 
ἐδίτι7 ἰιο 506 οἶος νἱγ 65 6550 σιιαδέίαμι οοτιίθηι-- 
γἰαιϊίοπὶ οοπογθαΐας, {γηιαιηθπίτει ὑθγὸ {αοιι - 
ἐαΐε5, σι οροιοϑ6 αὐιποάιειηι οἱ οἰ εαοίτον ἔμτι- 
δαπίμ οὔοῖο, ποπιρὸ ορει αἰτῖσο5. ᾿πππθη ἀπάτη 
ἃ)» Το υδια! ]ῖιι, οοπ!οπιρίαιν 05 6556 υἱγ 65, 
Πινπιαηιοπίϊπι απίθηι ἐαεέρίοοπι 1)6ὶ ροιϊονίΐαπι, 
ΡΓῸ σοπίθηιρενιϊες Οἱνλιμέος; οἱ Ῥάι]0 ροβί, {1 
ἰδεῖς αἰϊοιἰουῖνιι 5 ἱποσὶ, ποι ἀἸο ΤΟ ΠΠΡιι5, 56 τορι 
᾿ποϑὲ γαίῖο οἱ οὐ πϑιθγαιϊο, ἀπά 6 [1 τιϑίαι 15. γϑνε: 
ϑεά σοποιοναίϊο δογίεπι μγιείθτι 61 Δ 56,511 
Παϑοπιῖνιις οοπίεπιρίαία, σἰογιΠοαἰζοτιθηι, ρον - 
οἷΐ ογεδαίογις. ΟΟΥ̓ΠΑΓΙτ5. ΟΡ λΠ16, Ζ ἜΓιεηι 56ΓΊῚΟ ἵτι 
Πιὶβ βρεοιαἰἰνο ἀοοερίιι5. 

Ῥὰρ, 892. ἃ. 10. ἐν ἀργῇ τὸν σχοπόν.] Β51}16Π515 
οὐπῖο, μαθεῖν ἐναρχῇ σοπ ποῖ, αἱ ἈδρῚ ἄτιο 
Θοηἀηΐ ἐναργῆ, οἵ σοπιρτοθαΐὶ δππομ Δ ὉΠ 61 
Τὺ αδίαι 15, ἀσπη γουι : 27ογῖο οὐ ρὸ φιίάθιην ἔτι 
ταϊίοπεπι σὶ στιθτιζμει. τι τι [ϑδίαμι 6556 ργορο- 
σεξ : αύς ᾿ἰοοὶ πηοηάοϑα ᾿ἱπΠοὰ πῇ ΕΪο δου ΠΟ Π τιπη, 
Ομ ἐρίψαν" πιατιὶ [ϑϑίτιπι ΘοΥιν {6 ἤμιπὶ., β- 
σιοῖν δἰ δὲ ρΓῸρ. Ἰλοάοπι τπο0 ᾿πἴνα., ὁ. 2, Ἰοσεθα- 
ἴὰν ἴῃ Βαβι θηδὶ οι. δρωμένοις ἐν ἀρχῇ» εἰ οΧ 
᾿ἰϑίοπὶ Ν55. οονγθοίυπι οεὶ ἐναργῆ, 4ιυροίτοα 
νου οπάσμη δὶ, πιαγι οοσία οἰαίϊπ ἐχεπιρία, 
αἰ αἰχὶς Επιβι αι] ἶπι5, δεποίαοίοτις. πιοτιιπιθτιία 
οοτ ἰδδίπια οαρίαεϊς. 

Ῥασ. δῦ. ο. 3. ὕαπι στο. ἡ ειθὰ Ἐπ βία  μ}} 
5Ὲ ΒΕ ΠῚ115. πῃ ἸΟΟΙΙΠῚ ἰδίου ἱΠΙ ΟΡ ΓΕΒ : ποι 
εἰδοιιπί, πὶ σδἷ τιδτι6 ἀεὶ Ππιδατιίαπι 56 ἰοΐος αἰἰ-- 
ἀϊαογιμε Θηιῖς αὐ οἰνειισιάία «οι απιὶπα αι σθπ- 
εἰϊδ, αεἶθο τιξ ἐπι ὁηπογίαη, ρΤαίίανι σἰϑὶ υἱάδαπίι" 
ῬῈΡ 5οηῖπιεν ΘΟ 6.6.6. Αἰχαϊ πο περὶ ἱπποτρό-- 
φων, «6 τἰς χιῖὶ δηιιος αἰιπι αἰοἶ ὀχσογοθπί, 5οα (6 
115 ἀρῖτπΡ, ααΐ 1η [λοι οπο5. αἰν 5] βρθοίδηϊ σου απ ῖ- 
Ὠᾶ, Ὑ6] ἴῃ (ΟἸἰτοθηβιθιι5. ᾿ρ515. «δοογίαηΐ : ΡΙΌρΙΪα 
ΠδηΖιι6 (6 Οἴτοο ἴἴὰ Ἰοφαιηῖι" ῬαιΡ65, αἴ ἸῃΒΔ ΠΙΡῸ 
80 [Ἄγογο ἀἸοαπὶ 605, 401 ἱπ|8ι" 5ρϑοίαπ τπ οοπίοη- 
ἄνηι. ΤΘρι Πα πι5 46 βρθοίδοι!5 οὰρ. 16 : Οἰώη 
ἜΥΒῸ {πΠῸ1 ἐπι ογεϊϊοἵξιι" τιον ἐς, αὖ οπιτιὶ ςρθοία-- 
ομεἶο αἰ δγίτμιιιν, θείαηι α Οἴγοο, τινὶ μγορτίε {π|- 
ΤῸ ργϑοίοἰ. Οτδβοῦῖιβ Ναζίαηζ. ογαὶ. Ὡ7 : περὶ 
τοὺς ἱππιχοὺς χαὶ τὰ θέατρα, χαὶ τὰ στάδια, χαὶ τὰ 
χυνηγέσια τοσοῦτον μεμηνέναι, ὥστε ταῦτα ποιεῖ - 

σθαι βίον. (ὐΐγοα ἱμος (ἰγοθηϑος εἰ φρεοίαοιῖα, 
δἰ οιιγδῖις, δἰ υϑπαίϊοηθς ἀἄεο ἱπϑατιαϊ, εἰ ἤθο 
ΡΙῸ υἱία εἰ σεγίο φιιοάαιη ἱπιδίϊ{πῖο Παθεαϊ. Ηϊο- 
ὙΌΠΥ ΠητΙ5 ἴῃ γα ὃ, ἨΠ ΠΑ ΊΟη15, οι Οἰτοὶ ἔατο- 
τίδιις, πον ἀρόπφ δαπσπῖπο, τιολὶ {Ποαι(τὶ {ιαπι- 
γία ἀεἰσοίαναίιιν. 
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1014. 6. 0. συναγωγὰς αὐτῶν. } [τὰ Ἰορίταν, ἴῃ 
σοά ορι5 Βορ 5. Νῖ55. οἱ ἐχάλεσε θαλάσσας, ΠΟΗ 
αὶ ἴῃ ΑΠρΡΊΙοΙ5 θάλασσαν, ποάιια τα! Πά τιπὶ οϑὲ 
4υ]οαυαπα, τ νΟ ηἹ, 411] τ βοῦθπ| συναγωγὰς 
αὐτοῦ. Οὐπδίαπίοι. ΘΠ] ΠῚ ΟΠΊΠ65 ΠΠὈγὶ ΟΧοιιϑὶ οἱ οαἱὰ- 
Π|0 ΘΧαγΑ ΤΙ Πα θοπὶ αὐτῶν. 

Ραρ. 34. "»». 11. Ξοφιιίίιτ'. Ἴ “ΓΤ φιιὶ τιοτι ἕπεται 
ἀἰχιι ΒΆ5}1|5, 5644. ἐπωθεῖ, πἀπάθ ᾿υπιϑτα ἢ 1115, μΤ- 
δόπί υϑπίεηίς ἱπιριιῖϑιε : οἱ ΟΟΥΠΆΡΙι5, ρΓοϊ τι 
ατιΐοπι δι ρογν Θηῖθτι5. 

Ραρ. ὅδ. ". 1. ᾿Εχχλησιαστοῦ. 1 (Λυ απ ΑὨΡ] οἱ 
Πα θοπὶ ἐχχλυησιαστικοῦ, αἱ (Λ41ΠΠ6ὶ οὐπὶ ΘΧΟ 515 ἐχ- 
χλησιαστοῦ. τεοΐο; 65ῖ δη μὴ ἰοοι5 ἘΠ οἰ δαί 1, 7 : 
Πάντες χείμαῤῥοι. Οπιτιες ζΟΥΤ τεῖος ναΐιι ἐπ 

γι .116. 
1014. ο. ὅ. χαλινοῦται.] Απο]1οἱ ΠΡΡῚ δάάπηι νο- 

θη θάλασσα, 4τιᾶπι ΠΘΟ ΘΧΟΙΙδι15, ΠΟΘ ἈΘρῚ ἄὰο 
ἁϑποβοιηΐ, 564 Εἰπιδιαι ΠΙ115, γι δι 1)εὶ υἱοϊονίαπι 
τιατὶς ἤτπαι. Ῥοντο αιοα 511} {ποτὶ ραρῖπα ρτῸ- 
[οὐὶ ἀὸ Εργρίο, {υε πιᾶρὶ ἈΛΙΡΙῸ 511 ἀθρυο δῖοι", οχ 
Αὐίϑίοιοϊς ἀδοοῦ ρίι πη. εδὲ 1 Μοίθονον. ο. 14 : ἀλλ᾽ 
εὗρεν ὑψηλοτέραν οὖσαν τὴν θάλατταν τῆς γῆς; διὸ 
ἐπαύσατο διορύττων, ὅπως μὴ διαφθαρῇ τὸ ῥεῦμα 
τοῦ ποταμοῦ συμμιγείσης τῆς θαλάττης. δε 61- 
δοίοίιι5 πιαγθ. Πιότιιπι οοη ροΥὶί, χιιαπι ΘΥΤΑΊΠ 
ΖἘ βονιὶ : φμαργορίοι βοίίοτο εἰοοῖϊι, τι τι6 ἐπι-- 
τι ΐ550. ΠΙΑΤῚ ΘΟΥΤΙΠΙροΓ ἔτ" ἀφιια ἤπενῖϊ. δίναθο 
ἰαπιθη παιίοπο ΖΕ σγρίϊπ5. [150 1 γοπιιπεὶαίιπι 1)-- 
το ΜίοΔο ἐγαάϊι 11». 17 : χαὶ οὗτος δὲ ψευδεῖ πει- 
σθεὶς ἀφῆχε τὸ ἔργον περὶ συντέλειαν ἤδη γενόμενον. 
᾿Επείσθη γὰρ μετεωροτέραν εἶναι τὴν ἐρυθρὰν θάλαο-- 
σαν τῆς Αἰγύπτου, καὶ εἰ διαχοπείη πᾶς ὃ μεταξὺ 
ἰσθμὸς, ἐπικλυσθήσεσθαι τῷ θάλαττη τὴν Αἴγυπτον. 
ΜΠῖο φιιοητιθ ρθπὸ αὐδο[ιίπιπι οριι5 ἀθδολμῖ!. Καὶ - 
50 Θπίπι με ϑιίαϑιι5 65: ιιϑεῖιηι παν 85.) }ίο 
6556 σι νίϊππίι5, ἰἀδοηιι οἱ πιθεῖτιις δι ]επαῖτι5 ἴπ-- 
οἰἀογοίιι", ΖΕ αι γρίιτη ἃ πιαγὶ οὔγιίιπι ἱγί, Π1ο- 
ἄοτιια ϑιου]ι5. Π. 1 γοοαὶ διώρυγα χειροποίητον 
εἰς τὸν ᾿Αραδιχὸν κόλπον, “Ό55απη ἠιοπείπιιη τπα- 
γυϊϑιις τι σὐττίηι “1τανϑίσιπ δὲ Ἐτσγιθγίδιιηι πλαγ 
εἰοαμοίαπι. ῬΊΪϊι5. δυΐθιη. 4υοπιοίο ΘΟΠ] ΠΠΡΟΓΟ 
σοὶ που πὶ ᾿ΐ ΓΘΘῸΒ5 ὈΓΓΠΠΙΖΊΙΟ ΠπᾶΓΟ., ΟἸαΓ τι5. ΘΧΡ]1-- 
φαΐ 10. 0, οὰρ. 99. : 2άπθον ρογίιι5, θα ψιι τιά- 
νι σαθίϊονιν αἰνϑιιηι ρογά μον ἐπὶ Δί ιεπι ργίπιιδ 
ΟἸἔτιτη, ϑεϑοϑίτὶ 5 Ζ  αγριὶ το ϑχοορίανῖί, ποι 
ατῖις Ῥενδατγιπι, ἀεἰπιθ Ῥεοίοπιιθιις δεφιίοτιδ, 
ψιιΐ οἱ ἀμαῖὶι ἤοσδαπι ἰαξ{πιἀἴπι6 ρθείμιτηι Θοτιίμτη, 
αἰιεμϊνιο ἰτὶρίπία, ἷπὶ ἰοπρίίσσιομι (τὶ ϑτιία 
δορίοπε τε ἑϊιτι (ΟἿ ραδδικιπι τιδητιθ ἀεὶ ξοι- 
[ὃς αἰπατος. ἔπιίσα ἐρίογτιῖε ἱτπυμιπαἰϊοτιῖδ τπθ τις. 
Νοη ἀἴοῖς οὐσὸ ΒΑ5.} 15. γϑρθπὶ {Π|0ππ ΡΘΡ ΓΟ {1556 
Του μπλαπι., {π|| ΡΟΣ ΠΟΙ ἃ πιὰ] Ἀαθγὸ δὶ Μοά- 
ΤοΓΡΆ ΠΟΙ], 564 ἰαπίτπη ἄτιο 111. πηᾶτῖὰ ΠΟΠ Πρ οι 6 
γο] εῖ556 : ΠΟ αι άοιη ἀιιοία. ἃ} Αὐάθῖοο 4 Νο- 
Αἰτουγάποιιμι ἔοσδα, δος δὰ ἀιιοία ἃ πιᾶτὶ ἈΌΡτο δά 
ἹΠΙΜῚ ΟΧ Οδί 115, 4πθιι5. ΝΊΠ5 ἴῃ ΔΘ ΠΘργάΠθιπη 
ἀονοϊ νίταν ; ἀπο ἰάπηθῃς [5ι]ιπιιπη. ρου ΠΟ ον6 ἃρ- 
ΡΟΙ]δπι Πνἰδιουτοῖ : Ποῖ ἃ ππᾶνὶ ὯΠῸ ΔΩ ΔΙ τθυιμπὶ [Ὀ5δὰ 
ποπ «πραῖι: αἴηιιθ ᾿οο Ἰἀοἶγοο τποηιιῖ550 Ρ]δοιξ, 
ἢ6 45 πιριπουῖα ἰαρϑιιπ ΑΒ ΠΠλτὰ ΟΧ δε μοῦ, δῖ 

ΗΧΑΈΜΕΒΟΝ, 



θ9ὃ. 

ΡΤ ΠῚ ΟἸΠῚ ΘΟΥῚΠη ΠΑΡ ΓΆΛΙΟΠ6. ΘΟΠ5ΘΠ 6, 4 ᾿ιϊο 
ἀνα τα}. 

Ρὰρ. 30. ες. 6. ἤατο Καντιιπι. Δυσγτορ. οὐἸάο- 
ταῖ. αὐ ἰὰά φιιοά ἱγαπς ααήος ππάγὸ (εδαπιιη 
{επιθνθ., δἰψιιο δοπιτιοίτι, 6556. Γογιιπί. Οοη- 
ΠΟΟΙΪ ἀπῖοπὶ οαπὶ (οοᾶπο νοὶ τηὰγὶ ΑΑ! απ οῸ. οἴῃ 
αἷν Βαβι 5 τηᾶγὸ ΠΛ. 1.7. ἀιιΟΓ ΟΣ Ὁ5. ΒΘ ΕΠ 1) ΠΟ 
Ῥλποοδ, 401 Βα θ.1 πλαυ 5 ΠΟΙΏΙΠ ΠΟῚ Θιμὶ [ἈΠ 0111}. 
4ποια. γοραϊ Ριο!ομη οι Δράδιον χόλπον 5ἰῃιπ 
Αὐαθ σι πὶ [016] Πρ 11, 4α] οὐϊάπι Το γ τ νύριπι ΤΠ 16 

ἀἸοἴταν, 504 τοιτπι {ΠΠπ|η| ππου ἀτοια]ὸ πιᾶγο φποά ἡ 
ΤΠ Ἰπὶ τσ 4016 Π ΟΥΘὨΐΘ ΠῚ, οἱ ἃ Θχίγοιηα5. Αἰ ΓΙ 
ΟΥ̓α5. ΘΟΟΙἰΟΠΤῸΠῚ ΜΟΙ 5115 ΟΧ ΟΠ Π{π|’, 4416. οσὲ φιο 
αἷϊ δοποοὰ Τ θὰ, σία ας: Δ αὶ τϑπιαίτεηα ῥΓΟΤ-- 
51:5 Θιοίρίεπς ἴοι Ταρίάμηι ταινοτιϊ Γιογὶπ 
ἐπι πιίδοοῖ ἤγείο. ΕἸαν λιτὰ. Θη ΤΊΡΎΙΠ ΘΧΟΠΟΓΑΡῚ 
11 τη ΟΠ] ει ΠῚ πᾶ. οἴ ΠῸῚ [π᾿ ΑΓ ὈΙ ΟἿ 51 ΠΈ1ΠῚ, 
506 ἴῃ ογδίοιιμι οἰ Παῖς αιια, ἢ α]λγιιμ ππᾶγο ἀρρο}- 
1ὰ ἀπιβίγα!οαιὶ Οὐοδηιπι, φαοιπα {πο πη οἱ ἤοιο- 
ἀοῖας τη ΟΠἸο, Π)1οάουνις [1Π0. 5. ΒΙΡΠοτΠοοα", (γα 1 η-- 

5. Οτιγίτι5. 11}. Θ΄, ΦΟβΌρ Νι5. 11}. 1. οὰρ. ὥ, Απ- 
{ 1υ]ταΐαπαι : τἀ πποίϑὶ Αἰ υἸοὰ ἀΠΠ {115 Τοπρογο Ριο- 
Ἰοιπὶ αἰινὰ ᾿ποηῖ65. Γιητ8 ο5801 ἱποοσηια, ΠΟΘ 16 
ἄπ Τιδ [ἀπ] ΘΧΊΡΟΠ 11. [115 ρΓΟΙΠΟη Του ἢ αι 
(ραν θοῦ 5ροὶ ἃ }ρ6 }]} πὶ, παν ράπ0 5. ΡΟ ΓΆΒ56Π1. 

Ρὰρ. δύ. α. 1. ᾿π'πι ἐς. Ἴ Ἰϑιδὶ ποη τορουη- 
ταν πο τη Ἠορθιῶο ἰόχτιι,. πράι6 ἴπ Ν᾽ αἰραία 1,ἃ- 
τἰπὰ 85, ΠΙΟΙοΉγτηΪ. ΠΏ ΠΙΟ. ὩΠΠἼ6 ἢ. 5 ρον ἢ. θὰ 
{ιάϊοαι 5. Απιθνόβιιιβ. 11}. ὅ, οαρ. ὅ : ὅπηι αἰἶχο-- 
χὰ, φιῖα γαοίηι 65. οἷα, αἰ 655 ρείαπὶ το-- 
ἐὐμν οροΓαίονῖς αὐ ἀοοοίογσί ορεγαιϊονιῖς ἐπεἰῖ-- 
εἴταν. ϑοι “τα ἧι αἰϊὶ5 φιοφι ογοαιινῖς ἰιαὐ οί 
εἰ ἀεβηίιοπ τι ργιϑοοριϊονὶς εἰ τοροιίπι ορὸ- 
ταςοπῖὶς δὲ ἱπαϊοίιι οἱ ὁ. {6οίιαγι. ἰάθὸ πος 
σιοτὶ ρε[ἀπυτι5 αὐπισάτπιηι ἰἀ φιιοιί μογ ϑοίμν ἀ(- 
εἰτπι, οιϊαπιςὶ εἰθιογῖς ἐπ ονργείνιι5 δἰ τοῖα 5 
«ἰοο δαί" σιιρροίονο υοἱ αἰοϊονίίας. ἡ]ιωἑία δνῖηι 
α δοεριμασίπῖα οἱνῖς Πευγαίεω ἰοοιϊοπὶ «ἀάϊία 
ἐἰ «αὐγποία σοπιρογίμειις. ΔῸ ΠΝ 15. οἰΐαμαι. Π}0. 
ἦς (Λόμοβὶ δὰ Πτορατη πη ρουίθοίο: {76 ροςίεα φμοε 
εἰϊοίιτε τιον δι ρ Ρἤπο αὐἰατιίηι υἱάδαια : ςεὰ 
μι ροκὶ ταϊϊοτιαίθιν θὲ ἱπισοσρογθαηι ορογαζοηοηι 
ἐπιοἰ ἐϊφογθηλιις. δίΐαται οονρογαΐοην σϑηιίαηι. 
Βαάθηι {ποψυς ΤΠοοΔογεῖιιβ ἃρποβοῖῖ, ἀισι. 13 
1 ομ65.. εἴ 51] οἱ] ϊοῖτ,, οὰσ ἀπᾶπι Ομ ΑἸ ΧΟΡ 
ΘΟΠΡ ΟΡ ΆΓΠ ΟΠ ΟῚ ΘΟ. ρα ἃ, πη} 85 ρΟΒ ΠΟ ἢ ο0Π- 
ΒΛΟΡΆΛΙΟΠ 65. ΖΑ. α}} ΠΟΙ ΠΟΙ Οἱ : 4] ΠῚΠ} 11 ΠῚ 
τηὰἃ Ο5ὲ ΤΙ 111 ΠῚ ΟΟΠσΓΟΘΑΙΟ.. “ΠΟΙ ΠῚ ἸΠ1ΟῚ 56 

ΠΆΛΙ ΘΟΠΥ ΘΗ ΩΓ... ιιαθ ατη δου 511Π| ΡΟ 50} [οι- 
ῬΆΠΘΟ5 Πηδαἴι5 (δου ΓΙ ΏΓα., ΔΠ1ὰ δθοιηά τη διΠρον-- 
ΠἸοἴοιη. ἴοι : 564. 6} π|Γὰ]} πα! Π 6 ΡῸ αἸχῚῖ, 4ΠΟΠ Δ ΠῚ 
ΑἰΠ σοὶ τᾶν Πμἀτουιη, ἁἰ ἃ Ῥοπίίσαιη,, οἱ ἁα 
'Γγεν]ιθηιπν, ἀἰι ῬγΟ ρον 5 τ ]ξωθεν δὲ πάλιν ἐπί- 
χεῖται τὸ μέγιστον πέλαγος, ὅπερ τινὲς μὲν ᾿Ατλαν- 
τικὸν, τινὲς ὃὲ Ὠχεανὸν ὀνομάζουσιν.  αἰτα ἀπίοηι 
γΏΓΣτι5 πα σοὶ ἡϊατὸ τη αϊηλιιτηι, αιοεί πιοτιγμι 
᾿παγὸ «Τιἰαπἰΐσιτπ,, ποπτιἰϊ Ο δαπάιτι ἀρρεῖ- 
ἰαηι. Ἐκχινὰ αἰχὶϊ ο556. Οὐδαπιιπὶ, πος οδῖς οχῖνα 
Ολάοθ, ποὰ αἱ ἰηἰδριο5. ΤΠ δοάονοιῖ βου ρϑιι : 
Ῥγωίθν ς ἀμίοια ομεα. δῖος Ἰοφαιει5 οὶ ας 

ΝΟΤῈ ΒΆΟΝΤΟΝΙΒ. υΘΕΙ 

ὨΟΒίΟν ἃηῖοα, ἥ ἔξω 1 Γαδείρων θάλασσα, φιιοή 65 
ὀλίγα (ἰαιος πιαγ, 5ῖν6 εἶα (ἀα 165 ἐατΤογπιίπι. 
Ῥυπίνοπιο || νου}, τὰ τοίνυν ἀχριδῇ, πδαιο κα 
ἤποιι ρου] ΠΟῚ ΔΝ ΠΟΒΟΙ 1 πδιι 5 γί τι5 ᾿πίοῦ- 
Ρ᾽Ὸ5, ποῦ ἃ βαβ1}Π10. νἱἀοπει ᾿ηΐον ΘΟΠΟΙΟΠΑ Πα 111} 
ΡΓΌΪαΐα, ρυαφου Τπ) οὐπὶ ἀἰοαὶ ΕΠ ΡΙ ρα ηΙυ5. ΠΡ γὸ )ς 
ῬΟΠά θεν )ῖῖ5. εἰ πη ΘΠ 51} 15... ἈρΡΟΒΙ ΓΙ ΠῚ 6556. ΟΡΘ πὶ 
δοιίρίανω αἸΘΠΟΠΉ] 5 ἀρι ΠΧ Χαὶ 0 ΘΓρ θίοϑ μῸ- 
51{15). 41 ἀρ] Α4ΌΠ] πὶ οἱ ϑγιμπιδοϊιι ποη ἰιὰ- 
Ῥοηίαν, {ιο φὰς δορί μὰρτηϊα, ΟΧ 50|ρ515 ἀρ ρόδιο- 
αἰ, ΠΟη {υπ5 νὰν, 56 θΟΓ1115. 1π αΠΠΠΙάΊΘ πὶ : οἱ ΠΙ6- 
ΤΟΠΥΊΏΠ5. Θρ]5ῖ. 809. δὰ Αὐριδι!ηιι.,. τε σπτη 16 
αἱγριίω, ἰὰ 65: οὐοῖϊ, σιν, οἱ σαὶ σαί. φιοί 
ϑορίμαρίπία μὶμς αϊχογῖπιι, χιαπι ἰπαϑδίιι" ἴπ 
Ποντο. δι ποι αι ἀ4ι14 τὼ Πολνο ποη ΠΑ] νοΓ", 
ἀπ ἀρ ΑΔΙΠ]αμ. οἱ ϑ τη πη ὉΠ 7. ΤΡ ΓΟ] ζει αν 
ο51. 

Ριρ. 40. "». 4. Τοῦ γεννᾶν αὐτῇ.] 810 1516 Π5. 
δάϊι. Αἱ προ ΝΙ35. αὐτῆς. Ταοπίιγ ἸδοιΙΟΠοπε 
οὐ απι ἄτιο ἈΘρ, οἱ Ἰδ δια! μῖι5, οὐδὲ ρογ ιίϑοης 
]αοιε καίει. 

Ραρ. 43. ἃ. 0. Ζἰκίονο5. 1 Ἱπιπαυίαν ἵπηῖι5 14 Ἰη- 
του ΓΟ 5, γογεβογοςηιια ἰϊοίογες., οἵ σαν ΠΕ ιδιά- 
{πϊὺ 4αϊ ψοντῖῖ, Μιδοϊπεηιψιιο Ὁ ΘΟ ΟΥΘΣ 5. τλ Πα ἴτηιι5 
Εἰ Οππά ΠΟΓΙΙΠ γΌΟΟ5. Ὀ5ΌραΓ6,. 4] [ἀδοο5. θ᾿ ΘΟ θεν 
ΔΙΟθαηΐ ἃ Ποῖον θιι5. Απποῖοι" οἴϊαπι Υ οἱσαῖα Ἀοίοτ, 
ι0, ν. 35: Ἀπέστειλαν οἵ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδού- 
χους. Ἡώδεγιιι παρ ςι αίπ5 ἰἰοίογος. Ῥ] ατάγολνις 
1η Τλοσαα]ο δα βδούχους ἴΐοιη ἀρρ6}1αἱ (γαροο ΠἸοΐο το 5 
Βοιπδποιιι,, ὅθεν οἱ ῥαβδοῦχοι λιχτώρεις, αἵ τε 
ῥάῤδοι βάκυλα καλοῦνται. (ΟΥ̓ πδον 5. ̓Π ΘΓ Ρ ΘἰΔ 11}, 
οἰ υἱσσώ,, ἡτιας σοσίαναιι, Γαδοθ5. Αὰ νου]ναπα 
6551, οἵ υἱγο δαριϊ ποσαπίιιτ. 

Ραᾳ. ἀ4. ἃ. 4. προδληθεῖσιν. 7 1η 1) 5}}16 πὶ δνᾶῖ 
βληθεῖσιν, ᾿ΘοῚϊ ἀπο ρεω ορε θαπὶ προύληθεῖσι, πη 6 
εδὶ προδολὴ 5ιιρτΆ, τῇ προδολῇ τῶν ἀνθερίχων. ΑἸῇ - 
Ῥηυόϑιι5. πῶς ἜΧριοδϑις ἢ}. ὅ, σὰρ. 10: παμά αἰι-- 
δέπεπι αιιῖτι πιά οτὸ ρτονεπέι : δἰ φαίάθια τιοδ εἰῖ- 
ἰογὶς «ἰδοίΐκᾳ τΤογταγιίν ἀοδίἰμεγὸ ροιογαΐ πϑογ- 
ἰα!οηι. (ὐοιουιιπι. τα. θά .]0. ροϑὶ στεφανωματιχὰ 
αἰχῖς φυτὰ Αὐργγοργ 5 μι αὐ ρμἰθοιοπάας 6εο- 
τοίϊας [αοϊμς τοϊουργθίαξιι5 να! Εδ ΓΈ Π1τ|5, 1 
ἐογοπαγία Ὁοοϊ απίμτ; 5ῖς δηῖ σοΡΓ σϑηΖ τ οδὲ 
τιοηοβιπι 4, φί οοτίπαγία. ἴὐτῖταν μὰ νου 
ΠΙοβοογι 65 11}. 1, οἂρ. 9: ἄσαρον πόα εὐώδης στε- 
φανωματιχή. Πεγνα ἐπεί οὐογαία οἱ δοτοπαγίᾳ 
ἀξάγοπ. ΤΒΘΟργασίιβ. Π}0. 7, οαρ. Ὡ7, 1)6. δατ5. 
Ρίαηι. Ἐν Αἰγύπτῳ χείριστα τὰ ἄνθη καὶ τὰ στε- 
φανώματα, ἐπ “ἘβλῬίο ρδ»δίπιος ῥγονθηῖγο Π0- 
τὸς δἰ οὐτοπαπιετία,, βου 111. ἢ. ο5ῖ, [Ὁ]1ὰ νοὶ 
Πνουθὰς. ὁχ ι]τι5. σον Όπς οοπίοχπητιν, Ρ]Ίη. 11}». 
ΘΊ, οαρ. 1: {[π| ᾿οτγιῖὶς δογὶ οογοπαπιθπία 55} 
(ἰαῖο. Ῥοϑίγοπιο 4ιρα 51} ἤπθια ρασίπε 1λΒ1Π1ιι5 
410 ΘΓ ηἾ556 5Ρ1Π15 ἀΠ16 ῬΘΟΟΔἰα ΠῚ ΓΌΒΆΠΠ γϑροιῖῖ 
οἴϊατη. ΑπθγΟβῖτ5 ἰΌςο οἰζαϊο, Π6ο 4 Ἰ556η {1} ἃ}0 τὐνὸ- 
416 Αυραδίμηα ΠΠ|0. 1 ἀς (Οοποδί οοηιγὰ ΜΙ Π ο]να 5 
ααρ. 15. Ὁὶ αἷν πεγνας υδπθποσας αὐ ρωπᾶπι 
“οἱ αἰ δχογοϊαἰϊοποιι πιοτίαιπὶ σὐθαϊας 6558. 
δὲ ποὸ (οιτίηι ργορίοι" ρϑοδαίιηι : 564 οἱ ᾿Διποποῖ 
Ορίμ6 (ἀοο Ἰδδί πηιι5 ῬΟΡΌΡ 5. Ὠοδίοι ἴὰ Ομ μθη!4- 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΛΔΒ ΙΝ ΠΕΧΑΈΜΕΚΟΝ., 

τἰϊβ ἰη (ἀοποδβίπη, Ροβίθα πλδ Ὁ Ἶτ15. οἵ σοι {15 ΓΌΠῚ 
δουαζαϊι5. Γοἰυδοίανι οἱ διηοπάανι 10. ὅ ἄς α6- 
Ὠθϑὶ δά Ππιθυᾶμα οαρ. 18, οἱ σοπιναγίαμι θη θη ϑμ 
οδὲ διΏ  ] 6 Χιι5, (ΟΡ 16 οἵϊπὶ γΟΠΘΠΟϑῶ5 οἵ ΟΧ {1816 5 Ποι-- 
Ἰνὰβ. ἀπίθ ψιδοσάίιΠ} ΠΑΓὰ5 ἀϑδοραΐ ΒΑΘ ΠΠι5 Ρὰσ. δῦ, 
Θαρθιη γα ΟΠ 05 ἀΟΘΟ ΓΟ ροϑ5ιῃ 1, ΟἿ οἔα τη ἀηΐ6 ροοοα- 
ἀπ} 50 Π85. ΟἸΠ ΓΌΒ15. ΟΟΥῸ ΤΟΥ Ά 1) [λοι15. νοἠ πον, 

Ρὰρ. 45. 6. ὁ. Παρεμόαλεϊ γάρ. ΤηιοΡρνο5 
ΒΟΡρδουαι: Ζημηυϊ οι Θηΐμι 56, ἀυὶ ἠνθεϊζειν σοι 
δἰἰπιοὲ ἀπ ϑοίμις 1)οηιίϊ. Τὰ σοπαὶ πος «α οι 
Ονῶοο παρεμύάλλειν οἰπὶ ΔΙ 1615 τοὶ οάδιι5. ἀΠ61-- 
(υν, ἑαυτὸν, ὑποψίας, Π5ΘΓΘΙ6 56, ΝΕ] σιιορίοῖο- 
ΤῈ 1ηι. ἐπι} 106 76., 56 οἱ δακίτα ἰοσαγο, ἰοηϊουϊα ο0]- 
Ἰορᾶγθ Οὐ 1] 115 «Ἰδεϊ ποία, ΠᾺ]}}0 ρτι βουτῖηι αἰτ6- 
ν11|5. γοοὶβ οᾶδιι Δ΄ 0, αὐ ἴῃ ᾿ὺς ἰοοο αν 5. 
Βιυιάδιιδ ἵπ Οὐπιμιοηίαν 8. Προ» Οὐϑοα ρνΟ ον 
χ ΡοΪγ»ΐο, 0. 3 : τὴν δὲ δύναμιν πρὸ τῆς πόλεως 
παρεμθαλὼν, ὠχυρώσατο τάφρῳ χαὶ χάρακι τὴν 
στρατοπεδείαν. (περι αὐτοῖο τιγνουν ἐαξίτα πιθί αἰ 
56ῖ., ἔοδδα οἱ ϑαἰϊο δαθγοίίανι δοπιηιεῖνῖι. 
Ῥοδίζιις θμΐην (θηϊογίογιια, δὲ πιθίαιο οτγοἰζηα-- 
εἰοπθ οασέγπδὶ Θοπδίαη5., παρευδολὴ εἰϊοίξιι:. 
ῬοννῸ αιιοϊσδοσπηαιιο γοχ ανθοα ϑορίπαρίη!α ἴη- 
του γον]. ἁΠουαια. Οὐσοογιτη ἀἸΗθ  σιια οβὶ, 
οἱ ἀνιᾶθ ᾿] ποσνο ποιίοποβ. μά )6 1, Θὰ ΡΟΙΙΒ5Ι ΠΉΠ ΠῚ 
δι ] Θοίοι 1α ν᾽ ἀθίτιν, 485 οαπι ΠΟ οοην θη! : 
ἁἴχυ! ὁχ Θοάθιπ ἈΌ ΠΟΥ ΡῸ νϑυιηὶ {οα. (απ ροι5ὶ5 
οἱ Ραρπίηυ5, (ασίγα πιοίαίτ" απ ρθῖιι5. 7)οπιϊιϊ : 
οἱ ΠΟ ΠΥ μλιι5 6Χ οοάοιῃ ἰοχίι Ποιὸ, Οὐποιηη- 
εἶα! αηϑοῖια5 ])ομεϊνῖ, οὐ ἴθ οαρ, 05 1έδαϊα ππιμ}}- 
ΠυρθμνΖιιθ ποβίγιθι. θά θθρο ἀΠΡΌ πὶ ΡΓΟΒΡὰΠ5., οἱ 
Διιης γούβιι 6 τοῦ οἰ ἰὰπ5 οἷο οἰἴου! : Οὐσοιηϊέαί 
ἀπϑϑῖμις ΠΖοπείνεῖ. Οονὶς Π)αβ᾽ Πλιτης δο ἐπ 10 ΠΟ χίβϑο 
Ἰπαμο ἰθοαμι μά ριπὶ, αι 56 αιιμητι", χαὶ οἱονεὶ 
χάρακας ἡμῖν παραχατέπηξε, θέμενος ἐν ̓ Ιὐχχλησία 
πρῶτον ἀποστόλους, οἱ ἴῃ ᾿ομλ}}εἰ5 ἴῃ ΡοαΪπυ5, ὅτι 
ὅλῳ στρατοπέδῳ χαὶ παρεμβολῇ πολυανθρώπῳ πα- 
ρεικάζεται εἷς ἄγγελος. Αριεὶ Εὐπιδιαι λυ πὶ τπθηιο56, 
δίσαξ οἱ ἴῃ {ιυθιιβά τη, Γλε115. ΟὐάτοΙ] 115. Το ρογα 
Αἀριιβεηὶ, ᾿οσίτιν, Ζηειἐτοῖ ὠπιρ οί Ποηείνιις 
ἐπι Εἰγοιε (πε. 

Ρὰρ, 47, }». ὅ. Ζ εἰμε φιιάίαηι ἡναβοιϊατγιίηι 
δθηεῖπα. 1 ὃ. ΑἸηθυοϑίτ 1}. 8, οαρ. 15: βγωγα- 
οἰμπί τιηεῖς οι ραϊηιαγιηι, φιιθάαπι υϑίαι 56- 
ταΐπα πιαδομίαγιπι, ἡιῖνιις εἰ σϑίμι χαίάαηι 
δόηϑιι5 ρον Γμἰιϊοπὶς ἐπ [ιταζτιι, δὲ θα ροιιἰ οοτι-- 
εἰεειι5 σγαίϊα τοργοοπίαίιτ, δῖ. δηΐπι οἰποη-- 
ἀαπάϊπιπι ὁθη560, οὐαὶ μἷο ἀνῶρο ἰοραῖαν, ἐν συναι- 
σθήσει τῆς ἀπολαύσεως. (ον Πᾶν τ5., οϑόηιίπα {ιδ- 
«απ, σιιο5 οἰεἰἶοο5 ἀρρεϊίαπι, αἰφιιθ οἷς ὐοέμι ἐπι 
δόηϑι Κτιτἰοηῖὶδ ἀὸ ῳοϊμρίαιίς {πω σοι ει, 
Αριᾷ [δ ιιδιαι ἴππι φιοηιο ἀορνάναία οδὶ ἰδοῖίο, σεεὺ- 
ἰαῖος ἐδ πιαβοιῖο οογῖο5 οοιεἶος5 {ὠπιΐπι αἰϊοιαι- 
{{7 ἐπι 616 α]δΐ ἴον ῖς σον τἸροπάιη οὐγίος οἰεἰ-- 
65 ; 4ιθπια πιράτιμι. Ἰοσυπη ἡ] Ππιπὰὶ Ἔχ ργοβϑὶὶ Αὐἱ- 
(0615, 5. Π ἰδίου, ἀη1η].., οἂρ. 82, ΤΙ οοάουιβ 
Οαζὰ: οἱ δὲ ἐρινεοὶ ἐν τοῖς ἐρινοῖς ἔχουσι τοὺς χα- 
λουμένους Ψψῆνας" γίνεται δὲ “τοῦτο πρῶτον σχωλή- 
χιον, εἰτα περιῤῥαγέντος τοῦ δέρματος ἐχπέτετα', 

τοῦτο ἐγκαταλείπων ὁ ψὴν, καὶ εἰσδύεται εἰς τὰ τῶν 

Ὁδὺ 

συχῶν ἐρινὰ καὶ διαστομῶν ποιεῖ μιὴ ἀποπίπτειν τὰ 
ἐρινά. Μἰοατίος οὐεἶΐοος. ἐαρτγίξειις ϑόποῦαὶ διε 
Ῥοηιῖς "Μὲ ρεϊματίτη. τϑειπϊοι 1 π|5, τποαὶ ἐπ ρια οι 
ἐνοίαϊ οὐεἶεα:, πε αἰ αι 5 εἶθ μοι γίειις ἐπιτια- 
{πε 5.7. ψιιίίντι5. 56 ἰπιδί πα αη 5.) [ἀεὶ πιὸ ἀδοϊαπῖ. 
Ττὰ διποθ ατπι5 Ἰοσττιι" πο Ιθοιι5 ἴῃ ΘἀΠ ΟΠ ο (ὐαδαιι - 
θοπὶ, οἱ ΡΠ Ιλ 5. ἤν οί, αὶ Πν. 10, οὰρ. 19, πο 
ἀνα τι (6 σαρυ ἴθ : Προ οὐἰϊοος ραν: πὶ βραιι- 
αἰαὶ αἰϊηιοτιῖο πὶ πια το ριτὶ ὁ}ι|5 αὐ, αὐ ὁο- 
δηπαίαπι υοίατλι. ΠΟΘγ οἰ 5, Ψψῆνες, κωνώπια τὰ ἐν 
τοῖς ὀλύνθοις γινόμενα : 501 Ἰάοιη 4 Ο4τι6 ἅ[10. Ιθ00 

ψῆνας ὀχροηῖϊ τὰ σπέρματα τῶν φοινίχων , 56 ππιτια 
Ραϊηνανιαη. Τὰν πιο οσιιθ. οὐΐαιη, Ψψῆνες, αἵ μιχραὶ 
μυῖαι, καὶ ψῆνας λέγουσι τὸ σπέρυα τῶν φοινίχων. 
ἱψῆνες στ ράνν(δ πείσο, εἰ ψῆνας ἀαμροίϊαπιὶ 
δθηιῖα ραϊηναγιίι. (λυ 15. ἁἀἀτιοοι αὐ οὐοάδη 
οἀρυ σον ψῆνας αἰδιϊπριιθη 05. 6556. ἃ} 5115 
Ραϊτπάγιπη,, 6 4υ}} 15 ἀρὶς ΑΒ} 1π|5.,. ΠΟ]Ὲ6 ΟἸ]Π1ΟῸ5 
Ιϑ5ἴ05 6586, 561 {Πογο μι “ποι ἀπ ν 6} ἰπιιρίποιη, αἱ 
γουίθναϊ ἰἶο ΑΥΒΥΓΟΡΥ 5... πλατ “Πονόηι 5θιι ἰα- 
πιιρίπθην ἱηιη{6τ 6. (ΟΠ να! σΟπ οἰ πη. π0- 
5ίναιι ΒΡ] ἴπι5 11}. 1... οαρ. ἀν ΠῚ (6 ρα} πι}5 ἄσ 6 1}5 
πῶς δἀι, μι δοἰϊις οἰΐαμι ὀποορίίαίιι5. οἷ αὖ 
ἠιοπεῖτιθ, θα: ππαγὶθτι5 {016 καὸ ἰωπιιρῖπο, ἐπ οτὶτι 

φϑΡο (απίϊτεηι ρει ν ΓΘ ἔπι ρΟΓ 0 ζωπιϊιῖς. 
014. ς. 4. δανείπ ταεἰϊος. 1 Ἰητουρ 65 βογρ86- 

τὰ [νυ α556., Γαείϊο οοἱϊς. Οουπαγιι5., δὲ σαάιηὶ 
δοἰϊδ μοι γαρίαἴθηι ἰανρο οιιδοίρίαι!. ΑΛ] Ο 5115 
ἁυΐοιη7) δὲ ἐπιροεπθπίτεν ποτὶ α  γεγ τ" αὐ τϑοῖ- 
Ῥιθηιείμενι σοἰϊΐς σαϊο θη. 

Ρωρ. 49. ο. 4. Ὑπάρχον.] Ειποπά τι ὁχ ἀπ ]νι5 
Ἰλοριι5 (οά4, ἐνυπάρχον τῇ γῆῇ- 1ΠΠ{ιώ οἰΐανι 
ππο ργθοορίιαα φιιοί ον ποδί. ἴδ χαθ᾽ 
ἑχάστην ἔτους περίοδον {16} 115. ΧΡ Ο551: Οονπᾶ- 
τυ: Ψπαΐα οἰπσιίοτνιαν απηνοτιίι, Οἰγοιεί ει: 
ἀρ Ἰοαδιδι τι ἀθοϑὶ νΟχ, ἀμ γι: υἷτ 5 ρ᾽Ὸ- 
ΡῬγίας ψιίαπίας παρ οὶ οἰπριιίοσιίνν ἀμ ΠΟΥ ιν. Θαμ7-- 
γἱοιἰἰς αὐ ἐπ ον πναπάϊεηι σϑηι5. που ϑαγιμι. 

Τ014. ὁ. 1. δοποογιίαπίζιπι. 1 Δα Ιἀιμηιι5. γΟσο μὴ 
αἰμίοίαγιιηι 6 ατσο,, οἱ ρύὸ {᾿θα!1Ὸ., δι 5ιΠπ]- 
1Π115. σἰαάϊο, «πο τπομάοβο ἀρι ΕΣ πβία  επὶ 
Ἰορίταν., δοηρτόβαίος πὶ οἰμαϊο. Οὐ οηϊπὶ 
Τιαιϊηὶ». Οἴγοις ἃ {ποαίτο ἀϊνοιδιιβ., 14 5ιδάϊιμη 
ΟΥωοῖβ {π||. ΝΡ Ϊα 15. τάπιθη 10. 1.4... Δρορ]ιογοῖο 
900, 5] 5ηΠοαι 56. ὈΒΕΠΠῚ ἰορΊΪΠ6. Οαμ5᾽85. ἴῃ 
{ἰοαῖνο, δὶ γοΐὰ γθητι5. ην  ἰ558ῖ ; οἱ Ὑ Ορίδοι5 
ἴῃ Οανῖπο ἀοπαῖοβ [μ|556. ϑρδοιδίουθιι8. Πυουιιμι 
Ρυ ̓ Ἰοονιπι. [οσ!αίιν" Αγ θα ιοο5. Πρ ιο5. {Ππ|}00}}15 
Ρυδιουοὰ γο βάτο ἃς 5010 ἰοροθαπίιν Ἰλοιηδηΐ; 566 
ΤἸΡᾺΒ.] 15. ἴῃ ΟὐἹοπ 6. ΘᾺ ΡΊΠ]ι5. λα ]5. Ἰηδι 10. 5ρ6- 
οἰλίον 65. 5βΘοίασθ6. ἰοδίδι ιν, Θ6 οἱ δια μη ἔμ1550 
ΤἸλοπν ΓΘ πη ρον] 15. ΟΟΠδΙΔΠ11 ῬΡΙ ΠΟ} 18. ὁχ Απη- 
τηΐαηο ΝΑΙ ΘΟ] πὸ οοηοίαί. 11. 10 ΗΙδιον αν.) δὲ 
“οπεροῖϊ {ἰιϑαίνιηιν οἱ Οαιων εἰ δ! ααπιηὶ. 

Ραρ, δΊ1. ». 7. ᾿Πὸὺ δόγμα τῆς θεολογίας. 1 ΤΡεο- 
Ἰορία γοραϊλλπι ἀρια (γαιοοβ ἐπι ά τιπι 1} }Π|,5 
Ἰαΐθ βίον, 4αάιη ἀρι Πα ΠΠΠὸ5 Οὔ δοῦναι «οι ]551-- 
πλι5 Φ46. ΗΠ 15 ἴῃ 5. Π0} 115 δα οὐαῖ, ναὶ πόρον 
Ναχίαηζ. Νάπη ἀρ να" π05. ἹΠποο]ορία:, Ορογαιη 
ἄἀγο ἀϊοιιηται, 4αϊ 1Π 5δολανιμῃ ΠΕΓΟΡΑΓιιαὶ δίπ4 10 



ἡδὺ 

γουϑαμίι" : ἀρια (γάθοοϑ ἁιοπι θεολογεῖν ἀ]οιιητι", 
{π| αἀἰν ΤΠ] τα115. «ΘΟΕ ΡΙ ΠΑ] ΒΘΓ ΟΠ γε] ΒΟΡΙΡΙΟ Ρου- 
5οαιηΐηι", Π|ὰ ὅδ. ΟὙΘΡΌΓΙΕΙ5. ΟΥ̓ΑΓΙΟΠ65., [ἢ 4ιηΡιι5 
χ ῥγοίοβϑο (6 Ῥαΐν 5 δῇ ΕἼΤΙ οἱ ϑρινιτι5 βάποιὶ ἀ1- 
γὶπ! δῖ γόῦθὰ ἴαοι!, 6 ΤἼεοϊοσία ἸΠ5ΟΡΙρ51: ΠῚ 
Μιος Ιοοο 19.511 15 θεολογίας δόγμα γοραὶ ἀοοίγπαπὶ 
εἰε ἀπιανιις Τεὶπίίαιὶς ρογϑοηῖς. ϑοὰ οἱ θεολογεῖν 
1}}}} Αἰ ἢπ} σ᾽ ρα! ποτ ο ἀοοοῖ, {απ Θεὸν λέγειν χαὶ 
διμολογεῖν, 7)εμηι αϊθονο ἀο σοηΠἝ οὶ, αὐ Εἰ ρΊδῖ, 

0 Ἰάοιῃ Ονεβου5,, φανερῶς ἤδη τὸ Πνεῦμα θεο- 
λογεῖς. βαίαπι δρίγι(ιιηι 6556. Ζ71)6ιπὶ ρι ΟΠ οτὶς. 

Ἀδοι5. οΡσῸ οἵη βία! 10. ἢἶο γουίοδ : ζ δὶ τὸ 
ἐρίψαν" ἀοθηνα «οἰ Παἰὶ5 11, γ5 10 α τα γα ο 116 ὁογὲ- 
δογ τιν Θδί Ἰιϊδίοτίι : νοὶ] οχ Οὐγπαῦῖο, εδίφι αὐ 
μιϊξίογίαηι {ἰθοϊοςῖιο ἀοοίγίπα πὶ}, 5 06. ἱπεῖ6}"- 
δρΟγ5ώ ἐσί. 

Ραρ. 52. 6. 6. .΄. δόγρογα ἤίοθ. Ἵ δον ρβοιαι 
[ΟΡ Ια556 ἸὨΓΟΡΡ 5, ἰοὶ 56 ορροπθπίθ τ ΠΔΠῚ οἱ ᾿τὰ 
Οὐῶρα ΘΧρι 551 Ἐυιβίαιμ 5: δέοι, πΐμι ἐποίεο 
εἶδ εἰαπίοην ηιοηνάϊαιη σιν αἰ ΌΓα δοἱϊς το 
ταλεῦτα σοηιϊ ζει : οἱ Οὐγμανβ : Ομοηϊακηιο-- 
ἄπει ὀπῖπηι ἐνὶ εἶἷθ πανιῦτα αἰ τὰ, χμοί ὁρίοπάογόμι 
οὐπιγιεῖξ, σοτιίδεϊξ : ἀυιαδὶ ἀ ἘΠῚ 1 ΠΟΙ ἰ αν 
ΠΟΓΡ 5, ἡὐοα 5656 [ποῖ ΟΡροῃὶὶ, Θά πηαιιο ὀχ 11. 

Ῥὰρ, δ4. ἃ. Ὁ. ϑοΐ φϑγίθίι".} Ῥάν]ὸ ΑΠΠτον ἀρὰ 
ῬιορΙιοῦ ΔΠῚ δοΡΙρίππι δῖ, Ψο8}15 2, ΟἽ : ὃ ἥλιος με 
ταστραφήσεται εἰς σχότος, χαὶ ἣ σε). ἤνη εἰς αἷμα. 

ϑοϊ οοπνογιίθίμ ἐπ ἰοποῦτας., δὲ ἐμπια ἐπὶ δαπϑμῖ- 

γιοηγι. ΠΙᾺ ἀπΐθι. ἁἰτουιμ πηι γα πὶ ΒΆΜΠΠ1 π6- 
ΠΟΥ 5 Θοσϑιῖ οχ Ἰναηρο! ο ΜΆΛ ΩΙ 10. 99 : 
ὃ ἥλιος σχοτισθήσεται, καὶ ἣ σελήνη οὐ δώσει τὸ 
φέγγος αὐτῆς, δοὶ οὐδοιιαθχίιι",. οἱ {πιπια τιον 
εἰαδιὶϊ {πὐγλὸτν διαί ην τ ΟἿ 51Π}}}15. Ἰθοι5. ἔθ ἢ 6} 15 
ᾧ, Ἴ: ἥλιον ἐν νεφέλη χαλύψω, χαὶ σελήνη οὐ μὴ 

φάνη τὸ φῶς αὐτῆς. ϑοίδην ἐπὶ ταιν ἰόϑάπι, οἴ 

ἑμτια ποτὶ δρἰοτιείοθὶε {πιἸγιῖτιθ σιιο. Ὑ α]ραῖα, Εἰ 
ἴσια ποῖ αν {πιπιθὴὶ διε. 

Τ014.4.10. ᾿Ιξξήκοντα.7 ΗεηγΙοἰαπι5 Οὐάοχ ἐξή- 
χοντα διαιροῦντες: αἱ ΝΙοαΙοΟιι5 διελόντες, οὐ 1)ὰ 
51Π0η51: ΔΙ οὨ δου {πι5 ΒΡ ΙΟα ταν Ἰεσοηάημη διε ἐλδὺ- 
τες μόρια, οἱ Ρδμ]Ὸ Ροδι ἕχαστον πον τῶν ἑξή- 
χοντα ἐχείνων μορίων ἑξηκοντάχις. Αι ἄπο Βορι 

Ῥυωίουηὶ πάλιν τῶν ἑξηχοστῶν ἑξηχοντάχις. Εὰ: 
ἴδ᾽ Π 15. 607 ῬΓΠιη 6 ϑοχαβίπία ϑοχαρῖθς Ρονϊοτιος 

ὀπιποταγί. Τιὰ Ρᾶμ]0 ρΡοβί Ἰοφιυίιαν γ) τῷ χρόνῳ 

παραδραμεῖν ἕξηχοστ ἅ. 

Ῥὰρ. δῦ. ". ὃ. Τὴ ΒΑ5)]Π1οη5ὶ 6411. ονὰϊ ἑκάστην 
τριαχοστὴν μοῖραν : ΔΡοΓαΐ ἀιιίοπι ἃ Νῖ5. ᾿ορίο νὸχ 
τριαχοστήν. Τδυιδί ΕΠ Π}}1 ΠΠΙΟ ΡΓοΙα ΠΟ. πιομἄοβα οϑὲ, 
ἐπὶ ιιΐϑτις εἰϊαίηειις εἰθοθίου τιν 5ον θη {μεῖς 56 εἰϊ- 
οἴϑανι. ΟΟΥ̓ΜΑΥ 5. ἀρτ 5. ἐστὶ ΖιαΣ δἰπριίας ἰτῖ- 
ϑοσίπας ραγί 65 εἰἰνταϊ αϊαίηετι5. 

Τρ14. ο. 5. Ετσὶϊ θεϊαμι. Τπ θυ ρΡῸ5 νουϊοναῖ, γα- 
οἷοι οἰΐαηι οηνπΐα ἀπίπιο ῥγοιπίο : «ἰδηίψιιο αὐ 
ψιρσίππι, ἱπϑοπῖο βοἰοτγιὶ. Αι προετιχὸς δὲ, 4] 
[Ὰ.1}6 προΐεται » αὶ ἀρια Αἰἰβίοίθ!οπι, μήτε ἜΣ 
χτιχὸν, προετιχὸν δὲ, πδὸ κε Ὁ ρηὰ ΠΥΣ Ρεγιὶ- 
παι, σοι αὐ ρῥγοϊινια θην Γαοὶ!ῖ5 ἀὸ ραάγαίιις, 
ἀ Ῥιδῖς. οαρ. ὥ. Οὐονμάγ τι5. ἃ}} ἀπμοίου δ τποῦϊο ΠῚ 
ἀΠουγαν τ, οἱ υοϊιε αν ἀεὶ ἀατιάτεηι, οἱ τα σιίι 

ΝΟΤῚ ΒΕΟΝΤΟΝΙΒ δύσει 

Ῥ͵ΓΟηείτ5 ἀεὶ αοηεἰτδηιαμεηι. Ἐλιβίαι μτιῖ5. οὐηίτα [Π- 
δ ρ το ι, 41 51 ΠῸῚ προΐεσθαι γο] πο 11, 564 προ- 
εστάναι 61}1}. 411 51}}} ἀΡΙΟΙΘ. Πδῖ|5 511, Ῥγαεϊάα- 
ἴδηι {ποψιιθ {πετιγιίτη οἵ φιιαειποειάπι. δε προ- 
ετιχὸν 4ταο πη ἀρρΟΠ Αγ} ἐπ 101 μοίρα. Οἰάν Π5.» 
Οἰπη Δἱϊ, εὐμετάδοτος γὰρ ὃ χριανός. ΡοιτῸ ἰνᾶης 58- 
ΠΟΙ ΠΟΥ τι γΑΠ Γαΐ ο πὶ 1Ἰ56 16 πῈ ΓΑΓΠΟΠΙθ115. Ορριι-- 
δηαιὶ 5. ΑἸιθαβιηι5. Π}). ἢ (6 ἀοοίεϊπα ΟΡ γιβιιαμα 
ὁ}. 21, σιῖπὶ 11 πη! ΘΠ ΠΔ 1005 1105, 4] ἀππὶ 510}- 
Ἰᾶγιμη ῬΟΒ ΠΟ ΠΟΠῚ 7), ΟΠ 4Π]54116 ΠΑ ΝΟΙΓΠ", ΘΟη5ο- 
οἴδη!ι, οἱ ᾿η46 ΘΟῃ ΔΉ Γαι γο] ΔΟΙ ΟΠ 5 ΠΟΘΙ ΓᾺ5. γ6] 
ΔΟΙΓ Πα π ον θηΐα ρυ ἴσο Γ6, Ὠ]ΠῚ15. ΟΥΡᾶΡΟ, ἃ0 γοη- 
ἄγ μοπη Π}0}115 ΠῚ ΘΓ ΕΓ 5. ΠῚ 156 ΓΆ]}}}6Π| 56 ΡΥ Π Π16Π|. 
απι φιιίξψιιο {ἰἰνοτ᾽, Ἰπψαϊ., οτέηι «εἰ ὁ ιισηιοεῖξ 
πιαι]ιθηι αἰ ἰοιίτη, ἰπσγθδϑιι5 {ον ϊ, αὶ ρϑοιηΐαπε, 
μὶ φοῦνιις ἵπιθ εαθαΐ ατιὶ ἤ]αγιὶς αἰ 7 ποις, 
οὶ μοιίιι5. οπιτείτιτη 5θγιιπι,, σιῖντις ἐἰ 1, ἡεὶ 
ΡΥίηιὶ οΥΤαρθγιῖ, αϑἷ δοοίτατιίηι ρΥῸΡρ ΘΥ σἰμιῖ- 

{ἱιαϊτεθηι, ὐδὶ μοηειίσεηι αὐ ἰρ5ο5 μοηιῖπος ἢο- 
πογαπάος ἱιπροσμογεπί οοανιία, ὙΊ46 οἰϊᾶπῃ 
Φοαη. Ῥίοαιη ἴῃ Απινοϊορίατα "}. 6, ἐὰρ. 15, εἱ 
405: Θοα! ρόγαπι,, ἴῃ ΝΟΙΙ5 ἃ ΜΗ ΝΠ), 4] ὁχ 
ΑΡοη Ἐλνὰ σϑίου: ἃ] 1ὰ5. ̓πηά σ]Π65 ἢ χΊ556 ΓῺ Ρορ- 
515, Δ]1ὰ5 [Π405,, ἅ]1ὰ5 ἘΡΒαα: Βαυ]ναιῖοοθ. διιοίο 65. 
Αγάθνου οἴϊαπη Ομ Π 65 ΤΠ ον ρ[Ογιι πη ΟἸνα! ἀθουιπιαιιο 
Ἰπια σΊ Π65. ΘΥ̓ΘΡ Ϊ556.. ΟΠΙ ΠΟΘΙ ἃ ΓΘ. ]51105 ΘΟΠΉΠΌΙ - 
ἰᾶ556 1841 ΠΕΣ τ ἄς Απρο]]5, Π}0. 4, οἂρ. 30, 
ἀὐνουβι5 ΑΒΙΡΟ]Οσ05. 

Ῥδα. 57. ἃ: 6. Ὁ ορία {ππριαη.} Εὐθηνήσει ἀϊχίε, 
ΠΟῚ εὐθυνει: τὶ Ιδρῖβϑα ν᾽ οι: ᾿ΠΊΘΡΡΡῸ5 ΒΟΡΙΠΟΠ5, 

χιαπάίο τεοίθ φμίάοπι {αοίισιις υἱάοίιι αονῖ-- 
ὁοΐα: αἴαιιθ εὐθύνειν φιιίέάοι, εἰ αἱΐ ΘΟρ ΟοΙ ς 
ΘΟΠΟ]ἸΙαβίοβ., αἀἰοίτιι" ἐπὶ τῶν ὀρθουμένων λοξῶν. 
οπην δα ἡ 5τιτυὶ ἰοτ πο56. τδοῖα Ζίιιι, αἱ εὐθη- 

γεῖν ἐπὶ τῶν εὐτυχούντων, οἰεπὶ ὑΓΌΣΡΟΓὶΣ διιο065- 

δἰ δι τεξίπγειιτι, στην Θασιι δ γατιῖ ΓΘν, τ ορίατπι, 

αἱ ΠΟ π}}}. 4 ἀἸοῖ ιν ὀρχήστρα εὐθηνουμένη θεάμασιν 
ἀχολάστοις. Ἐ᾿ πιδία! Πτι5., φε διι5. οὐρα Πρμοιειε 
Ροϑεῖτιε δἰΐαάπι πιο η ορογ απ αὐισιάαγο. Οοτ- 
ΠΑΡ 5., ὕπηιο ζογεϊ αἴθ αὐ αϑὶς ἀρτϊοοία. 
Ῥουτὸ δαιπάοπι ἀβιγο σου ΠῚ γ ἈΠ Δ ΟΠὶ ἴμάποογα 
[τὶ πϑοοϑϑιϊαΐοιη, οἱ ἃ Ρἰοίαϊο 0 {46 ΠΟΙΏΪπο5 ἅγὸ- 
σαντο, Ρ] αν θῖι5 οδιοπα!ε Ἰη Οοτμπεθπίανο ἴῃ ἰἴβαϊτα 
ἕαρ. 1ξ: πᾶς δὲ ὃ τὰ τῆς γενέσεως πράγματα ἅπο- 

δεχόμενος, χαὶ ἀνάγχην χαὶ εἴμαρμένην » χαὶ 105 

πρωμένην πρεσβεύων. 

Τυ14. ἃ. 1. ῥγο Ρογίζοτιθ. 7 Κατὰ μέρος τπὰγι}ῖ 
ἄοοιϊ55. Μοηιαοα 5 γΘΡΕῚ μὸν ράγίος, ραιϊϊαιῖπι. 
ΟὐΥ πανία. βου ρ511 Ραγιϊοιι αν)". Τιιβια λτι5.. 
Ῥαιείαιίηι δοπιροπῖς ἱθηιρογίθηι. ῬοννῸ αυώ (ὁ 
5015. Θ᾽ ἈΠῚΡὮ]50115. Ιου σα} Πη 6 ΠῚ Ρᾶρίμα Βακι- 
Ἰΐα5, 6Χχ ϑίναθοπο ἀοϑιπηδῖδεθ νἸἀθ α!), ΟἸ}115 Ἰηΐου - 
ῬΓ65 ΗΪ5 1ἰβάθμι γ ΟΣ δ 115. ὉΠ Πα}. ῬΙΠΠΙαεΙ οἴἴαπι ἢ}. 9 
οαρ. 1, αἴχῖς, φιεῖδτις ἐπ ἰοοἷς Πιάϊα τιπιῦταν ποθὴ 
δἰπέ, τορι οπίτίονιθιη Π0Π δονιδρίοὶ . δὲ δα ἴοοα 

Δρβείατὶ ἵξοϊα, πὸ ἰιογας ἰδὲ ἰϊπιιηιογαγὶ. 1)6 
ΑσΑΡΙθα5. δια πὶ ΔΙ ΝΙβοῖ 5 40 5. } οἷ, Θουιμα- 
πα οὶ 15, 4υ ἃ] ἀΞ ΤΌΠΟΙ ὰΣ ῬΟΥ 15 Εἰ βδινν 
οχ 2 Τιιοδηὶ [τὸ : 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΑΒ 

Ἰσποίαπι γο] 5 Αὐτὰ θ65 Ὑ ΘΠ 15.115 1η Οὐ] πι, 
{{ πλ]ογὰ5. πα ἰχα 1 πο πλΟΓιαπ ΠΟῚ ᾿γῸ 51 5 Τὰ 5. 

"οἰπιτιξ πηι οἰ στ βδατθ,, ᾿πφαὶ! ΟἸάν 15 ΠΟδίον » 
«ταδος οἴίνα ἱγορίοτε σαν ὶ θη 556, δὶ ρει-- 
Μΐμο σογ ρονιπὶ πηι τι πὶ πιογϊ ἴδ Ὁ ΈΓ5ιι5 5 Θρίθη- 
{τ οτιθην 5 ἄθο 65. αὐ ἀδχίταηι πεεπαϊ ραγίθηι. 
γιιγι{{{ετπ ΔΤ 5115. ατιδένιιπὶ (αὶ εἰτιϊδίσαμι ραΓίο πὶ 
Ργο]ιοϊιτιξιιτ. 

Ῥὰρ. ὅ8, ο. 11. φιιαίιιον" ἀπιτιῖ. Ἵ ΝΟ 4 πἰ Ἰηίον- 
ῬΓο5.., θα οί ἰ55ἰηιτίηι {θη ρΟΥΙεΤι ΘΟ ΠΟΙ Τϑιιηι.,) τῶν 
ὡρῶν συνδρομήν. Ἐὐιιδία! 1115 γον ἃ] γ θυ τ 5, μὲ 
αἀἰὶσονείμς πογάγιεμι μοςοῖς οοἰρὶ μον δοία οολι- 
οἰ σῖο. Τιὰ αἰχὶι ΠονΡα 5. ἰπ Αὐἱο : Ομ μι ρὸ 
έΐομυ διιῦ τουτὶ ἱεπιροτὶς πολάπι : εἰ οἷο 19 
110. 1. : Ομὲ πιάτα εἰ [ΟΡ Τα 5. ϑαΓ ἰδῴιι6 τυιετιεά τη 
(οπιρόγαὶ μογὶς. (λοα δυίοιη αἷξ Ποθνασο5 φυοηἀ ὃ πὶ 
ἰϊὰ πθίϊεὶ 501 1105 ΔΠΠΊΙΠῚ, 1 {πη ΟἿ. ΠῚ 5111} ΟἸΠ 511 Π) 
Ῥοιορ55οῖ, ΠῚ Οἰθοι εχ θϑδοῖ, ἰμ]τοὰϊ Πα ΠᾶΓῸ5 
ΔΠΠΟΥιιπῚ ἔιη556. ΔΠΠΟΒ Οἱ ΠΙΘΠ565., ἃ ΡΙΟΙΪΠΕ6 οἴη 
ἀιυιοάφοίπι Ππππαιίοηθ5. οἰαρθα 6οδθηΐ, ἄϊο5. ἰδης τη 
ΟΟΟΠΙ͂Ν μονδοῖοϑ ; οἰιπη{ιι6 5018 }15 ΔΠΠ115 51} 416- 
σαπι ΟΟΟΠΧΥ οὐ ηιιαἀναπιο, ΠοοΟ556 ἔι1556 πηρη- 
5611 ἰῃ θυ οα αγδηὶ ἁἀάἄθγο,, αὐ ᾿ πᾶ 165 1}}] ΔΠῺ] 501- 
ΥἼΡιι5 Φαιατθηταν, ΔΙΌ] 5 ΘΙΡΌΠΠ5 ||). ὅ., οαρ. 1, 
Ὠς τορι ϊοα Ἠδθυογιιπι ἐν τῖ, 605. ἸΠ ΘΓΡΟΒ 556 
(ἴ65. 1105. ἀπά οοῖπι οἵη «ιδάνδηϊθ., δθοιπο οἱ 
4πάᾶγῖο 4 Ο4ι16 ἃΠΠ0 ροδὲ τπποηβοιη (πιο ἀφοίπηιπι 41] 
αἰοίταν Α(αν, ἀἰθοϊ πηι. Το ρ ἔμπα πη 9. {6 πὴ νορα θα ΐ 
γοαάαι, ἀἰδυατη ν᾽ρίπεϊ ἀπογυα οἵ νἸρὶ 1 {υ1ΠΠῈ, 
φἱοῖὶ τις αἰζογτιαιὶς παὐϊία ταϊίοπε αιακνατιῖς. 
Βοάα νοιὸ ἴῃ 11}. 1)6 Τοπηρουιιπ τϑίϊοπο., οὰρ. ἀδ, 
Πορυθοθ. αἷτ,, {πὶ 50105 [πᾶ 65. [ἢ ἰθρο πογογαηΐ 
οἱ οὐδοῦ γα ῃΐ ΠΠ6η565., [π͵χίὰ Παἰπ ρα] οπὶ [ππὸ οἰν- 
8πὶ ΕΠ ΙΘΟΠἢ5. ΠΟΙ υ ΘΟ ΠΙΒΩ 116. εἰ ]6ἰ115. ΘΟΠΊΠ, 1} ΠῚ 111 
ἈΠΙΙΟΡῚΙΠ ΤΠ] ΘΏ565 «ΠΟ 6Π05 ἜΧΡΙ οτ11556, οἱ τον ο γο] 
ξοσαπᾶο,, α}] ἀοοοθαϊ, ἀππὸ (δε ελ πὶ ἀθοΙ πηι ἴῃ 
ἔπ ἀπηὶ πηθηδοπι {ΓἸ σ᾽ ηῖα αἸΘυ τη ἈΡΡΟΒ.1556. 6Π1- 
Βο]διασην. ΝΟ Ἰσίτυν, αὐ γα} Θ᾽ ΘΌΠΙ115.7) Βοουη(10 
οἵ φιυδγίο 0 {116 ΔΠΠῸ ἸΠΘΠ515 ὙΊΒΊ ΠΕ} «ΠΟΡῚΠῚ ἃ 
Ὑ]ριμει τρί ατη αἰόγιιηι : 5041. υἱ ἀοοοῖ Βοάα, (οἰ ἰ- 
διιτετιτ ροσῖ {Γ 5 ἀπηνος εἰς τπάφοίηι, οἱ ἤιει ἰὸς 
ἐγίρσίηαία ἰγθ5., τὐπεϊα ἰογ ἰο ἀππὸ {{ ἐπε οἰισηιις 
561 ἱπίογοαίαίἴο πιθηϑῖ5. τιηῖπ5 ἐγί σία αἰἰθΓιπὶ ; 
{τ 5 ὍΘΓῸ ἡ εἰ σι ροτσίμ! εἰϊθς.. αεἰ οί {Γίτε)ι ατι- 
πογιηι 56 τϑηεἐππὶ {τὶν 5. εἰἰούτις., {πὶ γι σίτία 
501: : ἥτις 50ὼ δὶ «μοῦιι5 ἀππὶς αὐγέσονὶς αὶ 
μαϑθηῖ 232. αἷδ5, Πεπὶ εἷος 8. Ῥγορίογθα ροσὶ 
σορεϊππιμν ατιπιίηι ποτὰ ἐογ ἴο. σοὶ ςοοιεπείο ἀππὸ 
1 ἱποτοαίαιῖο. ἴ)6 Οτθοῖ5 ἀπ 4 1}15. ἀπ Ἰδη τ5 80-- 

{ππ||5. 1 ΡΟ] Υ  ιἶδι. ορ. ὅ. στιροὶ, ἰηψυιῖ, οἰπ σιἐϊς 
αππῖς τιπἰθεῖμι εἰΐος δἱ χιιαείγαπίθηι εἰοιταἰιοαμι, 
δοδητι6 οοἰίος. πιιιίεἰρίϊοαϊος ἵπ. ἀπιπιίτι τιογπι 
τοσεγναϊατι, μὐ σοπίτασίτ5 για ϑ τ αΓ (5. γεῖι-- 

πιογῖις ἐπι Ἰπόη5ε 5 {Π 85 ΡΤ [ΓΙ δ1105 εἰϊος σοϊπάοτο- 
{17 4 ἄπο ποῖὺ τοϑεϊἰ εἰγϊοιεναπι αἀἰΐος 
ψιαάνιπσοπίος Χ 177, σιιος ἐμιδολίμους , νε] 
ὑπερδάλλοντας ποηιϊπιανατι. ΝΙ δον] ἱτι5. οι ϊαπῃ 11}. 
1 ϑαίυνπα!. οἂρ. 10 : [πίογοαίαγος οἰαίμία τα- 
{ἰοπὸ Θοπιπιθηϊ σιιΐ, ἰξα τι οοίανο ψοήτι6 αγπιο 
ποπαρίπία εἰϊο5., δα χαϊδιι5 {765 Πι611565 {ΓΤ σΟΙι{πὶ 

ΙΝ ἨΕΧΑΕΜΕΒΟΝ. δὲ « 

εἰϊονιιι οοτπ ροσμογῖ. ἐιεγοαϊαγοτι. 14 στιεὶ 
ἡδοθγιιπῖ, φιοτιίαηι ὁταἰ ΟροΡοϑτίπι αἰ εἰἰοῖ ε 
Οπιτενιις ἀτιῖὶς Δ] εἷος δὲ φιιαάτατιίοηι ἱπίογοα- 
ἰαγο. 7Πιαφιια πιαἰμογιιτῖ ἤιπο τιπιηιθγιεπι ΟΟἰϊες 
περι ρἐΐοαγο, εἰ πιοτια σῖτα αἰἶο5., τι τιαδοιιτεία7", 
δὲ φιιαείγατι5 Οἰιτη, αἴθθτι5 τιτιεἰθοῖμι οοἰϊες οοηι}ο- 
σιαίιι1), ἰΠ5ΟΓΌΡΟ ἴῃ 561 ΠΊΘΙ565 εἰϊδι τι ιιθτιο5. 
Ἰίοιη Πονοάοίι5 Π}. ἃ : ἽἭλληνες διὰ τρίτου ἔτεος 
ἐμθόλιμον ἐπεμδάλλουσι τῶν ὡρέων ἕνεχα. στνιοὶ 
ἐγ ΐο φιιοηιιὸ αππὸ ἐπ οτοαζατοηι τη θη 56 Πὶ {τι70-- 
ἀμοιιπαι ἐεπιρογιιπι σταίΐία. [ΘΌΙΖιι6. 5θοι Πάτιπὶ 
«ποϑάδπι ατάοοβ ἀρια ΕΡΙρΒαπίαμ, Πώνοδὶ ΠΧΧ, 
Ἰισοῖ ἰουῖϊο 4ιιοιθ ἀηπὸ [ἰλ ἱπιθρ δ] 10 πῃ ἰτ15 
ΠΙΘΠ515. {υἸρ πιὰ ἀἸούαπι., εἰ βοχίο Π6Π| ἃΠὴ0. Α]16- 
ΨἾ115. ΤΠΘΠ515 ἰΠΊ σΊ Πα. Ἰΐοι (ἸΘυ πὴ... ἰὴ Οοίανο 
ἀΠΠῸ. ἰῃίου]θοῖο (θυ ϊο ἴθ} πιθπ56. ΘΟΠΟΙ ΠΑ, χαὶ 
οὕτως χατὰ περίοδον ὀχταετηρίδος ἐννενήχοντα 
ἡμέραι, οἵτινές εἰσι πληρέστατοι ἐμόόλιμοι μῆνες 
τρεῖς , οἵ γίνονται κατὰ τρία ἔτη μὴν εἷς», καὶ κατὰ 

δύο ὕστερα ἔτη μὴν εἷς. 446 ἴα μὲ Οοἰοππῖϊ 
εἰσοιίίπι ἱνοτοαϊατείιτ' ἴθ5 πιοπιασίπία,, σαὶ 
διε ρἰθη δοιηιῖ Τ61ι565 ἱπίογοαίαγε5 ἰγῸ5., οἱ 

Με τὰ ρτιπιϊς ἰγὶθιι5 αττιὶ5 ΤΙ ΘΤΙδῖ 5 {{7Π|1|5,. Θὲ 
ἐπ μοθιι5 ροΞρίεγίοτίδιις ἀττιὶδ Τὴ Θτι5ῖ5 {{πππ|5. 
Τιάχιιο ἴῃ αι θιὴ διιιμηᾶιη. ΤΟΙ ροϑὶ οοΐο ΔΠΠῸ5 
ΠυῃασἸηΐα 4 Ἰοε απ ἰπ΄ {Ὁ 1} 0115 ΤΏ ΘΠ51}0 115 ἸΠΠΟΓΌΔΪΔΓ1Ο. 
Ῥοπβίνοηιο οὔβουγὰ Βαβι πη ἀἸχΊ556. (τιροογι ἃἢ-- 
{ἰ4 1551 ΠΠ|05 ἸΠΘΠ565. ΠΑΡ τἾ556. [πΠΠ 8 165,5 δ ΠΠῸΠῚ 1Π-- 
ἸοΡΟΆ]α556. : ΡΙΌρΡίολθα. αιιο τοοθηίονο5. ἀγῶρι αἱ 
ΑἸΒΘΠΙΘΠ505 ἅΠπὶ ἰογιηαπι (. (δ ϑαγ 5 δ Ποῖ πηι! ὰ- 
ΓΙΠΣ, οἱ ψα]Ἰἀητιπὶ διηΡ  οχὶ δυπὶ : μαι Γ4π6. [ηἰ- 
{{π}} 51}11ΠῚ ΠΟῚ 50] 5.114|6,. 566. ἁιι!υτη Πα }0 οἱ Α1ο- 
χαμαὶ  δαϊη, ἃ τηθη56 ΟΟΙΟ ΒΕ τ τὶ ὁχ ἀθογοῖο ΠΟ τ ἢ 
(ΟΠ Πρ ταν {πο ρΓῸ ἩΥΡοᾶΠΟ διιπημηο ρΟΒΕΠοο {1ι-- 
ἀπούιμι δἀτάοναπι ἀρι ψοβορμιηη 1). 14. Απιὶ- 
411. οαρ. 10. 

Ρασ, 59. Ρ. 9. ρεγιδηιθ σοπίμοπίτ. 1 Ἰλυιδία - 
{15 δοάθμῃ τηοὶο νοῦς, οἰγηἑ6τ ἱπιι τ γι τετ,. 
ΔΙοπίδοιἼ5 τπᾶν] . φιαίθηι οοτιίτεοηιπ1᾽.,. ἰοο 
"οί ἐἰιδάδεηι πιαρτμμεαἰϊτιϊδ., οἵ ἰὼ ΟΟΥΠΑΥ 5... 
Βειιαππὶ «ηιαίεπι υἱάσι. [τάχυο Ἰοσιπὶ ἰἶο ΠῸπ 
νά οι. ΠΠ1π4 ὙΠ ἀμαμι 1. δποῖα. ρορι!αυῖίοῦ 
ἀϊοίιμη, Δῖεο ἰαπι ἀνογσιι5 ἐήτιος Τγτία 5οἱ πίη ρὶς 
αν πτὺὸ. 

Ῥαρ. ΟἹ. ». 1. Ειιίρογιιη, το αι ς5. Ἴ Τηῖον- 
ΡΓῸ5. 1ἰἃ πο ΘΧργοσδοιαϊ.. αὐ ΕΓ ρΟΓαι ΠῚ αὐ δίτιπη 
Οαπὶ Οὐδ] ὠϑῖπι πηϊδοονοῖ, δἰ ἐὐϑίιις εἰΐαάπι σαι σὶ- 
τόσο πιατὶς τεοίρΓοεῖ, ραρίιηι ἐπ, Ἐπιρὶρὶς, μανιΐηι 
ἐπ Οοόάπο,, ἡμο5 οΥεϊπαίθ σοπϑθαιιῖ; αιδιϊηχὶὶ 
605 Γιατ 5. πος Ρὰοῖο, : δἰ σίρογιιηι “μος 
πιθαῖιι5 ταμίεια ᾿οο ἐπ αἰϊοαι,υεἰ οἰΐαπι τεοϊρΓοσαιῖο 
δγγίϊεπι, {τ υἱοῖπα παϑεπίιν εέάπο; οἱ Οονπα- 
ΓΠΠ5 : ΚΕ εσίροτγιίι τ γιιαιι5, εἰ πιατὶς οἴγοα Θεθα- 
πηι ἀρροἰἑαίμι γοοἰργοσαίίο ; ἀἰδιϊηχιῖ οἱ ϑινα 0 
"0. 1, ρὰρ. ὅ8 [55 64. Οαβϑιβοη.1: περὶ μὲν οὖν 
τῶν πλημμυρίδων χαὶ τῶν ἀμπώτεων εἰρήχασιν ἵκα-- 
νῶ)ς Ποσειδώνιός τε χαὶ Ἀθηνόδωρος" περὶ δὲ τῆς τῶν 
πορθμιῶὴν παλιῤῥοίας εἰπεῖν ἀπόχρη, ὅτι οὐδὲ εἷς τρό- 
πος τοῦ ῥωόδεις εἶναι τοὺς πορθμοὺς, δὅγεχατ᾽ εἶδος ’ 
οὗ γὰρ ἂν ὃ μὲν Σιχελιχὸς δὶς ἑκάστης ἡμέρας μετέδα-- 



Ὁδὃ 

λεν, ὃ δὲ Χαλκιδικὸς ἑπτάχις. (δίογιεην εἶδ ἡπατὶς 
«σϊμαϊίοτιο κε [ΠἸοΐτενι., σι α Ῥοσίαοηῖο σιιπὶ οἱ 
«Ζιλοποκοτο εἰϊοί ας [}6 Π"οιοτιίηι ἀπείθηα ἤματι ας 
τοἤιαιι, στίμι ἱρεὶ φοψι πιαρσὶς ρ]γ5ίσαπι οατι- 
δαιπ παϑϑαιῖ, ἤος εἰϊεῖς5 φεγοῖοι, 71 071 {{111{1}}. 
δ556 ἵπ ππϊνογσιίην τη οὐἰτεηι ϑίτι5 [θεὶς οπηιτίψιι 5: 
αἰϊοητιὶ ποτὶ δου πεηι δὶς χιοιίάϊθ τιτεατοί τι". 
(ἐπαϊοίαϊοιιην φορίϊος. Δι ᾿γὸ », ραν 78 : 
ἑπτάχις μεταδάλλειν φασὶ καθ᾽ ἡμέραν ἑκάστην χαὶ 
νύχτα : Ξορί1ε5 ιανὶς ἰδ αὐ ποῦ! πιεαγὶ. Το πὰ- 
ΡΠ τις. ΔΙ οΙα Π|0. Ὡ, ἂρ. Τ : Επιγίριιι υθοαπὶ 
ταρίάπηι ἡναν οἱ αἰίογηο οἰ δῖι φορίϊος εἴα ἀὸ 
δορίϊος ποοίο {Ππι|οιἰϑιι5 ἱπνίοομι ϑογϑῖς. Τανῖιδ 
ἰάθη, ΠΡ. 8, ΠῸῚ 5ορί 65 416, δουϊ [ἀπηὰ ἴον! 
ἀοπιρο ίθιις ἘΠΕ ΓΟΟΙ ΡΟ λν 6 ΒΟ. 111, 50(1 ΤΟ ΠΠ ΘΓ ἴῃ 
πιοά τη γοπτὶ παης πὸ ππιης ΠΠπ᾿Ὸ γϑυϑ0 1Π81]- Ἰ 
πἶτ5. ἀοηϊαιο, {0.2 ΠΙσίου. παΐαγα!. , οἂρ. Ὁ, 
01 Ἐλαγ τη ΑἸ ΧῚ 56 Ρί65 ἀἴς ἂο ποοίο ἐδ το δ 
αι : σεις ἰάδπι ἰγίάϊιο ἐπ πιθηδθ σοπείϑιϊ!, 
δοριίπια. . οοίανα,, ποπαήτι ἐμπια. 1ιὰ ναγῖὰ 4ς 
ΦΟ5 0015 Πλα ΛΝ. ΠΑΡΆ ΠΤ. 4ΠΟΤ ΠῚ ἃιι55ᾶ5 αἰ οὐ βὰΝ 

Ρτοίον τ τάομι Ρ] Τηἴι5. τοῖο 1110 Θά ρὴτ6 ΠῚ Ὡ, 
114. ο. 12. ὑμᾶς τῆς ἑαυτῶν. [ἢ ΒΑ51Π6η51 οἄϊ- 

τόπο δου ρια πὶ ἴα! ἡμᾶς, αἱ ἸΠΤΟΡΡτο5 ϑμᾷς ΙΘρῚ. 
Τλ τιν ϑιι5. [5 }ΠΠ6Π515 Πάρι λόγῳ μετρῆτε, οἱ ἄναλο- 
γίσασθε, ἄτι ν ιῸ ἈΘΘῚΙ ρνω!ολιηι ἡμᾶς, οἱ μετρῆ- 

ται, οἱ ἀναλογίζεσθαι. ΡΜ ἘΠ γνάθοις ἡμᾶς 
τῆς ἑαυτῶν, οἱ μετρῆτε, οἱ παρ᾽ ἑαυτοῖς ἀναλοῚ γίσησθε. 

Τλαβίαιππ5... Θμαηιοῦγθηι ορονγῖθὶ ἀσοιιδαγ δι 4η} 
ιιοιπῆ τι ρολτι5 ἐπι θοὐ ̓ Πατόπι, τεῦ ποσὶ τα αρη-- 
οοπίίαηι ογεαϊιταγια, ὐοΥὶς Πιιηϊαλῖὶ πιεινὶ 

Ρο556 ογδεαίτι. ΟΟΥΠαΥ τ5. ἀκ γουθιιπὶ ΟΧτα}} : 
Οαπάϊαάθ ἰσίειν ορογίεὶ πος πιοϑίλαπε ἱρδου ηῖ 
ἐν οοϊ ἰἰτα!οιν ἀσοιιςαγθ, πὶ τὲ πορίσα οὐ αζονι 
τα τῖηια ορί ποῖα εὐροπάαις,, δοα δὰ ρμαιιοὶς γὸ- 
ἰαιὶς αριιὰ ὉοΣ ἴρδὺς δι ρριῖο {5 ιοίπαμι.. οἷο. 

Ρα.. Θ. ἃ. 1. γαπι, πιείοπος. 1 ΟἰηἸδογαπὶ 
ἐμπίδες ΑὙΡΥΡΟΡΥ 5 οἱ Οὐγηδυιδ : Π πτα. 5 
τοι νοῦιιῖ. (αἸ]οδβανῖι πη ἐυ πὶς, γπτδοα οἰ παΥῚ.. 

ΨΙΙληΠπ15. 51 5} {π|1 τιπἐϊοτιθς. διη: 4] 
ΘΠ Οσ. ΘΌΠΟΙΘ. Δ] ΠΟ ΠῸ5. ἀρι ΡΠ Ιη πη... {1 
Πἰμἰ τι 11. ο. 18 : 504 4ιώυιιηὶ νἱΡῚ ἀθου] 45 
διιοῖου ἀϊχονιῖ, ἐμ πίδας (ὐτθσου 1} 6556 πηείίοπος. 

ΘοδοΠ αδίου ΔΥΙβιορ ἢ ]5. ἴῃ. ΝΊΡ65 : ἐμπίδες, οὺς 
ἡμεῖς χώνωπας χαλοῦμεν , οἵ δὲ εἶδος χώνωπος 

παραποτάμιον ζωὴν ἔχοντος. ᾿Ἐμπίδες, ΄ιιος πος 

οἰἶοος πυοσάηπιης : αἰϊὶ αἰοιιπι ἐμ πίδας 6556 56η1ι5 
οιεζίσιει.. ιιοα Ἴμεσία, Πιυπῖπα ς φοἵοι υἱνογὸ : οἵ ἴῃ 
Τογσἰδεναταιῃ » ξᾳπὶς χώνωψ, ἢ εἶδος ζώου παρὰ τοῖς 

ὕδασι γενόμενον δικοῖον χώνωπι, μεῖζον δὲ ᾽ ΕΗ 15 

απὶηιαϊϊς ηιιο ἡμετία ἀηπας πιακοίίτιν οἱ ηνῖϊδ 
οπἰοὶ,, 56 67" εἴτις. Τ)ΑἸ ΘΟ Πρ 115 ἴάπηοη ἀηποίαϊ 
1η {ΠΠπππὶ ῬΊΤ1 Ισομῖη, ἐμπίδας ΑΥΊΒΓΟΤΟΙ 656 τπι- 
Ἰίοηο5.. 41 Ομ βίος. ἴῃς ΨΠὰ ΤΏ 105 ἀὐϑ[α 15. ΤΟΙ ΡΟτα 
ἀϊνοχαηῖ. Τιοοιιδ 65ι ἪΡ. ὃ Πιβίουϊω δηϊ πη! "1, 
ον. 19 : αἱ δ᾽ ἐμπίδες προκῷ ἐχ τῶν ἀσχαρίδων : 
4116 πὶ ᾿ΐὰ ἱπίουριοίαϊαγ. ἀσο 55ιππιις. Τ ΠΟΘ ΟΥτ5 
(2: (πἴῖσος τπτιϊίοτιθς ἐαὶ ἀξοαγιαϊς., ᾿ς ὁ 
εἰριεϊῖς., σοη δ ατίι. 

Ρὰσ. ὑ5. " ὁ. Ειδὶ απίοηι. 1 ΠῸς δια βϑιταϊα 

ΝΟΥ ἘΚΠΟΝΤΟΝΙΒ ΠΟΤῚ 

51Π| ἴῃ ἸΟΟΙΙΠῚ ᾿5᾽ ΟἽ ΠῚ ὙΟΓΡΟΥῚ ΠῚ ΟΧχ ΓΟΟΟΘΉΠΙΟΠΟ 
ῬΗΠΙπαπηΐ, δὲ οἱ χιία ἀητιαι ταν μϑάμιη γαειιτὶς 
ταϊἐιπιἔιιτ οἱ ἱποθάπιι. Πογιιπὶ θηΐηι ρίογαηιιε 

στε ἀπιρ ἰδία παισὶ, δι διιπίὶ ρἠιόσ, οτο- 

οοαϊἰὶ, μἰρροροιίαιιὶ, τατια, οἱ οαποτῖ. [πὸ Πεῖς 
Ργωτσοβσαίίνα ποιηϊπὶς σαϊείοξ., χιιοά σιιαρίο πα- 
{σα παιαίϊ6 65: οὗ τε οἷ ΗΝ δεῖ : ἈΥΒΥΙΌΡΥ ΓΚ 
οἀπάοναι, ργιδοίριι ἰάηῖθη Ἰιὶς πα αὶ [αοιτας αα- 
ξοηιπα ΠΕ ΤΣΝ Ηος πἰπιγιπὶ γα} Πθα5.]τιι5, ῬΟΡΕΠΊα 
ΑἸοῖ φιοιπηιο ἴῃ 845 ἀδοιηῖ,, Πΐσοὶ ὁΧ 115 πα 
ἄἀπὶ ροἋο5 μαρθδηΐ. 4ιἃ ΠῚ διης ἀπ ρ Ια, 
ἀπππ1π|5 οἱ ΒΩ} 115 ἴῃ παν ἜΠΘΗΕ 1ῃ [ογ να ΠΝ 

ΑΙ γΟσῖτι5 {|ν. 5, οα 0. 1 τ: Ομΐη δίΐαπι σμηι ρἷο- 
γάφιι Ῥέιος ΣΝ ᾿ αταῤιϊαπεϊ πξιιηι., 6Ὸ 
φιοί σἰπὶ ἀπιρΠίϑια,, {ι τοῖ ἔπι αἡτεῖς 5: ἐπι 
ἱεγτὶς οἱναπί : ἄπιθι ατιπὶ ἐπὶ αἰτο ἀπιίαγίιι 

δειτεῖ, σιοτὶ απιδείατιὶ, σθ πιαίαπί. ΤἸδυδιαλλ 5 
ἃρίϊη5. ΠΙΟηΤΡΠῚ ΟΧΡΡΠΙ ποίου 5 (γειά ἐϊσοὶ 
πεείτα δ ἐς Πα δαπίιι ἀπινίσια ; ; αηιθι οἷς 
Ρτιδοίριιις δδί παίαϊιι5. Ριορίοιοα πῖον τορΈ] τα 

ΠῚ ΠΟΙ ἃ Π 111". 

114. ες ὅ. φιείϑτις ποηιοποία!ιὶς. 1 Ἀοῖο δάπιο- 
ποὶ ἀθοι 551 Π}}}5 ΔΙΌὨ Δ ΟΥΠΠτ5. ΠῊΉ]Π1Ὸ ἀρ 1115. ΨΥ 1556 
ΑΓΡΎΡΟΡΥ πὶ 1Πς ῬΥΙΟΥ 115 ΘΠ] ΟΏΙΒΡιι5.. τι ΠΟΠ}}5 
ΠΟ. 86εἰ ΠΙΆ ΠῚ 11) 1 ΠῚ 116 5Π1, δίοπ θα τ ον 
Ρανίι, σι δι οπιλῖα ἤεῖὸ Ρίδοίτιπι δέπεγά : 

ΠΔ1 ββανμιεις (6 50}15 ΟΥΪΡαν 5 ἸΟΖυ ἡ ουπὶ αἷΐ, 
ἅπερ ἐστὶ πάντα σχεδὸν, ΠῸΠ δπίοιη ἦα ζωοτόχοις, 
ὙἸν ραν 5, Θ᾽ ΟΥ̓ΤρανῚ5. 51 Π|}}, ὃἱ νἀ οηιι: οἰραίῃς 
ΟαΓΘ Ιδίᾳ “ΓΠΙάπηὶ γ γΡρα, φιῶνιις ποπιοποϊαιζιισὶς. 
Τδιισα 5. {ποι το Πὰς ὀΧταΠ:, δὲνο ονίψεα 
πιοπεϊανογὶς., ἡιιαῖϊα σεπὶ οπιτῖα ρθπι6 σοηοΤ 
Ῥίδοίπει ; οἱ Ονπαγιαβ : Δίοσι ονίραγα., “τι [Ότπι 6 
διιπὶ οἠϊπῖα Ρ δοῖεν 8 σεοποτ.. 

114. ς- 4. ὅσα φωλιδατά ἢ Τιποηαηάιη οχ 
ἄυο)ιι5 ἈΘΡΙΝ φολιδωτά. (ον ΠαΓΙι5., 5γμαπιοσα εἴ 
δοτγίϊοοσα,, νου λεπιδωτὰ οἱ φολιδωτά, ᾿φιοά 
[ματίηιιδ 5ουπηο, ΠΤ 5Υ ΠΟ γἹΠῸΠῚ 5405] ΠῸΠ 
Μά οαῦ : φαοά δα πη οδὲ ἴηι ΟΡ. ]}}ι5 φολὶς, 14 ἴῃ 
ἀ]ΌΔΙΠ Π]ιι5 ὁδὶ λεπὶς, Τιατπο σηιίαιπα ἴῃ αἵτίδαο. 
δὶς ἴῃ Ερικίοία 8. Ἰσηδῖ δα Ἀπεϊοοιομο5.. Ρ. 100, 
Ἰεσοπά μι, αὶ ΠΌΡΟΣ οπιθηιίαν ἴπι5 τοὺς ὄφεις τοὺς 
συ δΟΙ ΕΘῸ τὰ φολιδωτὰ δραχόντια, τὰς ἀσπίδας, 
δΟΥΡ σιδς 5167 φρο υθὰ ΤΈρΘηΐε5, ἀγαςσοτιος δηπα- 

τποϑος, αςρίεἑδις, ΠΟῊ φιλόδορα, αγαοιιποιεῖος Ρεϊίζτοπ 
απιϊοίτι Βαιιθηος : φωλιδωτός νοὸ πἰἀπἰαῖον, νοὶ 
401 πἰάππι 5ἔνατ, δὰ 4] Ἰατιῖαι, παρὰ τὸ φωλεῖν, 
{4} 651 1ἢ Ππσινῖ5 Ἰαΐονο, Οὐγεοοβα ἀκ} Ἰπιου ρος, 
ἀαοηίαπι οἵ Ρ] εἶ, ψι ἀπὶυναὶ ρμαγίππε, ρμἱίος 
πανοπῖ; ι ονα, ροππα5, ἀπεὶ κητιαηι ας ατεῖ ΘΟΥ- 

{ἴσοισι. αἰ ἰδϑίατα,, μὰ ἐδοίἰϊη 5, αὐ σπεζύτα 

Ριγάπι., τι 5ΈΤΡΟΠίος. 
Τα. ἃ. σγεσαίία, Ξοἰϊνασι.] Απῖρα Ἰοσορατατ, 

εγοοαίϊα, ἘΣΣΙ πὶ οϑίο : ἀἰη αὶ πο ἢ αἰχὶϊ ΕΝ 
᾿ϊι5. σροσα Πα 6556. ΒΟ] Παρὰ, πθο ἴῃ ΘΧΘΠΊΡ ΠῚ 
ΞΟΠ τα τυτῆ οδῖθ δά άτιχις; ἴπο τ]ὰ ποθο ἀϊνουσα 
Ῥ᾿δοι τι ΘΌΠΘΡα 5[α τ}, Ἐτορα α, ἀἴδρεῖδα, οοῖθ. 
᾿Ἀγελαῖα χαὶ σποραδιχὰ ΟἸζογῸ νΘΡΕ  ἐοτ στο σαῖα 
εἰ σοϊΐνασα, Ταδοῦϊαι. 5. Τ᾿ Ππϑοάουιιβ ἜΩτΕς 5Γδ- 
βαϊϊα οἵ ἘΕΈΤΑΝΣ : πὰπὶ οἵ Αὐϊβίοιο! 5 ἀρεῖ, 1 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΑΒΟ ΙΝ ΠΕΧΑΤΘΜΕΠΟΝ. 

Ἡΐ5ε. δηϊπγα]. οαρ. 1, Θχ σρορα!τι5. Φιθηι  π|ο-- 
ἄσπι οἱ δχ 50}1{8}}15 Τα θρἃπη 6556 πολιτιχὰ, οἱνῖ- 
ἰἰα., φυδοάλπι σποραδιχά. Ῥαϊ!ο ροϑὲ 5115 {Π||πητι5 
1Ππώ, μογγο,ατῖθ Πὰ5 γοοθα, Γαπ πὶ πιθ αι 5116, 
ΠΕ ἄτα γὸ5 ἀϊνοιθοθ 6556. νυἱάἀθαπίι, ρα] πη0 οἵ 
τ ἰδοῦ γάγιτη. 510 ΑἸ ὈΓΟ5ῖπι5 10. ὅ, ο. 4, Δονὶς 
Ριΐηιο μον ἱπογαοῖς ἰαχίογα ρμεπείγαίϊα τϑοῖρὶι 
5} 11 ἰ{π|7π|7 δὲ οτιΠ οἱζ ἴρ56 ρογίς ρίοριϑητιθ ροποίγα- 
ὑεἰὶ5, ἐπιίογίοτοια σαϊογεπι τ [Τἰσοναί. 

Ρας. 62. ἃ. 6. ἐδϑίὶς σοποίμεα. 1 1,αιῖηο 5ϊς 
ΘΧΡΥΙ ΘΓ Δ] αἰ πη τ15.5 ΦΌΔ Πὶ Οἴμπὴ πο Ῥ Θἴο οϑίσα- 
οοάογιπα ἀϊοθνα : (ου Παγῖτι5, ἐπίθοία θεία : δὰ 
ψορΡιιη θυβοῖ, δα ψιῖδιι5 ἰθδία ομεἰς ἰοσο 651. ῬἸ1- 
πῖι5, Π1]ν. 9 Ηϊδῖον. παίαγα!. σὰρ. 98, ἐσε[ἰς δοη- 
εἴπιδα εἰιιγὶς ἀρ ΘΙ ]αῦ ; 48. ν ΡῸ ΒΑ511ι|5 μαλα- 
χόστραχα, δοτιίθοία ΟΤΙ5[ἰς ἰθηεϊντια, οὐ 1}}ν. 11, 
οδρ. 37, ογδία {γασὶϊὶ ἱποίιιδα. ΜΟ]]ΠἸὰ ἀθηίψιιο 
Οτωοῖβ ϑιηΐ μαλάχια. ΡΙΙΠῖο ΠΠ|Δοπὶ πιο  ἐΐα, αιια 
ΠΘΩτι6 541 Π|ὰ5 Πα ΠΘΗ ΠΘη 116 [οβία5., 56 θ6]]6ὴ] 
ἘΔ ἢ 85 5.Π}}}6Π|5 τιῖ ἀοοοὶ (ἀἀ] 6 πτι5 11», ὅ 46 8}1- 
ὨΊΘΠΓ5. 

Ρασ. 65. ". 9. σὺ τοῦτο. 1 Βδρτϊ ἀτιο ΠΠΡν1 οππθη- 
ἄδπι, σὺ τοῦτον λασὼν, ΠΟΠῚρ6 Θιιπη, 411} ρᾶλη Θ 6 ΠῚ 
5Ρ0]] αν οραῦ. 

ἃ. ἀ. οἰίιρίιο ἀαπιτιαίογιιπι. 1 ΑΥ̓ΡΥΤΟΡΥ 5, 
αἰοεριοἱοπάογιπι. ΟΟνπανβ, ἔρο ἱπιϊαίοτιος 
εοπαδηϊπαίογιιηι. ΒΟΥ ρδίμηιι5, ἀἀπιταϊογιιπι ἤο- 

πιΐγιαεηι, αϊ δα α]ιε. ὃ, 11, ἀἰχὶϊ Αροβίοί τι, ὅτι 
χατεγνωσμένος ἦν, σιεία Τρ ἰιοτιῖ τ 15 ὁγαΐ, νου 
δυοίον Ὑ αἱσαῖδ. δ᾽. ἀριὰ ΟἸσογομθη ΟΥαῖ. ἴῃ 
Ῥίβοποπι, (μεῖς ἐδ τι ϑου τ, ἢ φιιῖ5 [6 «ἰαμετιαιογ ἢ 
Ἐλπιδίδε λι5. ἀσπίψιθ. αἰχιῖ, θεῖτο οἰζιρογαῖος 
φηκιῖαγί. Οτοτθγυι οἴιπν ΡΟΙΥ ΡΟ οοπιραγαὶ ἔγαιιά ι- 
ἰθηΐοβ, δἼασαιο ἔγαιιάθμη. οἰοσαηῖοῦ. ΘΧΡΙΙΠ ΘΧ 
ῬΑ51Π10 ΑΙ ΡΡΟβὶ 5 {1}. 5, οὰρ. 8. μὲ ναάοϑο ἐπ 
{διογ 6 ρείταπι παρίιι5, αὐ σίτων" οἱ, αἰφιιθ 67τι5 
πϑϑιἴοδο ἱπιροτιο οοἰοτθπι διέ, οἰ δἰ ορθοῖο 
ἐογθα οὐαμεῖτις ρἱιγίπιος ρίξοίππι δὶπ πεἶζα σιιορὶ- 
οἷυπὸ Π'αιεἶϊς αἰΐαρδος, εκιπὶ ποίαπι ποπ ρτθοα- 
ψοπῖ, δὲ βασιίηι ορίπαιι 7, οα 55  διι5 {π᾿ εἶν τ αὐ 8 
ἑποϊπαϊι. Ἀοοὶρὶ τιν" οἱ ῬΟΪΥ 115. ρΓῸ ΠΟΠ.] 6 Γᾶ ρᾶοΪ, 
4ιοκὶ 5βοῖοαὶ ΡΟΙΎριι5, 4υ!οχι τα ῬγΔο γι πὴ ἢὰ- 
ΒΟΠΠς. ἡδοῖι5. [ΠΡ 97. ΡΟ ἸΙ5θ᾽ π0 ΤΟΙ ΠοΡΘ. ΡΪδιι- 
15 ΑἸ]! να, δοῖ. Ὡ βδοθμὰ ἢ, 21 : ι'ρο ἴδίος 
πονὶ ροίγρος, φιιὶ τιϑὶ χεϊε {οἰ σον τες, ϑτιϑγιί. 
Νοπηιιηηιάπι οἱ οὐ ΠΟΠΙΪΠ 6. ἱποοηβία πε! σ0η- 
ἔονταν, αὐ ἀραιὰ Ναί πζοπιιπὶ οταὶ. 27, 0. 470: 
ἄλλοτε ἄλλος γινόμενος, χαὶ πολλὰς μεταλαμθάνων 
χρόας ὥσπερ τὰ τῶν πετρῶν οἱ πολύποδες, αἷς ἂν 
διιιλήσωσν. ἍΤ 1ΐας αἰϊος πίονος ἱπιάμθυις, 46 πονὸς 
ϑδιδιπεθ οοἴοτοθς αϑϑιιπιέτι5., τιοτὶ 5665 κὸ ροϊγρὶ 
Ῥεϊγατιπι, πα σις ἀοοος5ογῖτιί, οοἰογ 5 ΤΟ Ογιιηί. 
Αγ βϑίοίο 5 11}. 9 ΗἸσῖογ. δῃϊπη } 1} πὶ, Θὰ, 5, ἴῃ 
τπηοτγθπι σοηΐει τ οτϑάτη ΠῸΠ 50 Γ π1Ὲ Πλτι11 οὐ] ν15, 
564] δἰΐδτι δἔϑὶ αἰγαι θη, 

Ραρ. 60. ο. ὅ. {ογηηος αἴθγπος. 1 Τιοοιι5. 6δῖ 
Ῥνόνοῦ)». 29, 98 : μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο 
οἱ πατέρες σου. δῖε ἱγαπ5 ΓΟ (οΥταῖπος (ΡίοΥτιο 5, 
“τι05 ροσιθγιιτι ραίγος {ιϊ. Ῥυορίογοα Ἱπηηγΐαν 1-- 
Τ115. ΨΟΥ ὰ ἐπί Γρ ΟΕ Ἶ8.) ἐογσεΐπο 5. ἡπ|05. ρΟΚ ΘΓ 

980 

Ραΐτος ποςίγὶ, θοϑῇτι Θογιῖ ἰτιδτιΐοτ ὁ Υρ απο 

{ταάπιδ[ογίπιις. ΝΟΣ απ δογιρίαγα Ἰοοιι θη 6, τ! 
Ποαι6. δία τι5 ἢυς δοάθιι ἰοοὺ : παπι" οἱ πα} ο- 
ΤΠ τι 5 ὙΌΤΊ{Πι {πι6 5 ατιἀαοίογ δα οοαἰηιιι5, οἴ σαἰ- 
{ι|5 {απ ΓΤ θα π11) οὐ [ΟΥ̓ γι. ΑἸΙαα οδὲ ὀχοθάοιο, 

ψΟ] ἰνΡᾶΠ516 {{Π65. Δ] 1 ἰοΥ Πλ!Π05. οἱ ΠΠΠ1165. ἀρΤῸ 
ῬΟβιῖο5 {γα ΠίοΡΓο, Οἱ α] [6111|5 ΘΟΠ]Ποσὰνο, 51. Πριῖο- 
νΌη. 19), 14 : οὐ μεταχινήσεις ὅρια τῶν πλησίον σου, 
ἃ ἔστησαν οἱ πατέρες σου. δίοη. σοπιπιονονὶς {6 γ- 
τεῖπιος. υϊσαία, Δοη ἐγ [6 65. Οτιο γοιὸ 
δα τι", παρατεμνόμεθα ἦν» Ὑἱο56 Ἰοδοραταν ἴῃ 
δαπἴοπο 1λὰ5}} 6 η51 Ῥοβίου ον παραπείνομεν, ἀιοά 
Ἑπηοη Δα πη. ΟΟΥ ΠΥ, οἴ γΟΜΠ Ι ΟΠ τ ῥιΠᾺ 5 
παρατείνομεν, γε, ἀπιρίϊαπιτ5 [ΟΥ̓ Τάτ : αἴ ἴῃ 
ῬΥΙΟΡῚ [θα 5} }Π 16 ρϑὶ ΒΟ ρίατη. ΤΘρΡΟΡΣ Υ Οἰου ΓΠι15. 
παρατεμνόμεθα γῆν, 4υο( 114 ΘΧρΙὈπ5ὶ., ἐγ πὶ 56- 
δαηλ5, ΠῸΠ αἱ ἀριἃ ΑὙΘΥΓΟΡΥ πὴ μυδὲ ΤῊ] Δ ΠΠὶ 
ΤΘοΟρὨ ΠΟ 6 ογαϊ, ἐλ τατη ἰἰηιϊ [τὶ σοοίίοσ εἰϊειι- 
οτηλτι5. ΑἸΏΡΙΌΒΠΙ5. ἃ ΠΟΡ 5. βίαι, Π}}. ὅ, οἂρ. 10: 
Τἰιαλδιι5 ὑΤῸ οἰπσιίογιηι {ἰδ ιαϊτιο ἱπιοϊ {τι [ΟΥΤῈ 
ἀβηῖχιιο δαπιοπὶ ᾿οοι ΟΠ 6 πὶ (πιο ἈοΡ 1] Ν55. οοηΠν- 
πηᾶηῖ. 

1014. 4.11. Δίανι οπεπι εἰθο παῖ. Αρυ Ανρν- 
ΤΌΡΥ Ππι1} 5ΟΥ ρίθ τι ἔτ, αὖ γιαί σα αὐ τοι ει5 ἀσοο5- 
56γ1 κινήσεως, αἰϊὶ αὖ αἰϊῖς,, εἰς., φιιαπι Ὁ} σατι55ὰ Π} 
51:05 Ππρυᾶπι [η΄ α[{π|ὰ δ το η0 1 ατπὰ ῬΔΥ ΙΒ ΟΠ 5] 
ἐχ Ψ9ἀηὸ Οογπαγῖο : (μη θηΐμι εἰδδ νι αἴτεηι {6 πιριι5 
πηοίτις5 ποι ογ 1} : ἀσιάτη ἰΘΟ ΟΠ ΘΩῚ διιδί ουθ ν Γ 6’ 
Γ᾿ ΠΝ  Π Δ Τη115., {πιο βοαυίτ", τίς ὃ χινῶν ; φιεῖς 
ἐσΐ, φιεὶ πιονοὶ ὃ Ῥοβίηαδμι ἀυ οπὶ [η προ" Π ΘΡ 10 
Μ5. οἱ ἴῃ Απο]ιοὶθ. Οἰοπάἴπηι5 χυήσεως, οἵ ἀρια 
Ἐλπισ τα! ἴστη τ Δίαηι οὐπηι βοιατιεἰϊ οωρογὶζ ἐϑτηριι5 
τἴρογο, αἰϊὶ δα αἰϊο σἵἴπειε τ θοἸὰπὸ τοι πθη πη οοη- 
5.Πηῖι 5. πὰπο ᾿ΘΟΙΠΙΟΠΟΙῚ 5 ΟΠ 50 ΠΠπσαπ τι δὲ Π|ὰ 
ΑἸ ΡΌΘΙ οαρ. 10 : ϑώσιε ἐώπιθπ αἰϊψιια φΘΠΘΓΩ 
Ρίδοίπιπι, χε πιονὶ ἐπ σοτῖΐ γαοὶ αἴ ἰοσα πηιιίθη:., 
564] Πονοπεϊὶ ματτις τιϑοοδοιαίο., “τι ορρογίτιο 

αἰφιι6 ἰοσίτπι ρΥοομσγαπίο5 {6 προ 16. δυΔῚν ἀρ ἅΠν’ 
εἰ Ορρίδαπιβ 10. 1 “Ἄλιευτ. νουδιὶ 508 : 

Πολλοὶ δ᾽ ἀγρόμιενοι ξυνὴν ὁδὸν ὁρμιαίνονται., 

Εὔξεινον μετὰ Πόντον, ἵν᾽ αὐτόθι τέχνα τέχοιεν. 

“Ππμιὶ νοῦ ἐοη 5 αἰΐ οοπιηιπεπε αἴαπι πιθεϊἑίαη-- 

{τω", Τμαίπιισπι ααἱ Ῥοπίϊιπι,, τὸ δὶ {δεν ος ρανίαπι. 

Ἐὼλπ Αὐ]βίοιθ! 5 10. 8. Π βίου. δῃῖπιι}, οὰρ. τ : διὰ 
δὲ τὴν τροφὴν εἰσπλέουσιν εἰς Πόντον, καὶ διὰ τὸν 
τόχον. Ἱ ὅποι γάρ εἶσιν ἐπιτήδειοι εἰς τὸ τίχτειν, χαὶ 
τὸ πότιμον καὶ τὸ γλυχύτερον ὕδωρ ἐχτρέφει τὰ χυή- 
ματα. ΖΤιμ ᾿ἰα τ6 οἱοίτι 5. [π{7Ὲ οἴΐαπι ραγίτι5 δγαίία 

Ῥοπίπιπι στε διιτεῖ. διετ ϑπῖμι δὲ Ιοσα αὐ ραγίοπιοτη 
αρίϊοτα, οἰ ἀφια «ἰεϊοῖον αὐ μοιμογείτον γοίιιτη, 
τποϑίϊις οαἀποαί. 

1014... 3. καὶ τογτοπίθιι. Ἵ ΠΟ πλΑ} εἴ πητ15.. 41 
4πο( ἱπιοΓρ 5, τειὶ Ππιηῖεπι εἰ ΡῸΓ ῬῬειοροηίἄθηι οἱ 
Ετπαϊπιιηι Ῥοπίιηι. δι σηϊοαι ῥεῦμα ππἀὰ5. Οὐ 
ἱπηροῖα {ποῃῖ65. : Ζυιαπη Ο]} σα πδδώμι ΑἸ ΙΌΒΙτ5 νο- 
δοπὶ (ἀταοαπ νου πα: 1) οα5, δὶ ἀϑοοτιίονο υἱάοας, 
τἠοιπια φιιοάάαπι 6556. ἴα ρΓΟΤ μια, Ππιοίτιδη τι 
ἐπι ογσθοαπ μεν Ῥγοροτιίτείοπι ἵτι Εἰ ιαλίσειεηιὶ Ῥοη- 
{γη υἱοϊοιιο ἱπιροίι το }πἰοτιῖ65. Ἰάςιροο. οἰΐατα 



η00 ΝΟΤῈ ἘΡΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ 

ΘΟΙΓΟΣΊΠΊ5, ᾿6 Γ᾽ Ῥκγοροτχιτάθπι ἐπ “ππίπιπι Ῥοτι- 

ἐπι, {αι ρᾶι]0 Ροδβῖ, ἀ βοΐ Ῥοπίιιπὶ ἀρ 6 }1α!, 
οἱ Α4ΙΠ]ΟΠΙΠΙΠῚ ΠΙΔΡΟ, βόρειον πέλαγος, 4.1 Ριο- 

ΡομεΙαὶ εδὲ δὰ Αι ]ομοπι, 56ὶῖ πιᾶγο Βογθα]6. Ορ- 
Ρίαπιϑ {}. 1 Ἅλιευτ. νοῦϑὰ 636 : 

ὃς τότε μυριόφυλοι ἁλὸς τέμνουσι κέλευθα 

Εὔξεινον μετὰ χῦμα, Ἐπ λήθει δὲ θάλασσα. 
71 τη ἐπζεπἰεῖ πιαγὶς σεσαπί υἷας 

Τειαΐπιιτε αὐ Ζμοίιπε, ρίδπιιπε σὲ αἱίεπε πιαγὸ. 

ΑΔάῖι ἀοοιϊσϑίπηιι5 ΜΙ οπίδουεϊτ5 οιηθπδι!οποι 1588- 
οἱ (αβαυθοηὶ,, 4ιατη. ἰποπίι ἀπο ΒΘΡῚ Οοάἴοο5 
Ρ38. ΘΥ. ς. , ἀλλὰ χαὶ ψυχρὰ χειμῶνος ὥρα, ποη 
ψυχρᾶ, υἱ ψνΟΠαΙ  οἴἸα πὶ δογγθοί τη ἸΠίοΓριο5, ἀγὲ- 
πιῖς ΘΠ ΡΟΤΘ ρΡογβείτάτιπι δσί: οἱ Ἐυβίι μι, σοά 
εἰ [ϊαιάιιπι τιηιὶς 65 ὲ Πγπιαῖϊὶ [Θπιρογο. 

Ραὰρ. 07. ἃ. ὅ. φιῖά ἴρ56 αϊοο5.} Πς 4} 1ηΐοι-- 
Ῥγοίο Ὑμ81Ὲ δορσορία δγαηΐ, 41 ρουρογᾶπι ἸῃτουΡη-- 
ΘοΠ60 ἃ ργο θη 15 Θὰ 56} π5 6 )αϊ, δὲ οιπῃ 51}}}-- 
Ξοαα ΘΕ Ριις σΟΠ] ΠΠσεραΐ : μος ᾿ποάο : αἰϊμ οοπ- 
ϑεηιαίιγ, Ομ ἴρδε ἀϊχεγὶς ιίίϑο, χιὶ υἱΐαπι 
ἵπι οἱἷο ἀο5ῖ5, φιιοά ψιϊάσπι πιαἰ ἐοῖϊ ρμγιπιοίρίιιπι 
Ἔ556 πόπιο, 4ιιὶ ἱαπογαπίϊαπι ργιθίθσογο Ροσοὶ(9 
δ πμΠῈ5 βοηϊθητια δι ἘΞ οἰ οδἰ αϑιϊοὶ 33, 90 : πολλὴν 
γὰρ χαχίαν ἐδίδαξεν ἢ ἀρ ργία. ἸΕΙΑ ὁπῖπι πιαῖῖ- 

ἐΐαπιὶ ἀοοιεῖς τ ἤνες Τπηπιυταν ηῖτ5. οἱ ΗΠ], 
4οα Ξοχιο)αΐον : μαι δαίσιιι δεν, σεῦ ἴρ5ο 
ΡΤ εν αποϊιοτα κείρϑιιπι τα  Π ζς Εὐκια- 
{μ185, Ζπο υδἶπιί ἀποίιογι ἀδπΐθ σε πίχιι5, {ιια5 - 
δαϊίοτπιοτι ἰεπιρεξίαις ἐνῖίοϊ. 

Ραρσ. 68. ". 7. Οεἱώ οἰϑὲ ατὲ λο.1 ΑσσγτορΥ - 
Ἰη5, Ομ πο πῖθα σαϊῖο υτεἶι" χε μογιθηεἰϊι ὃ 
ΜΈ ΙΠι5. Εαιδίαι ἶι5, Ομ ἐσίψιτ ἰσῖθ 5ΌΓηῖο εἰοεῖ- 
ἄογαι3 Ορίΐπιθ. Δ γοβίιβ Π}. ὅ, οαρ. ὅς 4ιιοηὴ 
56 Ζι}} δα πλ5 : (με οἰδὲ φαἶέ σόγηλο ει Γἀηῖο- 
εἰ, νυξὶ ξεγοπος 6556 πιογὸς οοπ σι ὃ (είθγιι 
«ιοά μος Ιοοο ἄς Ὑ͵ρογδδ Οὐμπὴ πλμΓέδηᾶ ΘΟΙΤι ρ το οτῈ 
διιοίον, ΘΟ Π πιδίι γαγιογιιτη οΓ ρίογιιπι ἰοϑίμηο- 
πἴο, ταὶ Γιἰοπῖ! Μδογὶ ἀρ ΡΙΪπίμμ 110. 52, οἂρ. 
ἃ. {αἰ πχυγορηᾶ5 ἰγ 1} ἔτ ΠῚ ΠῚ ΠῚ ἴιι1}}} 56 ΧῚΙ5 6556, 
ἴσια 6Χ ΞοΓΡΘΠΕΙθιις οοροίρονος ΟΡΡίδη], 41} 1}. 
1 ἀε ρΡἰβοαιίίοης πα 46 ξεγροηῖο : 

Στὰς δ᾽ ἄρ ἐπὲ ῥηγυᾶνος ἐὸν νό 

Κιχλήσχων φιλότητα, θοῶς δ᾽ 

ἰυγὴν μύραινα, χαὶ ἔσσυτο θᾶσσον ὀϊστοῦ. 

7 τονὲ εοποὶσίεης πουγοπάππι οἰδιϊαϊ οτα, 

Οοποιιϑίκιςψιιδ μεῖῖε, σειδῖτο πειστθπα ργοξαιαο 

Ἐχοῖια νοοε ἤμεπς, γαὶξ ΘΟΥῸν ἐἰία σα σία. 

 Ε απ 110. 1. ἀρ. 50, ἀς Δῃϊ πη] }θῖι5, οἱ 1}. 9 
Θᾶρ. 06 : μέ ἔλλων ὃ ἔ ἔχις διμιλεῖν μυραίνῃ, ἵνα δόξῃ 

πρᾶος χαὶ προέ Ὧν νυμφίῳ . τὸν ἰὸν ἀπεμεῖ χαὶ ἐχ- 

δλλε ι,) χαὶ οὕτως ὕποσυρ οίσας τὴν νύμφην παραχα- 

ΣΟΙ προγάμιόν τινα ὕμεναῖον ἀναμέλψας. (τεπι 
ῬτΤοχϊπιίηι δεῖ, πὶ υἱρεγα σοπιρίθαιι ϑθηΘΓΘῸ 
οἰεππα ππισιρ πα ἡεποαίτ, ὑδπθπιιτι Ὁ οπιϊίοτι 671- 
οἷἐ αἰψιι6 ἐαροῖζις ει δἰαπάτις ἀδοογιιδηιιο ςροη-- 
διι5 υἱάθαίιιτ. Ροξίθα θαϊίο σἐνιϊο, ἰαπιφιίαπι ἰ.γ- 
πιθηίρο φιιοήαπι ἀπίδ τιτιρίϊας πιῖσδο, 5ροπδαηι 
ἀρροῖίαι. ΠΙρΡΡΟΙψ 5. ἰαπηθη δα] νἴπιιβ, Ααιαῖι-- 

1ππιπὶ Δ ΠΙΠΙΔ ἐπὶ ἰδίου! 3, ΟΡ ΠΟ Ποπὶ Διο ΟΓ ΠῚ 
Ἰ5[ου ΠῚ ΠῸΠ ρΓΟθαΐ, ῬΥΪπλα πὶ, 4υ0 ΠΘ4116 ΟΠΊΠΪΠῸ 
γϑῖᾷ ογοάδειν ἃ ΝΙοαμανο 1η ΤΠ δε οὶβ, ν. 830, 

Εἰ δ᾽ ἔτυμον χείνην γε σὺν ἰοδόλοις ἐ ἐχίεσσι 

Θύρνυσθα: προλιποῦσαν ἁλὸς νόμον ἠπείροισιν - 

Ζαπια ε5ὶ, οἱ πιοάο ὑθγα, πιιγτιαπι, πιατὶς μα- 
560 ἀοροῖίο ἴο, ἐπ οοπιἐϊπεδτιῖὶ σιίηι Ὁ Ομ δτετηι 7αειι- 

ἰαπεΐϑιις οἱρεγὶς οοἶτ  ; βεοῦπο φιοα Πα ΟΡ ΙΠΙῸ 
γα σαν }5. σοπδθαΐαν ἃ ΡΙΠΙΠὶο ἀἸοοηίο 1}. 9, οὰρ. 50: 
Πὶ σίσσα {ιίοτα ἰάρϑα υμῖδιις οοΐάπι Ξετρεπίεπι 
ἐπιρίεγὶ ριαιί; ἰοντϊο «υοὰ 6 δᾶ ΟρΙηΐο ἴαἰβα νἱάεα- 
τὰν Απάγοι οὐ! ἀπὶ ἀρια ΑἸΒαπασιπι 11}. 7, ρας. 
49... ἐν τῷ περὶ τῶν ψευδῶς πεπιστευμένων πεῖ: 

φησιν εἶναι τὸ αύραιναν ἔ ἔ) εἰ μίγνυσθαι προερχομέ- 

νὴν ἐπὶ τὸ τεναγῶδες - οὐδὲ Ὑὰρ ἐπ τενάγους ἔχεις 

νέμεσθαι, φιληδοῦντας λιμώδεσιν ἐρημίαις - 1 ἐιὑτο 
ἐδ ἐϊς φιδ [αῖίδο ογθαπεπίιιτ δὸς τπϑπεϊγὶ δογι ϑιϊ, 
φιιὶ αἰτελὶ ππιιτιεπιαπ ἵπι {ε{ἰοπέαπι ππαγῖς ογαης 
ΡῬτοβγεαϊεπῖθηι οἵιπὶ Ὁἴρογα τπϊδοθγὶ: {μι ἐπ οο-- 
ποσὲς ἰοοὶς πιο ἀορὶΐ, ςο ἰοσα ςοἷα ἀπιαξ, τϑὲ 
πὶμῖΐ δογιιπε ἱπινοπιαίατ. » ιιῖδεις ἔαπιες τεάαίμ; 
{πάτο ἀδηιπη, φιοά δατα ἴῃ 4υΑΠΙΡ ΥΠΠη15 ΠΠΔΓῚ5 
{που θα5. ΠΟ ιιδπ ἰββί πιὰ: ἀοσδηΐϊ πηυγθηςθ., ΘΟ 
Ρἰβοαΐουιπι, Π6Ὸ ΟΡ πη, {ι] εἶτοῦ Πεογα ψεγξαπίας 
ΕἸ τ τ χο το Υ ΒΑΙ νΔηυ5 ἰρ56, 41} 56π|6 } δὰβ 
οαπὶ ὙΊΡΟΓΙ5 γ ἀογὶϊ σΟ ποι} Πΐ65. 

1014. 6. 3, ἰάαπάημι ατιγϑαπι.] Τα τη] αἴτια δά 
γογθιι πὴ. οἴπὶ ἀδπο (ΟΣ ΠαΓΙΟ, {ιιᾶ πὶ οὰπὶ Αγαγιος- 
ΡΥΪΟ, ϑοίἑις αἰιγϑιιῖγι, πο 415 Δ Οο]ομίσιπι ΗΠ πα 
5ΡΟ ταὶ ἢ Π 41 ρυΐαγοῖ, Ἰιοοὶ ΑἸπθγοβίτιβ υοιο 
510 Ἔχτα θυ, Π}, 5. οὰρ. 11 : “Ζμγεῖιπι δἰΐαπε νοἰ- 
ἰμις αἥτα τὐτος εἰ ἰαπαπι ἵπὶ πιθπιογαῖὶ σρδοΐθηι 

"πϑίαἰ σισπιιτι ἰἰιίοτα. Ατὶισιοιθ!οβ. 110. 5, οᾶρ. 
15 Ηἰξῖογ. δηϊπαὶ : αἵ δὲ πίνναι ὀρθαὶ φύονται ἐκ 
τοῦ βύσσου ἐν τοῖς ἀμμώδεσι χαὶ βαρ δῦρς ὅπ Ὰ Ρῖη- 
τ δγεσίκθ ἰοοὶς ἀγεποξὶς οοποσίσηιιθ δὰ ὦ}, 550, 
ϊὰ δξὶ υἱϊίο ςἶνε ἰαπα {ἰα ρὲππαιὶ, ρεονεπίμπι. 
Πρὸ βαβηλιι5 ποβίον. ΠΟμλ α ἴῃ αἰνιῖο5 ἀνάγος 6 
μιὰς Ρ᾽ππάγαιη ἰαπὰ Ἰοαιι5 οί, ἰἀπηειϑὶ Ἰθοιι5 Ὠ0Ὶ 
βα5. ΠάοΙ] τοΥ ἃ} Ἰπίεγρνεις ΘΧΡΓΈσδα σἱάεῖα : τὰ 
δὲ ἐχ θαλάττης ἄνθη ἣ χόχλος, ἣ πίννα, ὑπὲρ τὸ ἐκ 
τῶν προύάτων ἔριον. οτος ϑΕΙῸ ἐα τπαγὶ, εὐπ- 
οἰμγίϊιπ, ρίππα., ἰαπάπι δὰ ονίϑιις δασδάήπιι. 
Ηος 65ι, ἰᾶπία οορία ῬΥΘΕΤΟΒΟΥ 1} Ἰ5ΙΟΓ Ιη ΟΟΪΟΓΙΠῚ 
ΘΧΦΙΙ ΓΙ ΕΣ. ἀξ ΘΟΙΠΠΊΠΠ ΠῚ ΟΣ ΟΥ̓ΡῸΝ. ᾿ΔΠΔΓΌΠΙ 
τα Ἐπ ἀἸποιῃ Ξιρογοῖ. (Λιαπὶ ΒΑΚΊ] "5. ἰαπάτη. ἃιὶ- 
τϑᾶπι, ΑΡιβίοιο 85, γάιοηο ἤανὶ ΘΟ] ογῖξ, θυϑϑιπι ἀρ- 
ΡΘΕ Ιαξ, αὐ ποῖαι γι ἀοοίαβ τὴ ΑἸΒΟΠεοὶ ἸΠΡΣΣ ὩΣ 

Ῥας. 600. ἃ. 10. κι... ἐπιπιοϑῖϊεπι. Οὐ ἃ πο- 
[5 σον γθοῖτ5 511 τοχίτι5 (σνόβδοιιβ, ἸὨ ΟΡ ΓΟΙΒ Φιο αι 
γειθα πρϑοῦσδα ἔμὶξ Ἱπηπλΐαγ!. δις ἰρῖη, Βαβι ῖς 
Ροβιουίον βάτο Βαβ]ΠΙοηβὶς : φυλάσσειν ὥσπερ χα- 
ταῤδιζωθὲν ἐν αὐτῷ τῷ πελάγει. Ἡδητγιοϊαπιις Βο- 
δια5 ΠΡ6Ρ: φυλάσσειν τὴν ναῦν, ὥσπερ χαταῤῥιζω- 

θὲν, φιιαδὶ ἃ τὸ ἰχθύδιον τοίδγαϊαυ ; αἱ ΔδιἸοαθιιβ 
χαθαῤῥιζωθεῖσαν ἰια!υ!:, ἀιιοπι Ξοφαιεὶ ΒἘΠῚ1Ι5 . 
ππᾶαιι Εἰ δίδι μ πὶ σοΐϊθι πὶ ἰῃίου ργοίθιη., πᾶρος 
ἱπισθπῖες ἴα γοίατεῖαί, αὐ τειϊτιθῖ, εἰ αἰἰειῖπις ὁ [Π- 
εἰαπέμτ ἱπαπιοδιϊος, υεἰι φεϊδιισάαπι ξεπά αι 
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ταΐίοϊνιις ἱπι ργο ιν αο : ἴΐουν Ἀπ γοβίιβ, Π}. 5, 
ᾶρ. 10 : σἐοιιὲ ὑτενὶς ρίδοϊοιϊιις Θο]ιοπεὶς ἰαπία 
“αοϊεαιο πιθπιογαίτιτ' τιαν ἐπὶ ἱπισθπίθπι σαί γο, 
εἰ φιασὶ ταϊοσίαπι πιατὶ ἤΌτεγε υἱήάθαϑ, τι60 
τπονογὶ. Ορρίαπεβ 0. 1 ἀς μδοαϊίοπα γοῦ5. 225 : 

Κατὰ δ᾽ ἔμπεδον ἐστήρικται, 
ἩΗὐτ’ ἐν ἀχλύστοισιν ἐεργομιένη λιμένεσσι. 

ΕἸἰτγπιίίογηιι ἀθῇαα ἐδὶ πανὶς, ἰαπιηιίατη ἵτι ἱσαπ- 
φιϊ ὶς ἐποίπεσα μογιεϑιις. ἴπ αυθπὶ Ἰοσυτη. 50 γ1- 
Ῥδη5 5] ασι 65 οχ Βοπά οιϊο γα τ ἐγ Γθιη 6 ΠῚ, [πὶ 
48 (ἀγάπα }15 ΤΊ ΠΟΏἾ 15. νοΐ ποβίγα τἰαῖο 
Ἀοπιδιη., ἴῃ τηθ 10. οὐΓϑι ΟἸΠΠΙθιι5. Δ ΠΩ ΓΑ ΠΕ Ϊνιῖ5 
{α]556 1π} 1} τᾶπιν τιϊ τη] Π 15 ΠῚ ΓΘΠῚ1", 406 6πὲ ἀρια 
ΡΙΠΪηΐυμα ΠΠ}0. 532, οαρ. 1 : ἤιιανιὶ υδιιὶ [ἰσοὶ, εἰ 
βιανίαπί ργοσοίϊω, ἱπιρεγαὶ Πιγογὶ, εἰ σοῖς κία- 
τὸ πανῖρία. ἔδει “Τοἰΐαοο ἤ]αγίο ἰοπιιῖ556 τια-- 
νὲπι ΑἸ πιοτῖϊ : ἰοπιιῖ εἰ (αἰ Ῥγπιοίρὶς τιανῖπι, 
δὲ φιιαάγιπισεπίογιιπι τοπιΐσιεπι οὐσεηιῖο ἐπίον- 
δο5ϑῖξ, φιὶ φιίηιογθηιοιπ {τσ ιοναπῖ, οἰιπὶ διι- 
ϑεγπαρσιιῖο ααϊιογογεῖ. Τάδια Ρ] αἰάγοιι5, Ὁ. 3 
ϑυτηροβίδς. , 4 εδὲ 7, ἀς ΟἸιατοιποηϊαπο, οαιη ἴῃ δ1- 
οὐ|0 πιᾶνὶ παγιρατοῖ, χαὶ θαυμάσαι τὴν δύναμιν, οὐχ 
ὀλίγην βραδύτητα χαὶ διατριδὴν παρὰ τὸν πλοῦν 
ἀπεργασαμένης τῆς ἐχενηΐδος, «αἀηιίγαίπιπι δγτις 
Μιῖδδθ υἷπι, οἰιπι πανὶ σαϊτογιὶ παι ἐαίβιιαπι ἰατ- 
ἀϊξαίεπι πιοταπιη τ ἐπι) οἰδεῖ. 

Ῥας. 10. ". 5. οὔτε γάρ.] Ππτπὰ ΜΙ Εά σαι Οὐ16χ, 
αἱ Βορίτ5 Δ] ἰογ, οὔτε γὰρ ὅτε ἤχουσε, βλαστησάτω ἣ 
Υἷ βοτάνην. 

1014.ς.6. δΦεῖπαο γαϊῖο.} ΑΥΡΎΓΟΡΥ  υπὶ νου ϊ55ο 
δάἀιποποὶ Μοπίδοιει5, εἰπε γαίῖο απίῖοϊιθο- 
τπι ἐπ ἐοπίγαν πε ὀν γι θίμσ. ἈΡτι5 ΟΟΥΠΑΥ 5 : 
ΜΦεῖπάς Μαπιοϊιαογιεπιν σόσιιὸ ἐπ σοπίγαγίμπ 
ἐρεῖς οοπινεγ δἔμι; εἰ Ἐλυιδιαι ἶι5 : [)εῖπδ ἐπ ἐοπ- 
ἰγαγίπιπι Π͵αποίιοὶς σόγπιο φογίοπιεις 6ςὲ. ἤος 
οδῖ, ἰρβουτπν ἀοοιγ πᾶ 46 ἀη]μηᾶ, 418 Ἰᾶπι ἰθγι δ 
Ἰποσβεῖ, ἰρβουιπι ἀΟσ πιά }}ι15 Δ ϑογβα Β ἔπ, 

Βα. 75. ἀ.10. πεὸ αοῖ6.1 Νοη μος νυ] Βαβὶ- 
1ἴπι5., σα }Π1πὰ5 ἄοπιο ποὴ οχοίάοιο, 5ει οἱ ᾿ρβᾶδ υἱ 
ΘΟ τιπ θα5. 6550 ἰαϑοῖναβ. {πᾶ 1 ιϑι αι} 5. {δια ι-- 
πιοσα οοἰππιῦα, ἀοπιοπίϊοαψιι6 σαἰζίια. ΟοΥπατιῖ 
Οἴδι5. ἀδαγραπάα ὁδὶ Ἰηἰουργθίδίιο, Πασοῖνι κει 

οοἰμπιῦρ, δὲ ἀοπιοδιϊοιβ σαἰζίηαρ, οπιτιὶ ἔθη ροτὸ 
οοἰζιι5 δοτιδιοί μα ϊποπι παϑαπέθς. Οὐοα 5οψαιτιν 
ἄς ρεγάϊοθ, οθβοιιγ 5. ΟΧρ θΘσδις ἱΠΙΟΓΡΓΟ5., ΟἸΟΘΠ5 
Θααπὶ ΠΑ] Πτ1056 ἴῃ ργαα ἄσογο, Ἐλιβίαι ἢΐιι5 ΡΟ 5 
Δι Ἰεπάιι5 : Ζ)οἴοσιι5 εἰ τοἰοίγριις ρογεϊα, ἱπίογ- 
ἀπιπιηιια υϑπατΐδιις ποπιίεῖνις αὐ αἰϊοτγιεπι σα - 
Ῥίτιηι πηαϊίιἴοςθ δοτιδοτιέΐοπις. ΟΟΥΠΆΓΙ 5. {161} : 
ἐἰοϊοσιις οἱ τοϊοίγριις δεξί ρογαϊα, τιθημΐεν ἀαἰ}ι- 
ναπς νοπαίοτες αὐ ργαάαπι. Νοιαὶηῖ εἰ Αγισίο- 
ἴθ ]65 ρογάϊοιιπη φιογι πη ἀπ|, 4ιι05 θηρευτὰς, νόπα- 
1065 ΔΡρ6 || αἱ 110. 9 ΠΙδίον. ἀηὶπια!. ον. 8 : ἐπὶ 
δὲ τὸν θηρευτὴν πέρδικα ὠθεῖται τῶν ἀγρίων ὃ ἣγε- 
μὼν ἀντιάσας ὡς μαχούμενος τούτου δ᾽ ἁλόντος ἐν 
ταῖς πη; ταῖς, πάλιν προσέρχεται ἄλλος ἀντιάσας 
τὸν αὐτὸν τρόπον. Ῥογάϊοοπι υϑπαίογοπι ἄμα 5..1- 
νϑδίγίτιπι ρῥτίπεις ἐπινααίξ, ριιατιαπιπ οὔ νίαηι 
σοπδογίξ : ἡμὸ οφαρίο σοοπιροίίο, αἰτθὴ ΟσοιΓτὶ!. 

ΤΟΥ, 1. 

Ὁ0) 

{παι αἴζιι5, αἰφιιδ ἴα εἰνιδι 5 αἰπιιϊοαίμι.. ΒΡ] Ητι5 
10. 10, οαρ. ὅ5, ἀτπι Αὐιξίο "5. Ἰπτου ῬΡείοπι ἀρτς, 
θηρευτὴν Δρρο]!αἱ ἐπάϊοεπι, ψΘ] τὖ οουτισιε Ταν- 
μορι5, ἐϊίσοηι : Οαρίμππα" ᾿μοημθ ριιαπαοίαΐδ 
ἐἰισάφιι {ἰνιαϊτεὶς ἐοπιίτα ατιοπρὶς ἐἰἐΐσοπι Θαοιπ.-- 
6 ἱπι ῥτιβίζμηι ἄπιοο ἰοἔἰιι5 στ σῖ5. (αρίο 6ὸ μνο- 
δοεϊι αἰιοτ, ας σαϑίιάς οἰ σιίϊ. ἄλλιαυυ5 110. ἡ, 
ο. 10, φιῖθιι5 40115 ἴδιοβ. ΠΠΙοῖαϊ ρον οο5 γθπαίου:, 
ἜΧΡοπϊ : προσάγεται δὲ ἄρα ὃ πέρδιξ καὶ σειρῆνας 
εἰς τὸ ἐφολχόν " ἕστηκεν ἄδων ὃ πρῶτος τὸ μέλος 

προχλητιχὸν εἰς μάχην ὑποθῆγον τὸν ἄγριον. {7ὲ|- 
{μ᾿ ρεγαϊα σεπαίον ἐἰεσοῦτις φιιϊϑιισάκαπι αὐ {ἰ- 
ἰϊοίοπιος ἔεγος : ἀπίο υοίϊα δηῖπει μοκίίιι5 οατιζμιηὶ 
δαϊϊ 6δος ἰαςοςσεηίοπι αεἰ ριιδτιαπι. 

Ρας. Τά. ». 1. πιιπιφιίκάπι τελίτισ ἰἰϊο. 1 ος 
Ζαΐάεπι ποηπα} 1 46 ἀρυπὶ τορο 5ουΙ ρβογιηΐ, 56 τὰ 
πο ἀἸοῖς ΒΑΉ] 15, γουιππ ἀοῖι]60 60. ΠῸΠ τ] ἃ α]- 
τίοποιη. Ταηιιο ἀιηρ! δοίθπάα ροῖίι5 ὙΠ οίιν Οονπὰ- 
τἰϊ γουϑίο, 4:8 5. μαθνοῖ : ΕῈ 65ὲ φιιΐάοιι ἀοιΐθιες 
τορὶ, σοί ποτὶ ταἱτμ ἐο ααἰ τεἰτοπεπι. Ἐςυιϑιαι 5, 
Εἰ μανοὶ ερίομῖα φιιράαπι, 564 μὶς αὐ ἰοίοποπι 
ποτὶ ε{{{πιτ σιρίογογπι. ἤλ]ιαηυ5 10. 1, οἀρ. ΟὉ : 
λέγει μέν τις λόγος ἀχέντρους εἶναι τοὺς τούτων βα- 

σιλέας,, λέγει δὲ χαὶ ἕτερος χαὶ πάνυ ἐῤῥωμένα τὰ 
χέντρα συμπεφυχέναι αὐτοῖς, χαὶ τεϑηγμένα ἀνδρειό- 
τατα ᾿ οὔτε δὲ ἐπ᾽ ἀνδρί ποτε χρῆσθαι αὐτοῖς, οὔτε 
ἐπὶ ταῖς μελίτταις. Ορίπιο τὰ 65. ἀριιπὶ τόθ ς 
ἀοιιοαίος ποῖ 6556 : επί Τιιγδιι5 αἰίοτα, 605 Τὸ - 

ογα αοιιἰοοτιπι ΡοΓασμίοτιπι ΑἸ παΐοςΣ 6556 : 

πιιηιχιίαπε ἰάπιεπ 60 ποήιι6 οοπίγα ἰοπιΐπθηι, 
πϑήτ6 οοπίγα ἀρες τεϊ. ΡΙΠΙηΙ5. 10. 11, οὰρ. 

17: Νοη εοπείαϊξ ἐπίθν αἰιοίογ 5, Το πιιϊμηι- 

πὸ σοῖιις παϑεαὶ αοιιΐδιιι, πιπ ὁσία [ἀπάππὶ ατ- 

πιαΐιις : απ ἀδιίογιε δίμὶ ψιίάσπι πιαξισα, 5 

τιδτίιπ ὁ}μι5 {1 (ἀπίιιπὶ πορανογῖί. ΠΠιὰ οοτιδίαϊ, 

ἱηρογαίοτομι ἀοιείθυ ποπ πεῖ. 
1ο14. ο. δ. ρμίογα ἀδοογαηιιε.} Τιοου5 εδὲ Ῥυὸ- 

ψορθῖον. 6. ἁριὰ ΤΠ ΧΧ, ΟὉἹ Ῥοβὶ νογβιῃ Ὁ, 7.«- 

6 «α [ονταίσαπι, ο ρίβετ., αἀάϊτυν ἵπ ατᾶοο ἴοχπι, 

ἢ πορεύθητι πρὸς τὴν μέλισσαν, χαὶ μάθε ὡς ἐργά- 

τις ἐστὶ, τήν τε ἐργασίαν ὡς σεμνὴν ποιεῖται, ἧς 

τοὺς πόνους βασιλεῖς τε χαὶ ἰδιῶται πρὸς ὑγίειαν 

προσφέρονται. Οι 8. ΑἸ τΌβι5. [1]}). ὃ, οἅρ.. 

ΘΊ, τπ Ποχαοηιοι., ΒΑ51}11 Ἰοοιπη Τιατπο Θχρτι- 

πο ῃ5 Οοαιῖο, 5ίς. ψουπ!, Ζ αά αὐ ἀροπι, οἰ υἱ- 

εἶε ψιιοπιοείο ορογαγία ἐδ : ορογαίϊοτπιθηι ἡιιοητι9 

ψιίαπι νοπογαϑ ΐοτι οροη'αἰπιτ᾽, οἰ7ι5 ἰανογῈπι το- 

δος εἰ πιφεϊϊοογος ἀεὶ σαἴπει πε ϑειπαμτεῖ. 5. Πίοτνο- 

ΠΥΤΗΙΙ5 ἰπ οἂρ. 9. [ΖΘΟΒΙΕ} 15: ΕἸ ἐπ Ῥγονογθιῖς 

εἶδ ἀμὸ «ἰϊοίίμν : “ιιαπιψμαπε ἔθος ἤεῦτιθα ποι 

μανεαπὶ οτεπιρίαγία : Ταὐὲ αὐ ἀρόπι, εἰ εἰἴδεε, 

4ιιοπιοίῖο οροΓαί για 51. ας ΔΌβιιηὶ ἃ ἰοχίι ατα- 

το ΒΙΒΙΙοταπι Ῥ᾽Δη ΙΔ Πογι ΠῚ , τΐ οἱ αἰϊα ἴογο 

οππηΐα, {πω ἵπ ΠΘργθο ἰοχίι πο Παρ θη ιν. 

Τ014, ἀ. 4. Πεῖπεο αἴϊα σίρε γ.] ὥροφος αιϊ- 

ἄσπι φαπιογάμῃ, γ6} ἰθοῖιπι, αἱ ὀροφὴ ΠΟΤ 5 ΠΑΙΟΠΟΠῚ 

βἶνο τὰ ρυϊαίαπι βομαὶ : {ᾶπι 01} σατιδαπι Πι85 ΔΡῚΠῚ 

ΘΠ Πα]ὰ5 ἀοβουθοπ5. αἱξ οχ Ἰπϊουργοϊδιοης ΟΟΥΠΑΓΙΪ 

Βαβι ίιβ : ΤΠ ἰπιάε βειῖα μα δὶς αὐ 16Γ οοπιοαπιο- 

ταί:5, αἰ ητπι6 ἱπιδίατ' σοπ βτιαίἰοτιιΠὶ (Θήϊητη ἱπίειν 
ὉΞ9 
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56 σιρογιθ. ἐϊ οαιιδ. σπέμι: οἱ Ἐλιβια ]νῖιι5, δεενε5- 

οίηια ῥογιείογιινη ἐπί ογσορί ον εἰϊςοϊπιἀϊιιι:, πὶ ὑυἱ- 
γεὶς ατεὶ (ΘΓ ΠΣ δι ρ 61 56 5ιεπῖ οὐ ϊπιαἰ [οδτηϊπϑιι5. 

Ραρ. 70.}». 12, ιν ἰπιηο φιιοφιιθ. 1 Ῥεγρο- 
τά ἰι06 ΟΧΡΓΟΘ5Ι 1 ἸΠΙΟΓΡΙῸ5, 485] ΠΙΠΙ ΕΠ ν ΠῚ 
ἁποίοῦ αι αι. ΑΙ οειπὶ ρΌ]Π] πη, 4ποιη. 510] ρρο- 
Ρυΐαπι. ἀβοῖν!,. ταπάοπι ΟἿ) πιιΕνἸοα τ} }5. αἰ ΠΠο}-- 
Ἰαΐοπι ΠΡ] οονο, {ιιο 6. ρεῖπηο ἰητιππ 1π|0}}Π 156 ὴ- 
ἄτι οδὲ, οἱ οὐπὶ 9ἀπὸ (ΟΥμαγο ψογίθπάιι., 
απεϊίανοηι οἰνὶ αοῖς, ργορίον αἰζεπιὶ αἰ {γ- 
οἰἰταίεηι αὐεαΐσαης, σοὶ σοηθγανῖῖ. Ἐλιδυ αι μτι5 
Ραυον : 7α ργορίον υἱοῖς. ἱπορίάμι ΘΟΘί 
ποϑαγὸ, σιιθηι φϑπαῖ!. ΔΩ] Ο5ἰτι5. ἴάτπθη ΒΑ 5110 
ΠΟῺ ἀ55ΟΉΓ αι) ΠΟΖΠΟ Δ ον ]}115, 4105. 116 56 {5 
οδῖς ΑἸΔ πὶ, 1 φαϊία φηοφιίθ Ρ̓ ΛΓ 0 5ΘΡΊ ΟΥΘ 
τιδιιγραί", αικοεῖ σιιο5 αὐ αϊοοι ἔδιιι5., 5θὶ ποὸπ 
τιν ηῖτι6. Ὁϑγιιην τπηὶ Θὰ εἰμονιις : φιιοι αἰϊ- 
φιιὶ {ονὶ ριιανθγιίτι σοηιϊπαπάοτγιην αἰϊηιθπίο- 
σιίν [αϑιϊαϊο : «οἰ ἰὰ ποῖ αὐ ϑίιμον [αοῖϊο ἐγ ϑάοη- 
απ, οἰεηι ΠΠ ογ 565 ἐαπίπιηι 165 ἰπιονίμιν ρἱοἰαις 
ἐπ μιυιίϊος σὸς ἱππεῖς ἀδάογι αὐἱ, πὶ ἀϊοονοί, δῖοι 
αηπίϊα ρῥγοίορσίι πὶάπευ σπιιπι, δὲ σΉ ΡΟ ρμιεἐἰος 
σῖιος σοπομρίριι. Τα. 4411: Οχ᾿ σε πιὰ πά πὶ 6556 
ΤΦοῖοο. ΠΟΠΠΠΖιιάτα ΓΟ] οἱ ρᾺΠΠτπὶ, φιιοι γα ι1|5 50- 
Τἰσ Οθ]θοῖα5. ᾿πιγορ 4 πὶ ΘΟ.]ΟΥιΠὶ. ἀοἴο ΠῚ. ΟῚ 560- 
γοὲ τ: ἂ0 ΡΓΟΪΠο ἀιιαδὶ Φορόποροι }}}10]. 'Γ οί 
τὰιηοη ΒΑβ.ΠΠπππὶ {65 οἱ ἁιιοϊουτὰ5. ΑΡΙ5ΓΟἴ6}15., 6Χ 
410 δία ἀδοθιρϑίβδδο νἱάδιιν, Π]ν. 6. ΗἸβίον. δηὶ- 
τ] ΠΠππὶ οὰρ. Ὁ, 4] ψοΐου!5 ροοία ΔΙ δὶ ΝΟΥ. 
οἶται ἄς ἁἀψιῖξα, Ὃς τρία μὲν τίχτει, δύο δ᾽ ἐχλέ- 

πει, ἕν δ᾽ ἀλεγίζει. Ὡς μὲν οὖν τὰ πολλὰ οὕτω συμ- 
ῥαίνει, ἤδη, δὲ χαὶ τρεῖς νεοττοὶ ὠμυένοι εἰσίν. ἼἜχ- 
θάλλει δ᾽ αὐξανομένων τὸν ἕτερον τῶν νεοττῶν ἀχθό- 

μενος τῇ ἐδωδῇ .1ὸν δὲ ἐχόληθέντα δέχεται καὶ ἐχτρέ- 
φει ἣ φήνη. Βαοϊιει δίπος, φαάϊί ἔοσπα, θαιιοαΐ 
τσιίηι. ϑ6 χιιαπινὶς πιάσπα δὰ ραγίο οἷο ἢαΐ, 
ἕαηϊοιν δὲ ἔτος υἱδὶ αἰϊψηιατο οιετιῖ ριε{ϊ. Αἰ 6- 
ται ἐπὶ Θαἀποατο οαροίε τραϊο πιιτϊοταϊ. δοιὰ 
Ῥιεζιενι οὐ οοίιιηι οδο γάρ α δα οὶρίς, αἰφιιο Θάϊι- 
οαί. ΟἸδουνδηάτπη. δ5ῖ ἀπίοπι ἃρι οι ὁπὶ Αὐὶ- 
51010]6π} ΡΠ πρὶ ΕΠ] σαι ΟἰΠΟΡΡῚ σόπονα, 1110. Ὁ. ἀο 
Ηϊϑιουῖα. ἀπίιπα! τη σα. 5.2.. ἀ0 ((6 ΤΟΥΕΪΟ ΘΑΓΊΙΠῚ 
ΒοΠοΙΘ. ΘΟ] ΟγῸ πἰσυϊοαηῖο {ΠΠπ|πὶ 5.0} Ιοον 6, ἐχτρέφει 
δὲ μόνος οὗτος τὰ τέχνα, χαὶ ἐξάγει, τσια πίδὸ οίμς 

5πὸς5 αἰϊί, αἰσιίο δατπιοῖξ : ἴατα ΘΧΡροβ εἰσ ΨΑΓῚ5 ἀ411- 
Ἰάυατη. ΘΟΠΟΙ 115. ἦπ σοπηπη πὸ ὁ {ΠΠ|5 ρυάτοαι, 
τρέφουσι δὲ νεοττοὺς, ἕως ἂν δυνατοὶ γένωνται πέτε- 
σθαι τότε δὲ ἐχ νεοττίας αὐτοὺς ἐχθάλλουσιν : .Ζ1{μπὶ 
δος ρμεΐϊος, ἄοποο ρμοϊοξίας υοἰατπιαϊ Παξ τ ἔμ 
γιϊο ὁος δυροίεπι. Ειγαπηιιθ Ἰσου τ ΘΧρΓΟβϑὶς 
ΡΙΠΙΏΤα5 1}. 10, ο. ὅ. 581. οπῖπὶ (6 4.1} φιαμῃ Νῖο- 
Ἰωπδοίοη Ονωοὶ ἀϊοιηι - ἤιϊπια πιαρτιϊτιο, 
οἱγίνιις ργιροίριια. οοἴοτο τιϊοτίοατις : δοία ἀηιῖ- 
ἰατγιιηι [δίτι5 διίος αἰϊι: σιδίογιθ, μὲ ἀϊοθηῖι, {π|-- 
δαπί. αι ἀ6 ἀ}}}15. οἴου ΙΒ ἢπ σομλμ της Δ 41 : 
᾿αγίισι οὐα ἴον : Θαοίπαπενῖ ριε]ος Ρέπος : 
υἱοὶ σιεπὲ δὲ ἱστὸς αἰϊψιαπάο : αἰξογιεπι ὀτροϊζιις 
ἐ ἴο πρὶοπαϊ. Οὐοά ρίζαν 6 41} 15 ἴῃ. Ποιι-- 
1οΘΙὍΠΟΙΠΙΪΟ ΒΓ  ρ θη ο5Γ Ρ11105. ΠΕ ΓΓΙΘΏΕι5 ἀὸ ἴο-- 
γΟΒΕ θιῖ5, ἃἃ πιο] ηαδίοῃ ΓΟ οΓομ τπὶ δ᾽, Ργάσβου- 

ἘΠΟΝΤΟΝΙῚΒ ὈύστΙ 

{{ΠῚ ΟἿ 501} 1 ἤλ!Π ὰπτι5. Π}0ν. 9. οαρ. 40 : ζηλοτυ- 
πώτατον εἶναι ζῷον ἀετὸν περὶ τὰ νεόττια ᾿ ἐὰν γοῦν 
θεάσηταί τινα προσιόντα, ἐπελθεῖν ἀτιμώρητον οὐκ 
ἐπιτρέπει. Εὰ οπιπῖίψιις απἢπαϊίθιις πιαχίηιο 
δίμαϊο ἐπι {οίπι5 5ιι05 Θυδίςίογο ἀπιίϊαπι : ψιαγο 
ἀογί τοι Θιίμι ροΓ θη μ τίθηι ἵπι τυϊ πέση. ἐτινα- 
δίδδθ ΘΟΠΘρΘ δι. (Λυα γορῸ 6. 5: ν "ἃ {παν ιπη- 
ἄδπη 4] γι πη ἴῃς ῬᾺ]105. 5105. ΠῚ Παργαηΐ, ἴῃ 
ΑἸΠι 4 Δα. Π] Δα ΠῚ ΘΌΠῚΙ5 ΘΟΙΠρΟΙΙηΐ. 

Ρὰρ. 7. ἃ. 6. οὐρανοῦ, ο(οἰϊ.1 Ποδιηι ᾿ἷο 4ιια:- 
ἄδαπη ἀρι ΑΥ̓ΘΎΤΟΡΥ Παπι, ΠΟΙ. ΘὨΪΠῚ ΘΧΡΥΠΏΠῈ 
11. τοῦ ἀέρος προσειρημένου. δος (ΟΥ̓ ΠΆΓΙΙ5, 
ἐὐῖο δῖε ραποὸ τιθεῖς ἴρ5ο ἀθγ6 ἀρροϊαίο. Τς 
ΟΥΡῸ βου θοπά αι. : Ζτία {γπιαιηδτίτιτη ατεΐδηνι 
οεἰϑἰϊ, ργορίογθα ηιιοεῖ, τὶ ἀτιῖο εἰϊαηειι5, «Ὁ ἐς 
οὐἴμν ἀρροϊϊαίι. ἤθο δεὶ οὐρανὸς, « Ὑεγῦο 

δρᾶσθαι, φιιοί ἐεἰ υἱάονι. Νοο ἴρβο 1ὐπβία  μῖτ5 
ΠΙΘΗΪΘΠῚ ΔΙΙΟΙΟΥ5. ΘΧΡΙΟΒδ᾿ : Οἧμπι απίοπν ἰιὶς 
ἐπίο  ἰἴσονὸ ἀἰθὐθηιι5 α σογτιθγείο εἰϊοίπηι: τος 
Θπΐηι οὐρανὸς υοσαῖι ἀπὸ τοῦ δρᾶσθαι. ΑἸπὈΓΟΒιι5 
1}. 5, ἐἂρ. ῶ3: οὐρανὸς αιεΐθηι ἀπὸ τοῦ δρᾶσθαι, 
ἰά 6ἐεῖ α υἱάοπάο : τἀδοχιιοι ἀν ρεγορίοιεις οἷ, δὲ 
αὐ υἱαοηαάϊεν μεῖον, ἐπι ἀογρὸ υοἰϊξατια Θοη γώ 
αἴας απίπιαπεζίηι. ΑἸ ΠΙρροογαΐο. {ποι πιοτὸ 
ψα]ρὶ ἀϊοίιαν ἀθι, 411 510 ΠῸΒ Θδῖ, 546 δά ηι-- 
Ῥύμπι ΟΡ ΟΠΟΠῚ, αἰ δηποία! (ἀουγίιι9 ὁχ ά]θμο. 
ΑἸΙΙ ἀουιναηιὶ ἃ} ὅρος. Ατδίοιοἶθ5 (6 πιιηο, οὰρ. 
Ὁ : οὐρανὸν ἐτύμως καλοῦμεν ἀπὸ τοῦ ὅρον εἶναι τῶν 
ἄνω. ἔϊγαπιον αὖ οΥβίλιε υοοῖς αἰϊοίηιις, φιασὶ 
ἐογηεΐπιην Θαϊίπιιεηι 5 ρΡΥ πιο ιν ΘΟΓΡΟΙΠι. 
ΡΒΠΟ Φυάαυς ΠΠγὸ ἀθ μ]απίδιίοπο Νὺθ : τὸν δὲ αἰ- 
θέριον ἐν κύχλῳ τόπον ὠχυροῦτο, τῶν ἐντὸς ὅρον τε 
χαὺ φυλαχτήριον αὐτὸν τιθείς. ἤΐΘο ἀπίθηιν οἰτοιίτη- 
σιιάφιίθ πιιιπῖνι! ἀθγ 6, δεΐαγιιπι [τίτιο ἐδυ πιϊπιιηι 
ΡΓῸ πειειπῖπιθηῖο οἰδιοὐϊαηιι εἰ αἴτιος, πιά ο( - 
ἐμὴν Οτιδοῖς ποηιϊσιαίμιι υἱάοίιιτ". 

ΤΡΙ4. 6. ὃ. ρὲγ οσοιίιος.} [υιϑ!δα Νιι5, ΡῈ οο- 
οτος αὐἀϊίιις Ιαοηον ἱποτϑαϊ πιοϊϊοιιῖος. Νατὰ [1- 
ψ 5 Φα άοπι, 1}. 5, οαρ. 47,5 ον 1105, ἀπίππα- 
γθῦ80 ἃ ΟΣ  ΠΙΟΠΓ5 5 ΧΊΠῚ ἀβοθηϑιι Ὡ 110,5} ] νἀ Πί05 
ΤΏ ἸΟΘΠῚ., [ἢ 51 ΠΉΠ1ΠῚ ΟΥ̓ α51550, οἵ ΡΒ] αἱάνο 5. ἴῃ 
απ}, περὶ μέσας νύχτας ἐπιδάντες ἄμα πολλοὶ 

τῆς πέτρας ἐχώρουν ἄνω μετὰ σιωπῆς. ΛΙοοίς οο1ι-- 
τἰοϊτεῖο πιιεἰε οἰπιιὶ σωρογιιπῖ οἰϊομιϊ ἀϑηιῖὸ 
Ῥείγαπι βσοαπάθνθ. [ιοάουιβ 5: αι} α5 1}. 14 : τῶν 
δὲ Κελτῶν τινες χατὰ τῆς πέτρας ἔδησαν. Ομίάαπι 
ατίθπι ας Οαἰἰἰς ἴπὶ σισπιπειίηι τρὶς Θνάϑογο. Ατ- 
ἰὰ ΠΊΘ ἢ ΘΘΓΥι15. ἀΠΟΡΠ [ἅΠ| τπθῃ1η1}. 4αὶ ΒΑ51}10 
ἈΠ ρα απ ιν", οἱ ροι ὁσοι τος. οαπίοι!]05 ἀβοοπά [ε56 
(ἍΠ105. νο]ηῖ, ον Ὶ 6 η5 ἴῃ ὃ ἄθποια. οἱ τη 06, 
Οαἰἰὶ μον ἄπιηιος αὐἀογαπί, αὐοθηνητ [οπιοδ μ᾿ 
Οαἰΐος αἰϊὶ μεν ἀπιπιοία, δὲ σάσα ἀβρόγα, αἰϊὶ ρὲγ 
οἰϊοιῖος αἰἰσιιπὶ σογιαῖος 6556 ἀϑδοθπάετο. 

Ῥὰρ. 78. ". 1. ἀνθρώπων κατασχ.] Πο ΒερΙὶ 
Ν:-. παρασχευάσαντος. 

ΤΟΪ4. ἃ. 10. μὲ οίθιοὶς ανὶς.] Πτο αἰϊίθι ᾿πίογ-- 
Ρυπρθπά ἃ βιιηΐ, δἴψιιθ ἃ} ᾿πίορρυοῖο ἀἰροσία οσσαῦ- 
τα; Ποραΐαν ΘὨΪη) ἸΠΙΘυΓΟσα 10 1η ἰοχί ατῶρο 
μὰς γαϊίοηο : αἔφιι πιαπά αἴ πὶ ἢ φιοτιαπι ραοίο 
ϑοϊοιιοῖς ανὶς δάπι ἐπιδθητείξιι, τοπιθά ζει οἰκεῖς, 



ΙΝ ΒΟΛΗΠῚ κ5 

ἐποαϊανίϊειν ἃ οΥθαίογ παϊίγαην 5οΥ ἰα, {10 
ἐαπία αἰἰνίπο δδη6Γ. ρεγηῖο. 6 τπϑεί. ἐοἰὶ μοσοιιὉ 
ΤΠ μδίγας ππιπο Ἰοοι πη ̓ΠίοΡρι οἴαι ΟΠ διὰ οἱ Θχοπη-- 
Ῥὶο Αμηθιοβίιβ 10. 5, ὁ. 39. : Ποοιιδία, σοι {πὶ 
Εχοάο ἰορίηιτις., οἰὐἰθδιἰς τεϊιἰοποπι οΓ [Ἐτιδϊοπὶς 
Θαδϑη εἴτι", μέ πιϊτεϊοίγα υἱτπιϊοί : απὸ {ιο- 

ιι6 ανὶς ἀδνοταὶ εοἰσιιοῖς, οἷο δηΐμπι σλθοο ανῖς 
μθὸ πιιιοιιραίι τιοπιΐπθ, ἀαία αὐ τοπιθάϊζιπι 
πιαϊογιιπι, “τ ἰοοιιδία οοπδιιερὶξ ἐπζεγτο. Ἐλ-- 
ϑἰατ τι5 Πνατπὰ «ἸοιΙο πη. αἰϊξαν : Οπογποάο οἰΐατι 
ΠΙΟΓΘιι5. ἱπιδαίία ιϊοην υϑδοθηεῖϊ μας" ογοαἶπι, 
ΡΟ ἡτίαπα οτεϊπιεγὶ νει5 δεῖ τοτιίτὶς τοπιθάϊα ςαπῖ-- 
ἑαϊὶς αοψεῖγὶε ἢ (αϊοθιιδ 1110. Ὁ ἀ Ἰοοἷ5 ἴδοι 5 οὰρ. 
ὅ : ὡς τοῖς ὀρνιφύοις,, ἃ χαλοῦσιν ἐν ᾿Ασίᾳ παρ’ 
ἡμῖν σελευχίδας - ἀττελάδους γὰρ ταῦτα δι’ ὅλης 
ἡμέρας ἀπλήστως ἐσθίοντα διαταχέως αὐτοὺς ἐχ- 
χρίνει. 7 αὐυϊοιεῖα;, ψιίας τιοςίταί δος ἵπὶ «[ςϊα 56- 
ἰθμοϊάας υοσαπὶ : 758} ἐπὶπὶ ἀὸ ἐοίο εἰΐθ ἰο- 
οἰιδίας δαιϊιῖ, αὸ οοἰεγίζοι δας δαοογπιτιί. (ἀ65- 
ΠΟΙ 15, 11}}. ὅ ἀθ ἀγθιι5, Δα] οχ Αηϊ. (α]αῖ. 6 
Δαργρίω δια - 7126 μαάγιίην ονίπην βόπθιὸ υἱοὶ 
ἄνθη πιαῦίπιαπι, ἡ πι6 ἐπι Τρία (αἴτια αἰϊοίίιι, 
ἡ ϑυιοῖιος ἰἰς ἰοοὶς πιϊηιίιπι αὐιιπιαπίος εἶ6- 
νογαξ, οἱ ονῖς δογιίηι {ει ϑιισιι6 υδϑοίζατ' : ααοὰ 
δηποίΐανΘ ΟρογΓᾶ ὈΓΘΙ ΠῚ ΘΘΠ5111, 4ιιοπ απ {Π| γ 5565 
ΑἸάγοναπάιιϑ 110. 10, οαρ. ὅ, Ονπη βο] ρα, πιθγὰ5 
6556 [Ἀ}01}}5 Ῥυιϊαῖ, αι (6 56] οι οἰ 46 γοίουοβ ΡΙΟαΙ- 
ἀδυύιηι, Ζοϑίπηιι5 (ΟΠ165. δ θιιοια 65. ἀρρο αὶ ἃνγο5 
ἰδίβ5 110. 1 ἰδίου. ρᾶρ. Θ50 οαϊι. ΨΥ ΘοΠο!. : ἅπασι 
τοῖς ὑπὸ λύμης ἀχρίδων ἐνοχλουμένοις Σελευχκιάδας 
παραδιδοὺς, αἱ δὴ ταῖς ἀχρίσι συμπεριιπτάμε- 
ναι. καὶ τοῖς στόμασι ταύτας δεχόμεναι, παρα- 
χρῆμα πλῆθος ἄπειρον διέφθειρον. Ομοά οπινιῖ- 
διι5 α Ἰοοιιεΐαγιίην ἰπ6 υδαατὶς δεο[οιιοίααίος ἄατὸ 
δοἰϊίιι5 {μογῖϊ, τι οἰτοιιπι ἰοοιδίας σοἰατῖες, οἴ 
τοοίτὶς θα5 οαρίοπίο5, ἐπ γίτίαπε δαχίί τα ε{{πι-- 
ἐϊποπι οἰαίία αὐδιιπιοατιί. ΝΙΘυμ πἰς δανιπὶ οἱ 
ΡΙΠΙηΐα5 11}. 10, οἂρ. 27, οἵ ᾿ρ56. Βαβι] 5 Ηοπ;. ἴ, 
ἴῃ ἀπ οβοθηίο5. 

Ῥαρ. 79. ἃ. 5. πιιιίϊογθδ, εθάθιϊς. } Τρ Ὸ5 
οαϊάοναι, ὁ ηητεϊίονος., γοροίἰς υἱοίδιις. οΥαϊί- 
πιϊπιὶ, δὲ τϑίογ οι 5 σϑείγαπι ορογαίίοτιθην 56- 
ἀοπίαγίαπι, {ἴα πἰναίτιιι, οἵο, Πππδιατ 15, Πα- 
φι6.. ὑο5 πιαίοπ, φιματιείο σοι οἰϊς ΦΟΡΙηὶ 

τονοϊνοπίες ορεγα,, ἴα δὶ οἰαπιίσια, {μι ϑθγος 

μια αἰγίβιιπξ. Οὐ παν ἢ νου] νὰ 5} ΡΑΊΠΊι5., ΠΟ- 
416. Οἰ 56 Ζυ 1 διιπι115. ἀΟΟ Ι55᾽ Πηῖ Ὑἱρὶ ΘΟ [Θοῖτι- 
τὰ, 41 δΐς Ἰοροπάιπι οθηδιί!, ἐνατενιζόμε- 
ναι, ἐπίποηίθς, ΡΓῸ ἀναπηνιζόμεναι, φιΐρρο φιοά 
οἱ ἄϊο ἤδοῖ να]ραίαιη. ἰοοιΙΟπθηλ ἐποδῃῖ, οἱ 
Αγιϑίοίοϊος 4 θομ θυ οἰ θιι5. ἀρθηβ πο. δοάοπι νοῦ 0 
αἰαίιν", 11}. δ, ο. 19, Η!βῖον. δηϊμηαὶ, : ἐκ δὲ τού- 
τοῦ ζώου χαὶ τὰ βομθύκια ἀναλύουσι τῶν γυναικῶν 
τινες ἀναπηνιζόμεναι, χἄπειτα ὑφαίνουσιν. ἔα ποῦ 
αππιαϊ5 σόποῦο Ῥοπιῦγοῖὶα {ἰἰα πυιείϊονθς ποτι-- 
τιιεἰ] τοιογημοπάο ἐπὶ ἤν ἀἰδαμοιτι, ἀθίπιαο 
ἐθαιίσιῖ. ῬΊΙΠιι5 φιοχια 110. 11, οὰρ. 35, ἸΔη1|Π- 
οἷα Βοτηθυ τιμὴ 50.101} Πιιπιοτα ᾿θπ οβοοιῸ, ΠΟΧ ἴῃ 
{]ὰ τοπυιανὶ Ππιποθο ἔιβο. ϑιι85, ἀναπηνίζω, ἀναλέ- 
γομαι, ἐχλύω, ἀναχυλίω, ἴο6 65ὶ, [50 οἰγοιιπιαοίο 
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γϑοοϊἰρο, αὐ τονοῖνο. δ. ΑἸ γΌσ 5 11). ὅ, σᾶρ. 
3: Βα πες {15 πιο! ἰα ἔα ϑόγος ἀδρθοίινξ 
νοϊϊογα, ψμ αὐ τιδτι5 οἰδὶ ργορτγῖος αἰϊνίτος ὑθπ- 
αἰϊσανί. ΑἸΤα τς πππίγιια δ ΠΠπ4 Υ ΡΡΊΠΙ ὦ 
(θονϑίο. : 

'ν ΠΕΧΛΈΜΕΒΟΝ. 

7 εἰϊεναφιια ει ζοἰϊὶς ἐρεοιαπε ἐδπιιία δ'6)65. 

8584 ορϑουγαπάιπι οϑὲ αιιοβάλπι ὁχ γϑίου θιι5 [τὰ 1ὰ- 
ὨΙΠΟΙῚ Πα τι5. Οὐ τμῃ Πᾶνγάγθ, αὐ γΟΠη1 ϑόγοβ Τη ΔἸ 
ΡΟΡυ]ο5 ὁχ [Ὁ]115 οἱ. γᾶπιῖβ ἃυθον απ {Π4 ἀοροοίογα 
ἰνῶο βϑυῖοα. Πἰὰ Ῥ]Τηΐτι5 111). 6, οἂρ. 17 : ϑθγος ἰω- 
τυϊίοἷο οἰἰνατιιπι τιοδτϊος, ρεγἤιδάπι ἀχπα εἰορό- 
οἰόπῖος ἤποτιάζμην οατίςθηι : τι σοπιῖτιις ἢ - 
τηιϊπὶς ποςίτιὶς ἰαϑοτ, τοαογϊοπαϊ μία, τι ϑιεπι-- 
41 Τοχοπαάϊ. Ἄτην. ΝΙΑΡ ἢ ΠἸπὰ5 110. 85. : “ριά 
ϑόγας διε πο ὦ σἰΐνω, ἵπι ψτιῖθτι5 ατϑογιίηι [δίς 
ἀφιατγιηι ἀϑρογαὶσιίδιι5 ογοῦ τὶς ὑδϑῖπιξ σιράκηνι 
φνοίϊογα πιοὶ ἰἰοτιῖος., θα ἰατεισίπο οἱ ἰἰψιιοτο πιῖα-- 
ἔαπι σενεαἴοπι ἐοπογτίπιατη ρεοίιπι. Αἰ Βὰ-- 
51{π5. οἵ ΑἸ ΡΌ5 1115. ἃ ΠΙ5 ῬΡΟρ 15 ΤΠ ἴω πα 1 56- 
ΓΙοιιπη 6χ ΒοιΠ γοιιπι ἰΔΠΠο]0 «ἰδϑυμηίιπη γο]ηὶ ; 
410 ρᾷοίο οἰϊᾶπι δοῦν τ5, [ἢ 1] Ππιπὶ ὙΊἼΡΘῚΠΙ ἸΟΟΙΙΠ 
ΒΟΥ ΘΠ 5, ΟΡ ΠΙῸ5 1105 ΒΟΠΉ ΡΥ Ο65 1Π ἀΡΘΟΥΡιι5. 00] - 
Ἰοοαΐοσ [1556 ρυταϊ., ποι ἰάπᾶη) ιθουθὰπι δά- 
τ 11, ΠΙσδὲ 4111 τ }1 ἀἸσεοητίδηι Ὠ ἰδίου οὶ, 

014. ο. 3. ἐπιθυμητικά. 1 θὰ ΒΟΡῚΙ τη6] 15 
ἐπιθυμητὰ, τ οἱ ῬρΑ]πι. 18, 11. 

Ρας. 80. 4. 8. πιαξιείϊηα. 1 ΝῸΠ τὐ ἸΠίοΡΡΓΟ5 
ΒΟΥ ΙρβοΡΑὶ , “ιίατ ἀμ ΓΟΓώ διτοτίθηί ρῥγίπιτίη ἀρ- 

ματανί. ΑΔ νορθιπὴ, τπθηιδα 5ΘΓητοτιί. ἰδιβία- 
το, σου πιοοἰτια ἰοτιὶς πιαϊιείσια πιϑηιδα : ΜῈ {π|5 
[ουτα Ῥυϊαγοῖ 5. Π|0 ΠΊΔΠΟ ΦΟΠΟΙΌΠΑΡΙ 50} 1{π|π| Βᾶ- 
51ΠΠππ|. Ρόγγο [λοίειπὶ ΠΟΙ 5281 Παυγαῖιν ἃ Βορ. ὅ, 
50 : 564 {Πι{|| παρητοῦντο, ΠΟῚ 5815 ΘΧρΓοδδοναΐ 
ΑΥΡΎΤΌΡΥ 5, ἐπ ργοϑεπαϊς ἐριιϊὶς οἱ ὲς μανεῦα- 
{μ". Ἐπ  Ἁ 15. ἀἶχὶῖ : Δίοψιθ ὀπῖηι ἢ οἰ ϊδειιπι 
εἰ ἱπιργούτιηι μακίογοπι γο αὐτὶ ἐ{{{πι5 ἐθηιρο-- 
τὶς σοπνίναν. [5151 γ65}16}}5 θ6α11 ΑΙ ΓΌΒ11 {|0. 
0, ε. ὃ : Δεχιιθ πῖπι Ε ἰἰδαθιιτι απο, χιιαϑὶ 
πιαΐπιηι ἐοηνίναπι, ἀργοςίϊα ἀρροποπίθπι Οἰθ τα, 
τοΠιξατιιπέ. 
ΓΡΙ4. ἀ. 10. ἀπ βρθοίθηι ἰἰανθα! υαπτιὶ. ανα- 

οὰπι ψΌΘΟΙη ΓΟ ηπδγὰΐ ΑΥ̓ΡΎΓΟΡΥ 5, αὶ ἰϊεπορίαες, 

εἰ ἐπ τπϑεϊϊο οοπιοανώ. ΟΟΥ̓μΑΥ 15 αἸχῖῖ, σατπο αα 
σνοτίϊαῦγο οἰπιϊὶς. Τλαισιαυ ἶιι5. ΡοπΙτι5. ΟΊ 511. 
81. ἀρᾷ Αὐίϑιοιοϊοπι [}0. 5 46 οὔἶο,, οαρ. 10, ἐὰ - 
ἄσπι ἴογνα ἀἸοίίαν : πλατεῖα χαὶ τὸ σχῆμα τυμπα- 
νοειδές, ρίαπα εἰ σίγα {γπιράπο οἱπιὶ 5, αυοὰ 
τ Π ΠῚ ἔι1556 6χ ΡΟ 15 Πιοαοὶρρὶ ΡΒΠ]ΟΒΟΡΙΝ γοίονι 
ῬΙμτάρο 5. ΠῸ. ὅ, ο. 10, 46 Ρ]δο 5. Ρ]]ΟΒορΙι. 
Ῥειποουῖιιι5 γο]Ὸ, δισχοειδὴ μὲν τῷ πλάτει, χοίλην 
δὲ τὸ μέσον, Πογητϊατη εἰϊδοὶ ᾿αθ εν ἰθγτατι ἔπι διε - 
Ρεγἤοῖο, ἐπὶ πιθάϊο σα ναι 6556 αἰϊοοναΐ. - 

Ῥαρ.. 1.6. 10. ιὲ Μαια αι.) Ασσυτορ. ΖΓ [ογ- 
πῖα 16 παίπσα ἰπιϑι στῖν τί, ὁ ἐπάπι υἱζατη εἰ} Οτι 618 
νεῖϊϊς. [κι τοριιϑιϊοα ο(ὐἰοειϊ Ὁθγ βάτο. Ἐπ αδια ] 115 
αἀἰχῖτ, φμοπιοίῖο τιαΐτις5 655 ἴα ρτορτίαπι εἰἰϑροτια5 
αἱΐαπι : 5οα (οΥηδι τι5 παα]το Π46} 15 γϑντ! : νοίμεξ 
Πααναίιις 65, ἴΐα οἰΐαπι αἰἱδροτιθ {πιατη ἱρδῖπι5 οἱ- 
ἔαηι. σα πἰπαϊρατα ὙΠ φυοα Π|546π| Ροη6 40 μ]Δη6 

02. 



991 

ΘογπΔ ἢ 5. ΠΟΣῚ νου ]5. Οὐθρουλι5. Ν᾽ Υ556Πι15. 6115 
Τταῖον, Οὐαῖ. 9 1η 14, “'αοϊαπις ᾿ιοηείσπιθηι, ἂν -- 
θρωπος οὐχέτι εἷς γαστέρα βλέπει, ἀλλ᾽ εἰς τὰ ἄνω. 
Κεναλὴ αὐτῷ ϑψηλὴ, ἵνα τὴν ἄνω βλέπη συγγένειαν. 
᾿Οφθαλμοὶ οὐχ εἰς τὴν γῆν νεύοντες. Νὴ τοίνυν ποίει 
σεαυτὸν παρὰ φύσιν, κὴ τὰ γήϊνα περισχόπει. “᾽0- 
γ10 τίοτι ϑοπίσοιι ἀδδρίοῖ!, σοὶ δι ρογί γα οοπίι6- 

{μν. Οαριε ἐπὶ σιν ίϊηθ δοί, τι ϑθπῖι5 ειδί θςῖο 

δι δρίοίαί. Οοτἶ πον Γοπ πεν ἔνι ἔθρσαιπ. (μὸ - 

εἰγοα πὸ υἷηι ἐπίογ 5 τιαίτι "0 ἔπ{8 : {ΘΓ} 1) Τὶ 8 

δρθοῖο5. ΟἸοοιῸ 3. Π)6 παΐαγὰ ἄθον. : Πηηετίπι ]ι0-- 
μεῖπιον ἄπο δαοϊἑαίος σοἶςος δὲ δρϑοίος σοηϑίϊ-- 

{|1, εὐ ἀἰδονέπι οοσπἰτοπόνι οιθί μην ἰνυζτιοτι 65 
σαρθρὸ ροςδίμηΐ. ΟΥἹά. 1 Μείαιπον. : 

Ος Πιοπιὶπὶ εἰ ἰἴπηιθ εἰε εἴτι, οςο μπεζιιο υἱάε να 

7Ζωδοίι, εἰ ἐὐδοίος κεἰ οἰ άϊονα (οἰΐεν δ αὐ. 

ΠΠ0 4 ρονρο, πολίτευμα ἔχε ἐν οὐρανοῖς, ἐπι τριι-- 
ὑίϊοα εἰδἰοςιὶ Ὁ ογ 5 αγ6, Ἰμιοι ρυοἰ αἴτια οδὲ Αὐουγοργς 
ἢ... ΠΟῸῚ ΔηΠηΔ νογίθης. ἰουίαθθο. αἰ [ΑΝ . ΠΠΠΠ 
σοΥ}}}5. Αροβίο!!, ΡΒΠΙρροη5. ὅ, 90, ἡμῶν τὸ 
πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει : φιοά Ὑυ]ραῖα 
Τιατῖπο ἁτιοῖον. ἱπιορριδίασαν, οςέγα «θην Οο1ι- 
ψουδαίίο ἐπ οἰ 6.1. Θ0Ὼ, τὶ ἱπορίο Βοζὰ : 7ὁ- 
Σὰ ὉΘΤῸ οἱνὶἑας ἐπι ο(δἰἰς δὶ τ σλο τς Το ν᾿} {1ὰ- 
ΠΠ5. 1)6 ΘοΙΌΠα. Π}1|5, οἂρ. ὅ : ἡἥωπϊοίραϊιις 
πιοςίον ἵπὶ ο(οἰϊΐς Θδῖ , οἱ Οοηιγα Ναγοϊοηοπι, Π}. ὅ, 
οαρ. 26 - ἔιίηιιο οι οείὶ οἰνίτατὶ δι ἀοριιίαϊ, 
δἱ πειιοίραίεηι ποϑίσιιην ἵη. ο(δἰὶς 6556 ρΓοτχιῖιτυς 

{ἰαπι5. Ῥασδίιη ἰὰτθη ἀρι Ραϊνο5 στάθοοβ Ρ1Ὸ τπὸ-- 
1 Ἵ]ι15. Οὐ} Π56116. ΘΓ ΑΙΟΥΙΙΠῚ δ. {1 πολιτεία, γε] 
ὕγὸ προ! οοῖω ἀἸποὶ ρ]1ηα, 4ιιαπῃ Οθγοῖα. {ΠΠπ|| ΟἸΡν - 
5050}, ΠοιΏ}]. 70 τη ΝΑ ΠΝ αι, σθοῖο ἐπ πηι [ἃ -- 

{πΠῈ δὲ ΠΉΙΡΘΙ’ 580} {Ἰπ6ὴὴ ΠΟ τ Πα, ἀλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος 
ἐντεῦθεν εἰς ἀπολογίαν αὐτοῖς, ὥσπερ οὖν οὐδὲ τοῖς 
πολιτείας ἕνεχεν μετανοοῦσι τότε. ϑο( κε εἰἰ{{α-- 
εἰς ἵπάθ αοοἰρὶοηὶ, φιιθηεαἀπιοάϊπεηι τιθτι ἐἰὶ γιὶ 
ὀνου δα οἰνίξαίο τοδιρίδοιιτι. Τιηπιο, φιιθηναηιο-- 
ἐμὰ πθὸ ἐἰ{, φιιος ἐπὴν οἱΐΘ ἀπίοαοίῳ Ρωπί(ουϊε. 

Ρὰς, 82. Ρ. 4. διὰ τὴν ἐκ φύσεως.} Οἰμϊδὶ! μοο ἰη- 
Τογρ᾽Ὸ5, αἴ π0ὴ Εἰ πδία Π1τ|5, Φυαΐ ψόγοι ΟΙοράπίοι;, οἱ- 
ἐἰο δι ρον νι παϊμταϊὶς οἰ αΐιις τ [οὶ αἰϊον νι 
εοπϑοοί αἰίοτιθηι. Οὐ αν 15, ρΓΟΡ δι" τε {15 51ι-- 
Ρεγϑίανι. Ἀὰ γογθιτῃ, ῬΤΟΡίον ἱπϑίίαηι ἃ τιαΐπγα 

διρόγϑίαιυ. Τυπτη ταν [πιτι5. δι !ατη. {Π{π|4 ρα} 0 δηῖο 
εὐχάριστον ὃ χύων, “γαϊϊοσιες σαηῖδ., ΠΔΠ) εὐχά- 
ριστος Θ5ὲ Π1ΘΠ1ΟΤ' θη οῖϊ, που, αὶ ογαϊία υτ- 
ἰει. Ἐπυδιλιλίιι5, ψταιοτις σανὶς. ἴθι] Π]υ4 ἴη- 
ἴτα, τὸ ὃὲ μνημόσυνον τῆς χάριτος τοῦ ζώου τίνα 
τῶν ἀχαρίστων πρὸς εὐεργ. οὐ χαταίσχ. 

Ῥὰρ. 832. 6. θ. 6 δἑαθιιϊίς αὦ δι. Αγαυτο- 
ΡΣ ]ι5, ἐιδεἰς ἀδρθοιίϑιις. ὁ σἰαὐτεϊὶα διεὶς ΘφΥ δα ἑιι- 
ἐμ), οἱ τϑοῖα αὐ υἱάγιίι οαϊειις ςροοίαπί. Αἴ θἢ 
«οἷν δυοῖν, θον 65. ΘΟ ΡΟ] 6 51 Π1}}15. Πγ Ομ 5. ἴοιη- 
Ῥογο, 56εἰ οχ 115 βγοβρθοίαγο, αἴηιιδ ὀρυθ Ἰ6Π4] οἰἰ-- 
ῬΙΝ Ιταϊοηῖ μι γὰρ 56 ἔδυ ρο : πο] Ζυοιηοάο [Πὰϊ, ἐἰισίτις 
ΦΧΡΟΙΙ δ. ΑἸ γυβιτ5,, 111ν. Θ, οαρ. 4 : 7Πιάφηι τινὶ 
σεαίσαἰϊ σοησῖε πυίαϊϊοπθην οἰοἰὶ οοἰϊορονὶηι, 
7ογας ςρθοίαηξ, δὲ τιἰϊγα Ῥηϑορία οογνίσος οα- 

τθπεπεηι διιαξ, τιτ ΟΠΙΤΙ 65. ΦρΘοῖδ, τ ρΓΟΑΤΟ 56 

ΝΟΤΙΣ ἘΛΟΝΤΟΝΙΒ ὈὔσΛΔιΙ 

τοῖο (οοίδηίι". Ἰλιβι 4 } 115. ἀοηΙ αι οἷς. σνοιτ : 
εἶο σἐανιιῖο γοτὶς δἰηιιὶ οτατιθν ἀϑριοϊιετ ται ατι-- 
(δὸς απἐ{ιηῖ. 

Ρὰρ. 8. ς. ἴ. Επ μὶς {ἰφιιθε. 51. ᾿πίθγργε- 
ΤΑ11 δυσπτι5. ἰ000 ΠΠ]ΠΟΥῖιπι, 4118 ΑΥΡΎ ΟΡ ι5 οἀ ἰϑναΐ, 
Τὸ ἐπάϊοα πὶ απὶπιαμπίος οπποίας ἰδιιδητοιὲ 
παΐμνα ἱπιοοὶἶος 6556 ἂὸ ἐοοίγίτιθ τάς. Δὲ 
οπία. Πἰἷς ἀδιδάχτους οἵπὶ 4 Ἰοἷς εἶναι τὰς φύσεις, 
[4οἢ 5  σΉ Ποῖ, ἃς 5] αὐτοδιδάχτους Δρρο!] νοὶ, πος 
οδ᾽7. διιαρίθ. παΐπγα ἰἌσουο μ]οιαηι6. Δη μα 1 Γ65 
115 Ὁπηη 65, ΠΟ ΟΡ 15. 5565) αἱ ᾿ρ515. 1 ἀ ΟΊ ΓΙΠὰ 
ψΟΙ θυ υορ 5. ΔΙ Τόν ᾿Πηοἰ 6βοαῃ!. 516 [Ο τ {π|5 ν]- 
ἄοιιν ΟἸοπιθη5 ΑἸοχαπάνητ5 ἢ}. ὃ Ραάάρος. δαρ.ὃ: 
οἵ μὲν διδαχθέντες ἐσώθησαν " οἵ δὲ αὐτοδιδάχτως 
ἢ ἐζήλωσαν ἢ ἐζήτησαν ἀρετήν. Κα πονιϊπῖθιι5 αἰϊὲ 
φιΐάφηι ἀοοιὶ ςογν αὶ σιιπῖ, αἰϊὶ Ὁ 6᾽Ὸ σα σροπῖθ 
αἰτιμίθηι οἷ απιρ]θαὶ σιν Ὁδ] σιιοοιογιι. θ8- 
5115 ἴρφο ἴθ Οοιριποπίδυ!ο ἴῃ Εϑαΐαπ, τὰ γεννώ- 
μένα ὑπὸ τῶν χερασφόρων ζώων τὴν θηλὴν ἀδιδά- 
χτως ἐπιζητεῖ. (νη ίοτίιπι ατιϊπιαἰ πὶ ρει 

πΡορα ππἰϊο ἀοοθπίο ρμογηινιπξ. Ἐλυβιαυ ας πθο 
Ιοοο γον τ: φιία παι αἰϊς ρῥγιἰοπῖϊα αἰοοίτῖσι 
ἐγααἰιοπθ πο τίπτε. ῬάαΪϊο ροϑὶ ἃ. ὅ. ταῦτα 
δείκνυται παρὰ τῆς φύσεως ὃ χύων πεπαιδευμένος. 

Ἰάδιη. ἔππιδιαι Πἶτ5. οἷν τ. ᾿πίογργοϊαξαγ, δ {πι 
ΡῈ οἴζιπι οἱ ἰοπβεηι ψεϊάαηιν 5οθηΐος υἷα 
ἱπινοπῶο ρο[ιιοτχιξ,, δοπθήοιο παϊιγαῖο ατιὶς 
ξοηδϑητείτι5 ἀϑ 5 γε [7). 

Ῥὰρ. 85. }». 1. ἰδοπὶς τιπῖπι5. 1 ΛΔ] Δ ἔπι νο- 
ΘΟΙῚ τεχεΐτι5 νΟΥ]}15. ἸπτοΓΡΓΟΙ 5, Ζυδιη οἱ Επιδία Ππτι5 
ΟΠΙϊσἱς : 564 δοποβοιῃὶ Ἰλοσὶϊ ἄτιο, λέοντος ἑνός. 
δι Πνασαηταν ᾿πἶο δοπτοηια:. (6 ἰοαπὲρ ράγίὰ πη ]0Ὸ 
Ηδοτοάοιι5, ΤΊ] Ρ. 353: ἢ λέαινα ἐὸν ἰσχυρότα-- 
τον χαὶ θρασύτατον, ἅπαξ ἐν τῷ βίῳ τίχτει ἕν - τί- 
χτουσα γὰρ συνεχθάλλει τῷ τέχνῳ τὰς μήτρας. 
Δόώπα ναϊϊεϊεςίηειίηι Γογοοἱ 5 οἰ παιεπιη τι ατιϊηιαὶ, 
βοηθοὶ ἐπ οἴξα πνίπὶ ρατὶϊ : πιαπι τπια οιεπι ἔδίτε 
ἀογιι Θηεὶ{. σγρῖ αιιοάιιθν τς οδὲ ἀρια 
Ποσιη ΝΠ οιιτη,, ΤΠ. τ ΠΠΘΓΌΠῚ {1165 5610] ἰδηζυ τη ΡῈ - 
Ρουὶς 5 σαι Ποανο γο]οπῖοδ, Ἰοσηᾶτι ΡΙησαηι. ἘΡΙ- 
Ρ Δ ηἶτ5 οιηιπι Ἠω δὶ Τὸ - εἰ γὰρ σκύμνον λέοντος 
᾿Ιούδας αἰνίττεται ᾿Ιαχὼδ. λέγων τὸν Χριστὸν, χαὶ 
τοὺς ἐν τῇ ᾿Ἀποχαλύψει ᾿Ιωάννου, ᾿ΙἸδοὺ ἐνίχησεν ὃ 
λέων ὃ ἐχ φυλῆς Ἰούδα " λεαίνη δὲ δευτέρα οὐ γίνεται 
χύησις - ἄρα οὐχέτι χύησιν οἶδεν ἣ Μαρία, οὐχέτι 
συνάφειαν σωμάτων ἣ ἁγία παρθένος. ϑὲ οπῖηι οα- 

{τοι ἰοοπῖς “αὶ οὔποτ αἰαὶ “Ψ«οον, (πεὶ- 
δίπιν εἰϊσοης, δὲ πὶ Τροσαϊγρεὶ Πιαδοίτσ, ΕσοΟ 
ἱοὶξ ἴοὸ δ ἰγῖδιι Τα, Ἰοιετδ απιίθην τιοτι Οϑτι-- 
εἰσὶξ ςϑοιιτιάιις ραν έτις : ΘΥΘῸ ΤΟΙ απιρῖτις ραγ-- 
ἕϊωνν τιονὶὶ ͵ανία, ποτὶ ἀπερἐϊιι5 σοτιγετιοίϊοτθπι 
δοτρογιίηι δανοῖα υἶσρο. ἈΥσθηηᾶ σαλιδᾶπι ΓΘ 61}, 
οἰϊαιταβ ἃ σα ο ἈΠοάΙρ.. 1}ν. 98, οἂρ. 9, Θὰ" 5θιη 6} 
Ραγίαϊ ; ΟΡ οα]ουὶβ πἰνη!οίαῖθ). Ἀν θυβδηταν ἘΠΊ Ὼ 
Εἰάοπι βοηιθητα, οἱ μἰδίου!α περὶ μονοτοχίας, μΓ1- 
ΠΠῸΠῚ ἰρ5ὰ ον ρίανα δᾶονα, ἀπ. ΘΠ αν πὶ οαῖα}]0-- 
γαπ ἰοθπαῦ ΠΙΘΙΜΪ ἢ, ΠΟῺ 5 ΠΡᾺ ΡῈ ΠΙΠΠΘΓῸ Θὰ Ὰ}} 
ταπτι, {0}. 58, 99 : Λιαηφιί δαρῖος ἰθδπὸ 
γγφάασηι, δὲ ἀπίμεάπε σαϊεϊοτιει 6715 ἱηιρίοὐὶς ὃ 

ΗΙοΡΟΠΥπι5. ἴῃ 7 ὈΔΉΙΟΙ5 : 7)ιουιεξ σι εἰ ν6- 



ΙΝ ἨΟΜΙΓΙΑΒΘΟ ΙΝ ἨΠΧΑΛΈΜΕΒΟΝ., 

δέϊαγιη δου ἴθ 56.) παςγὶδ, ἰδιθηιας ᾽6556 ἤεγοοῖο- 

γος, τηααΐπιθ οἱ οαξιεῖος. πιιινίατιῖ. ΠΟΙΠΟΥ 15 1)». 

11 ΤΠ 405 : 

Ἐστύκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν. 

ἔσιψιε ἰεο ἐπ δἰϊνω οιαἴαί, 5μια μίβ ποῦ α οἰλοιιηε, 

Ἡοναι. 10. ὅ αγῃ. οἦς 30 : 

Ἴγοπ υἱᾶες, ψιιαπίο πιονθας ρμεγϊοίο, 

Ῥγννῖιθ, (αἰ ἐαξιῆος ἰδεθπεο, 

ῬΙΠΟΑγΟ 5. Π|0. Τ)ὴ6. Δ πηο᾽ Ὁ Ρ ΓΟ] 15, οἰϊαῃ5 οχ οο- 
ἄοιη Ποιποσὶ Πργὸ ΠΛ ο5. νουϑι., ἰΘΌποπὶ αἷΐ, 
πρὸς τοὺς χυνηγοὺς σπένδεσθαι περὶ τῶν τέχνων, 
μὴν υδπαίοτγίνιις μαοϊδοὶ δ οαιιἰὶς. ῬΊΤΗΤα5 11}. 
ὃ Πιβίου., οαρ. 10, ν αἱράγθηι 1Π|Ὰ1 ΟΡΙ ΠΙΌΠΟΠῚ 16 - 
{ΔῈ τ ϑοπιοῖ αμίθην οἀϊ μαγίμιην ἰασογαΐο τιτὶ- 
δείμπι αοὶθ πίογῸ ἐπι Θηΐαιι οτΐσιεπι ογθαά εἰς 56 
υἱάθο. “1τἰβιοίοῖος ἱγααΐι, ἰοοπαάσι ρῥγΐπιο ἔοίτε 
ΡάΓγΟΓῈ χαΐπῃιο σαίιϊος, αὸ ΡῈ ἀρτιος δἰπιρτῖος 
ἀ{π|0 πιΐτιί5, αὖ τἰπιὸ σίογιἰθδοετθ. δ ουθα Αὐιδίο- 
16 115 Προ 5ηξ 10. Ὁ, οἂρ. 51, 46 ΠΙδίον. δηϊ πιὰ] : 
τίχτει, ὡς ἐπὶ πολὺ δύο, τὰ μέντοι πλεῖστα ἕξ, τί- 
χτει δὲ ἐνίοτε χαὶ ἕν.Ὁ δὲ λεχθεὶς μῦθος περὶ τοῦ ἐχ- 
δάλλειν τὰς ὑστέρας τίχτοντα ληρώδης ἐστί. ]᾽ αγὶξ 
᾿πασπα δα ρατί6 βθηιΐπο5, 566 ομηι ρἰπτίπιος 56α 
δαζιοκ, τιοτιτειιτχτίαπι δἰ ἑαιαι τιτιέηι. (θα ατι- 
θην 6 ἰϑίθπα {ογίμ τναπι οτεπιὶ ματι δηηἰ{- 
(6γ6, εοἴἶνα Καντία ἐει. 'ἽΓια ἈΔ 411, ἰοοπο5 θυ 
4υ 165. ἴῃ γα ράτονο, Ρ πηι Ζιυΐπαιο, μοὶ 
ἴ1Π0 5] η46 Ρϑτιοιο 05, ἀθιη 6 5[6}}}65 ἀρόγο ; 504 
Ἰιος σοπογαῖίπι (6 Ομ ῃ!θιι5 ἰθοπίθιι5, 0. ὅ [)6 βο- 
ΒΟΡΔΓΟΠΘ ΔΙ ΠΊΔ 11}, Οἀ}. 1 οἱ 10, ππι6 Ρ]ΙΠίιι5 
ΠΠυ δοςοριῖ, οἱ ΜΠ ’άπε5 Π}0. 4, ἂρ. 84, ᾿ς ἀπὶ- 
τΆ]}}]} 15. Ορρίδπιιϑ 110. ὃ Ὀγπορει. Ρ]Π]οσιγαῖιιδ ἴῃ 
γα Ἀρο !οηὶὶ 11}ν. 1, οἂρ. 10), ἴον Ἰδοποιη ἴῃ γα 
μβᾶνογο, ρυϊπια υἷοθ ἴγοβ, βϑοιπάα ἄτιο5, αοα 5ὶ 
ἴον 0, ἔογ 8 1: Π|. ϑΘγΌΓι5. δ. 0 {{π|5 Ὁ 1], 1, οὰρ. 
Ὁ, 5ου 1: ΝΊΓΡΙαΣ πῃ Πα ο 05. δ ἀιιθ πη ἀπ Δ η80}10- 
τοίαμη βΟΡγ ηἶσδο ἴῃ ἀοβουίο ἈΙΟΠΙρ Ϊ σοητίριιο, 46] 
Ἰουῦπα οαζαι}15 {αι Π 4116. οἔδοἶδ5 ὙἸ5ῈΠῚ ΓΟΘΕΠ 1}, 4105 
ἴπ ϑρθίαποα πα Ρ ο]γαΐ. Γάοιη ἔοι οπά τη οδὲ [Π61ΟΠ11ΠῈ 
ἄς αἰτίου γί ροια ᾿:5ἰογία, βοὶὶ (] 1}, 4τιᾶπι 511 
οἷν ᾿ἴο Βαβι 5. αχ θοάοιῃ Ἠογοάοι! ἰοπίο ἀοό ι- 
Οἴλπη, οἱ οχ 6715 11}. ὅ, χιιαπι οἱ συ Αρο}}Ὸ 
ἩΙΟΙΟΡἸγρ]ἶοο 50, ΡΠ ΑΓγο] 5. 111». ἄ σαν] δίς, 
ΡΊΙη5. 1}. 10, οαρ. ΘὩ, ἘΠ δητι5. 1) 1, οαρ. 35, 
1)6. Δηϊμ}Ἀ]} 1115, ργοραράσιηξ. ὙΤΠΟΟρ ΙΓ ἀ511)5. Π1}}}. 
15, ἂρ. 10, ποῦς οαΐη]οβ ν ρθγαρ ΡάυΘὨ 5. ὨΓΘΓΙΙΠῚ 
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ὁχοάἄονο, 56 τηλῖνο πὶ που} ΔΠΡ 5.115. ΘΟ 1158 ΠῚ 
ἀισειμηρὶ τραάϊι. ΝΊ απ ει Ποῖ ἴῃ “Γ]ΠΙονἰαοἶ5., οἵ 
ΔΙΠαπαβίι5 Οὐῶσι, ὅ0. «αὶ Απμοοι 7, Πρ ρ μα Πῖιι5 
ΠΠγοοὶ 90. ΒοίΟΙ πταν μος. ἰδίου α σομ Ραν 1 6Χ- 
Ρουϊοηεα δὲ δυοίουίαι 6 Ααβιοί 9} 15.110. ὃ. οὰρ. 94, 
ΠΠΙδιουἰαΣ ἀηἰτπα] πιπὶ, 41 (6. σίρονα μος ἰγϑα!ξ : 
τίχτει μικρὰ ἔχιδνα ἐν ὑμέσιν, οἱ περιῤῥήγνυνται 

ς τίχτει δὲ ἐν μιᾷ ἡμέρα καθ’ ἕν. Ῥαγὶξ 
οαϊῖος οὐνοίμίος τη θη ὑτατιῖς, ἡ τι5 [ογ{1α Τιιτη.- 
Ραπίι τ ραγὶξ ατεΐοπι οἰπιρτιῖῖς αἰἰθῦχις οἰπριιῖος. 
ΡΙν"]οπέγαιιβ. Π}0. 9. ὙΠ ΑΡΡΟ ΟΠ 50. }}}}1, ν᾿δᾶπὶ 
ΥἹΡΟΓΔΠῚ 56 ΡΘΏΪ65, 405 βΟροΡογαῖ, Πησαα ἰαπὶ- 
Ῥθνειο. ΑἸ ογίι5 Μαρπιβ ἴῃ ΠΙΊβίον, ἀπῖτη]. 25. νὰ]}- 
ΒΑΙΌΠῚ ΒΟΥ ΠΠΟΠΘΠῚ 46 ραγίι ὙἱροιαΣ οἱ Ἰρδιπὶ Ρ]1- 
ἢλαπὶ ΨΌ]αΣ πη Δ τι ἀ55θιθηίθιη. ἐγ 16, 4 ῈῸΠῚ 
ΤΟΟΘΘΠ ΓΟ 65. 1111 56 απ πει, Ὁ} ΡΙΘΥΙι5. 10. 14 
ΗοΓοΘ ΡΒ σοσιπι., Βυοάσιιβ ΝΠ ΒΟ  ΠΠαποον, 110. 
99, οὰρ. 11, (νά ΠΠ4}15 ΤΟ] οἴτι5 ἴῃ ὅ Τιο ἀπηοί. 
3, 401 5105 ἀοοίογοβ δά τποποῖ, να  σάγοτη 56Ή1πι|- 
105 ΟΡ ΠΙΌΠΘΠῚ, ΘΔΠῚ 5815 51] οχ δι πιδῃΐο5 δ 51πη1-- 
Πα πο5, ΦΈΡ 115. αϊοθαπταχ, ΘΟ ΠΟΙ ΠΗ Π85. 

Ραρ. 80 ἃ. 13. Εἰ γιιίάθιν διυεῖ. 1 Αἀιποποὶ 
ΑΥΘΥΓΟΡΥ απ. ἀρεϊπ5. ἱπιουργοίατιπι. [πὶ γ Ιου 1}}1}5 
οὐ Ἰση 5 ἀοοί55. ΝΙοπΙ οι ι5, δ ο ΦΕΙῸ 
διε, τὶ τπϑηιοτίς ρτοαἰθγιτι {τ δοοτ 5 ατιπῖς 
οἱ τιΐιγα οἰορ]ιαπίοπι οἱνοτο : τινὲς ἱστοροῦσι ΑἸΧΙΓ, 
ΠΟ τινὲς ἴσασιν. (ΥΠαν 5, Λίπο ατιίθηι ἱγαάιιιξ 
αἰϊηιεῖ τΓδοθπίος ατιτιο5. δὲ Ρίιιτος αὐδιιο οἷν θγὸ 

εἰερἠιαπίοηι. Ἐλαιδι δι ἶτι5, βογίμ" ἀπείοηι οἰορ]ιαπ-- 
{πὶ ἰγϑοθπίος. ἴΐοην {14 αι σειν, διὰ τοῦ - 
το συμπεπηγὸς, Π0Π Δἰοντιι ἃ Βα 5110 τἀ πη δ 
ἀτυςαν τα 15. γι [5 οάτιϑα, ΟΣ ᾿Πίο ρ δῖα ψουθὰ 50 -- 
ῃαηΐ, οἱ πξδ ΑἸ ΡΓΟΒΙ : δίμέσιο αἰιίθηι οἱ ἰγθοθπίῖς 
δὲ απιρὶϊιις. {δΓιιτιίτιτ' ατιτιῖς Οἰΐαπι μγοάμοογε, 
ηπία οπιπῖα οἰνὶ αὐ τπαφπιϊπιοεπι πιθπιῦτα 
ὁοπνεπίμηϊ τ οἱ πῦς ΟΟΥ̓ΠΑΓΙ1, ρΓΟΡίοΙ ἤματι ατ᾽- 
{ππιὶ σοπιράσειπ τοῖος ἀγιϊοιι]ος παϑοπίθηι : 
504 Πιος 5 ση!Ποαηΐ,, οὐπὶ ἀπι γίναϊ,, Τἀοἴτοο οὐπη- 
Ρϑοιῖ5. οἱ πὸπ αἰβι ποι }δ ἸΠΟ ΠῚ 15. ΘΙΠΠῚ ΡυΡα τι 
6556, Ηΐς οΥβῸ βου] θοπάτιη, ἠὲ ἐατιῖο ρζτι65, ῥΓῸ- 
Ρίογθα δοπιραοία οἱ τις ατιϊοιεἰϊς εἰἰδιϊποί ὦ 
σι ὁ7πι5 πιοιαῦτα. 6 Ἰοπρτν Παῖς ΘΙ ορ μαι Ατῇ- 
51 οἴο!ο5 Π|}0. 8, α. 9, 46. Ἠϊ βίον. ἀπίπηα], τὸν δ᾽ ἐλέ- 
φαντα ζῆν φασὶν οἵ μὲν περὶ ἔτη τριαχόσια, οἱ δὲ 
διαχόσια. ΕἸορ]εαπίοην αἰϊὶ ἀτιτιος οἰγοίζοι. εἶμι - 
ἐοπίος ἱρόν αἰπιπέ, αἰϊὶ ἱτϑοοπῖος. Τάοηι Ρ]1-- 
πἰις ΠΠ}0. 8. Πιδίου. οἂρ. 10, οἱ ΑὐΠαπιι5 11}. 17, 

- 
(ἃ. ͵- 

τοιταῖοι " 



οὴῦ ΝΟΤΕ ΕἸΌΟΝΤΟΝΙΒ ὈὕσΣι 

ΙΝ ΟΠ 5 

Ραο. 90. 4.11. ἀμὶ σον 6.15. Δυισιβεϊπαδ ἴῃ Ρτὸ- 
Ιοβὸ 'π Ῥβαίτηοβ, ψῈὶ 4! 51115 1Π|6 δϑῖγ 4] Ῥγοΐο- 
σαπὶ ἤηο α του ΒΑ51}} [μἀλπὸ σοΠ γον, οἱ 8. 
Αὐβασεπὶ {τοί τ )}5. 1ῃ ῬΒΑΪπιο5. ργωχιϊ, “ποπι 
ἰάτηθη ΤΠΟΟΪοσὶ ΤΟ ΑΠΊΘη505 1π ΠηΔΠιι5ουρ 115 Οο- 
αἰαῖ λι15. 6}115 Ορογιπη. ΠῸῚ ΓΘρΡΟιΘοπι, πτιης ἸΟοιμπι 
1ἴα Ἰῃτουργοίατιιβ οδῦ ; ΠῸῚ ΠῚ 'ΓΙΠΠ πη ι5, ὑδὶ σογίὸ 
πιόγίιπι πιαί τ αἰ τεοτιάζπειη ἱτισαπι γιατ : ΡῸ5- 

511 ΘΗΪΠῚ ΠηΔτΙΓ 816 ΠΟ ΓΙ ΠῚ ΘΕ]ἃ ΠῚ ΠΟῊ 56Π65 Ρ0]- 
ἴονθ, οἱ 7π 6 Π|}15 ἑεῖα5 χρυ πιοη ἃ {τ|. ΟΥ̓ ΠΑΓΙΤ15 
δάτάηι, φιο ριιετγὶ «ρξαίο, αἰ δεϊατη οπιπῖσιο ττο- 
τίθει. ΑἰΖιο Πα σΘηπ]η: βιιηΐ οἱ Ἰθρ τ επηα ΒΟ η}}185 
ΒΑ51}}1}} ἴῃ ῬϑαΪ]πιο5, ὃχ 4ῈΠ]0ι5 ἴῃ (ὐαίοθα ΝΙοοι 
ἨεγδοἸἸθη515 δὲ ἃ}115. 51 Π}}} 1015 ἀδσουρία ἔγασηθηία 
οἰϊαηξιτ, ΠΟ ᾿ΐθπι 1114 ΞΟ} 18 ̓η Ῥϑαΐτηοβ, ἴα] ϑο {ΠῚ 
ἰτγ υ18, {τ|85 1ῃ ΤΆ ΠΠ15 ΘΠ ΘΒ Βι5 δα οα]ςοπὶ 11- 
ΒΥῚ 5] ἀΠΘ  απίιπγ, 4ητδάιι6 ΠΠ}01 τποΠ Ππ5 Χ 
Ἠσιμ!}}15 ἴῃ Ῥ5α]πηο5 Β. «[{04η. ΟΠ βοβίοπηὶ ᾿Π ΘΟ1η-- 
Ρεπάϊιπι τοάδοιῖβ, οἱ Οομπηπιθηΐατιο Τ᾿ μδοάογοιὶ ἴῃ 
φοβάθπι Ῥβα]πη085 6556 σΟῃσαγοϊΠαία. 

Ῥαρ. 91. 4. δ. ϑέρεγηθ αἰζαοίιηι. ἢ ΝῸη μου 
σα] ΠθαΒ.] 115... 1Π ΒΘ.) ΟΡ ἸΟΡῚ ρᾶντο ἰαηρὶ ῥβΆ]ΓογΙ] 
Θδοραβ., βοὰ ἴῃ ΒΙρΟΓΙΟΥὶ ΡᾶΓῈΘ. ΘΟΠοαν ἃ 50ΠΙΙΠῚ 
οἴου παγὶ. τὶ οχ Βοάα σοηβίαϊ τη (ΟΠ θη αν ο ἴῃ 
ῬΞαΪπιο5 : ϑαζίογίιπι πε δὶ οιίτη ἐποίσιἐπποπίτπι ἀεὶ 
πιοάιτι {ἰἰογ ΤΠ ἶ(α, χιι ἰσὶ απιβιίαία δςί, βον- 
τααίτηι; 5. ΡΟΓΘ μπαεπς υοπίγοπι σοπἪοανιίηι. 

Ἡδιιβὶι ᾿ς ἔογίαθϑο Βοάα ὃχ (ὐοπιπιοηίασιο Πϊογο- 
ὨΥΠιΐ ἴῃ Ρ5αϊπιιπὶ 52 : Ῥςαϊίογίμηι εἰδϑισσιιπι ἰμώ- 
δεὶ εαναπιοτι, ργιδαϊοαίϊο οἰοἰδςιἰς τοἶ πιαπάκία 
ἐπι οἐ ἰἰ σειτείπιτ ἴηι δαποῖῖς, {τ δ φρογπὶς ὑθ- 
πιεῖ : οἰἰ᾿ατα ἀεογϑιίπι ἢ ανοὶ ἑἐαναπιοπι. Ουϊη-- 
δἰΐδτ ᾿ΐπο ἈΠ] σοῦ ΘΧ μ]]οαῖϊο γον} ]5. Φοαη. Ομεγ- 
ΞΟβίο πὶ ἴῃ ἢ σα] ΠΊῸ5, 4ιια τορϑιμπητι διϊαπι 4} Ἐπι-- 
{δγιπῖο : ψαλτήριον τῶν ἐντατῶν μὲν ἦν, πλὴν ὄρ- 
θιον, καὶ ἄνωθεν εἰχε τῶν φθόγγων τὰς ἀφορμάς. 
Ῥραϊιογίιιπι αὐ ἰὰ σότιις ἐτιδιΓιεπεθυιοτιιση ρεγιῖ-- 
πϑὶ σι ἱπιοπαπεπίμτ: δϑί ἀπῖθηι αγοίϊηι, δἕ διὲ- 

ΡΟΓΠΘ οατίιδας Ππανεῖ, τι ὑοοος δηιαϊ. Τῃ 
Ρυσο πο φυοά οἰάομι ΟΠ γϑοβίοιπο {για ταν Ὁ - 
ΒΟΡγαἴι πη ὁδὶ, 40 οἰϊ4 ΠῚ ἃ Ρ] δ 54 116 ΤΘΟΘ ΠΟΣῚ - 
Ῥὰ5, 41 Οὐοιηπιοπίαγιοβ οἀϊάουαηὶ ἴῃ Ῥαμος, ἂρ- 
Ῥτοθ δία, 4ιο ἀρια αγάθοος ρϑα] θεῖ πι, 40 Ηδ- 
Ὀγαὶς ΝΑ] πὶ ἀἴοὶ γ8] ροῖίι5 22 πϑροῖ : οἵ β5ᾶπὸ 
ΤΧΧ βρίπβ Πογόθαπι σόσοιῃ ἢ] τὰ τὸ ψαλτήριον 
γοιϊιπί . αὐ Ρβαθπο δύ, 11, ἐξεγέρθητι, ψαλτήριον 
χαὶ χιθάρα, Εσδιγοο, ρϑαϊιογίιιπι εἰ οἰζμαρα; εἰ 
ῬΑ]. 150, 8, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ χι- 
θάρα, 1αιάκίε ετἰπὶ ἐπ ρϑαϊίουῖο οἱ οἰ αγα; ἴῃ 
41 115 Ἰοοἷ5 ρυῖτ5 522 ἀοη4ὁ 29 ἀϊμτιοτ' Ροπίταν, 
Θρτ5 αἰχὶ, 4αα ΠΟ 50ῚΠ} ον, 5οα Δ] 4ια πο νἷοο 
γοῦδα, ΡΥΙΟΡῚ ἴοοο ποροὶ χιθάρα, βΡοβίοι οὶ ἀπο ν 
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ναλτήριον τος εἴογξαγ, αὐ Ρϑάϊπιο 80, 3, ψαλ- 
τήριον τερπνὸν μετὰ χιθάρας, Ῥεαϊίογίμτη γιεοιιπ-- 
ἄπίην οαπν οἰϊπαγα : οἱ (Δοποϑὶβ 4, 91. Ὡθὶ Υ α]- 
Βαία, [956 {εὶϊ μαῖογ σαποπίϊεηι οἰπατα ἐἐ οτ-- 
δαπο. ΤΙ ΧΧ οὗτος ὃ χαταδείξας ψαλτήριον χαὶ χι- 
θάραν, Πϊο {πὶ ψιειῖὶ οκίοπαϊι ρεαϊζογίπιπι δὲ οἵ- 
ἐμάτγάπι. ἨοὈταϊοο οὶ ὩΔΊ) 23 ἀΐπποῦ υϑσποιι- 
δ51τΡ., φιιοά τουετπὶ ᾿Π5ΓΓΙΠΙΘΠΕΙ πητιδῖ οἱ ΘΘΠ15 8}1-- 
Ζιδηο χιθάρα ἀἸοίτιν.. τ πο. ΟοΠοβὶβ ἴοοο,, 411- 
{παπ4ο Ψαλτήριον, αἱ ΕΖΘΟ 615 50, 53, ὡς φωνὴ 
Ψαλτηρίου, εἰ Ῥπα]πιο 150, ἀ, ὄργανον. ογϑαπιηι. 
Οοά Ἰσίταν πος Ἰοοο ΒΑΒ.} 15. (6 ἔογπιᾷ ῥβα!τογὶῖ 
παγγαῖ, 55 δοοὶ ρ] ΘΠ ἄτι οΘη560., τὶ οἱ σΘΠΟΓΙ ΠΙΙ5Ι Οἱ 
Ἰῃοϊγι πη] σοηγοηϊαῖ, {ιοά ἀρια Οτώοοβ ἴῃ τισι 
ογαῖ, οἱ ψαλτήριον Δ οἷ5 γοσαβθαῖιγ : Δη ὙογῸ ΠΑ} 
σοπγοηϊδῖ, ῖν  ἁἰτοῦὶ ΠΟ γέρου πὶ ̓ ῃπι γα ηθηἴο, ΠῸῚ 
1ϊὰ σοΓΓ ΠῚ δϑ . {.11ΠῈ ΠΟΡῚ5 ΠΟῚ σουο οοηῃδίοὶ., δη 
οδάθπι [που ἔογπια ῥα το ΓΙ οἱ ΠΑ }} 185, οἴ πὶ ἃ οἱ - 
{μάνα ρϑα] θυ τ πὶ αἰσιϊπαιιᾶπὶ βογὶ ρίογοβ., δὲ ἴδτηθη 
δοριυασίπία γαγία ΗΘ ΟΤΊΙ ΠῚ ἸΠΒΕΓπποηΐα ΠΏ 
Ρ5ΆΠΤΟΡῚΣ ΘΧρΥΪ πηδηϊ, πα πο ΟΠ Πατα ἀἸοιίοπο. ϑ6α αξ 
δ ἸΠιΘ ΡΥ το πο πὶ Το ἀθαπηι5 Β451}}1, Θὰ σοποῖ- 
Ῥίδηα νυἹάοιυν 115 νου Οὐγπαγ : Λίαπι οἰ αγια 
ας ἵγτα ὧς ὁα ἱηζεγίογὶ ρατγίε αὐ ρ' Θείσιεμι 5οπῖ- 
{πιπὶ Θαἰϊτ : πος ὑόγὸ ρϑεαϊ(ογίμηι σοποθτιίμειιτη, εοτι- 
ἐοΥ αἴ σατιδας δα σμροτίοτὶ ραγὶθ παῦει. 58. Δπι- 
σαβιηι5. ἀθιλιπὶ βου ὕθη5. 'π Ῥβαϊπηιπι δ6,, οἱ ἴῃ 
ΜΠπά4, Εαϑιισεο,, ρεαϊιογίιτπι, αἸ[Γουοπείαπι ΠΠ]|ἀ πὶ 
ΡΞΑΙ ΤΟΥ δὲ οἰιμαγα δῖο Ἔχρῆοαϊ, αἱ ΒΆΝ} ἱπίου- 
Ῥγείθιη. ἃραῖ: Ῥεαϊίεγίμπι οδὶ ογβαάπιιπι, ψιοά 
φιείάεπι πιαπῖνιις [ογιτιτ᾿ ροτομ ἰοτεῖς, εἰ ἐποτγάίας 
αἰϊξιεπίας Ππανεῖ: ςοα {{{ιιπὶ ἰοσιιπι 9 τιπτιαῖδ σοπειηα 
αοοϊρίιπὶ οἰογάία,, ἱἰΠιὰ δοποαντιπι ἰἰσηιιπι, 
ηιιοί μοηείοι οἰ ἰαοίμπι γοδοιαῖ, {ιιΐα οσοποῖρεξ 
ἀθύϑηὶς ἔτι σροτίοτο ρατίθ ἰιανοξ. 

Ρας. 932. Ρ. ὅ. ὲ οοιιἰὶς τιΐίτα.1 Ὑπερχύ- 
πτοντες πόνους αἰχίϊ, φιιοά Δ}11 ἀιιοΐογος ΑΠΠ εν ὁΧ - 
τυ} 55θηΐ, ὑπερχύπτοντες πόνων, τὶ ἴπ γεῖογὶ Ἰοχῖοο, 
ὑπερχύπτον τοῦ ὕδατος φύλλον, [οἴδιπι Θτίγα 
ἀηπίαπι ὀπιΐποτις. Βιυνάαθιιβ ἰἀπιθὴ 1η (ΟΠηπηθηϊα-- 
ΤῊΝ. οἷταϊ δἰ μη !]Ποπὶ ἰοοιπὶ Πα} 115. ΠΟΒΙΓῚ Διο ΟΣ Ὶ5 
Βοπη]. (6 ἰηνίἀϊα,, ὅλως δὲ ὑπερχύψας τῷ λογι- 
σμῷ τὰ ἀνθρώπινα, χαὶ πρὸς τὸ ὄντως χαλὸν χαὶ 
ἐπαινετὸν ἀπιδών. Ομὲ πιοπίθ δὲ σοσίίαίϊοπε 56 
διεδίμϊοτὶὶ σιρτγα Ϊπιπιαάτια, δὲ αὐ ὐόγαπιὶ ριῖ- 
ογι τιν θπι Ἰαιἰδηιη τι 56 οοτινογίοσιί. ΝαΪο ἰδὶ- 
τὰν σουίογαϊ πίθου ρι 5. μος ἴοοο, μέ ζαϑοτίνιις, ἄμιτπ 
ἐπ πατεῖν διιτιξ, δἰ απὶ ἰταποπιῖδδῖς, ἰοία 
πιδιίδ αὐ νοηα. ϑἸμ]οπὶ θη τθῃ τἴαπὶ ργοῖα} ΟΠνν- 
βοβίοπιιβ ΒΟΠῊ}]. ὃ 4 ρα τομ τα, Ρ. Ὁ οαϊε. ῬΑ : 
ἂν μὲν γὰρ τὸν πόνον ἴδης τῶν χατορθωμάτων, βαρὺ 
χαὶ φορτιχόν" ἂν δὲ τὴν ἀμοιβὴν ἴδης, χοῦφον χαὶ 

πο πα, αἱ σὰν, 
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ῥᾷστον τὸ προχείμενον. δὲ δηΐπ ἰαθοόγοπι ρῥγο- 
φρόχεγὶς, βΤανε αἴ ΟΠΘΤΌΣΙηι: δὶ ὍΦΓΟ τοίτὶ- 
δικείοτιοιπ. σοποίεἰεγανογὶς, ἰενὸ δἰ {αοῖϊε, χιιοά 
Ῥγοροπίίιιτ. 

1014. ς. ὅ. μαι τειίϊα αἰἰἰπιρὶ1.} Αἰαι! ἀἶχο- 
γᾶΐϊ ᾿πϊοΓρΙῸ5., ππΐα δαπὶ αἰ{ἰπιρὶϊ ἰοοὶ ρμόγπιι-- 
ἑαίἴο. Ν᾽ Θγιιιηαπιθη ἤθη ἰοοὶ ἰδηῖιπι, 5ο πθο }}- 
Ἰΐ5. τοὶ πημαιοποι δχρογῦίταν, ΑΙ οπῖα δά 
ΜΠ 4 Φάοοθὶ 1, 17: “Ζρι χιοην ποι 65ὶ ἰγάπ5- 
τπιαἰῖο, πὲὸ υἱοϊςε εἰϊηῖς οὐιπιὀταίο; οὐχ 
ἔνι παραλλαγὴ, ποι ὁ5ῖ, ἸΏ4ι11 ΑΡΟΒΙΟ]τι5., ΠΟῊ τιΐ 
ἱπίογριοβ,, πογὲ οηϑρίοἰ ἐμ: ἀαδπιοθγοπι (οΥπὰ- 
αἰτι5. ΡΟ π5 ΒΘ 6 Π61|5, (ἠσοα “ται ποτὶ 65ὲ αἰίε- 
γαϊο, ῬΆλ]ο ροβὲ ργοίΐπ δ τπόγοος. 1 Οτηϊσϑα ἴπο- 
γὰηϊ ἰμεδο ΔΒ ᾿πίογργοίο, βου! ρβοναΐ θη η}, ίαπι πα 
νἱγιιι5 υἱτὶ οἱ ξωπιῖπα εσΐ, ψφμαπιάο ρμαγ μίτίψιι 
ἐγδαίο ὁδὶ, ποπογήτιθ οἰμιῖς. {πάϊ σεπ. ἔτγβο 
σϑηπίιτ ΡΩΥ βοπίοπίία. Τούτων χαὶ ὃ μισθός. 
Οὐγπάγῖι5 οὐπ τι, Δίαπι οἱ ογεαίίο πἰγίσητιθ (δητία- 
ἰι5., ἡπαγ οἰΐαπε ποθ 5 Θακίοηι τεἰτίδη6. 86- 
“πο νατι ἀρ Ἰηϊογριοίοπι, Ζἴαι, ἰπφιῖς 1) 6ιι5, 
μόπῖο : ἀιιοα ᾿πηπητιῖαν ᾿π|115. ΠΟΘ 4116 ΘΗ Ϊ ΠῚ ἢ] 5 γΘΟΥΌΙ5 
οοποορία σοπίθητία ἰνέρο ἴῃ ΘογΙρίπνα τορουῖπιν, 56 
Ργουΐ οἀ!ἀἴπιι5,, οἱ ὐθοα ΒΆ51}}1 γ61}}} 5ομα "δηΐ. 
ὅΘευ,. 1,.36, 971. 

Ῥᾳρ. 95. ". 6 ϑεά "ποίίοτὶ.} Αἀιποηιπηι5 ΟἸἴπν 
πολιτείαν ἴσο πὸπ ΓΘΙΏΡΕ Πάπα ἀΐ εἰνιίαίοπι, 
{πι5γα Οἰγ 4115 εοπᾶγο, πὸ Αοίοιν, 232, 98, ἐγὼ πολ-- 
λοῦ χεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐχτησάμην, 
Εἶ5ο πιιμῖία ςιιπεπια οἰνιταἴοπι απο σοπϑθηιπίιι5 
«δίπι ; 504. γἱΐα: σαϊοποιη οἱ σΟΠΥΘΓΘΑΙΟΏΘΠΙ., τ 
Ἐριοβίοι. 3, 13, ἀπηλλωτριωμένοι τῆς πολιτείας 
τοῦ Ἰσραὴλ, αἰϊοιιαιί « σοπνεγοαίίοιθ ἰογαοῖ; 
4πιᾶπι Αἰ ΠὈὶ ἀροσίο!! ἀναστροφὴν ἀρρε!]αηΐϊ, 1 ΡοινῚ 
ὅ, ὃ; ναὶ πολίτευμα, υἱ ΡΒΠΠΙρρεπ. ὅ, 230, [Δ ογοο 
τ ΓΙῸ ἃ γἱνῸ 4Φοοι!551Π|0 οιηοπ δία δϑὶ ῬΎΙῸΣ γοῦ- 
510, 564 σιιρετίοτε ταίϊΐοπο αὐ τοπιριὑἰίσαπι οἶα 
Ξοεἰαίἐαίειι οἰπἰοσάπι ρἱοιαις 56 τοσορὶ!: οο- 
ἀδμιαιιο τηρο σον σΘηά 15 511Π|{15. ἀριιἢ ΟἸεγ50- 
δίοπμιμ ἰοοι5 Ηομη!. ΟΧΧΥ͂ ἴῃ Μαϊπαιπι : ἀλλ᾽ 
οὐδὲν ὄφελος ἐντεῦθεν εἰς ἀπολογίαν αὐτοῖς: ὥσπερ 
οὖν οὐδὲ τοῖς πολιτείας ἕνεχεν μετανοοῦσι τότε. ϑεά 
συ ἰεἱϊ ἱπάδ εἰἰ{Παἰἰς ἀοοὶρίοπι : φιιοηπιαεί πιο εζιιτη 
πιθήιι6 {1 ψιιὶ ἐρότϑα οἰνί[αίε τεσ ρίδοιιπέ, Νοπ- 
ὨΠ ΠΙᾺ ΠῚ Οἰϊαμη ΠΟῸῚ ἰᾶπὶ ἀ6 ριυϊγαΐα οἱ 5416 
γἱτα, φιαπι 46 μι] ἴσα ΕἰοοΙ οσῖα; ἀι5ο  ρ Πα, δὲ οὐ πὶ 
[οἱ υιϑανραΐαν, αὖ ἀρι οἰππάθιη. ΟΠ γϑοβίοπι. [ἢ 
Ῥβαΐιπ. 49 : τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ἣ λατρεία πᾶσα, 
χαὶ ἣ πολιτεία τῆς παλαιᾶς νομοθεσίας : διαπιοία 
δαποίογαπι, οπιτιὶς οἰεἶ{πι5., οπιπίσηιιο ἔοτπια αὸ 
γἰτιις ἰορὶς υεἰετὶς : εἴ, μάλιστα μὲν χαὶ αὐτὸς ὃ τῆς 
διδχσχαλίας τρόπος ἐνηλλαγμένην παρεισάγει πο- 
λιτείαν : Παχίπιε φμίάοπι εἰ ἔρ56 πιοείπις ἀοοοπαϊ 
ἐπιτοάμοῖ! πιμίαίαπι [οτπιάπι τοὶ ἱριοτιῖ 

Τριἃ. ἃ. 6. Φάπι φίόγπα 1 Αἰώνια νουίογαὶ ἰπ- 
ΤοΥΡΓῸ5 σιρομίατία, 10 νος τῸ5 τη πα! Πυ}5. οὰ- 
ἀνιοῖ ἀεβισπαηίαν. (ΟΥΠΆΓΙ5., πϑδὶ (οί ογπα δεοιπι 
φνοϊμιαγί(. ΒΘ} ] οῖι ἀοῖπά 6, ἐχεῖ δουλαγωγίον σαρ- 
χὸς, εἰϊσοίρ!πιαπι σαγηῖς., ΟῚ 5. Ὀ5ΠΠ111 Π0556 Ρ"1- 

ἄἰοια πιοπιίπιιι5, οασιἰσαϊοπόπι σαγηῖς: γΕ] πταπ- 

07 

οἱραιίονοιι, τοὶ πιαοετα(οπθηὶ. 51ς ΘΒ ΟΧΡΙῸσ- 

δῖ. [νατῖπα: Υ ασαιας ἀυιοίον {Ππ|π|| ΑΡΟΒίο] 1 1 Οοι. 

9. 91: ὑποπιάζω μου τὸ σῶμα, χαὶ δουλαγωγῶ. 
Οαπιϊρο σογριις πιθμπι, δἰ ἐπὶ σογν ἐ{πέθηι τεεϊϊβο. 

(οὐ ΠΆΓί τι βου ρ5ιῖ, ΠΤ υἱάοι οαγπὶς ἀοἰϊοίας, {ἰ-- 

ἴδ σαντιῖς δογνι θην. 
Ραρ. 96. 4. 7. {71 ἐπι ρἰογίσηιο αἰϊῖς. 1 Δ ρῖθιι5 

(ὐογπαγῖιβ, ὅἸεπι ἐπ παΐησαπι ρἰετιειπ ψιι6. οοπδιθ- 

{μο ἰγαπεοαΐ. Τὰ δαὶπι να!οὶ τὰ πολλὰ, αἱ την, χαὶ 
στρατιῶται μὲν ὡς τὰ πολλὰ τοῖς στρατοπεδάρχαις 

ἐξομοιοῦνται, δὲ τη ϊἰί6ς5 ΡἰΘΓιιπι ἡ τι6 αἰπιοῖθηι5 ἐ551- 

πυρὶ ςοΐεηι. Παῖς ἀϊοιο βογιπάησπι {Ππ6 1 Ἀο- 
συΐα [ιιδίτι5. ἀἰ5) ἰ. 6: ἔθος γὰρ διὰ μαχροῦ χρό- 
νου βεδαιωθὲν φύσεως ἰσχὺν λαμόάνει. Αἱ τερον 

ΝαζιΔηΖθηιι5. ΠῸη φύσιν, 5ε( νόμον ΠΡΟΣ ΠῚ] 

ἄϊεῖι οτγαῖ. ὅᾷ : ἐπειδὴ χρόνῳ τὸ ἔθος βεδαιωθὲν 
ἐνομίσθη νόμος. (οπδιιθίιείο ἐπΐπι ἰοπιροτὶς ἰοτι- 
βἰπητίιαίο ἐοπγπιαία ρτὸ ἰθ5ε μανία 65. 

Τρ14. }». 1. ΛῈ ἐτιηϊοῖας. Ἰπίογρι. 6 αρρίϊοος 
οοιπιπι {ππἰπὶ. ὟΝ ΘΓ Ὀ15 51 5ιιπιιι5 δ ΠΠἸ0Π15 Βοιηδηι, 
ἴπ 4παπὶ ΝΟ τι5 ἀπποίανι!., ΡιΌνοΡΡ. 9, 18, ᾿νὸ 
0556 ἃ Κ αἱσαία [να{|πᾶ, βϑά Πα Ποῦ ἀρὰ ΤΧΧ, 

οἱ οἰΤαν! ἃ ϑαποιῖα Ραίγιι5 ΟΥὐ ρεΐαπο, οἱ Απη)γοβίο, 

οἱ ΗΪεγοηγηπο, 4αίθιια5 444] οἱ 8. Βάβ}Π] οα]οα 5 
Ροΐοϑι. Αριὰ Οὐγπάγίππὶ ΡΟΓΡΟΓΆΜΙ Ῥτγονογθίογ. 

ΟΔρΡ. δ᾽ ἀπῃοίαϊιπη δγαΐ : 564 ᾿Ιπν Γβι15 Θϑῖ οὐ ἄο γεῦ- 

Ῥουιπὶ ϑογίρίιγα, ἀλλ᾽ ἀποπήδησον, μὴ χρονίσης ἐν 
του τῆς εἰ " Ξ 

τῷ τόπῳ αὐτῆς, μηδὲ ἐπιστήσης τὸ σὸν ὄμμα πρὸς 

αὐτήν. 
014. 6. 11. Ομ ρμοϊοπίϊα. νῶοα 5οπ8ηϊ οχ 

γε 5. Οὐνπαγιῖ, φαΐ ἀνατγίπ ἰην αἰ ἀτεΐ ΓΙ 

ψιῖ οα αἰέα φιιαίαπι πιαϊίτα εἰνίίοιπ αἰϊψιίαμὶ 

ἐΠιιίτοπι ροϊεκίαίοπι αὐδρίτις ἐδΐ., ἀτιὶ βΘτε {μη 

ἐπιρογίμπι ἰκαδεῖ, αἰεὶ δα ἐΓοἐ {π{πε|πὶ ἄμα ες. Οἰηϊ- 

511 ἱπίογργοβ, ἐξ ἄλλης τινὸς πονηρίας: οἵ ράι0 

Ροβί τοῦ ζηλουμένου ῬοΓΡΟΓΑΠῚ ΘΧΡΓοδϑιῖ , ζμ6ηὶ 

ἱππιϊαϊοτοπι Ππανοῖ, αὐτὶ σου θα (Ἐιι556 1, οατῃ 

(ὐονπαιυῖο, 6πι5 χτέοηι ἱπιϊίαίιιτ. 

Ρᾳρ. 97. ἃ. ἀ. Συνεμφαίνουσιν.] ΟἸῖν. Οοάοχ μιὰ- 

"νεῖ, συνεμφανίζουσιν. ἑαυταῖς. ΑΠΡΠΟΙ συναναφαί- 

νουσιν ἑαυταῖς χαὶ τ. β. τῶν περιδλεπόντων; δογιεηι 

ἃ ψιείνιις5. οἰτοιε πηι ρἠοἰμ πε). ΡΙΠΙηΐ5. ἴῃ Ῥαπεργ- 

του: ἤια ρτϊποί μὴ σΘη 5πΓα 65ι θαι ρμέγρείπα : 

«ὦ παπὸ αἰγὶ έν. ΟἸαυ ἴαμι5. ἄς. 4. Ποπουὶὶ 

σοπϑιίαῖα 

(οπιροπίζιν" οὐ δς 

Ἠεκὶς αὐ ἐχεπερίπιι, πές οἷο ἐπηεοίει" δ σο πσις 

Ἡππιάπος εϊεια ναΐεπι, “απι υἱία γε επίϊς. 

1014. ». 10. Μοὶ ἀμίεην φιίς. Ταιοῦργο5, δὲ 
ἀτιίομι, {τ ἐτρὶ ἰοῦ εἶθ υἱαπ εἰς ἀτι6 Οπιία 
τπαἴῖς., ἀδήητπι ργο[εοιίοτια Ρ6Ὶ ϑοπα ΟΡΟΓΩ εὐπ56- 
ψιοπάία, ἴος ξόσπιοπο πὸπ αὐ ϑοῖνὶ. Τῃ ΦαΠΡιι5 
γον 5 υππποαίαπι [1556 56 ΘΠ 8 πὶ Δ11Ο [0115 ἸοοίΟΥ 

ΔηΪπια ἀν γ, 
Ραρ. 98. ἃ. 6. ᾿τίία [αοίεπάο.) Τμοροθάταιν 

δηίοα, ἐπ ἱγγιίαπίο ἰΐα οἰστοππάπι ἀο Ποτγίοπι 

ορθόγάμι. Ὗ ΟΪ [οὐ Γᾶ Πιι5 50. Πρβογα!, σοχιδὶ γεπι ἰγγί- 

ἰανιῖ, αἰηιιο ἴα οἰγομαίαμι: ΠΙμλΠητι5. [ογίαϑ:6 

γιοο Ῥᾷοῖο ἱπιπητίαγαι - σοι ἰἕα ἱστίασιο., το 
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Τιατπππὶ ΠΟ οοἱ. ΒαΝΙ 5. ἀϊχιε, διαλύων δὲ τὰς 
βουλὰς, ὁοπϑεϊία ὍΘΓῸ «Το ορλιοϊὶς οἱρὶ ἀοογ-- 
χη εἴ «ἀμοιαπαϊ ἐαπϑγοίίι5 ρος οἰ πιὶ τϑαἰθη5 
ἐσσί τα οἰγοπιατη αὸ (ον. Ῥοννο αιιο αἰ ᾿ἴο θα5ι- 
{ππ|5 ΟἸησὶ δοοῖτη οἱ ἀμηϊοιιῃ [αν 115. ΠΠ Ια τ {1|1556 
Ασσδο ῖ πὴ  οΠΠ0η]7, γΟΥΠῚ οδῖ : 516 ΘΠΪΠῚ 50} ρ1ΠῚ 
τορονῖταν ὦ Βορ, 17, δ: καλέσατε τὸν Χουσὶ τὸν 
᾿Αραχὶ, Κοοωίο (πιο {Ἴλιπι ΑἹ αο]ιὶ : 56 ἀκ- 
θέαι οδῖς ἀπ 1Π16 510 ἰδία ΟΠ δὶ, 46 αι ΠῚ ππρηιο 
1 θαι ι5. ῬΘΆ] τη {{π 10 : οαπὶ πἰς ΗΟ θναϊοο ἀρρο}- 
Ἰοῖαν ὉΣ2 Οἷμιῖδ, μον Οαρι, ἀπά θ Βομο πὶ αντῶ- 
οαπὶ ἃ ΝΌΒΡΙΠΟ οἰζαΐα μι νου τ Αἰθίοπος, “Ζ μϊορὶς, 
ν6] ψΟΙτι5. ὉΠῚ15. Θχ {0115 ΠΊΕ 15. ΤΠΊ ΘΙ ΡΓΟΓΠ]ΡΙ15.., 
ἌΦΠ]α, ϑγιπιηᾶοθο, οἱ ἩΠοοάοιίοπο, μιῸ Χουσὶ 
γ ΟΡ τοῦ Αἰθίοπος,, αἱ οοηδίαὶ οχ Ἰποι]} ἃ ΟΠγ- 

Βοϑίοιηὶ ἴῃ πη Ῥ ΘΠ πτιπὴ : αἱ {Π|6 ἃ] ον Ὁ ΠΠγὶ ἢ 6- 
σαπὶ ΥΩ. ρου ΟἸνοι ἢ, Ομπιδαὶ ἀἸοίτιτ: ἰαιποῖδι 
δορί ρίητα, ΠΙΓΟ {116 ΒΟ Ίρβουιηὶ Χουσί. 56 γὰ- 
1Ά}} 15 δα ἀ] 6 μια ἴο νοσανὶ ΟἸι5, ἃ ο5ι Αι ῖο- 
Ρθια ΠΠΠππὶ «δηλ η], 1 θρ. 9, 1, φιοα 115 Θϑ5οὶ 
ΠΠΟΡΙ 5.7). 4105 ΠΟῚ ΠΙΔΡῚ5. ΠῚ] ΔΡΟΙ» 41 ΠῚ ΟἸΟΠῚ 
ἀλιμῖορϑ. 1ὃ1 τηϊτιπὶ δὰ πο ΒαΒ  ατη. [ἶὸ ἀἴοοῦο πο- 
46. ΟἸνιιδὶ, πο4η16. ἢ 1 πὶ Δ] 6 ἴῃ [ιἰδίουια [λ6- 
Θὰ {Πτππ «0 Π}1Π] ΓῸΡΟΥ ΓΙ, ΟἿ ΠῚ ϑΟΠ]6Ὶ ΠΟΠῚΪ ΠΟΙ" 
Ὡ ον. 19, 10, υἱὸς Γηρὰ, υἱοῦ Ἰεμινεί. Ροδίνοπηο 
ποῖθι Πἶς ᾿θοῖον, ιιάπη ΔὨ 4115 ΟΓΓῸσ ἢ θ]ο ἰσοὺ δά- 
Ἠωβονῦ ἴῃ γοῦο ἀρχιεταῖρος, Ῥγίποορς δοοίογιπι, 

 Βορ. 15. δ. ΟἸπηϊπο δηΐπῃ ΡΟ] }}}6 νἸάοιαν, 
40 βυιβρι σαι γὴν (ἰθοΕ55ἰπη15. []απηΐηπ5. ΝῸΪ-- 
[π|5 1 ΠΡ πὶ ἃ Ἀδρ.» ἀτιὰ5 [1556 γοοο5 ὃ ᾿Αραχὶ, 
ἀρχιεταῖρος, αἱ Πμά]γ6 1 οτ10 (ὐοΙ ΡΠ] τ! 6 Π515.., ν 6] οχ 
ατιάθιι5., ᾿Αραχὶ οἱ ἑταῖρος, τπ1ΠᾺΠ} 6556. ΘΟΠΠ ἰδ! 

ἀρχιεταῖρος, (μι, παολιὶ Αἰϊιι5, δοοῖτις 1ανίά. 
δὴ δηθη δὶ ἴῃ Ὑυ]ραῖα 1 αιϊπὰ ὦ ορ. 16, 16: 
Ομπιιδαὶ ταρύιος ἀπιίοιις 1) ανι ; ἀπά 6 [ἀοία πα 
ὁ5Γ οΥὐΟΥ 6 ΠΡΓΔΚΊΟΥ τ]. τὶ ΠΟΠΊΘ ἢ ΑΥΔΟΒΪ γοροίοιο- 
τι, Ἰορογοίυγιιο ὃ Ἀραχὶ ἀρχιεταῖρος. 

Ρὰρ. 90. ".. 1. Ζαάο ἱπ μαοθ.} {πὸ Δι1411ἃ 5υηὶ 
οχ ΟἸν. οἱ ΑΠΡ]Π1οἷδ., αι ἁἀτιητιν οἴΐαπη [μαρῷ Τ, 
0: 114 γοιὸ, Ζαι εἰδὶ, οἰοιι οὐοαϊαϊειὶ, Ναι- 
ἐἰϊοι, 8, 15. 

114. 6... Δοπ βοἴιμπ γθοορίο. Ἴ Ἰθπιοπάδη- 
ἄπιπὶ ἄτη ἸΌΟΙ111} 6556 ΠΙΟΠΈΟΡΆΠΙ115, οὐ δ" ἰ556ι 
ΤΠ ΟΡΡΡΟ5., 71071 5Οἶτι1}} ἴτε ρτιδηιίη, αἰϊμοι νοπὶ 
οἱ παῖ ἀὐοίρογο,, σϑά ἱπ αοἰϊοιιη ρῥγϊπείριο, 
εἰ, Κειγίνιε. Ῥϑα]. 118, 117. [π΄ «ποπὶ Ἰοοιπὶ οἱ 
τη. ῬβΔ]πλαι 11 5 ΒΟ. πη 5 Εραη. Υ ἀία ] 5 ἁάτηο- 
ποῖ, Ὁ γοιθιιμὶ Πορναΐσιπι, Ζαρα τοι] ιοο 50-- 
ΠΑ γ 5ΈΠῚ1 ΡΙῸ 9, θοποἤοίι σοη ον ο, οἱ σοι! αι10- 
"65. ΡΓῸ βοΠοΙ οἱ 5 φιηυδνο. 1} ]υγ αλΐτι5, Τὰ] ρ6- 
ΤΠ 6. 5016ὲ ΒΆ51ΠΠ1 γοῦνα γϑροίογο, ᾿ἴὸ ἀἰοῖι ἀν- 

ταπόδοσιν 5111 ἀντὶ τῆς ἀποδόσεως, τοὶ ΓΙ ἘΠ ΟΠΟΠῚ 

ΡιῸ νοι άηίοπο : τὸ δὲ πρῶτον τῆς ἀνταποδόσεως 

ὄνομα, χκαταχρηστιχῶς ἀντὶ τὴς ἀποδόσεως εἴλη- 
πται. Δόσις μὲν γὰρ ἣ καταρχὴ τῆς εὐποιίας ἢ χα- 
χώσεως; ἀπόδοσις δὲ ἣ τοῦ ἴσου ἀντιμέτρησις, ἀν- 
ταπόδοσις δὲ δευτέρα τις χαταβολὴ χαχῶν ἢ καλῶν 
ἀπὸ τῶν δόντων εἰς τοὺς ἀποδόντας. ᾿οιγιιϊοπὶς 
"οηλ6 ρΡίπιο ἰοσο ἐπι ρΓΟρΓὶΘ ἰεΐο τιστις δῖ, ΡΓῸ 
γοάαϊιίοπο. Λαπι χιιὶ θοπί απ πλαΐμπι αἷϊ- 

ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈὔσΕΙ. 

χιιοε ργίηνιις ἰμ [ὉΓῚ . ἐς εἴα εἰϊοίίιι: τϑάογε 
ϑΟΡῸ ἴ5, φιιὶ ἀαἰὶς ράγεηι οἱσοτι {τὶ διε: τοίγῖ- 
θιιοΓ αμίδπι, υδἱ ἀνταποδοῦναι, εοπίτα τοίγὶ- 
ὑιιογδ, ἰ5 εἰἰοίίιν". πὶ οϑομπέίαμι ὑοποἠίοϊον 
ἀτιι ἐπ τϊατιίηι οἱ οἱ οι εἰΐνεειη τά άϊι. 

Ρὰρ. 101. ἃ. 8. Πιιοιις αϊοίιπν.} Τιοροθαῖον 
Δηΐθα, Πισϑιι5 εἰϊοὶξ, «Τἀἰοῖο οοτιοπάοιὶ 7)οηιὶ- 
πὶ ααἰρογϑιις οηληθῖπ οατπθηι. Τὰ ΟἸ νάνι Οο- 
ἄϊος, κριθήσεσθαι Κύριον. ΑΥ̓͂ Ὸν ἴάπηοη ΠΊΘΡΟΙΉΪα: 
Ἰύσιπὶ Οἰϊαν] οὰρ. ῶ5, δ᾽, χρίνεται αὐτὸς πρὸς 
πᾶσαν σάρχα : πᾶι οἱ ΠΠπὶ ν!ἄθο ποίαγὶ 1ῃ πὰ} 
σίηθ (αΐεπα νοογιη) Ῥαΐνιμαι ἴῃ 5] Π]Ὸ5 1)ὰ- 
ΠΙΟΪῈ θαυ] θαγῸ ᾿πιορριοῖο, αὶ ᾿αι 58:15. ἀρ ρΟΒΙῖα 
νοΥ τ, Ζ)οηαίτνιεηι, γι ϊσα τισι, οὐ τιθην ΘαΥ 6 ΊΝ. 
δά οἱ ΠΠῚῸ δὲ ἀρια ΠΡ βη] πὰ το 15 [ουίασβο ἰορο- 
γοϊυ εἴρηται χρίνεσθαι Κύριον, τι ἀριά Ἰρϑιιπη 
ΡΙΌΡοΙᾶπι, οὐπὶ 5θααδίι" ᾿ἴο ἑαυτὸν ὑποβάλλει τῇ 
χρίσει, ἀοία σιπι, ἡμάϊοίο οοίρϑιση δι] οῖ!. 1)6- 
Ἰοπάιιπ Θπ πη οδὲ 1ΠΠι4|,. ἐἰγεϊτι5 Ομ τι. 

Ρὰρ. 102. ο. 15. Μιΐια, ἱπφιιῖι. Ἰπηπιο πο 
5181 να] ΑΒ }}Ππι5, μια, ἱπιφπῖι, ἐδ γιδίτοία εἰϊοὶ 

Ῥοϑϑιεπί, οἱ μοῦ δοῖ γιδιϊεἰω Πτι65 οοπιρ δἰ θπδιι 
διιπὶ αἰ [οἰ 195. ιν !ομὰ Πα ]065. ἸΟαιυτοπθπὶ ἀριά 
Ἀροβίο!υνη δ Ποῦνῶος ὅ, 11: περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν 
ὃ λόγος, χαὶ δυσερμήνευτος λέγειν. 126 ψιιο ποδὶς 
δΡαπαϊὶς 5θγηιο, οἱ ἐπϊμ!ονργοίαὐιἰς αὐ αἰσοπ- 
ἐπι. Ῥάα]ο μοὶ μτῸ γεννητῇ φύσει 4] η 0 511-- 
5ΡΓΟΔΕῚ βιιΠ}115 ἀρ 5 [δορὶ ρΌ556 γενητῇ, ογοαί 8 πα- 
{πγ8. πο γεννητῇ ροπογαίαμι,, νο] σεπογαίοη:6 
Ῥγοάιιοίαπι σομὰϊ τ {πα γαϊοηθ, οαπὶ (6. ΠΟΥΒΟῊΪ5 
᾿ ΥΤΠΠ 115 ἀρίτι", γεννητὸς, σϑ γι 5, ΑἸοίταν ΕἼ]Πι5, 
ΠΟῊ γενητὸς, ογθαίι5, οἱ Ῥαΐοι ἀγέννητος, ποτ ρ6- 
παλμ5 : ΟΠ ἢ) ἴάπηθῃ ἴῃ Ὁ] ν. οἱ 41Π8. ΜΙ55.. ἢϊὸ οοη- 
δίδηζον Ἰδϑαιιν γεννητῇ, Ὠ1}}} πη απ τ! ΘΘΏΒΟΠΊΙΙ8. 
οατα ρα {πβῃ μι ΜΙ ΑΥΤγ το πὶ οχ ΑΥὐ δίοίο] ο ἄφθαρ- 
τος καὶ ἀγένητος ὕλη νεἰ χαὶ ἀγέννητος ἀϊοαίαν, 1η- 
ΘΟΓΓΌΡΕΠ]0}}15. ν 6] ἰπροη!α δἶνο ἰπογθαῖα πηρῖοι [ἃ 7 
οἱ ἴῃ Εχποτγίαϊίοπο αἱ (ἀνῶςοϑβ : τὸν μὲν ἀγέννητον 
ἀΐδιον εἶναι λέγοντα, τοὺς δὲ γεννητοὺς ἢ δημιουργη- 
τούς. 1ηισϑτίζιιπν φιιΐάθηι σοηιρὶ τ τειν 6556. Β6- 
γιϊζος αμέθην εἶνὸ οοπάϊίος. Ἰιᾶηιιο γεννητὰ ποη- 
ΠῸΠΙΖι πὶ (ΠἸοιιῃ αι", 4υ5 ΦαΟν 5. τη ργοουθαία 
5 Πηΐ, 

Ῥαρ. 104. ο. 12. (ὑὐεὶ ϑγιιῖι τι6.1 815 γ ϑ πηι} 
εχ Οεμοοὶς 48, 10. Ράι!ο ροϑὲ {Πι4, Οὐ φαίην 
ποτε αἰγὶ σοίτισ, Ομ Ὠ1}}}} ἐπι μλαϊα πη] δὲ ἃ ΒΆΒ 1110. 
510 Θη Πα ἰδρῖταν Εἰ οο]οδίαδίαΣ 1, 15: διεστραμμένον 
οὐ δυνήσεται ἐπιχοσυ.ηθῆναι, ότν Θγϑιίσα πιο μο- 
(ογὶὶ αἀοτπατὶ : Ν᾽ αἰθιῖα Τνατῖπα, Ρογνογδὶ εἰϊ[1- 
οἶδ σον ἰσιιαίιν : αἱ Ῥϑάϊιο 159, 1 : ἀνὴρ γλωσ- 
σώδης οὗ χατευθυνθήσεται, 711 {ἰπιστιοσῖι5 ποτὶ εἰϊ- 
γἰσθέι". 

1014. 4. δ. Ναπι ηιιοηιὶς.} Οονπαῦῖ5, Ομὶ 
δπῖτη, α Γογεαϊπιὸ ἐμ τὰ θοἰϊσιαι., ςϑοιεπεζιν {{-- 
γνἱἀ αἰ δηὶ ρονν ΘΓ ει". ΜΙ ΟΠ ἰὰου }ιι5. νογο σον ρας, 
Οιμὶ ἐπῖμι ἐπὶ ἰοἤοοιιι εἰοοϊϊπαι ὦ Γογιϊιμαϊπο. 
ίαπι οἱ «μάαα ἀἰδοϊίιαὶ ᾳ βογιϊιϊπο, 56 ἔπι 
διτοθϑϑιι. 

Ραρ. 105. ἃ. ὃ. οπι ἱγαδοίψι". 1 Ν οὐῖο, εἰ πον 
ἔγάπι αὐἰαπισοπς μοι δἰ ησμζος αἶος. δῖ. σπτηὶ ἰδία 
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σοπνου πηταν ὁ αὐθοο ΠᾺΝ ἀρυὰ 5. Αυριβιϊπιτη 
ἴῃ Ρβα]ιπο5. οἱ ἴῃ αἰγάχιια α5}}Π|6η5ὶ οἀπῖοπο ἰθσὶ-- 
ταν, χαὶ μὴ ὀργὴν ἐπάγων, ργΐπιο ἰθοῸ : 5θοιηο 
νΟΙῸ ΟΠ] ποίτο χαὶ οἰπετ τς, αιιοά ἔογίασθα ἴῃ 
οδιϑα ἔμ, οἱ ΕἸ  πῖτ5. ΝΡ] τ5 ἀπποίαγοι ἀρυά 
Ῥαβι!απι ποὴ ἰθαὶ χαὶ μὴ, 5δουϊ ἀρὰ ΤΠοοάΔογθίιτη 
οἱ ΝΙσορμογιπι : αἱ ἴθ Ν5. ΟἸτν. [π΄ αἴγοάιιθ ἰθοῸ 
ΤΟΡΟΡΕ, 

Ρας. 107. ο. 7. Δοπι ἔενενανῖς.} Τιοοῖ5. οϑὲ 
Τ)ευΐονοπ. 96. 19. αθι Ὑ υἰσαῖα Τιατηα, οπ γ6- 
τιογαὐὶς {γαϊγὶ μιο αὐ πιειισάπι. Υ αυ θα πὴ ΘΏΪΠῚ 
1 αἰπύ ἔδπογαηαι! 50 πὶ τηττιπὶ Αἰ {πᾶηάο 51- 
ΘηϊΠοαῖ : αἱ Ποιῖον. 15, 6: δεπεγανιὶς σοπεῖνιις 
Ἰητεϊεἰς, οἱ ἴρ5θ α πιο αοοίρί ες πειείπιιπι ; φυοά 
ΤΧΧΝ ὅτάρο ἀϊχογιηῖ: χαὶ δανείσεις ἔθνεσι πολ-- 
λοῖς, σὺ δὲ οὐ δανειῆ. Ἠοθναΐοσιπι εσὶ 22}. Αἰ ]ιος 
Ἰοοὺ ψειθυπὶ εδὶ 2, 4ποα πιογάογθ κἰβηϊοαι, 
εἱ ἀγγοάοσγο, οἱ ἐχτοχίζειν, ποὺ εβί, σα ιϑισηι 
τπμείπειεπι αγο. Οοά γεῖὸ 5θηι ταν ἐχ ΗΠ Θγθπηῖα: 
Ὁ.,,0, ποπηι}}} ἱπηπηυταΐα πὶ οϑὶ ἃὉ διιοῖογο, οαπὶ ἀρπά 
ῬΓΟΡ]ιοίαπι ᾿οσαίιν, τόχος ἐπὶ τόχῳ, δόλος ἐπὶ δόλῳ. 
Μαπιιβοῦ ρα οἰπὶ 6 115 σοπδθηίπί, Τογιΐι5. Ιοοι5 
ο5ὲ Ῥϑαίηι. δά, 12. Οδίθγυμι ἵπ Οὐάϊοο ΟΙ᾿ν. ἴη-- 
5ΟΓΙΡΙΪΟ Πα} 115 ΘΟ ροϑι το πὶ5 Ρ5Αἤ μη] ἔπϊ!, δικτλία χατὰ 
τοχιζόντων, καὶ εἰς τὰ λειπόμενα τοῦ ιδ' Ψαλμοῦ. 

Ρᾳς, 108. ε. ὅ. Ογεάϊίοτο. }. Αἀἀοηάιιπι δϑῖ, 
ἐπιαεῖξ, αἰ σοπβίοι 6556 γϑυ)α ϑΟΓΙ ρει, 4085 τΘρο- 
Το Ρρόνε», 99, 10 : δανειστοῦ χαὶ χρεωφειλέτου 
ἀλλήλοις συνελθόντων, ἐπισχ. 1)ιιπιὶ [οπογαίον, ἱπ- 
αι, δὲ ἀθϑίιοτ' πίοι 56 οοτιν πἰτιξ. ΟΟΥΠΑΓ 5 6 χα 
Οτῶοο ΒαβΙΠ 1, }λλπι βοπογαίου εἰ αἰθϑίϊου ἐπεξοτ' 
56. οὐὔνίαπι σϑπογιπί, ἱπορεοίἰοπϑῖπ τ[ΓΟΤ ἐπε 16 
7αοὶξ Τλοπιΐπιις. Ἐςκοῖρι: πὸ Ἰοοιιπὶ Ἅ]16Γ οχ δο- 
ἄοπι ΠΡγὸ ΡυόνουΡ. ὅ, 15 : Βιίνε ἀχιαπι δα υα- 
δῖ. Ἐχ οαάθιι βϑηϊθηιία Ρ]αἴοπὶσ [656 ΠῚ ΘΧΡΟΠΙΐ 
ΡΤ Αγ τις. τη ΠΡ 6 Π]0 Π)6 νἰϊαπίο τὸ αἰ ΐθπο, {πᾶ 
γοίαθας οἶν 65 51105 δ] [θηὰ8 {8 ραν ϊοῖρε5. ἤογὶ 
ΡΓΓῸ5, Φαδιη. (ἀΟπη] 50[0 τι57116 δ δὺς! [δτπ ὄχἤδι- 
510. ἀηιιῶ [ἃ 5ἴθγι!9 ἀοργο οπ ἴββεπε, ἴΑρα δέδει- 
χται περὶ χρημάτων εἶναι νόμον, ὅπως (κὴ δανεί- 
ζωνται παρ᾽ ἑτέρων, μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίας πηγὰς 

βαδίσωσι, μὴ πρότερον οἴκοι τὰς αὐτῶν ἀφορμὰς 
ἐξελέγξαντες; ΔΌππΘ Θνίάοτι5 ὁεὲ δαιη ἴθσοπι κα 
τόπι ρϑοιπίαγίαπι ρογ Ἵπ6Γ 6, τι αὖ αἰϊῖς πειείτετεπι 
διπιατιῖ, αἰϊοτιοσηιιθ ἐὈπίος αὐδαπί, ποπ ἀπίθ 
«ἰομιὶ ξορίϊς σις ἐααπιϊπαιϊς 

Ραρ. 110. 4. 7. νάδα ψιοημδ.} Τιοσὶς ἐσθιόν- 
τῶν ᾿πίθγρ 65, τ οχ ΑΠσΠΙΟΙ5. 515 πτπ] πὴ οϑὲ ς τπὰ- 
σΙ5 ἰάθη ἁὐνοὶ ΒΑΚ ΠοΠ5]5 δ ΠΠἸοπὶβ οἱ Οοά!οἰ5 
Μ5. ΟἹΙν. Ἰθοῖῖο, ἑστιώντων, εχ 41ὰ ἀριιά Οογπα- 
γππ, υαϑθα δὲ σιρεϊδοι]οπι δοτῖιπὶ α ἡτεθιις 
ὁοπνῖνίο Θαοίρεξιτ', Ἐιουτπὶ Θη πὶ ΡΥ 15, {1 οοπ- 
ψ ΝΟ ΘΧΟΙΡΙ ΙΗ, 5 η} γα58, ἅτ σΠΟΠΨΊν Δ ΠῚ. 

Τ0]4. ο. 8. τί πολυπλόκῳ θηρίῳ; τ'π46 Ἔκ ρνοσδις 
Οὐγηάγια5, Ομ πε εἰρίϊοὶ νδσίϊ (οἴρσιιπι αεἰ- 
7μπεὶ5 ἢ εοάοπιαιια πιοάο π΄ ΟἸΐν. βου! ρίππη ἔμ], 
ϑᾶπο πολυπλόχων οἰΐαπη. πιϑιηῖ Πῖξ δοιρέινα, {0} 
5, 13, βουλὴν δὲ πολυπλόχων ἔστησεν, σοπὶ  ἔμίτπ 
αμίθπι ἀπίπεογιεν εἰϊς  ὁοἷζ. ϑιϑὶ ἀρίϊον ὁϑ᾽ ἰδοῖϊο 
ἈΠρΊτο. οἵ ἸΠίοΡρ ΘΠ 5 πολυτόκῳ, ἐδοισιίς. 4π01} 
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ΘΡ᾿Πνδευπι ΠΟΠΉΪΩΙ οἱ ΠΑ ΕΓ δ8 τ ΓῸΣ πᾶ σὶβ σΟΗΥΘΠΙξ, 
απ6 οἱ 46 Ἰδρουῖθιι5 5ιι ρον εἰ παιθιι5 5} 11. 1τὰ 
Ῥ5α]. 146, 10, τὰ πρόδατα αὐτῶν πολύτοχα, ονε5 
δοτγιιπι ξείοςι. 

Ρασ. 111. ο. 9. Ζιῖνον. ᾿Ελεύθερον ρτῶ 56 ἔεγὶ 
οἴίαηι Νῖς. ΟἸιν.. αἱ οαμοπάδπάιιπι εϑὶ ἐλεύθερος. ΔὉ Ἵ 
δαάίθμῃ ππθηΐθ {Ππ4 ἐσὲ Ρ] αἰαγοῖι ΠὈγο Ἰάπὶ οἰταῖο 
ρᾶσ. 838 : ἡμεῖς δὲ τὴν αὐτάρχειαν αἰσχυνόμενοι 
χαταδουλοῦμεν ἑαυτοὺς ὑποθήχαις χαὶ συμθολαίοις, 

δέον εἰς αὐτὰ τὰ χρήσιμα συσταλέντας χαὶ συ- 

σπειραθέντας, ἐκ τῶν ἀχρήστων χαὶ περιττῶν χατα- 
χοπέντων ἢ πραθέντων, ἐλευθερίας αὑτοῖς ἱερὸν ἱδρύ- 
σασῦαι. δος αἰπὶ σοπίοπίος 6556 ποσίσις τόν 
γνμάοϊ, ἀαπάϊς ρίαποτῖδις οοπίγ οι σιὃ-- 
διπεῖῖς ἔπι σογντ{πόπιὶτιοςπιθῖ ἀπε 5εδιὶ ρα ΘΤαΐ, 
εοπίταοτῖς αὐ μαῖα οπριαϊξαιδιι5,ἱπιιεε{{1π τιος οἱ 
οἴΐοσα σοποίάετγε απί αἰϊνεπάογο, ἐξαψιια πονῖς ἰἰ- 
δεγιαἰῖς Γατιιτη δα σίτογο, ϑθαυαῖταν Ιθοιι5 ἀρι Βα- 
5|Πππ|π| ρα τ ϊπι δα ψουθυ τη ράγίπὶ ΠΠ|1Ὰ {006 ἜΧΡΓοδ- 
5.5. 6χ βοάοιῃ 0 γὼ ΡΠ ἴαν ἢ ἀθβογιρίι5 ρᾶσ. 830: 
πῶς οὖν διατραφῶ;: Τοῦτο ἐρωτᾶς, ἔχων χεῖρας, ἔχων 

πόδας, ἔχων φωνὴν, ἄνθρωπος ὧν, ᾧ τὸ φιλεῖν ἐ 
χαὶ φιλεῖσθαι, χαὶ τὸ χαρίζεσθαι, καὶ τὸ εὐχαριστεῖν: 
γράμματα διδάσχων, χαὶ παιδαγωγῶν; 72)1665, 11 
φιοπιοεῖίο. αἰατῇ Ποοσοῖπε, ἱπητάπι, [6 ΤΌΘΑΓΟ 
(δήπειιπι ἐςΐ, ψαιὶ παϑέας πιάπιις, ρϑάθς, ὑόθοπι 9 
ψιεῖ ἰοπῖο σἷς, ἡτιῖ οἰ ἀππαγα ρμοϑ5ῖς δὲ ἀπιαγὶ, ὕ6- 
πιο οἴτεωνν ἀοοίρογ 6 δὲ ἀσογ γαίας ὃ {τας (0 - 
οὐπάο, ρμγος {ἰδ ογαίϊτοτ' Γογπιατιίο 

Ῥαρ. 114. ο. 9. Δοπ ἐπίπι πιιπα.1 Ἐπραηχι- 
Τη115 1114 Ἰπίογριο 5, ἴοσι οπῖπι Θασία 5εγεῖ ΡΓΘΟ65, 
σιες αοοορία. δροοιαηῖ δπὶπι [85 84] ργοορίιπη 
1Πὰ4 Πειΐογοη. 33, 18 : οὐ προσοίσεις μίσθωμα 
πόρνης πρὸς πᾶσαν εὐχήν. Λοτι Οὔ ΕΓΕ5 πιετοθάσπι 
τιθγοίγ οἷς αὐ οπιπὸ υοίμπ. Ῥογιὸ εὐχὴ ποη εϑβί 
Ἠεργαΐος πΞΠ., {πᾶ προσευχὴν, Δ 6δῖ, ργδρα- 
τἰοπαπη, βἰσηιῆοαι, 5οὦ ὝἼ2, 4 ὁμολογίαν, γο- 
ἵστη ἅτ ΡΥ Ὸ ΠῚ ͵5511Π1, ΗΪεγοηϊ ἀέ, 95 : ποιή- 
σομεν τὰς ὁμολογίας ἃς ὡμολογήσαμεν, Κ΄ αοίεπιιις 
νοία, σι υονίπιι; οἵ ἐνεμείνατε ταῖς δμολογίαις 

ὑμῶν, Πηρίενιῖς σοία τεκῖγα. Ἰθα51} 15. δυοπὶ 
γογθᾶ τπιϑιΓρανὴῖ ϑαϊοιπουῖβ ΡῬγουθεθίογηπ 19, 13 : 
χαὶ οὐχ ἁγναὶ εὐχαὶ, 01 Δ] ογὰ ΨῸΣ οϑδί Ηοργαα 

ἢΐ7π, 41: ψΟΙΙΙΠῚ ἴοι 5οπαΐ, ᾿ἰσεῖ 5ΖΣΡ 15 ΘΠ ΠῚ: 

πῃ ς ϑυπηπια 1:8 1146 πὶ σταγόνες νογι, εἰ Ὑ ]- 

σαῖα Τιᾶῖῖπα., εἴ ἐδοΐα {5116 ει] ατιῖα {{ἰσίοσα 

παιιϊίοσ. ΑἸιον Ἰοοιιβ οδὲ Η!ογοιπῖς 11, 15, μὴ εὖ- 

χαὶ καὶ χρέα ἅγια ἀφελοῦσιν ἀπὸ σοὺ τὰς χαχίας 

σου, ἢ ταύταις διχφεύξη : ΟΡ φυοά ΡΤΌρΡ οῖα ἄϊχη, 

ατιΐ ργορίει" ἰδία ἐ[{ι51ε5 ἢ ΒΑ51Π1πι5 οἰγοιμα] οιι- 
τὰς οϑῖ: ἢ τούτοις ἔση χαθαρός ; ἀτιΐ μετ᾽ πίδὸ ρει 

δγὶς Ὁ Ῥαυΐο ροϑὲ δι᾽ ἁγιασμοῦ ἱπίουρΓῸ5. γογίογαῖ, 

Ρέ" υἱξιβ ὁπῖπι σαποιϊπιοτίαπι πιοῦὶς ρεγνίμ5 65ξ 

«( διιπὶ Ξβαποίτεπι αὐ {απιϊϊἰατὶς ααϊττς - αὶ Ὁ]ὰ5 
ΑἸ Ια ἐβὲ οἰκειοῦσθαι, 4τιᾶπὶ Δι Πππτ Βάθοτο. ὃ 

Ραρ. 115. 4. Τ. μοκὲ μιεγιις υτ.1 ἈΘδυΠ ἐπ ππιῖ5 

]ιαης 5οπίφητίαπι, ργοιξ ἃ Υ Οἰαίογγαπο Θχργαβδα 

[οταΐ, ΠΊ5ΡΘΠΒα ΓΟ ΠΟΠῚ ΘΠ ΠῚ γα 1515 Ὑ18 ΟΠ 

5ιιπη, ἴπ 41 5οΟΙογα ρΘΥΠΙΠΕ, οἱ 485] ἀἰσδίπηιαι 
Ὀσιιδ. 

ΡΒΑΙΜΟΒ. 
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Ρὰρ. 110.» 32.. ρικδίογἴο οὐθαίογο. 1 δου] 5ὶ- 

πλι15 ἀο]οεῖς. 115, ργίθν ογθαίογθηι, Π6 ΟΡ ΠοΟχία 
5561 1Π|ὰ γϑύβιο οθηϑιγῳ ΤΠοοά, Βοζω, {ιιϊ που ]0 
Τυγάβιλι πὶ ΓΟΡΓΘ ΠΟ ΠΕ 1 μιιη διιπηάθιη Ἰοοιιπ 516 οχ- 
ΡΥ πποπίθηυ ἃ οη,. 1, 25, σργα ἰών, ιιὶ δονι-- 
αἰαϊι. Νάπι 4ἱ παρὰ τὸν χτίσαντα πο ππο040 νοὶ - 
αἴτ, ἀπ, ργιθίον ογθαΐοτοηι, ν᾽ἀοῖαν σοηΠιθυὶ Πο- 
τη ΐΠ65 Ὁ εῦ 4"ποά τι οὐ] ππι Δ] Π{τιοπ ΘΧ Π  ι11556, 504 
ἴϊὰ ταὶ ΟΡ ΘΑ ΙΓ ἃ5. δ᾽ 181. ΘΟΪΟΓΟηΐ : αἱ ΑΙ ρΡοβίυ 5. γα! 
605 Οὐ] τππὶ, 41 [)60 (6 ο]γατ ει", Δα ογοαςανὰ5 ἰνᾶΠ5- 
10}1558. γυίραιω Τματη:5 ἁιιοίου ΑἸΧΙ,, οἵ σογυί θυ 
οΥΘαΐιε ροίἑιις, σιίατι ογθαϊοτί. Νος «Πππὸν ΠΙο- 
ΓΟΠΥ Π115 ἃρι ΟὐἸρίποιη ἴῃ Οὐπηπποηίανῖο Ε ρίβίο]α:. 
δι. ΗΠΠ]άτῖ5 12. ἀ6  εἰπιίαῖο, δὲ σογνίογιιπί ογθα- 
{τ 5, ργίονίο ογϑαίονο. δαθιημάο ΒΟΡΙΡΒΙΠηΙ5. 
ογεἰϊια ει", ποι, οὐ ἀϊπια ν αἰτι" : ΠΠἀ1ι ΘΗΪ ΠῚ «ἡ 
Πι 4 [πιο 19, 16 χαὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀπίστων θήσει, οἱ ραγίδηιν 6715 Οιέι ἑμιΠαοἰίθιις 
Ροποί. 

1014. ο. 9. 27ιι{ὶ γεν. Ἰ ιμίδοναῖ ΘΟΥΡΟΙῚ5 δία- 
{{|Π| ἰΠΙΟΡΡ 65, Ῥίμος δπίνι σρθοίθηι οὐ αἰἱοτγῖς 

ΡΥ Ι ΟΡ υἱάοπίι, φιὶ τἀπιθη πὶ ας αἰιϊα. 
ϑιδη5. οἰἰαπι ΡΠιαν ἰϑέθιιϑ ΟΥΑ αΐ, Το, 18, 11, οἱ 
ΟἸιγ διαὶ φαοηάδμ, 4 οθιι5 ἐπ της οἱ ἃ Ραὰ- 
δοἰναίο δά ῬοΠιδοοξτΈΩ: δίδηϊοβ, ΠῸῚ σΌΠΙ}}115 Πχὶ5 
ΟὐΆ θα ηΐ, Η ΟΡ ΌΠΥ Πλ15. [ἢ Ὀίαίορο τὸ σῖο Ταῖς ο- 
τᾶποΝ : 1. «ἰοηιϊηῖοο οἱ }ΩΓ οἠνπθπι Π πίθοο - 

δίθυ πθ0 εἶδ σοπίοιϊς «ὐἰογαιο, εἰ 76] πενιίπιηνι 
δοίνογο, τππετοψιιο αἴϊα, ει σογίρία τιον διε, 
ταϊοπαῤι Ἐς οἰφὶ οὐδοιναίο ουἱπαϊοανῖι. ΤΠ τὶ 
ΑἸΠΓΌΒ 15 561). ΘΙ ἀὁ Ῥοηίοοοςίο οχ Οὐποῖ] το ΝΙ- 
οἴθπο (μη. 30 : ἑστῶτας ἔδοξε τῇ ἁγία συνόδῳ τὰς 
εὐχὰς ἀποδιδόναι τῷ Θεῷ. {71 οἰαπίος απ ογαίῖο- 
πόπι σοία Τοπιΐνιο τοπήαπιιίς. 

Ραρ. 118..0. ὅ: σιΐ αϑρίγαηι. ΤΕιποπάαπάιμη 
ἴῃ Οἴδοο 6χ ΝΙ5. ΟἹῖν. τελειουμιίένων, ἐγι ατιϊηϊας 
1) χεὶ αι ἐπϊ{ταἰὶ ςιιπῖ. (οτγπαγίαβ ΒΟΙΙρϑὶῖ, 

ἔπι αλλ 15. ΘΟΥ αι απι ῬετυΠιοἰπεια:. Αἱ φιοά 
50 ΠΣ παρὰ τοῦ Κυρίου με τονοιλασθέντε ς» Ἰηῖοι- 

ΡΓῸ5 οἄϊψονας, ΡῈΡ μιθίαρ]ογαμι, ἡιὰ τοπὶζγιὶ αρ- 
Ροϊαιὶ: : ΟΟνΠαγ 5, χὰ ἐν ατιδϊαἰϊοποηι ἀρροϊαιὶ: 

4151. πποία ΡΠ ΓΔ ΠῚ 1Π ἸΘΟΙΙηῚ ΠΠΟΙΟΠ ὙΠ]: 511}0511-- 
Του θης. ΤΌλπ10 Π1Ὸ ΠΟ ΝΠ 5. τπιι ΤΠ] 6 πὶ ἰπ 10 ΠΠΠσὶς, 
4ιιᾶ τη ΔΡΉΟΥΪΕ ΟΠ Τἅ1 δ, ἨΙΟΓΟΠ γτη1|5 [ἢ 1 ΠΕ ΕΝ 
Ῥονγὸ Ποοριίτιιις ἐπι νοπαηι Ραγίθηι τεοηλῖτια ππῖι- 

{777} απίίηια, δἰ δὰυ τόϑιις ἱπροπὶῖ υἱγί πηι υο-- 

οανεία, πὶ ἀνγαηι ἀρρεϊϊανοι ΑἸνταϊιαπι, οἱ ἐπ 
Ἐναπροϊίο μὰ Ζενοάιμὶ ἀρροϊαιὶ διιιΐ {1 ο - 
πῆς Ματοϊ ὅ, 17. ΕΠ] ασπιοα οϑὲ ἘΠ Παδιθεπο 
ἱρὴ] ΒΕ ΔΦιάωι, περὶ τῶν μετονομαζομιένων, 
χαὶ ὧν ἕνεχα μετονομάζονται. μίαγὸ φιιογεπιίαπι 
ἐπ ϑογ ρει ῖς πιιίαία σἰπιὶ ποηιίτια. ΑἸ. ὁλάοπὶ 
ΠΙΘηϊο ο5ι 1ΠΠι Οὐ ΡΟΣ Ναί δηζοηὶ γαῖ, 19 ΠῚ 
Ἰατάοιη Ρδιν]5, Ρὰρ. 801: οἵ τοῦ Δεδεὸ εδαίου τὸ με- 
γαλόφωνον, ὃ χαὶ βροντῆς υἱοὺς αὐτοὺς προσηγόρευ- 

σε, Εἰ Ζονοάιὶ ογαπαϊϊοχιιοπιίατι, τππεῖδ οἱ 
Ιὰ τοπϊεριὶ ἀρροϊ!αιὶ σιπι; οἵ οναι. 30, Ῥᾶρ. 
9.00, Θομαπηοηαι οἰϊαη τῶν υἱῶν Ψεδεδαίου τὸ με- 
γαλόφωνον. 1 ΠΙοοῖ ἰδ. 5104 ΤΠοοάον, θοχα 
Ἰῃ Μανοὶ 8. 50. 0015. Πλ Πτι5 ΡΓΟ ΡΠ] ΉΠΠν ἃ το βονο 

ΝΟΤῈ ΕΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈσυσΘΕΙ. 

ἀἸοαι (ἃ ὁχοοσ τα ππι., συμ Ἰεπτὰ τι (άπ! 6 ἢ ἀπο ΟΣ - 
ἴα ὅδ. 451}, 4} νὰ ΠΟΙ Πιιπὰ τη!!! η 6 (ἰ65:- 
ΘΠΑΙ γα} Ἐνάπροιίιμι, 4ιο4 φραηά! γόος ΠΠ Δε- 
βοάτὶ ρυυπμ! ραγιιηΐ, ΤΟ ΠΙΠ ἀιοάάαπι 6556. 

Π014. ς. 10. κοία. 1 ΕΖθο ΝΟ] 1, 15, 51. ΤἸορίταν 
Ἰῃ γυ]βαιῖ5 ΒΊΡ]}115, ἐχόμενος τῶν ζώων, τοῖς τέσσαρ- 
σι, χαὶ τὸ εἶδος τῶν τροχῶν ὡς εἰδος Θαρσεῖς, 

Πμιαία ἀπιπιαϊϊα ἐρδὶς ψιαίμοτ, οἱ δρόοϊος τοία- 
γεμν “ιαδὶ ορθοὶος ΤΠπαγοῖς. Ἀπποῖα! νοτο [Ἴδῃ]. 
ΝΡ] 5 1ῃ 4υΠθιιδάαπη 1 γῖ5 41 χαὶ ἣ ποίησις, 
ἅυ ποίημα αὐτῶν, αιιοά ἀριι4 δ. ΗΙονΟΠγτπιμη ἴπ 
ΤᾺΝ, ἐξ ἐιοίγα θαγιίσι : Φαοιηοο οἱ μἰς ἀρια 
Τθαβ. πα ἀἀττπ,. οἱ γϑαῖ ΠοΟρνάιη, οὁχ 400 
Υ υἱραία Πατηα, ὁ ἀϑρθοίιις. ΓΟίαγιμηι, οἰ Οριι5 
θάχιηι, ταδὶ υἱδῖο πιαγὶς. ΟοΥ Πᾶν ίτι5. ̓ΐος Πλ 1 Πι5 
ἃρίο νογ!ς ἀιϑροπς ας φιαίμον ἀπϊηιαϊνιις. 

Ραρ, 120. ". 9. ὅτ ὀπίηι ἐπ 10". } Ουοά 6δι [ἢ 
[ατϊηὰ Υ υἰσαῖα 10} 99, 10, Διωπημῖα αἰϊδανὶς 
γτ]ιϊποοογοία αὐ ἀὐαπάμιπι ἔτι ἰοοο {τ " 5ῖς ἀρικὶ 
ΤΠ ΧΧ Ἰορίηιι5 : βουλήσεται δέ σοι μονόχερως δου- 
λεῦσαι, 7 οἷοί ατεΐοηι τιτιϊ Οὐ γιὶς δ Υνιγο {{ὶ. (γυο 
[στιὰ οδὶ, αἰ πῃ Οαἴομα (τ οογιπι ἃ ΝΊοοΙα Π6- 
γΔΟΠΘη5ὶ ΘΟ] ]θοῖα, φώς ἴῃ ορία ΠΡ] ΟΙ]ΠΙοσὰ δοῦνὰ- 
{", ΟΧΒουΙρῖι5 βλουῖε ἰοῖαβ Πες ΒΑΒΠΠΙ Ιοοιιβ ποη-- 
Π1}1} οἱ ἴᾷπ ΔΙ ρ] ΠΠοαῖι5.. οὐδὲ χοιμηθήσεται ἐπὶ 
φάτνης, οὐδὲ δμαλίσει χοιλάδας, ἀχολουθῶν σο!, οὐδὲ 
ἐγκαταλεῖι εις αὐτῷ τὰ γεώργια, οὐδὲ ἀποχαταστή- 

ει σοι τὸν σπόρον, οὐδὲ συνάξει τὰ ἀλοηθέντα, χαὶ 

ἘΣ περὶ τοῦ ἐλευθεριάζειν τὸ ζῶον, καὶ μὴ ὑπείχειν 
ἀνθρώποις, ἐν τούτῳ τῷ μέρει τῆς προφητείας εἴρη- 
ται. δίοψιι ἐπ ργροορὶ ἀογηιίοῖ, πϑητ οοπνα 65 
ὠηιίανι 16 σοψιίθη5, πιθίι ἐἰϊ ἀτνα Θοπιιζι65, 
τιθηπ6 {ἰδὲ σοηιθπίοιη τϑϑίπ|6ῖ, πιο ι6 66 ει 
ἐγ {ἰραΐα σιιτὲ ἰπ ἀγα οοἰϊσοί : δὲ ηιεἶα εἰο 
Μιιγιι5 ϑοδίϊα {ἰοοτιίϊα οἰ οοπηιαοῖα, φιοςί μι-- 
πιάπτίην δοτ θηιταί ἐπι ρθη ἑτιηι.,. ἐπὶ 6 ργΟρ]ιδ. 
{ἰ ρατίθ κἰπὶ ἀΐοια. (διονινπι ἵπ οἀ θη 6 Υ οηο- 
τὰ 411 5ΟΖιιη τι ἃ] 11Π15 γον 15, ΔἬπγπις ἜΡπὸ οἷς 
απίηπαϊῖς μἰιγῖα, πὸ ΤΡ 5}Πι ϑιηΐ, κοὐ ΟἸγπιρίο- 
ἀου, αὐ ὁχ οοάθπι Βορῖο σή ᾽οο ΜΞ. σοηδίαι. 

ΤΡΙ4. ο. 9. Φαρα ὁδὶ Παπιηια. 1 Ν᾽ οοδιι Πίαπι- 
πῖώ ἄς 510 Δ 141} ̓ πίουρ τ 5 ; ον Πα τ5 ΒΟΙΊΡΒΙ : 
αεῖα δεὶ οπῖηι, ἐπι, ΠΣ 17) ϑριγι [τι ΤΌΤ 5 5ἷ- 

διϊατις τ 50. τρὰ]πη. δἰ αοίιι5. δει τϑἰμί ορίγιίτς 
τογὶς οἰνίαης τ ταυῖυηι οηΐπὶ ἰορίπηιι5. ΠΔΠ16}15 Ὁ, 
50, ἄγγελος Κυρίου ἐποίησε τὸ μέσον “τῆς χαμίνου 
ὡς πνεῦμα δρόσου διασυρίζον. “1προῖπι5 1)οπιϊὶ 

{δοὶς πιοάϊιπι ογπαοῖς ατιαδὶ ϑοηίπεπε ΤΟΥΣ 51ι-- 
ΣΙΓΓ απ  Θηι. 

Ῥαρ.121.}.15. ςαποιϊ οαιϊονῖς.) Τοῦ ἁγιασμοῦ 
Ἰορὶ ἸμίογΡ δ ; ἂἱ ΠθΑΒΙ]ΠΙοπδῖ5. δά ΠΠ|0 Ρυωίονε τὸν 
ἁγιασμὸὺν, οὐ 5ιΠΡάραῖαν ΝΞ. ΟἸ᾽ν. Οὐγη. σαποι- 
Πεαιίοπθηι. Τα ΠΥ πλῖαα 4ιοηιο Ἰναῖο Ἰδοιοηὶ [ἡ-- 
ναὶ, συσσείει δὲ, ῳ φησὶν, οὗ πᾶσαν τὴν ἔρημον, ἀλλὰ 
τὴν Κάδης" τουτέστι, τὴν ἁγίαν, τὴν ἀφωρισμένην 

χαὶ ἀξίαν αὐτοῦ. Κάδης γὰρ ἁγίαν ἑρμηνεύει καθ᾽ 
“Ἰλληνας. (οποιῖοι ἀτεθηι τιοτὶ Οηϊτι6 ἰΘϑ γί μΠὶ. 
σοι εἰδεογίμηιν (ἡακῖος : ἤθς ὁςεῖ, καποίτιτη, οἱ 56- 
δή οβαμεηι εἰ ἴρδο εἰἰστιίηι. (πες δπΐωι καποίμηι 

ΦΠΣὶ ἐπ Υρ ΓΘ {π||. Οτιο ἁπίοηι ἄς ον 
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δ.) 1οἷϊ Ὑ ρονὰβ ἀθγογαῃθιι5, τοδίαιτιν οἰΐαπι Β]]-- 
ἩΪτι5. 605 56 ῬΟΏΪ65 ΤᾺ ΠΟ 6 5016 γο, [1])ν. 8, οαρ. 52: 
δὶ ἰἰδ οἰεπι 5 Γρετιῖθ ριίσπια : υθϑιϊσατι σαν ε1"- 
τιά5. τιατίμτπη τι6 ορίγίτιι δαϊταϊμπι γομϊθπίθς ; 
οἱ ||). ὃ,, σαρ. 9 : γίσαοίας οανογηῖὶς τπαπίοη-- 
65. Ἰάομι ἈΠ αηιι5. 110. ὥ, οὰρ 9. Π)6 ἀπὶ μι} 05. 
ἔλαφος ὄφιν νιχὰ κατά τινος φύσεως δωρεὰν θαυ- 
μαστῆς, ΜΠ γὶΠοο φιοάαπι τυτεη6 7} τι 78 ΘΘΥΡῖι 5 
ϑογροπίθηιν υἱτιοῖΐ ; οἱ 10}. 15. 6. ὅδ, 5: π|}}6 «υἱά 
ἂς Α]τὰ ρανγρΆ ΠΟ Π6 σοργόγιμ : λέγουσι φυσιχοὶ ἄν-- 
ὃρες τὸν ἔλαφον χαθάρσεως δεόμενον σέσελι ἐσθίειν" 
φαλαγγίων δὲ χνήσμασιν ἐχόμενον, χαρχίνους. ΡΆγ- 
σἱοὶ αἰϊοτετιὶ σοΡνιίπι ἱπαϊ σοπίδηι ριΓραίίοτιο 56-- 
δοἷϊ δοτιθάογο, ἰαθοναπίθηι Ὁ ΓῸ δι ρμ]αϊατιρῖο- 
γείηι πιοτδὶδιι5, Θά ΠΌΡΟΝ. ΑἸϊα Ἰοοιῖο ρτα 56. ἴουὶ 
σέλινα, 564 ᾿απὺ ἱπδηΐαν Ασὶϑίοίο 5 110. 9 Ἡϊσίον. 
δᾶ ρ. 5, οἱ Ρ] Ἰη5 11}. 8, ο. 52. 

Ραρ. 1292. 6. 1. «{{{ις οα αξίδοίιι. 1 Δά νοι- 
Ῥαπι οἱ δά πιθηΐοπι ργΟρίτι5. ΟΟΥπαγίτι5, Οτεῖς δα: 
αἤήοοιιι, ψιιῖς ρογὶΐε εἰἰοοία ἱπηινῖῖ, χιιὶς ἐ6- 
“ιιοίονῖθ σιιπιτῖς ἰαῦτὶς. 

Ῥαρ. 195. ο. 10. Πιλμανϊξατο. 1 ΤιορῚν ἸΠΊΟΥΡΓΟδ, 
4ιοά Πμα]γοῖ οἴἴατη ΟἸν. χατοιχιεῖ, ποπὶ αἱ 1045: 16η- 
515 οἄϊξ, χατοιχεῖ, ἐσιμανιξαϊ, το ρᾶοῖο οἱ πὶ φυΐ- 
Ἰυβάδιη. Β.]}}15. δουρί. δῖ, αὖ ἃΡ ΠΌΝΟΙ  ΟΙΠΔ ΠῚ 
ΗΪΘγομ τηι5, 41] ἰάποπ ὦ ψουθιπι οχ Ἠοῦγαο 
γογ, Ζοπιΐπιις εἰϊϊπενίμηι ἱπιϊαϑίταί, εἰ οἰϊαηὶ 

ΠῚ οχ ΑΠι114, Κύριος εἰς χκαταχλυσμὸν ἐχάθισεν, 
Τοπιΐπιις ἱπι αἰϊϊινῖο ςοαϊ. Κατοικίζειν ο5ῖ λαρΡῖ- 
ἰαὐϊ6 τοάάον, κατοικεῖν, παδίταγο, αυοά ν!ά οι 
Ῥοῖίι5 ΔΙΊ ]ΟΧῚ5. 6556 [51] 1π|5.. οὑπὶ ἃ 41 Δ ΠΙ ΠῚΔΠῚ 
ΠΟΙ κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι. 

Ραρ. 194. ἃ. 11. ααϊηιρίθαίιν 1 πληθυνθείη. 
(ογπάσ 5 Π 6] 5 οχ 1 οι 1. ῶ, σγαίία σοὐὶς 
δὲ μαα πιιρῖτρἐϊοθειτ' : Ἰδουηαὰο γοροίτν 3. Ῥοινὶ 
1, 3, οἱ {πιά 2. δι} ἥποπὶ ΠΟ πη} }}5 πα δ᾽. Ἰηΐον-- 
ῬιῸ5 ΠΠυ4, ἐν εἰρήνη, δοηιοαϊοιϊοτιῖς οὐ εἰ ἰπς ράσο 
Ραγιϊοῖρε5. 

Τρι4. "». 9. τοῦ ἐγχαινισμοῦ. 7 1π ᾿ἸΠδον]ρ ] ἢ 5 
᾿πίου Ρ ΘΑ ΠΟ Π 6. 5. ΡΟΥΠ μα πὰ δὲ 1{Ππ|4| ἑπγιον σία», 
οἴιπὶ ἐγχαινισμὸς το ΠΟΥ Οποπὶ 5οποῖ αὐ! “θά Ἰοα- 
ΤΙΟΠΟΠῚ ΟἹ Π5Υ15. ΓΘ ΠΟῚ τη06400 ἐοποναΐδ;, 564] οἰίαηι 
ἀππὶ ῬΡΙ τ ΘΟΠ Πα: αἴχιιο {πη αϊα». Ῥάι]ο ροϑὶ 
τποπήάοϑβα ἰθοιῖο χατ᾽ ὄργανον, ᾿ῃ6Π4ΔΌβαπι ἰἴθιη μρ0- 
ΡΟΥΙΣ ψ ΘΙ ΟΠΘ ΠῚ ἀρ (ον Πάν πὶ, οαϊ(ογίμεηνι 
φιιίάοπι Παιιγαῖο γμσία ἐπι 7 πηι θταίτετπι : οἴη θη- 
ἀδπάιτιπι οδὶ οχ ΟἸ]ϊν. χαὶ ὄργανον, Ῥεαϊίογίμιι 
ιιϊάθτν ἀὸ ταιιδῖοθ ααἰαρίαίπεπι ἐπι ΓΙ) ΘΤλ 111, 
ξιυαῖο 5: σἰγμοίγα ΘΟΓρΟΓὶ5. Τὰ δι ρ γα ρ5Ά]16- 
Τ πιπ ἸΠ5ΓΓΙΙΠΙΘ ἢ 111} ἀρ ΡΟΙ]αν : χαὶ σοφῶς διὰ τῆς 
τοῦ ὀργάνου κατασχευῆς ἐνδεδεῖχθαι. 

Ῥαᾳρ. 12. ο. 0. δαριπιοῖα. ἡ Οὔ5οῦναὶ ἀοοι15-- 
5΄πι. Μοηϊδοι 5. Ὗ Ο] Ιου "ἍΠι1ΠῚ ΒΟΥ ρ τη ΤῸρ6- 
Γί556 ἴπ 5:15 (ΟαἸοίθιις, οἱ ἐκδάλλοντες τῆς μνήμης 
τὸν Θεὸν οἱονεὶ λήθην. Νπι ΒΑ5:}16η515. δάπο δά 
ψοιθιιπὶ βοηδΐ,, ογδοίϊ 6 πιέπιοτία [)οὶ. ΟοΥ ΠΥ τι5 
Ἰάοίγοο οα ἀ 11, ψιὶ δγθοία πιθπιονία 1) εἰ. ΟἸ᾿ν. 
Μ-. φοΟπδίδητον" γοἰ᾿ποὶ γοοορίαπι ἸοοΙοηοπὶ ἐχύλη - 
θέντες. 

[θι4. 4, 12. ψώσειν. 1 ΟἸ᾽ν. οἱ Αηρ]ο. ὕψωσιν 
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ἐπαγγέλλεται τῷ Θεῷ, μ᾽ ϑόοπα ὀρέγα θχαίία- 
τἰοτιθπι 1260 ροϊΠἰοοίιι", Βιοοορία. Ἰοοῖο. ΘΟ ἢ- 
πΐον οϑῖ, ΟἸταύτιν ἱπ] 110 βαρ πα 56 πιο ηἘ|5 Ἰοοιι5 α6- 
ποβὶ5 ἀ9, 95. Ὑοῦθα διιπὶ 7.800} θΘηο ἸοοΘη 15 {10 
5.0 Φο56ρ]ν. 

Ραρ, 144. ". 11. ἄπμιην ραγεῖσθρ5. 1 ΤΏ ΟΓΡΙῸΒ . 
πιο πιείγί{πι1᾽, {τιϊδητιὶς ρατίϊοορς αἰνινιὶ {{ Ὅότ- 
ὑἱ, φιιὶ ραπῖς ἐδ εἰδίο εἰοδοοπείῖι. Ν οὐ νἱτα Πὲ 
πηοηῖϊο Βρ]ιοδίον. ὅ, 36, βθοιπάιπη. Υ υ]ραίδηι ; 
564 ἀτάρ Ἰδηΐππη οδὲ ἐν ῥήματι: ρᾶΠ|5. γΟΓῸ, 4{ὶ 
ἀδ οὔϊοὸ ἀθβοθπάϊι, Τοὰηπηὶ5 Ὁ, 50. 

1014. 6. 10. Δέψιιθ ϑυεῖνι ἐἰ{ϊ. 1 τεχνῖται ἀἰχὶε, 
ΠΟῚ τέχναι, τ΄ ἰορίδ56. ψιθίιιν ᾿πίογργοθ, Λοπι 
ὀπΐππ αὐίος {14 φιια πιθαϊ διιπῖ, οἱ ἱπαϊ{{6-- 
τοπϊς πιαξισ ὑόγαάπι παϑοπὶ ἰωμάθπι, εἰ Οονηᾶ - 
γἾι15, Λεψιι6 οπῖπι αγίθ5, “πιὸ ἧπι πιθάϊϊο ὑογ- 
δαπίισ, φιοί σογὸ ἰαμάανιϊε εοὶ παϑοπι. Δι 
ΘΧΘΠΡ]α., 4ι 500}1011 1.51} 1π|5,. ΘΌΠΟΓ ΠΑΙΟΙ ΠῚ, 
ἀΡΟΠ ΓΘοἴο απ, ᾿ΑΙΟΙΠΟΓΙΙΠῚ, 51ΠῈ ΔΓΕ ΙΟι 1, ΠΟῺ ἃΓ- 
{{π|π|. 

Ραρ. 140. ο. 8. μῖιις. δπίηι. 1 Το ἀαπάτιπι οχ 
Οὐά. ΟἸϊναν. πλεῖον γάρ τι. ΟΟΥΠΑΡΙΙ5,, «7πιρ{{πι5 
ὁπίηι ηιϊαπι σιίργα σἰπιρ οί 67 τι ΓΟ οἰβτιῖ- 
οαΐ ἐχηπίγογε. 
1014. 6. 7. Λοπ οἴπιεπς. 1 [πητπ0., τ τοῖο αἶπιο- 

ποὶ Μοπίδοιι 15, σΟΠ λυ. γα} ΒΑ511π|5, οχε 
γιιοί πεφμαχμαπι πὶ ραϊίαίιτ' ἐΡιϑιιϊαγὶ, 5 θά 
οἵην ἰοπίαίοτο αμην ργιθῦθης. Νοο ἰάτηοη [πῃ 
60 Ἀ556ΠΈῸΥ 1ΠΠ1|, φιιοὶ οχ Απρ]ο, τῷ δύνασθαι 5ιεὗ- 
δεϊετε!, ρΓῸ τοῦ δύνασθαι, αἱ δναΐ ἴῃ ΒΑ51:}10Π51 6] - 
τίοημθ. ϑιιηΐ δηΐ πὶ οὁχ Ἀροϑίο]ο ἀοϑιμνα νοῦθᾶ, ἀρὰ 
4ύοια ἴτὰ Ιορίταν 1 ον. 10, 12, τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς 
ὑπενεγχεῖν. 

Ρας. 147. ο. Τ. οἱ τενοίαγθ. 1 Ἰλδϊάοναὶ ἱπίογ- 
ΡΓ65, ἀοοφάονο εἰ πιανι [διατὶ ὑε116, ἀιιαδὶ 16- 
ϑίδϑοι ἀποχαλύπτεσθαι. Ρτορίοιοα 6χ (ΟΥΠατΙΟ τὸ- 
ΒΟΡΙρβΙππι5., δέ γοροίαγθ. ἄαιι ἰάτηθη διΥ ον 
πιᾶρ 5 υρα ᾿Θρὶν Τπιου ρυ65, 51 ἅΠΠΟῸ} 115 Οοή!Ποῖ5 πηᾶ- 
ΠΈΒΟΡΙΡΕ ἁποίοναΐο (αἰοἰγοῖαν, οαπὶ γιάθαϊαιν Δ]}ε|- 

ἄογο Βαβι: }1πι5 δά ΠΠπ4 ᾿ϑαια 490, 9, λέγοντα τοῖς ἐν 
δεσμοῖς, ἐξέλθετε, χαὶ τοῖς ἐν τῷ σχότει ἀναχαλυ-- 

φθῆναι : 4ποἀ ΠΙΟΓΟΠΥ πτι5. ΨΟΥΠΠ, Ποθγ ς ἢς 
ψιῖ ἐπι υἱμποιιϊὶς σιιιί, Εατίθ : οἱ ψιὶ ἐπ ἰθπό- 
ὑτῖς, Πονοίαπιϊπὶ, Δα νου] οδδοῖ, γιατ [ο5[α-- 
τὶ, νοὶ ςοῦίθ, τεῦ πα αγιὶ [5 θη, αὐϊ, ἐἰ δῖ τοτι- 
ἔτ". 

Ῥαρ. 148 ο. ὅ. Οαξιγαπιοὶαθτπ". 1 ϑουΊρδοναὶ 
ἰπίουρ 65, [γε εἰ 56 οἶνε ἱμίθγϑογοὶ ἀπϑοῖιις 
Τοπιϊπὶ : πθο ἅΠτον ἀοοιἰδϑίπηιι5. ΠῚ }Πι5. ἀριά 
Ζοαπ. Παπιαβοοπιιη {Π|0. 1 ῬάγΆ}16}. οαρ. 12, ᾿ππππὸ 
ΒΑ51}1 ἰοσιπὶ Ρτγοίογθηβ. Ἐπίμηνονο ἴπ γψυρα 5 
οἴΐαπι ἰοχ οἷς παρεμθάλλειν ὀχροπίτιν αϊνοτοὶ 66- 
ποΙὶς ταὶ τος σογίο ογϊτπιθ ἐπί ΘΓ ΘΓ οἱ οοἰϊοοσι- 
τὸ; 564 οἱ ἑθημίογία οοἰϊοοαγο ἀριᾷ ΡΟ Ύθ μι 
βοπᾶϊ, οἱ οαςξίγαπιοίατὶ,, αἱ Βυάαιι5. οΡδοῦναὶ ἴῃ 
(οππιπθηϊ., αἱ ἴῃ 8. Ηἰβιουία, τὴν δὲ δύναμιν πρὸ 
τῆς πόλεως παρεμῥαλὼν, οἴειπ, απίθ μγ θην οαϑίτα 
Ῥοσιιίςςοῖ. Τ5ὶ διηι οἰίαπι ᾿θο γνοΡο ΤΙΧΝ, αι Νιι-- 
ἸποΡΌναὶ 9), 18 : διὰ προστάγματος Κυρίου πα- 
ρεμαλοῦσιν οἱ υἱοὶ τοῦ 

ΠΕΧΛΕΜΕΒΚΟΝ. 

υἱοὶ τοῦ ᾿Ισραήλ: ΦΓ ργφοορίιε 
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Τ)ομιὶηὶ οαςίνα οοἰϊοσανιιε αἰ ]ογαεῖ. Τοὰ. 
(ὐλιη ρΟΠ 515 ̓ ς νου οχ ἤοργαο, (ἰαειγαπιδίαίι" 
απϑύϊιις, οἵ 5. ΠΙοΙ ΟΠ γη5 : Οἰσοιπιαί ἀπιροῖπις 
ΦΟΣΙΝΣ ἐπι 8210 {ἰπιδηΐες θη. Οἰπῃΐηο ᾿ὐτεπι 

οχ σις Πᾶπο νΘ ΒΟ ΠΘ ΠῚ ἸΠ6Π5. ἁοίο 5, 401 ἸΦοῖτοο 
Ροβιοᾶ 55 ΠΠΠ1]Α.Ὶ Θα5 1115. ἀΠΘΘΙΟΥ ΠῚ ἀϊοῖε, δῷ στρα- 
τοπέδῳ χαὶ παρεμόολῇ παρειχάζεται : 4ιιαΙ ΠΟ ΟΠ 
ἀἀα ά τη, δ ΠΡ ΣΙΝ Τα Οιιδιοαϊα ἐδ παιϊαΐξ, 
«ιοά οἰπίϑοταϊ ἰαίδερνοδ. Ἰλοροιίιαν μα Ιοοιι5 οἱ οχ- 
50. 1 1τι ἃ}0 λα γπη]0. ἴῃς (ΟΙΠΠΠΘΠΙΑΓ]Ο. 5. δρι 
ΖΠοΙὴ ρΟΡΡΟΓΔΠῚ ΜΟΙ" (ΠῚ ἸΒΓΟΣ ΡΙῸ5 : Ναηι οτεηι τετιιι 5 

τι 6ΓῸ ἐαγίμηι 5114 τιτιϊ 50 αἴΟ τ ἐπ! Ἐ07Ὸ μπο- 

δίζιηιν Θαθγοϊιιὶ τϑοίϑεϊ. Εἷς γὰρ ὧν, ὅλων στρατῷ 

παρείκασται. Λίαην Οιιηι τι 5. οἱΐ, ἐπί ρ ΤῸ ὁχοΓ- 
οἰιμὶ σοι ματα. 

Ρὰρ. 149. Ρ. 1. σμανίζαιῖ5. 1 ΟΟγΠαν 5. {1 
ἄδιι, εἰ δίς δοπίξαιις σιιδίτι5), ἀιιαδὶ ἸΘρ νυ, ἀὰϊ 
ΠΟΥΓΙΡ Πα τιπ ΘΘΠδιΘΡΙ, ἰαιμοῖδὶ Ν55. το υοιοπίατ, 
ΠΟἢ χάριτος, 564 γρηστότητος, 4ποπΙαπὶ αἰχὶϊ λῃ- 
ἴοὰ, χαὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς Κύριος, οἱ υἱῆοίο φιιο-- 
πίάπε δμανὶ5, σοὶ νοπιις 65: 1)οηιίτειι5. : ΔΙ]Ο 1 
ἃ νϑυθυπι οϑϑοῖ, ογαί ἀγηϊιανο δὲ πιαἰδοιίν-- 
41τ|6, 4οα 58Π6 ΠΉΠι15 ΘΟηγΘΩΙΐ. 

Ραρ. 150..}. 6. Θεὶ ἐπῖπι δοτροτγαῖ.} Οτηΐϊδο-- 
ταὶ Ἰπιουρνοδ, σωματιχὰ, οογρογαίία, οἱ Ράᾶι]ο 
Ὧν 14 οπηη]α ΠῸΠ Θκργ βδεγαῖ, ἢ εἶ ἐχζητοῦντες 

πετύγχανον τῶν τοιούτων ἀγαθῶν. 

1014. 6. γ- Τα δεῖ πιασίδίγὶ. ΟοΥ Πάγῖτ5 Ἰηϊου- 
ΡΓοίαιιν, Βεπισηὶ ρτιθοορίοτιὶς Ὁθα δ5ξ. ΑἸΝ τὰ - 
ἰπηΐ, ἐμ τ τὶ, ἘΠ ἐπάίιι5 τί ἰθτιϊς τιαρὶςγὶ: 5οὶ 
ΘΧροπΐται ἰάπιθὴ ἐνδιαθέτως ΠΟΠΠΙΙ ΠῚ] ΙΔ] ἐμπα- 
θῶς, οι πιάση αἰ [δοίιι, οἱ ἐνδιάθετος διδάσχα- 
λος ἀϊοαίιν.. σιιὶ πῖαρ Ὸ αἰεί σομιρίδοι {τ 

εἰϊξοίριιϊος., Ὀἰδὶ 4115. πη} σον σοι εὐδιαθέτου. 
Οὐπηδίδῃτοι τἀπποη ΟἾ1ν. οἱ 4}}1 155. στ] σαίαιη σοὶ - 
μοπὶ [ΘΟ ΙΟΠθιη., 56 προσχαλουμένου ἵορίι ΟἸ᾿ν. 
Π0η προκαλουμένου! μος εδῖ, ΦΟΠογ απ δς 

Ραν. 151. ο. 4. ἀμεϊςβασοτο ἢ Άροιο ΟἸτῖν. ἡμῶν 
σΟΥΤΙσῖ ρΡὸ ὑμῶν. (οΥ ΠΡ τι5., θέ ])οπεῖσιο «ἰοὺ ὶ-- 
{μπὶ ὀχδοίνογε, φιιΐ ργὸ πορὶς ὁδὶ πιονυίτεις. ϑιι0-- 
πο, ἰσπθπι ἀϑρθοίε τοάθπίθς. Τὰ δα δια 
ΔΙΟΝ ἀοι1π5.,. ΘΧΡ ΠΟΙ. 11Π15. ΤΠ ΟΡΡ ΓΟ 5. γον 5, 
Τβποηι Ραγαίιιπι σοπίιιθηῖε5. (ΟΥ̓ ΠΥ τ5. τἴοιη πι]-- 
Πιι5 ἃρῖθ, ἐθηθαπι ἤαοῖθηι ΡΤ 56 )άνοπιος. 80- 
Ππ|π| ΘΠ] 6Χ Οολ} 15. Φιοαιππηοο θησαν Ἰβποηι 
᾿πηῖῖῖ, Θ᾽ πιῖϊο φιιοα αἰ ουταν ὁχ ΑὐἸδίορμδᾶπο, ἀστρα- 
πὰς βλέπειν, δα: οοιεἰϊς φιαπιάαηι υδἰμιὶ σοτιι- 
σοαιϊοπθην ἘΕΤΡΕΣ ΟΟΥἐδοαπίθ ἀςρϑοίιι 6556. 

Ποπλουι5 Ὄδυσσ. Τ: 
Φρίξας εὖ λοφιὴν; πὺρ δ᾽ ὀφθαλμοῖσι ὃ δεδορχώς. 

1 α]ἀ6 δυμόγγετις δοίοδα οθγνίοθ, ἰβπθηι οοιεὶς 
ἐπορίοίοις. ῬΙΗ]οϑίγαιιιβ. 1ῃ Του, Ῥᾶρ. ἘΠΕ 
νοδιϊβ α τ] 5 Ποπιονὶ » δρῶ δὲ αὐτὸν καὶ τὴν 
χαίτην φρίττοντα, χαὶ πῦρ ἐμδλέποντα. Ζί(6ο αἰι-- 
ἐθηὶ ἴρϑιίηι δὲ 5θἰϊς οττθπίθηι, οἱ ἔσπθηι οἱυγαγι- 
ἐὐδιι5 οομἰϊς ἱπππιθηίθιι. τὰ (τορογίι5. Ναζίαη- 
δοηη5 ογαῖ, 30, ». 301, ἀἰχιι, μὴ πιθήχειον βλέπῃ, 
ἀλλὰ βλοσυρὸν χαὶ βασιλικῶν γιοτὲ δι ἀϑρο- 
εἴν, δϑὰ ἰογνιιὶ ιιοπιάαγι οἱ ον στη αὸ 
δοβίηι ρτὰ ἔθγαί. ϑυι ἤηοῖη ραρίπα μγῸ μαχρὰν 

ΤΟΝΙΒ. ὉῦστΙ. 

ἀποπεσόντας [υτίαϑ50 τουίτ5 Ἰοσογοι αι" μ, μακρὰν ἀπόν- 
τας, ἰοηρὸ αὔοιιγιί. ΠὈ 16 6 πὶ Ἰπιι 1 ν ΠΠΠιῖς, ἸΟΟΙΙΠῚ 
1ΠΠπ|π| Ἱπίδγργοιϊς, ἁιυὶ ΡῈ "αρί δπιῖηι οἱ αάο- 
Ρέϊοπθηι 1)εὶ {αοιὶ διε ἀοπιοσίοὶ. 

Ραρ. 1 άπ 9; Διωιο ἰβίι Ῥοιθπίίαπι ἢ 
Οἰπίδοναΐ ᾿πιογριδ5 ΠΠπ4, χαὶ τὴν τῶν εὐχῶν ἄντι- 
ληπτιχήν. (οἱ ΠΑΥ᾿Ὶ5 ἀρρο]]αι, ἐπιδρθοιν αι ποι τὶ 
Ροϊεπίϊαιη, οἴ ρῥΓΘοιιτη τι δ  ΓαΤ ἐηι δι δοΘρίγ ΟΟ: 

ἰοο οβί, Ζῶ ἃ Δ} γὰϊ ΡγΘΟῸ5 ΠΟϑΙ 5), υ ἀἰοοθαι 
Βαρινοδὶ ΤΡ ἂρ. 13, 12: ὅτε προσηύξω σὺ, χαὶ 
ἣ νύμφη σο" Σάῤῥα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυ- 
νον τῆς προσευχῆς ὑμῶν: Ὁμκαπεῖο οΥαΣδίὶ {ιι. οἱ 

παγὶς τα δάνρα, 660 οὔεγοναπι πνθηιοτί αἶθ ογα- 
(ἰοτιὶς τϑείτι. Τὰ οἰϊαιαν οχ δοάθπη β45}}10 ἰπ 
[μοχίοἱβ: πρὸς τὸ ἀντιλαμθάνεσθαι τῆς ἀδελφότη- 
τος, «αἰ πιαπιπι αὐ μίτιοοπὶ ροτγὶ ππάαπι {Γαἴογ- 

ται. 
Ρὰρ, 1506. 6. 8. Ομ «μίοπι.] Ηφο ρουιοάπ5., 

τισ{ιιο «ἀ 11|ἃ γοιθθα,, «14 δὸς ἴἰύπι. ἃ Ὁ0Ρ]15 δά-- 
7θοῖα 6δί, ἃ} ̓ π ορρυοῖο ρ ΘΟ 55 : Ἰοοιις ΡΙΟΧ πιο 
564 6η5 οσἱ ὕδαι 42, 18. 

“. 158. ἀ. 10. Ομ γενεπιϑιι5.1 Αἀτηοποὶ 
ἄσοι 55. Μοπίδοι 5. {Δ 6} 1π|5 γουιϊ, εὶ ἀρογθαὶ 
ἡινθηϊα αν Ροίεσί, νεί γμοίϊις {ονιῖα ἐαοία. 
ΟΟΥΠαΥ τ5. 7οτίϊα ͵άπι ορόγα ΘΟΠΙ ιβΈΓΟ ῬοΙΕΙΣς 

5} ἤποπὶ ρασίηα» Θιμοπ Ἀπά πὶ ὑφαίρεσιν ὗπο- 
μείνη, αΠ ᾿ῃ ΟἸτν., ΠῸΠ αἰ ᾿ῃ 451}. ὑπομένη. 

Ρηρ. 1603. ". ὁ. Εἰ ἀδαθεοτῖς ρίοπα.} Δάάοι- 
ἄϊπη., δὲ ἀεοίεπα, ΡΤ {ξ΄ Ἰκογιείτετισηι : δὶο ΠῚ 
ρα ᾿υβαίαμι δῦ, δ, νΟΡΕ ἨΘΙ ΟΠΥΤΊΙ5., πιογι ἠϊώ- 
ὑέϑαὶ ςρϑοῖθηι γδηιι6 ἀθοογθηι, 56 Ἑρθοῖες 675 
ζηἰιοποταία., δὲ ἀοἠοίοτις μγ ΝΠὶς ἰιοπείπτεν. 
ΤΊοπὶ ᾿ἔβαϊα ἰοοι5 1π δαιηάθιη βοη θη ϊαπὶ 4} ἔδπι- 
ἡνγιηῖο, ΡΓΟΐδγαν ἴῃ πππς Ῥβαπιιπι, παρὰ τοὺς 
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων" περὶ ́ τοῦ σώματος λέγει, οἷον 

ἦν ἐν τῷ τοῦ πάθους χαιρῷ προπηλαχιζόμενον, χαὶ 

μαστιζόμενον, καὶ μυρία πάσχον. ἶλ ἀείοῖρης 
χὰ Μιϊος Ποηηϊνει: 6 φοΤροΓῸ ((ἰιρί σι) ἰο- 
ιν, φιαῖο τεϊπεΐγειθι ᾿ϑι ρογ  Ραϑοιοτῖς ΘΓαί, 
ομην ργουτὶς εἰ Ρίαβὶς αἰήεογοίιι, δὲ ἱπιπιιπιοῦα 

"παἴα μαιογοίιιτ.. Οὐοά ὁχ ΑΙ] κἴο ργοίονταν, 
χάλλει ἐκαλλωπίσθης, ἀρια ΕΣ ΒΟ πὶ 1ῃ. (αἰοηα 
δὶς 56 παθοῖ, χάλλει ἐχαλλιώθης ἀπὸ υἱῶν ἀνθοώπων. 

ΤΠ 4, ὁ. 11. ϑεγηιονίψιις. 1 Περὶ Χριστοῦ, 5εγ- 
ητοτιδι5 εἶ Ομ τισίο. (ονπανῖιβ αἰχιῖ, ἀοοιΓιτιῖς 
εἰς Ολμτίδιο. 

Ραὰρ. 106. Ρ. 7. Οαϊ.1 ϑονιθοη άπ ὁχ ῬϑΆ]Π10 
158. 31: Οάογαπι, δὲ δίρθν ἐπὶ ηιΐοος {πιο 5 1α-- 
νόξοονατπ. Ρεγζθοίο οἰϊο. τίϑοι θηΐπι νου ὰ οΧχ 
ΟἸ ν. οἱ Αηρ]ο, δυιηΐ ἁἀἀἴτα ΒΑ 516 η5ὶ οἀτιϊοηὶ» ἃ 
ιὰ θογαπὶ, [πὶ ΟἸϊνα. ἴάπιοπ ἸΟΡΟΆΤΗΡ ἐπὶ τοῖς 
ἐχθροῖς σου 9 ποῃ, τι ἴῃ γυϊραιὶς, ΒΙ}}115, ἐπὶ τοὺς 
ἐγθρούς σου. 

Ραρ. 100. ἃ. 7. Ῥεν οι. } 1πνπιο, ρεγἤδοια 
οἱ αοηεϊ οί υἱγει ῖς. Πιάτιο ΟΟΠάγΙτ5. ΡΓΌΡ 5 
αὐ 5θῆβιιπι, ΠΙσοὶ Πιαυα 5815 Τιἃτποὸ, σε τ ἴν 
ἰεϊῖα οἱ δας αιίοπθ οὕ πρριιοσμα πὸ ψι- 
οἴπιπι βαμθπι. Οὐάοχ ΟΤΙν. σοηβίδητοι γαϊβαίαμι 

ἐ 

Τοοιϊοποπι γοιϊηθὲ ἐπὶ τῷ τοιούτ Ὁ χατορθώματι χαί- ν 

ρηυσαι, τἰ ΠΊΪΠτι5. Ποροσβδασία 511 (ἀΟΟΠΙ55 ΥἹΡὶ 

φύναν, 



ΙΝ ΠΟΜΙΠΙΑΒΊ ΙΝ 

ΘΟηΪδοίτ α., [εἷος ΘΠ ΘΠ ἀἀ Πα τπὶ διιβρίοαηι5. ἐπὶ τὸ 
τοιοῦτο χατόρθωμα γωροῦσαι. ΕΧΡΟΠΙΙ οπὶπι Βαϑβὶ- 
Ἰΐὰ5..,. ἀπάθ 11} 5: εὐφροσύνη χαὶ ἀγαλλίασις, εχ 
ΠΟΠδοϊθπίϊα γθοῖθ [οίογιιπη 5611 ΘΟΠΟΙ ΠῚ ΟΡΘΙΊΙΠ. 
Νδάιια ᾿πίθγβογὶ Ορι15 ὁ5ῖ, ροδί ἃ νευρὰ οἱ υἱοὶ τοῦ 
εὐαγγελίου, φιοά ἰἀοιη γὴν ἀοςοῖ55. 411, οἵ ἀπό- 
στολοι : Πῖμι π6αι6 Οὐάοχ Ν5. ΟἸϊν. ΠΠπ4 δά άιι, 
ΠΟ4ι6 (ὐδίοπα γάοα ᾿πϑημβουρία π΄ Ῥβδἰμηο5., 
41:85 ἱπίσρτιιπη ᾿τιης [θ451}11 ἰοοιιπ ΘΧϑορ ρίιπι ὁχ- 
Μηροῦ, 6 ἀροϑβίο !β ἰδ!ηθη ἃ Βά51}10 1Π16}}1σ τὰ, οἱ 
ΘΧΡΟΠ ΤΩΙ 5 τὶ εἴ 4} ἘΠ γτη10., οἰ 115. τς ψοῦθα 
5ηὶ δχ Βιρσίο Μ5. Οοάϊοο, υἱοὶ δὲ οἵ ἀπόστολοι, οἵ- 
τινες ἐπανέδησαν εἰς τὸ ἀξίωμα τῶν πατέρων αὐ- 
τοῦ, πατριάρχαι τε γενόμενοι, ἐν τῷ γεννῆσαι διὰ 
τοῦ βαπτίσματος πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀξιωθέντες τοῦ 
προφητιχοῦ χαρίσματος. δ σον ἀροσίοἰϊ, φιιὶ 
«ὦ αἀϊσηίίαίοην ραίγιιπι 6}πι5 ργονοοίὶ σιπέ, ο[- 
“δοιὰ πιϊπείτιιπι δὲ ἱροὶ ραϊτίαγοίιθ., τε πιο 5 
δοπίος ρϑὺ ὑαριίδητεπι σοπιιθημτεῖ, οἴ ρΓορ]ιοίϊι 
ἀουπι οὐἐἰπιοτιεπί. 

Ραρ. 170. 6. 8. .24 ἀιπιοιιος. 1 Λα τιμὴ οϑὶ 
ὅταοο εχ Οἷϊν. δὲ προ. χαὶ εἴδωλα, ἀ{πὸ Δ4- 
ἡπησοπάιϊιπι δῖ, δὲ ἑάοία σοι. 

Ῥαὰρ. 172. ". 10. Οἱΐ ρεῖ υἱοίογίαπι 1 ἤο οϑὲ 
ΤΠ6Π5 [θ451}16η515 ΟΠ Πρ πἰ5., Φαατη. ΟὐΥΠΑΡΙ Ὑ Γθ15 
ΤΟρΓαΒοη αν πηι5:; ἂἃΐ ἰΠΙΘΡΡΓῸ5 δ ϊάθιαὶ, εχ (ο- 
ἄϊσο [ογίαθϑο οαΐαπιο δχάγαϊο, ψογίοηβ: αἰϊζισμῖο, 
ἄοο ἐεΐ, υἱοίοτίαπι σοπίσα πιογίοηι εἶἰδ ἐογίϊα 
πιαιεἰπεα εοπζεοῖί. 8.86 ἴῃ σά οα ΟἸῖνα. 5ἷς ὀγαῖ, 
βοηθήσει ὃ Θεὸς τὴν νίκην πρωΐα τῇ τρίτη ἡμέρᾳ 
τῆς ἀναστάσεως ἐργασάμενος: αἵ ἴῃ (ὐαΐοπα ατάροα 
Βορίᾳ ΒΙΒΙοΙΠΘοα;, βοηθήσει αὐτῇ ὃ Θεὸς τῇ πόλει 
τὸ πρὸς πρωΐ πρωΐ ὃ τὴν κατὰ τοῦ θανάτου νίχην 
πρωΐας τρίτη ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως ἐργασάμενος. 
Οὐ αἰτάχια ἰθοῖ!ο οἰὰπὶ 60 {0 1Ὸ ,. 4110 τι5115 ἔπ 
᾿πίογριο5, οοηγθη τ. ΟὈ5αυναπιβιιπὶ ΠΪσ δὲ ΒΑβ Γι πὶ 
Ἰεσοια πρὸς πρωΐ πρωΐ, ποη τ [η΄ 4|115. ΠΠ}ι15 
Ῥβαϊπιογιιη βοηθήσει αὐτῇ ὃ Θεὸς τῷ προσώπῳ, 
«1ἀ}εναῤὶι ὁαπι 1) 6ιι5 οτείτιι., οἰ υτραπηητι [θοιϊο- 
ΠΟΘ ΠπΠαῖ556. ΑΡΟΪ Πάρι πὶ ἴῃ ΝΘ αρ Γαδ, Πθο 
γοῖϑιι, ἐξ ἠοῦς ἐπίχουρον ἔχει πανεπίσχοπον ὄμμα : 
αὐ αἰγοῦα αἀϊείογθην ἰμαθεὲ οοιεμιν οηιτῖα 
ϑρδοιμίαπίοπι. Ιάθτὰ ἈΡΟΠΠἸΠαγῖτ5 ἴῃ. Οαΐοπα Βὰν- 
Βαγὶ νἱ ἀδιιν υὐγαπηχινθ ᾿θο Ομ ιὴ ᾿[ογαι πη ΘΟΠ]η- 
σογο, 564 πποῦῖϊο ἀαθ᾽ϊαι ΕἸ Δπηϊ Πἶτι5. ΝΟ "15. ἃπ 
αἰγαιο. ΘΧροϑί 0. 511 ΑΡΟΠ  Ιπᾶγιῖ : βιαυ μάθη. ἴῃ 
Οδίομα Ἀοσιὰ τπαπιβοῦ ρία. 4] 16 ΡῚ διιοῖουἹ {1 θα Γ 
1114, πρόσωπον ᾿Εχχλησίας νοηθεῖεν ἂν οἱ ἅγιοι ἀπό- 
στολοι, χαὶ οἵ χατὰ διαδοχὴν ἡγούμενοι αὐτῆς, οὖς 
καὶ νευροῖ πρὸς τὸ δύνασθαι εὐτόνως ἀντιλαμβάνε- 
σθαι τοῦ χηρύγματος : 7 πἰεπι5 Εσοϊοδία. ρμοσοιπί 
ἐπιοϊρὶ φαποιΐ Αροοιοἰϊ. οἱ φεὶ ογάϊηθ οἷδὶ 
σοσθείιετιξ 6715 ρΓασιῖος., ἥτιοΣ θίΐατα οογγοῦο- 
γταξ, τὸ {ον εον ροσεῖπε ἘΕναηβεϊὶ ργιααϊοαιῖο- 
χιθηῖ Θαρόϑ5 676. 

Ραςσ. 176. 6. ὅ. ϑαρίοηιία.} Τιοοι5. οϑὲ Ἐςο]ο- 
βἰαϑίϊοι 90, 52: ϑαρίοπίϊα αὐοοοπάϊία, δὲ ἐμόσαι- 
ταις ἐπνίσι5, τι τελίλιεας {τι τε κίδ τι ἢ Οὐοά 56- 
ααϊαν,, εἰς τὸ ἑτέρων ὠφέλιμον, τοοῖο γεγίοναι 
ο]αϊογγαητβ, Οπμαπιοῦτθηι κεἰ αἰϊοτιεπι τιδιεηη. 

1009 

ΤΙ πΔηΠι15. 50 ρ511 εἰτίμσητι6, 4ιᾶδὶ 65861 ἄμφο- 
τέρων. ΟὐΥπάΓίι5., φμαρτορίοι αὐ αἰϊοτιεπι «ιιῖ-- 
ἄδπι τεἰἰἐτταἴεπι. 

1014. ὁ. 15. ᾿Εναγγέλλω.7 ΟἸ᾿ν. εὐ ΑΠ6]1ο. ἀναγ- 
γέλλω, οὐδὲν ἐμὸν, οὐδὲν ἀνθρωπ. λέγων. 

Ραὰρ. 119. ». 4. Οὐ χυχλώσει.] ΠεΙοπάα εδί 
ΠαρΆΓῸ 1" Ογέροο.. τἰ ἰπ Ὑ οἠαιογγαπὶ ἱπίουριεἰα- 
τίοπο ἃ ΤΊ] ΙΔ ηποῸ (οἰ εἴα δϑῖ, οαπὶ αἰ δὶὶ ἃ ΠΙᾺ Χ, εἱ 
ἈΌ οργῶο, εἰ ἃ Νἴ5. Οἰῖν. ἔβαϊς. 15, 9, βογίρίιμ 
εδῖ, ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα Κυρίου ἔρχεται, ἀνίατος, θυμοῦ 
χαὶ ὀργῆς, θεῖναι τὴν ὀργὴν ἔρημον. 606 ἐπίπι 
αἷς Π])οπιϊπὶ τεπῖξ, ἱπιδαπιαν δ, Πιγοτὶς εἴ ἱγιρ, 
αα ροποπάμηιν οτρεπι ἔδγτ8 αἰδδεγίμτα. Οὐοά 
ΘΟ 56 4111. οΧ 4}10 ργΟρ δία ἀθβυμηίπ 6βί ; 
Οβεε ἴ, ὃ : ἐχύχλωσεν αὐτοὺς τὰ διαβούλια αὐτῶν : 
Οἰγοιιπιάφαογιτι δος δοσίαἰΐοπες δογιιπι. Ῥάυ]Ὸ 
Ροβί 5ΟΡΙΡ6 » Νοπ ἐπίηιν πιὸ ρϑοσαίοτιηι,, οὗ γὰρ 
περιστήα. 

Ραρ. 180. ἃ. 8. Λεψιιο δπίηι.] Νοὸπ ἀἰϊχι ζητεῖ, 
566 ζήτει. Αὐάϊοπάιι5 ΡΟΛ 5. (ΟΡ ΠΑΡ Ὲ5.. “Νέψιια 

ἐσέ ἔγαῖγοτι {ΕΓ 6 ἐπὶ τϑαθτηιίϊοπεπι, σϑεὶ εἰιπι 
ψιῖ εατοπαϊιε παίϊιίσαν ἔμαπε. ΘᾺ) ον ἀεῖπάο 
ἰδίουα Εκοάϊ 52, 238, οἱ αἰΐδγα., οἰπὶ διστατιχὴν 
φωνὴν Δ θίαπι οἱ Πα θ᾽ Δη 16 πὶ ΘΠ 551 γορεπι, Νιι- 
ποιὸν. 20, 10. 

Ρὰρ. 185 ". 11. ἐνπεὶριοπίεπι. 1 ας ἰϊὰ σοῦ 
πηάγα! ΝΙοηϊδοιίπι5, εἰ ατῶοα βοηδηῖ, οίογις 
αἰείοπι ἡπίδρίαμι εἰϊσθν. ἰνδίρίοπίθην {ἰιπ πιο- 
ταϊπατὶ, αὶ οἰ ιτιῖοο πον οἱνὶέ, ἀπιοπίθπι, φιὶ 
«Τιωάαῖσο πιο. Ῥοϑσῖθα Ἰθοιιβ οἰϊαίαν ἐχ Ο5οο 7, 11: 
Π0η, υἱὸἪ ποίαγας (ογμανη5, Ο5εθ 9, [ἀ6πὶ ρά0}0 
Ροϑί σοπιπηο [τ15 Ν᾽ οἰ θυ γάητιπι 1} γογ 556, ὧν γὰρ 
ὃ βίος γεχρῶν, Ομογιίπν ὁπῖσι υἱΐα πιογίιῖς ὁΡε- 

τίνι5 αὖ οπιηὶς Θϑποτὶς ρϑοσαΐο τοϑεἰαπιῖντις 
ααἰϊιηρίεια 65, ἰσέογιεπι αἰοπεῖι5 ἐπε το γιατ 56-- 
Ρμείογα {πιπί. Τιοου5. ἄς {860} ὁδὶ ὅςπ. 9ὅ, 97. 

Ῥὰρ. 1806. ο. 7. φιιῖ ἱπιρογίπιπι. Ἴ ΟΟΥπαᾶν ἐδ 
Οἰπάι, ργορίον δίαπι “ιεὶ ἴρσαπι εἰοοίσαῖξ, εἴ ἐπι 
Ρόγιιπι τπογεϊδ ἰλαῦ δι. ἵπιδυάιιο. ᾿πιοΓριο5. ἃ 56 ῃ5η 
ΒΑ51}1 οἱ αἷν Αβοβίῖο! 1 βϑῃίθητα ἀθθγγαν!ῖ; αἱ ο- 
ἸΓΟΡΡΆ ἢ 15. 1Π ἀΠΓΙΖΌΪΟΡΙ ΘΠ τἴοπα γθοῖο ᾿πίογργοῖα- 
ἴπ5 δγαΐ, τὖ βιισ σογιῖ ΔΙΟΠίδο 115, ργΟρίοΙ Θιιηι ὦ 
ψμο τνασίαῤαϊςι ἰδ. σιὶ πιοτίϊς ἤαθοναξ ἱπιρε- 
τίμεπι. Ἰοοη5 οδὶ ἤεριώονγ. 3, 14 : ἵνα διὰ τοῦ θα- 
νάτου χαταργήσηῃ τὸν τὸ χράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, 
τουτέστι τὸν διάδολον : ΖΓ μετ᾿ ππογίθηι «ἰδ Γιιοτοὶ 
ἐμπιὶ, ψαὶ παροναξ ποῦς ἱπιρογίτπι, τα 65ὲ ἀἴα- 
δοίπη. Τὰ γουτῖῖ δὲ ΑἸΩΒΡοβίιι5, 10. ὅ ἀθ {146 οἂρ. 
δι άοηβ : δ Ὲγ ἡτιαπὶ τεϊδὶ ρμῈΓ σογρογὶς τπογίθηι, 
πιογιἰς οἱποιεῖα αἰϊδοοὶνῖε } ὐλπι οὐρο ροϊοϑίαβ ἰδία 
ΠΊΟΡΕΪ5. ἀἸοαίαν. ἀΡΟ] τὰ... τὰ ἰαΐειι Ποζα, ἱπορῖθ 
Θοπδϑθπτ5. οδὲ ἹΠορργοἰαΐι5, τὸν ἔχοντα, δἰ): ἡτεὶ 
ἀαϑῦθὲ ἐπιρογίμέηι, ποὴ τὶ Ὑ σαι, ψαὶ πανϑο- 
Ραϊ. 

1014. ἃ. 4. Ἔν τῷ ἄδη.1 ΑΔ νουθυπι δσὶ, ἐπὶ ἐσι- 
ἤέγπο ργοιθπεθειτ', ον οἱ Υ οἰαίονν. δὲ Οὐ λυ π5, 
αἰ ἐπ [εγτιίτι τιδμα ; αἱ ποεῖ 56 4μ] 1", τελειωθῶ- 
σιν οἱ προειληφότες, ΓΘΟΙΠΠ5 ΘΚ ΡΙΟ5511 ΟΟΥΠΩΓΡΙ5, {τὶ 
ΡΙΘαΓ σδὶ ἐδϑεπί. Ἠοῦν. 11, 40. 

Ραρ. 187. 6. 10. ἠπέγοϊφις. 1 ΤΠοοάοτοιις αὐ- 

ΡΒΑΙΓΜΟΒ. 
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τπῦποι [τὸ5 Οσάοοβ. πο ΡΓΟΙ 65, ΔΊ" ] πὶ ΠΙ ΠΏ ΓΜ, 

ϑ απ λα Οἱ ὙΠοοΔοιίοπειη, δ "1556, εἰσελεύσῃ; 
Πιινοϊὶς,, οἱ ἴϊὰ Ἰοσῖθθθ ἀρια Βαβι πὶ νι άθίαν 
Ἰπίουρτθ5, ΠῚ αὐ πάθοῖ ΟἸϊνὰ. εἰ ΒΒ] η5, εἶσε- 
λεύσεται, {πἰγοῖνῖ!. ΟΥ̓ Πα ἴπι5. ΘἰἸᾶπι 5ΟΡΙρ511, ἐπι- 
ἐγοἰ ῖς, αιιοά Δάἀνουτονι 14 οχίρογο Ἔχ ρα Πδ ΟΠ 6 ΠῚ 
Τθ51111 - ργορίθυθα βθζαϊίιι", τοσοῦτον οὖν παραγί- 
νη σὺ, ὃ Θεός. 7 αγἴτιη ἰστίτι" ἀοοϑαὶς {πι, 1)εῖι5, οἱ 
ἑανία ἐςὶ ἵτι ἴρ5ο εἶθ ὲ πιοίἴο : οἱ ἴϊα τοδί θη ἃ 
Οδὲ ἹΠΙΟΡΡΓΘΙΔ[Ο. ἋᾺ Η 

Ραρ. 180. "». 1. εἶτα διὰ φιλανθρ. 1 Ηῶο Δ] 
501 ὁχ ΔηρΊϊο, οἱ ΟἸἶνα : ἐλάθην ΤΊ 51ι5. ΡΓΟΡΙΕΤ 
χηϊςορὶοονἴαπι 1)6ὶ αὐἀὐἰηιῖςδὶ αὐ τοοορίϊ. 

1014. ὁ. 1. βασιλέως. 1 ΕἸπομάαηά απ οχ ΟἸῖν. 
οἱ Απρ]. βασιλέα Σωδᾶ, Ζίϑροιι ϑοϑα. ΔριαΤΧΧ 
Ἰερίταν βασιλέα Σουδᾶ, ΠΔοπηαιιθ. ἀρ} 6} ]8η1 Σύ- 
ρον Ῥαὰό, ὅγγωι ἤλιααν, 4004 Βα5}} 15 Συρίαν 
Ραὰδ. 

1014. 4. ὅ. παρετάξαντο.] Οογεϊροπάιτιπι οχ Ο] ν. 
οὐ ΑΠρ]ο. παρετάξατο, αἱ γΘΓ5ΙΟ του ΓΙ, 

1014. ἀ. ὁ. ργοσγοϑδίοσι. } Ἰἰὰ Οονπαιῖιι5, λὶ- 
σίου ργοοθϑϑιι5, 564 ἴῃ ΟἸΤν. οἱ ΑΠ6]. ΠΟ προ- 
χοπῇ, 564 περικοπῇ Ιορ᾽ταν, ἀπεζτις ἰεϊδίοτί ρατιϊ, 
56 {γΓαρτηθπίο. δυϊάαβ, περιχοπὴ, μέρος τι τῆς 
ὑποθέσεως, ραν5 αἰΐφψιια αἰἰεριίαἰϊοτιὶς ἱπιί ΒΤ, 
αἰ πατΓαιἰοιιῖς. ΠΟΥ ΟΠ ηῖι5. 81 ῬΑ ΠΙΔΟΠ ΠῚ, 
Παρ «Τροσίοῖ! περικοπὴν, ἐν ἡτπια εἰ υἱγαὶπὶ- 
{μί6 οἰ πιιριὶς αἰςριιαί, αἰϊίογ εἰ 55 ΓΘ ὁοηι- 
Ροϊονῖς. ῬΑ. Π 5 (Λυιαϑιίοηο. ἀ6 Βαρίϊδιηο 4, χαὶ 
δλόχληρον τὴν περιχοπὴν ἀναγινώσχοντες. 1ἰὰ ἀ6- 
μαι Ιορίτιι" ἴῃς Οαΐοπα Οτοα Νῖ5. ἴῃ 4ιιὰ ἴοῖα5 
Ἰηῖο [5111 Ἰοοιι5 Θχβου!ρῖι5 6ϑί. 

Ρ5ο. 1900. ἃ. 6. υἱβίπεϊ ταϊἠα.  ΟοΥνεῖρ μα 
οχ οἀπίοηο Βαβ] οη5. οἱ ΟἸῖνα. υἱρίπεϊ ἄπο πιὶῖ- 
ἐϊα. ϑῖς φαμὶ βου ρίσπιη ὁδὶ ἢ Βορποῦιπι 8, ὃ : χαὶ 
ἐπάταξε Δαυὶδ ἐν τῷ Σύρῳ εἴχοσι δύο χιλιάδας ἂν - 

δρῶν. Ετρονοιιςοὶῖ Πανια ἵπὶ 8γ1τὸ υἱβὶπιϊ αἰμο 
τυΐ τὰ υἱγοτιιπι. 

1014. 4. 9. τῶν ἀνθρώπων. ΟἸῖνα. τῶν πατέ- 
ρῶν, ραίθγ τ ναπιίαιῖς. Νοη ἈΒρΡΟΡ Πα Πα γᾶγᾶ 

Ἰδοῖῖο, οὐ 6 (ἀδμ.}Π]υῖῖ5. ἀσαϊαν, 41 ΡΟ Ρ 15 δι1- 
ῬοΓσΕ ΟΠ] 115. ἀμ νοθαητ, ΠΙΧΙΓ Τδιηθὴ Ράρὶπα 
Ῥυωοθάθηιι ἃ Ρόσθο ἀ(6 Θπηὶ ΟΠ ΠΪΠῸ ἰλΠΠ8 ΠῸ 
σΟΠΟΙῸ ἱπΠ|0}}1|ο], περὶ παντὸς τοῦ ἀνθρώπων γέ- 
νους. 

Ραρ. 193. ". 5. 71αἱελτανι Ὁ ΘΡῸ σογιδθογαΐαμι. ἢ 
Αα νοιλιῖ ὁ τοσοῦ νουτ! ΟοΥμπᾶτγιι5, 7 τίη 
ἰαίαπι 556 ἴντα αιθηι ἱροῖιι5. ΝάπΝ αὶ 5Ό. 101} 
δ. ΑἸμριΌβι5. ἰπ Ῥβαΐ. 98 : Ῥεαϊπειηι 1)ανϊά 
φογίροὶ!, οἱ 1αἀἸιηιιν υὖλο εἰϊδοἰρ[ἰγιὶς ἰουϊεϊοῖς οἑ 
φασογαοιαζίνιις. ὀνιαἶ το σατιοπιάπιπι ἀδαϊι. 7)6πῖ-- 
416 δἰΐανα ἐπ σιθομίανίθιις δογὶριϊ5, αἰϊὶ ὁγαπε 
ψιιῖὶ φογιϑεναπί, αἰϊὶ φιὶ ἐπι σοθπα δὶ οἱτεῖϊοα 
οἱ σοπιιάϊας υοἱ ἱναϑιϊαβ οαπεῦθ οοπϑιίθνθ- 
γαπί. Ἐπ Ἡποοάογοίιιβ π΄ πὰπς Ῥδαΐηιι ΠὨΧΤῚ : 
δῆλον τοίνυν ὡς τοῦ μαχαρίου μὲν Δαδὶδ ὃ ψαλμός - 
ἤδετο δὲ ὑπὸ τοῦ ᾿Ιδιθοὺμ, ὃς χοροῦ προστατεύων ἐν 
τῷ θείῳ νεῷ ὕμνει τὸν τῶν ὅλων Θεόν : {ίφιιοί 
ἰϑίτια Ρϑαϊηιπι φαΐάθηι ὑδαιϊὶ ]1)ανίαϊς 6556, 
1αἸι]ιινν Ὁ ογῸ οτιπὶ ΟΦοἰνῖ556,. ιῖ οἰιογὶ γώ ζ6- 

ΝΌΤΙΑ ἘΠΒΟΝΤΟΝΙΒ Ὀύσει. 

οἴιι5. οἴ δ5δοί, Ζ72όμην την Υ ον ηὶ ἐπ 5Ω (ΤῸ 
ἐθηιρίο ἰωαμάαναΐ : οἱ ἴῃ Ῥϑβδ]ιη. ὅ8 : τοῦ μὲν Δα- 
δὶὸ ὃ ψαλμός - τῷ δὲ ᾿Ιδιθοὺμ. ὡς τὸν τῶν ἀδόντων 
χορὸν ἐμπεπιστευμένῳ εἰς τὸ ψάλλειν ἐδόθη : Ῥεαὶ- 
πιι5 φιίάθηι ])ανιαϊς ὁ5ῖ, Τα ϊιλιιι θθτὸ «αἰ οα- 
γιθτιπεπι «ἰαίτι5 {μ{{ οτεὶ οαπιδηίζισνι οἰλοτιι5 οοτ- 
γυῖς5ιι5 ὁγαῖ. Ῥοντὸ ἴῃ (οάϊοο Ν5. ΟἸναν. οοπδίδη- 
τον Ἰορο!αϊαν Αἰμὰν, ποη αξ ἴῃ Αηρ]ς. Αἰθὰν, εἰ 
ἰϊὰ 1 Ραγδίροπι. 35, 1 : Ἀσὰφ καὶ Αἰμὰν χαὶ 
᾿Ιδιθοὺμ. τοὺς ἀποφθεγγομένους ἐν χινύραις, καὶ ἐν 
νάδλαις, χαὶ ἐν χυμύαλοις : «15αρὶ, οἱ “Τἤπαπι δὲ 

71αἰιιην ρογδοτιατιίθς ἐπι οἰ(Πιατὶς οἱ ἵπὶ ρδαῖί6-- 
γἱϊς οἰ ἐπι αγπιραϊὶς ; αἴας πος. οἰϊδπὶ ραοίο [6- 
ϑοπάμιη μος ἰοτο. ποη, ἐπὶ αγιπϑαϊίς οἱ ογραηΐς. 
Βά5 1115 Δ 4141 χαὶ ἐν τυμπάνοις, 4ιοά 1ΠΠ|ὸ πο 
Πα] νοῖιν, ΠΠπ|4 ἀπίθμ σάλπιγγές τε χαὶ χύμδαλα, 
τοῦ ἀναφωνεῖν, ἐδ 6χ 1 Ῥαγα]Προιηθποὴ 10, 42, 

Ραρ. 194. 4.10. περιδονούμενοι. 17 [τὰ ΝΙ55. Δῃ- 
δ]1οῖ οὐ. ΟἸ νυ] πΠιι5 : ΓΘΕΠΟΓΙ [Δ ΠΊ6η ΡΟΙοδί γοίιι5 
Ἰοοῖῖο οάϊι. Βαβι! θη5. περιδονούμενα. (ΟΥΠΑΓΙΙ5, 
Ρίαπέ, ψι α ἰοπὶ αἰίγα αϑι απ. 

Ρὰρ, 196. Ρ. 5. οἱ καὶ τὸ φονεύειν. 1 ΑΠρΊ]]οΙ 
55. οἱ καταφονεύειν. ΟἸ᾽ν. οἱ τὸ χαταφονεύειν : 
δΘάα ταν" ἄτη 6 5 4Ὲ16 ἉΠ1ὰ ρυφροβι το πἰ5. Δα το πο 
ΠΏΡΙοχ χατὰ τὴν τοῦ φονεύειν περιουσίαν. 

Ρὰρ. 197. ". 10. ἀοἰοϊας. 1 Τ᾽ρυφῆς Ἰοφ]ῖ, τι 
Ριωίονὶ ΟΙτγ. ἀπὰ οἵπι ΑΠ5]. Αἱ οχ Βαβ θη 5] 
ζωΐς (ΟΥΠΑΓ ΙΒ ΟΧΡΓΟΒΒΙΓ : ἀπ οἰδοία ἵπ υἱγίιἰς 
ὀχογοϊἴο αὐ εοίζοιθ μ6Ὶ Παιγτι5. δεν ἰοίπεηι οοπ-- 
δοηιεὶ «ἰογπασε ἴίαηι. Ῥάσο ροϑὲ ὁσοινν Ἰῦρι- 
ΟΠ ΘΟΓΊ ἢ Ὑ6] Ἱπιρ νι. 6 Οἶνο0 ΡΟ 1 56 ΠΙ ΘΠ 1ᾶ : 
με ρεαϑοπίϊα αἰθτίιι", οὐ 5111} 6 πὶ Δ] πῃ Ρ 1} 1Π 
παν οῖηο ΤΠ Πμ15 οΧ 5. Φοαι. ΟἸι  υβοβίοιῃο μο-- 
181}. 9 1ῃ.  Ερίσι. δά ον μι μῖοβ : χαὶ γὰρ πολλῶν 
ἀχούω λεγόντων τὰ χαταγέλαστα ταῦτα ῥήματα " 
δός μοι τήν σήμερον, χαὶ λάδε τὴν αὔριον. Ἂν μὲν 
γὰρ τοιαῦτα ἢ, φησὶν, οἷα χαί φατε ἐχεῖ, ἕν ἀνθ᾽ 
ἑνὸς γέγονεν - ἂν δὲ μηδὲν ὅλος ἡ, δύο ἀντ᾽ οὖδε- 
νός : ΤΠ τοπῖπι σοτηρίιι65 απιαϊο, ψιὶ τι ἀϊοιιῖῖς μιῖ5- 
66 φογϑῖὶς τιξιιτιίπιγ, 1) παῖἰιὶ ποαϊογτίηι αἴδηι, 
δἐ τ ογαδίϊπτίηι διπιθ. Πίαηι οἱ ἰαἰῖς ἐσ ἐπ {μεκι-- 
ΤῸ (δι Ὸ ΓΟΤιι δέαξι5. ιαίθηι αἰϊοί 5. τὐτῖεη ΡΓῸ 
ἴωϊο {μιογὶξ : οἱ ὍΘΓῸ δὰ ἔϊ5, φι ἐδ ὠνὸ {ἰϊο 
ΘΟΙΠ ΠῚ ΘΙΠ ΟΥ̓ΑΤα τι), ταὶ ΟἸιτεῖτιο Θςῖ 7. εἶμο ΡΓῸ 
χυϊ]υῖο ὁγιιιί. (Λα ἀοο σ᾽ πηιι5. ΒΉ]} 115 11}0,. 1, οὰρ. 
14. Ο)δουναιοηιπι 5᾽6. ΘΧροηὶὶ : ϑέσιθ πὶθ ρῖδ- 
δοπίϊς υἱΐ οὐϊδοιαπιθνὶς {ιἴ, τι ϑὉΓῸ {μ{ιιγα 
ϑοπα {ἰδὶ μανδ. δὲ δπῖηι ὍΘΓα διεεῖ, “τι ἐδ 7ι- 
δίονιπι ρεοηιῖς οἐ ἐπυϊψτιοτιιηι δι ρρἰϊοῖὶς σοηαηι6-- 
ποτ ατείτι", (πα ἐοπαἰοηα Θγίμπιι5. ΔῸΣ. Θηιῖπὲ 
Ργωϑοπίϊα ἰιαονίπιις, τος {μίισα. δὲτι Γαῖσα δὲ 
δοηεθη ἴα, τος φαΐάοπι εἰπρὶϊοὶ ποπιῖπ ὑϑαιίὶ 
δγίτπιι5., τι ψιῖ δὲ ἐπι μας υἷα ἵπι οπατιὶ σοἰμρία- 
ἔπιπὶ ΘΈΠΟΙ6 υδγϑαίϊὶ {ιιθγίππιι5, δὲ ἐπὶ αἰτονὸ θνὸ 
γιἱϊας ρωπας διδεῖ δἰπιτδ ; Ὁ05 ΘΟΠπίτα ἀιιρίὶ- 

οἱ ποηιῖτι τηϊϑογὶ, τὶ φιὶ οἱ ἵπι πα υἷα τπασπιος 
ἰαϑοῦὸς ςιιδοθρετγι ἰς, οἱ ἐπι [εΐτιρα. τιϊ ῖϊο πιθί ἴοτὸ 
οοπαϊιίοτο εἰς ζμιιιτὶ. ΤΌιάοπι γθοῖο ἃ ἀΟο Ι551110 
ΘΑ 10 παρὸ οαϊίαπι οδι, ἀλλὰ δύο ἀντ᾽ οὐδενὸς 
ἔσται τοῖς δικαίοις, αὐ σομ] οογαϊ οἸποπἀαπάτιπι Ἰάἄθι 



ΙΝ ΠΟΜΠΙΑΞ 

ΒΒ Π5. 51} ἤποιν ρορίηα ργὸ προσφέρεται ζυγὰ 
Ἰορίταν τὰ ΟἸΪν. οἱ ἈΠΡΊΙο. προφέρεται, ργοάϊπε- 
οἴ, 

Ῥαρ. 198. ο. 9. ρα γθοῖρθ. 1 (ουπάγπιβ, δα- 
ϑβρθοῖα ἀηιιἰϑτίιιπι, ΝΟ δου 5, δα σρεοία ρατ. 
Πος εβῖ, τ βὰν ρᾶγὶ γοίδυδιιν, Ῥϑ0]0 Ροϑὶ, Τγπιῖ-- 
πος δι {1 ατι 5 1 655115) ΠΟῚ 58{15 ΘΧΡΥΙΤΩΪ δου 
Ρἔμγαθ. 56ῃ511Π1) ΟΧ ιιὰ δία ἀδϑιιπηία Ῥιόγεν". 39, 
98 : αὶ φιαπυν δ ἀρικ Υ υ]σαϊα ἀποίογοιη ἰθρα- 
πιι5, Δὲ ἐγαπεσγθαάϊαγὶς ἰθγιπῖπος ἀπ ϊιος : 
τάτπθη ἀριά ΓΧΧ 4ΠΠ|π|νρ, μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, 
Μοϊϊὶ ἐγαπς ξόγνε ἐογπεῖπος ἐθίοσιιος, θ5}}15 ἀἰχιξ, 
μετέθηχας. (ΟΥ̓ ΠΑΡΙῸ5, ἐογ πνῖγος ραίχιεπι {τ τι5-- 
Ῥοστεῖσιῖ. ῬΊ.ι5. Ἔπῖπὶ δδὶ ἰοὺ πιούθια {Ππη]165 ἃστὶ5 
ΡοβΙτο5, ΠΠἴοπι αἱ ἀἸξοθγπᾶτὶ ἃΡν 5, ιιᾶπὶ ἀοϑιηθιι- 
ἰαπάο {Π|05 ἱγαπϑσγοάι, 

Ρῃρ. 199. ςο. ἴ. πιὸ ἀενίξιπι ἐς. 1 ΤΠΙΟΓρΡΓο5, 

μὲ ἀονίταπε {1115 {ισσίαπι εαρίονογίηι. Οὐτηα-- 
αἶτι5, μέ οἱ ἀρι {105 πιϊτιϊσίογίπιπι ἐπιρίενογίπι. 
811}}}|5 ΑΡοβίο! Ἰοφιυῖο 3. Τίπποιι. 4, 5 : τὴν 
διαχονίαν σου πληροφόρησον, πιϊπίσίογίμν ἔμεειτηι 
ἡπιρίο. ᾿ ἔδυ, 

Ραρ. 901 ο. 7. ει ἔτι ρεεσαίο. 1 515 τεδιϊει-- 
Πλῖ}5.,. οὐπ ΘΠ ἰ55θὲ ᾿πίογργος : Ομ ἀπέθηι τή τ6 
«(ὦ πιογίεπι ἱπ αἰΐψιιο ρμδοσαῖίο σοποίι{{π|5 {π|6-- 
γί. Νοη δηΐπὶ πο ἀσίταν 46 οο, 4υὶ ἃ Θπίγθιπι πὴ 
15. 16 Ὑ]ϊῶ5 5ρ᾿ ΓΙ τα ππ ἴῃς Ροοοαίο [ΟΡ  ΘΟμ5ἐ αξιι5, 
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56] 46 60 41 ροοσαΐτμι ἀ(ὦ πιουίοτη Δα πιβουῖ, οἱ - 
7115 πιθπιϊοποιῃ ἴδοις Ποαίτι5 Τοάππο5 ἘρΙδι. 1, Θάρ. 
5,16 : ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον : ['σἱ ρεεοσα-. 
ἔμπι αὐ πιοτίοπι. Ἐκ απ εἰΐαπι ΕΡ᾿ϑίο ἃ οδὲ ΠΠπ|ὼ 
404 5ο4υϊίαν, ἰαιπδίδὶ ΠΟΠΠΪΒΙ] Ἰπηπηυϊαίημη,, ὃ 
ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐχ τοῦ διαδόλου ἐστὶν. Ομ γα- 
οἷξ ρεσσαίππι, δα ἀϊαϑοῖο ε5ΐ. ϑ64 ἴῃ ΟἸτγαγ. γε- 
γέννηται Ιορσεθαίαν, πο γεγένηται, Φιεπηδ "πη ἀ τπὶ 
εἴ ἀρὰ Αροβίο!ιπι, ὅτι ἐχ Θεοῦ γεγέννηται, φιο- 
τιΐαπι δα [260 πιαίτι5 65ῖ. ΟΟΥΠΑΓΊΙΙΒ 5ΟΓΙρβογαΐ ΠΟ 
Ἰοοο, (κε ἐπὶ ρεοοαΐο αἰίψιιο πιοτίαἰϊ Πωτεῖ. 

Ῥαρ. 909 ". 10. ἔχουσιν ἀναπνοήν.  ΑἀαΠΑπιὶ 
γῶν ᾶπι ̓ δοΙ 0 ΠΟ πὶ ἀΡγί ρα ἐΥρΟστάρ 5. 584 ὙΘΓΙΟΣ 
ΒΑ5:}Π16η515 δα ΠΟ Π15. 1118, 4ιιᾶπι οἱ Θαργοβϑὶ τηἴογ-- 
ΡΓ65, εἰ ΟἸἐγανιαπῖβ Οοάθχ οοπῆγιμανι, ἄναστρο- 
φὴν, μος εϑβῖ, οὐὃ ύνανται ἀναστρέφεσθαι. Ἐχ εοάεπι 
Μαπυβογιρίο τοβι αἸπητ5. οι θπΐθπι ἰθ "πὶ, χατὰ 
χάριν τοῦ μεγαλοῦ., πΠᾶπη 80 Θχοιιδὶ5 ἀθεγαὶ χά- 
θριν. 

Ῥαρ. 904. ἃ. ἴ. ἀλγήματα. Νῖ5. ΟἸτναΓ. οὐχ 
ἔνι ἄλγημα : 41 Ροῖο 5ογιρέιπι οὔϊεπά ᾽55ε συἹά είν 
ἱπίογριεβ. [π᾿ ἐοάθπι ΠΠΡγῸ Ἰδοίμηι5 ἐμπορία, 564 εχ 
ΑΔΡΊοΙ5. οὐ τὰ πὶ δβί. ἐμπορεῖαι 4ιᾶπη γΌοαπὶ ΟΠΪ-- 
βογὰΐ Βαβι} θηϑῖὶβ εἄπο. Ροξίγοπιο ἴάειη (οάοχ 
ΟἸΪν. ροβὲ Ἰησοῦ 5] 1οἰεραὶ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, 2)ο- 
ΤπιπῸ τιοϑίγο. 

ΙΝ ῬΒΆΤΜΟΒ. 

ΙΝ ΠΙΒΗΟΒ5 ΑΡΥΕΒδυῦσ ΕὔΝΟΜΙΠΌΝ. 

Αἄνεγβιιβ ΕαΠοπιίτπ Πα Γθίϊοι: πὶ βου ρβίσϑα }1- 
ἸνῸ5 ΠΠ4 105 5. Βαβι τατι ἰοδίατιν. 8. Η ΘΙΌΠΥ Πητι5 
ἴῃ (ὐαϊαίοσο βογιρίογιπη ΕΟ] οσἰαβιῖς. μἰ5 γεγθὶ5 - 
Βαρίμις (ασαγε Οαρρακίοοϊ οἐρίςεοριις ἐ5τὸ- 
δῖος δοπίγα Ἐτιπιοταίιπι οἰανογανῖς ἰἰργος, οἰ ἀὸ 
Δ ρίσίίιι σαποίο υοἰιπεθτι. ΘΟ ΡΠ ΓΟ Π τι5 νου, χατὰ 
Εὐνομίου ἐξαιρέτους συνέταξε λόγους : 564 4ιοῖ ητι- 
ἹΠΟΙῸ {πΟΓΙΠΐ, ΠῸΠ 58 {15 Πα π140 οοπδίαϊ. Εκ ῬΈΟΙΙ 
ΒΙΒΠοΙμθοα., πυπιοιὸ ΟΧΧΧΙΧ, Ἰΐσοὲ ΘΟ] ΠΠρογα 
ἴγοδ Ῥ Ιπηππὶ Δ} 60 {τϊ556. Θχαγαῖοβ, φι  Πἀοαυ 6 πὶ 
τοι θπὶ ΠΡ νῚ5 56 Δάνουϑιιβ {{ΠΠΠ|0} ΓΠῸΡῚ σΟΠΔ 5. 6ϑὶ 
Ἐδαποιηῖιι5. Ῥοβίαιιαιιι θη 5, ΒΑβ ΠΠι5 ἴῃς ο416- 
δἴδπι σοι πη στάνη Πογοά! αΐθηι, εἰ ἰὩρθηι 1 τηρίιι 11-- 
Βδγαῖιιβ δϑὶ ἰδ αΠΟΠΊ1115, 5.111ΠῈ Οριι5. ΟΥΑΙ σαν, ἴῃ 
4ποα ἱποϊάθηίοβ Ῥ]Ιθοάοτιι5 Ἀπιιοο ππ5., ατοσο- 
γ.π|5 ΝΎΞΘΘΠΙΙ5, δἱ ΒΟρΡὨΓΟΏ 5, πολλαῖς αἰκίαις λό- 
γῶν λωδησάμενοι, οὐδὲν ἧττον τοῦ προτέρου, νεκρὸν 
καὶ πάσης ἀπόζον ἀκαθαρσίας τῷ γεγεννηχότι ἀπέῤ- 
διψαν. Ἡπιεῖς σεγϑοόγιπι ρίαριὶδ, τιοπ σθοιις αο 
Ργίογοπι ἐἰζμεηα ὁπις {ἰ ει ιν Βασι, εοτ-- 
οἰδιῖος υἱἰσαίμηι γαπι οἱ ργιδ ἱπερι (αἰ οἰϊάπεπι 
ἐπ «μοίονθπι διίπι ΘΟπ]θοθγιεσεῖ. {{Π0|5 1} }551 115 
Οὐλγάϊπα}!5 ΒΟ ἀν παΐπιιβ ἴῃ (αἴα!οσῸ 5ογιρίογιιπι 
Ἐ οἰ οβἰαϑιϊοουιιπι ἰξ ἴῃ σθοιιπο0 ΒΑ5111 Ορθγιιπὶ ἴο-- 
τη0 ΡΟΐΪ ΠΠΡΓῸΒ ἴγο5 οομίνα ΕΠ ΠΟΙ τ πι, 56 ἔπ ο!-- 

τἴοπα ἀπιπογρίθηβι ΠΠΌγοβ Ζαΐπαηιο, οἱ {υ8Πην15 ἄτιο5 
αἰ πἶππὸβ ΠΡΡῸ5 ἘΓάσπητ5 βιιβϑί ἃ] ου ἴ, αὖ πα σπο5 Βα-- 
5110, 1105 ἴάιπθπ Θθηβοτο βδβ51}10 πὸῃ ἱπάϊρμο5. 
Οοεῖθ ἰάθιν ἴῃ 55 46 (Ομ γον γβ 5 ΠΡΓΙ5, ὑὲ 11}. 
9. ἀὸ Ομείβίο ο. 35, οἴζαι εχ Πυτο φαϊπίο {γ1ἃ Ἰοοᾶ, 
4αῖθιι5. Ἐφο! εβῖα Τιϑεῖπα δοπίθηταπῃ οοηξντηδὶ ἀῈ 
ΡΓοροσβδίομς ϑρ γί ἔπι5. βᾶποῖ!. Πρ5ὰ εἰαπι αναοᾶ Ἐὸ- 
οἰδσία ἴθ (ὐποι!ο ΕἸογθητπο, οἴππ ΡΓῸ οἃ γερὰ 
[ποογεῖ Ναγουβ Ἐρ]ιθβίτιβ, δ οὕπῃ ΠΑ ΠΠΠ15 ἀἸβρυϊα- 
Γοῖ, 6χσ ΠΡΓῸ 4υϊηῖο ἰδϑιϊ πιο πίτπὶ ΡΓΟΐογί 5οσϑίοπθ 
18, Ρ- 4636 δἀποηῖ5 Βοπιδηῶ : ὃ μέγας Βασίλειος 
ἐν τοῖς πρὸς Εὐνόμιον ἀντιῤῥητιχοῖς περὶ τῆς ἐχ 
τοῦ Πατρὸς προόδου τοῦ ἁγίου Πνεύματος τὸν λόγον 
ποιούμενος τοιάδε φησί “γεννᾷ ὃ Θεὸς οὐχ ὡς 
ἄνθρωπος, γεννᾷ δὲ ἀληθῶς. Βασίϊπι5 ασπιις ἵπὶ 
δογπιοπῖνιι, πεῖδτι5 Ἐπιτιοπείμπι σοπἤείανῖ, ἰο- 
ψιεης εἶδ ργοαμεοίϊοτι ϑρίγεζις σαποίϊ δα Ῥαΐτε, 
μὶς τίσ ὐετῦϊς : σεπεγαΐ ΤΠ διε ποτ τιξ μοπιο, 
νϑρῈ ἰαπιοπ σεπεταΐ. ἈΘρεγι τ Ιοοι5 0. 5. Βε5- 
βάν ΟΠ ΦυΟΖιιο ΝΊ οζσΠι15. ἀΡΟΒΙ Θρίβοοριβ ἰπ ΟΥΑΙ ΙΟΠΟ 
ἀορπιαίϊοα, 5ῖνε ἀ6 ὑπῖοπε δά Ἐξ οοϊεβίαπι Οτὶθηΐα- 
Ἰοιῃ ς. 8, ρ85. ὅζ4 Βοπιαπα 6ϊξ., ἐσ εοάθιῃ 110. 5 
οἷϊαϊ ο. 9, Ρᾶσ. 3518 : ἥϊαρπιις ἰέαψμε Βασίϊίεις 
ἐοπδοπα ργιράϊοίο ἀοοιοτὶ εἰἴοθτις, ἐμπὶ δ ρίτιίιιπι 
Ποπεϊπῖ α ρνϊπιοῖρίο σε βαίτεπι, ἐπὶ ἃ ϑαϊναίοτε 
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αϊσοϊριὶς ἀαίππι, ἴρδαπι ἠιγροςίαςἶπι δ ρίτιττι5 
7μῖ556 ἀϑϑογὶἐ οοπίτα Ἐτιποπείτιτν ἐπ σαρίμεῖο, 

οὶ ἀἱεπείπις, Ομοά δρίγξιις εἰϊνίπα παΐγα 6ε!. Τὰ 
4υ]θρι5 οοηδίαϊς ράβδιιη ἀρ (ὐνοονιπι ΒΙ ΠΟΙ ΠΟ - 
οα5 ΟἰΓΟΙΠΩΡΘΥΥῚ 50{1105,. δἱ ΟἶταγῚ Ζυΐηιι6 ἰδίο5 οθη- 
ἴγὰ ΕΠΠΟΠΊ ΠΩ. Ἤντες Ας ἸΙσοὶ τη δαπτοπο Ν᾽ οποία, 
ἃρυὰ διορ βάθια. δαθίιπι ἀηη. 1555, {Γ65 ἴάηῖιπὶ 
ῬΓΪΟΓΟ5. Θχοιισὶ ἔθου ῖηι : ἰἀ πη θη ἴῃ [0451 ΠΠ0η51 ροϑίο- 
Τἴογθ ἅπηὶ 1501 4 παι. 58η1 611], 4105. ΟΙΤΔ ΠῚ 
Βερίι5 Οοάοχ ΗἩφηνῖοὶ ΠῚ ἁρποβοῖῖ, οχ 410. πιι]τὰ 
Ἰοοὰ οἰπθπ αν πιι5. Ελοσσϑαΐ 1 ἵξίταν ΤΡΡΑΒΙΩ] σοηϑιγα, 
οἱ ΤΠΘοοΥνὶ Βοζῶ ποῦ το φαϑισαπάα ἁυιάἀδοῖα, 4], 
οἵπὶ Φιιᾶῖιον ΠΡ ΓῸ5. ΤΠ αιϊηϊξαῖο ἀοπαβϑθῖ, 4] πειιπι 
ἴΠΊΘ ἢ 5ῈΡΡΓΙΠΊΘΙ 6. Δ115115 εϑῖ, εἴ ΦιαΓΕιΙ ΠῚ ΡΟΒΙΓΟΠΊᾶ 

511 Ρϑγίθ ρα ΠοάΓΘ, 5ῈΡΡΓΕδδἃ 6115 ῬάγΕ5 ᾿ηἴογρΡο- 

ταιοπο, Ζυα; πἰμηϊγιιπὶ (ΔΈ ΠΟ 100 ἃς γογῸ (6 πηθ 5 
Ορθύαπι ἀυρτπαιὶ δι ρα σα] ναί. ψάπιι5 ΟΟΥΠΑΓΙ5 , 
ΘΓ 1056 4 πιιπηθ1Ὸ Ὀεπετ πττής Ζαϊπαιι Ἰπίθο ΤῸ 5 

Τιδἴτης σοηγ ΡΕ, Οἵα 15 ἱπιοργοί ΟΠ 6 ΠῚ ΟἸΠΠ ἢ 

οἀϊτοπς. ἂριυὰ πιστ ἤπητη διορμαηιπι δη. 1570 
ΟΠ ρΡ Δ  ΠΠ115, δῖοι ὶ ΠΟ 15. 51} 05.410 οὐππὶ δ τὸ- 
οορίαιη ΤΡΑΡΟΖΙΏΙ ὙΘΓΒΙΟΠΟΠῚ ΤΘΟΘηβοη4πΠ|. δὶ 
4115 ἀυιίθι αἸρΑΓΙ ΤῸ ΠῚ 5.Ὑ}]1, οἵ αν ΟΡσα πη ΓΙΌ ΓΘ ΠῚ 
ἀΡσαΠΠΘὨΓΔ ΠῚ ἴῃ “Δ Ο]ῖ15 ΡΟΒιΘΡΊοΥ ΠΝ. ΠΡ ΓῚ5. ἀπὶ- 
πηϑ ἀν ορίθη5, ΟαΙΙδα 5. ΘΑΙΠΙΠῚ ΓΟΖυΪτα  : οχ ῬΤΟΪΟΡΟ, 
411 ΠΡΡῸ αυάγίο ργβχιιβ οϑὲ 400 050. Ἰῃίογργοῖο 
γ6] ἃ}0 41}10 φιορίαμπι Ὑἱρὸ 4οοῖο, 6ὰ5 ἀἴβοογο ρο- 
ἴογιῖ. 

Ῥαρ. 508. ἃ. 6. αἰέογίτις 6556. 1 Α]Γογαπὶ ἠἸοὶ-- 
ἴὰγ οἰϊαπι, 4104 ΠΕΙΠΘΙῸ [Δ Π{π|πῈ αἰ ψογϑιι πη 6ϑί, ᾿Ἰοοὶ 
ἈΠΊΟΖΙΙ 511}}}6 511; δ ποθὴ αἰχὶϊ ἑτερούσιον : ἰΐαητια 
τη] 15 Θηρη ἐπ΄ ἐπιδηιαῖθιι 6556 5θοιι μι 65- 
ϑεπίϊαπι. Οριϊπιθ 84 σου θυ 5ουΊ ρ5ογὶ5, εἰϊδοίμεῖ-: 
ἴδηι δϑοιιπάτιπι σις απίϊαπι. Τὰ Ράυ]ο. Ροσὶ ἴῃ 
δοάοθπι ΠΠργὸ αἰχὶϊ : ἀνόμοιον χατὰ τὴν οὐσίαν εἰ- 
ναι τὸν Νίονογενὴ τῷ Πατρί, δςϑθπίϊα εἰϊςοιταϊίθηι 
6556 ζπιβοπίίπι Ῥαίνὶ. πὰς Ἀποιπὶ ἀἰοιὶ 50- 
ΟἰδίΟ 65 ΘΕ]. Τρ ρ να ῖι5 μῶροϑὶ 10: ᾿Ανόμοιοι πά- 
λιν τινές εἰσιν καλούμενοι, οὗτοι δὲ πρόσφατοι. Ἔσχον 
δὲ ἀρχηγὸν Ἀέτιόν τινα διάχονον προαχθέντα ὁ διὰ 

τὴν αὐτοῦ φλυαρίαν ὑπὸ Γεωργίου τοῦ ᾿Αλεξαν-- 
δρέως. δέέσιξ τισι ιϊάαπι, αὶ ἀρροϊαπίτι" 
«{ποπιοῖ, ἤθο δςὶ, 1)ι5οιηιῖῖος. Πὶ αἀπιέδτπ γϑοθπ-- 
ἐδ διεπί. Παριιογιιτι ἀτιΐϑτα ατιοθηι 4 Θἔϊτη ψιίθιι- 
ἐἶαπι αἰϊασοπιίηι, δνθοίτίπν ΡῬΤΌΡρί 6. τε σα 5 δίας α 
Οεονρῖο «“]οσαπάγιπο. Ἰάοπι σου Ἰσεημά απ ὁδὶ 1π- 
ἴντα, αἰ(οΥῖιι5 6556 σι ςίατιίῖώ. 

ῥὰρ. 309. ς. δ. ομεὲ τα ρμογϑοτια. 51. ἀπρόε- 
πον γουτὶ Ρ]ασι, ΠῸῚ τ πίον ΡΓῸ5. Ξογιρβογαῖ, 
αοοιιδαίοτὶς ρεγϑοπα γοϊϊοῖα. (ον πάγ 5. σθγὸ οα!-- 
αἷτ, αροϊορὶιθ αοίτιηι οἰπθ ρθιϑότια στιϑὶ!. Βιοτα, 
ομΐ ταιΐΐα ρόγδόπα δι επί, βῖνθ ἀσοιιβα το ΓΙ 5 εἶνα 
ΑἸτοντιι : : ἂἴ ρ8}}0 ροβὲ δ ἀ 141: ΠΑ. } 15 γΟσΘ ΠῚ χα- 
τηγόρων, αοοιιδαίοτιπι. Πρόσωπα χατηγόρων αἰσχύ- 

νεται. Τγαροζιιητ5., ἀοομδαίοτπι ρογξοηας ἐπ 
τιθάϊιπι αὐἰάποογε ἀδάθδοιις εἰδὲ ρίαν. 

1014. 6. 11. “1Π|οχιίοτ δπῖπι. 1 Τηϊοῦρτοβ, 216- 
Ρϑαϊῖκπεν" δηῖτπ, ταϊἰιὶ ραγὶ τον αὐ τιπὶνογϑιη ἐἰ τη 
εὐὐἴπιπι ογαῖϊο. δημίους 4αοηιι6 πεἰσεϊδένος ρει ϊ- 
605 γοτγίοιαϊ, ξο μοβὲ {ιιάϊθος. ὨῸῚ 5ογνὶ ΡΒ] οὶ, 

ΝΟΤῈ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΌΘΕΙ. 

αι Ἰοίοτοβ {Ὲ1ν15, ἀπὲ ν]αῖο 65, ὙΟΥῚΠῚ ΘΑΓΠΙ [05 
51} ο΄ ΘΠ 105 6556 110 }}Π15] ροίαε. 

Ρὰρ. 310. ". 1. ρμιείξιις Ἐπιοαῖιις. Τὴ Οοάϊος 
Βερίο. ἰδροβθαιαν, {ιιο ἴῃ ΠΆΘΩ Βαβι Ποησὶς 6! - 
τἰοπῖς. αἀδονὶ ἰρβογδηηβ, χαὶ ὃ ᾿ὐδόξιος μὲν τῶν ἐν 
Συρία. ΤιαροΖι ΠΕ 15. ΒΟΓΙρ5ογαϊ 6Χ ΜΔΒιιβοῦιρῖο 
ζ ΠΑΠῚ ἃΠἴ6 ἈΠΏΙΠΙ ΟἹΌ 10 ΧΧΧ, 40 ρυίπηιπι γ 6πο- 
1Π|5 ΟὝΠΠ σαπξ ἢΐ ΠΠΡΡῚ, 6 ΥἸΥῚ5 ΟΧΟΘΘΒΙ) 1 ἐπέχει ὁ 
ϑυτία δίΐαπηι σιϊάαπι ὀχριίξεις, (οποίατπϊπορο-- 
ἐΐππι φιια οὶ αὐ ἐγτατππίάεπι ρει νθηῖὶ. ϑοογαῖοβ {1}. 
2. Ηιβίου! δοο 65. ο. 32 : τότε δὲ ἐχόληθέντος Μα- 
χεδονίου, Εὐδόξιος ἐν δευτέρῳ τὸν ᾿Αντιοχείας ρέ- 
πῶς θρόνον, τῆς Κωντταντ ινουπόλεως οἰκο νοι 

(516 Ιεσὶ Δ Ππὶ, {πᾶπι ἀναδείκνυται ) τῶν περ 
᾿Αχ χοῦν ἐνθρονισάντων αὐτόν. [4 (επιροτὶς ΠΣ 
ἐσιιγναῖο αοσοράοπῖο, Επάοαχῖις σοάεπὶ Α πιίο- 
οἰ ροσίογίογθηι ἀπισθπς (οποίαπιϊπομροῖϊ 5666 
ἐρίβοοριις (οποίαπιϊποροίϊς ρ6Γ 41 σαοίϊεηι οἱ 675 
{απεϊϊατος τϑτιιτεταίτις δεῖ. ΝΙΊΘΟΡ ΠΟΙ. παι 
1ρνὸ 9, οαρ. 360, Εὐάοκγτπὶ 5ου 01} Απεο μὰ οο- 
οαραία 'Ργοραίαπι ἈΘΕΠῚ ΟΡΙΠΙΌΠΘΠῚ ΡΓΟρι  Ή8550, αἵ-- 
46. ΠΠππὶ δά ναγο σοπαΐιπι 6556. Ὑ 166. οἰϊαιι 
ἹΤΠοοάογοίιμα 110. ὃ Η!βίογ. θοοΐθβ, ο. 95, οἵ ες 
ΦΥ͂. 1χ θοάομη Οοάϊος Πορίο δ ] ἀἸπλιι5 Ἔχοῖῖδο, 
Ροσί γΌΘΘΠῚ λογογράφος, σις ἐσ ἀστοταν διὰ τῆς 

τούτου προστασίας ἱδρῦσαι τὸ δόγυια ἐπ᾿ τειγομένου. 

ΤΡΙάοη. ρῸ ϑαγαϊθιιδὶς δοοίθεία εδνοταῖα δϑὶ, 
5οΟΥ  ρ5ἰπηι15 ο ναοῦ προεπόθη, Ρτγορίπαία ἐπί, οἱ 
ἴτὰ θοζα, αιιοπι ἰαπηοη. 4Διηοά τη. ἹπιροΡίττιπὶ 560 - 
Βγάρ αι [αἶδ58 οοηδίαξ, οπὶ ἢ]Ὸ ΟΡ ρ5ογ! ἴῃ 6 -- 
τόπο δι ρ αηερα, δαγαϊοοτιϑὶς δοοίοσῖα ρτορίπαία 
ὁςῖ. Αἰφιι δαγάιϊοα, οὔ 15. ΟἾΥῚ5. δα ΙσΘη 515, πγ}}5 

«οδὲ ΤΠνδοῖω τηοα !!ογγαποα; ϑγ 15. δαΐθπι νοὶ 861- 
(65 ὑτΡ5 Τγ ἴω δὰ [ἅτι5 ΤΊ ΠΟΙ πιο ΠΕ 15 5118, Οὐ τ|5 
εἶνὶξ ϑαγά ἴδηι γο] ϑαγάϊθηβὶϑ ἀἸοί ταν. 5. Η]Ϊοροην- 
Πλ5. ἴῃ ΟλἴΆ]οσῸ βουρίονιπη ΕΟ] οϑἰαδί. ϑαγάεγ- 
561 ΔΡρΟΙ]αι. ἤ7]ο 0 45ἴαπιις, δατάοπεοῖς Ἐρὶ- 
δροριις ατοο πιοπῖπο ἢ ἜγῸ [πιρεγαΐοτο, υδθὶ 
δορβιοηι5 Δελίτων Ἀσιανὸς Σάρδεων ἐπίσχοπος. 
Τηηϊαῖιι5 δὶ ἀπίθ ΑἸ Ἰ{ιιοῖ ἃΠη05 ἀνιστορησίαν ἰδΐατη 
Βεζῷ ϑυιηπηγϑία 6115 δα] ΠΠ ΓΙ ΘΠ515, 411 (Ο ΠΟΙ πππῃ 
ϑαγάιοθηβο (Δ !}Π160 ἸάἀἸοιηαῖο 5᾽6 ὀχ τα} 1ἴ, τ Αϑίαπαᾶπι 
Τιγάτα ἀγθθοῖη ἴῃς ἰοσιπὶ Τρ βοῖς ον τα 15. δι᾿ διι- 
τπογοῖ, 4 (ο τὸ ἃ ΠΟΡ]5 ἴῃ ΕἸΘΠΟΙΟ ᾿ρ51π5 ουγο- 

ΓᾺΠῚ ἴ0Π10 1 ΔΘ 15 δϑῖ. 
Ῥασ, 911. ς. 15. τοῦτο δέ ἐστι τοιοῦτον. [η Ἐ:- 

5:ΠΠ|Π6η51 δα 11. οὐαὶ, τοῦτο δέ ἐστι τοιοῦτον. Τί δὴ χα- 
λεπαίνετέ μοι : ἀπ46 (ΟΣ ΠΑΥ 5. 5118} ΨΟΓΒΙΟΠΘΙΗ 
ἜΧριθϑϑιῖ. “0. ὍὉΓῸ ἕαΐο χε 6ει. Οἰϊα σιισσεπ- 
βοίϊς πιϊμὶ, ὁ υἷτὶ, αὐ 7απιϊβίπεια υἱγις ῥΓῸ- 
δγό5βο9 Νός «πον ΒοΖῃ: γευιπι ἴῃ Ἀερίο Η. Ἰο- 
δοθαῖιν: τοῦτο δέ ἐστί τι, μὴ χγαλεπαίνετέ μοι. 
Ἅϊας πος Ῥᾷοῖο βουῦὶρίμπι ἴῃ ΜΑπαιβοριρῖο τῸρο- 

τίβ5θ Ὑ οι ΤΡαροζιπίπιδ, πος ἴῃ ψοθὶ5 Επιπο-- 
πι1ὶ σοβιϊσι τι ὉΠ] τ πῈ δῖ ΓΙ ΘΥΓΟ ΘΑ ἸΟΠἰ8. Ῥάμ]ο Ροδὲ 
δογ  ρδπιιδ, Οἰιπι το ἘΣ Σς οἴ, τίνι συγκα- 
ταχέχριται : ΠΟῚ 5. οἱ ἱπίθυθνῈ5, δὰ; αΥΤΟ σατεϊα, 
για οοπεοπιπαξις δεΐ τ οαπὶ ἀἸΆΡο]ο ἩΕΡΤΈΤΝ 
1 οὐἾ15 Τυάιοίαπι, εἱ ΠΟ Πα ΟΠ ΠΆΠΙΟΠΟΠῚ ᾿ποιά!ι, 
Τί. δ, : ἵνα μὴ τυφωθεὶς εἰς κρίχα ἐυπέση τοῦ 



ΙΝ ΤΙΒΕΟΒ ΟΟΝΤΑ ΕἘΠΝΟΛΠΌΝ. 

διαθδόλου. δῖα ἐπι οιρονϑίαηι οἰαίιις ἱπ Πμάϊοίμιηι 
ἐποιάαὶ ἀἰωΡοϊϊὶ. 

Ραρ. 2312 "». 3. Θκοά οἱ ἐἀδοργο]ιοπϑγθίτιν.] 
ΑΙ οδὶ ὑφορᾶσθαι, αἰ᾿ὰ φωραθῆναι. ΠΙῸᾺ 56 16ὸ- 
δῖ558 ρυιαν! ΓΙΑ ροδιιΠ 1115... οἰπὶ βου! ρδ:, Ομοά 
δὲ διιδρθοίτις ἤογοί, δἰπο εἶα στεῖρα 6556 υἱάθα- 
ἔτι7). 

1014. 6. 9. ἀγυμνάστοις ἀχοαῖς νοιΐογαϊ, ἐπι {δ 6- 
τάς αἰγὸς ἱπιοὶ ἄθτις. (οὐ μαν ἸῺ 5. ΔΡΕΠι15, γι ἐπιθαογ- 

οἰδαις «γί διι5 αἰϊαρϑιις οἰ ϊϊροὶ Πάοπι ἀογοροῖ. 
Βεζᾶ, ἐγιαϑοιιθίας αἰγὸς ζἘγῖοπς. ἴὰ Ν5. οὐαὶ τὴν 
ἀσέδειαν, 564 οπποπάαπάιπι οϑϑοὶ ἑαυτοῦ : ἐπιρὶο- 
ἐαίεηι διίαην Πα ἱπαάϊβπαπι τοάοτοῖ, ποητι {α- 
οἶα ατιαϊοπάίαπι. 

Ῥὰρ. 913. ἃ. ἀ. αὐ ἱπεεϊεείιι Ἴ ἐφ᾽ ἃ προείρη- 
ται; ιιοιηο 0 Ἰοο ταν οἱ ἰπ διορΠαπαα οὐ οπο, τ] 
Ἰιοο Ῥοῖο γον Βοζᾶ ; 56] ἀρίιι5 [ουὐἴασθο Ἰοσουοίαν 
προήρηται ἃ γΟΙῦ0 προαιρεῖσθαι. (ΛοΥΠανἢπ15. Το6- 
Ῥίαμη ΘΧΡΥΙΠΊΘἢ5 ἰοοιοποιη, αὐ οα ἡ ρτγιδάϊοία 
διεσιῖ. Αἰ Τα ροΖιηει5 οἀἸάογοῖ, αὐ δα, 4 πι νο- 
ἰεὐναΐ, προαίρεσιν ᾿πά σα Π5. Ῥάι]0 μοδὶ ἐσ Βορίο 
Ργὸ ἐπιστάσεως οἰποηΠαηάιη τὸ ἁπλοῦν τῆς πί- 
στεως, οἰπιρ[ιοϊἐατοην. Πεθὶ, ἀσιαπι ἰδοι ΠΟΘ οἰ ἴδ πὴ 
διθρ απο θά 10 ἀρποβοῖξ. 

1014. ἃ. 8.. γνώμονα τῆς ἀληθείας. ΑΔ Ίπητι5 
οχ Οσαΐος ΤΙ. τοῖς ἐχθροῖς τῆς ἀληθείας, αιιοά οἰἴδιη 
π᾿ ΔρΟρΡΙΆΡΠΙΟ 5110 ἰδο ͵556 Τ τὰ ροζιιηι{ 5. ἀρ ρανοῖ, 
ΟΠ] ἃ Π16 ρου] ΠηΔ πὶ Ὗ Θποίδμι ΘΠ ΟΠ 05 ΠΡ }Ὸ5 6 
Οτοῖδ ΜΙ πιβου  ρΕ15. Γιατ π τα16 ἀοπανοῖ τ φααπι0}}- 
γοπι 60 ἃ ᾽6Ζᾶ Πο΄ιιο ἃ (ον δι 10 ργ θυ 11 ἀ6- 
Ῥαογιηῖ, 

Ραρ. 214. ".ὅ. τὸν Θεὸν ἀγένητον.] 118 5ουἸρίαμι 
δ: ἴῃ Ἰλορῖο, οἱ π΄ οἶτι. διοριιαπαθα., αιιοπιλ π|0- 
ἄπιη οἵ 1 115. 411: Ξαζιπιηζιι" ΡΘΡΙΟ 15. προσγεγε- 
νῆσθαι οἱ γεγενῆσθαι : πὶ Ο}} Οατι58 1} ΨΟΡΠΐ [06Ζα, 
7 διίη, τιον 6556 Καοι{πιπι, εἰ ὐδἱ αὶ δοῖρθο υοἱ 
αὖ αἰϊο {αοίπι 6556: ἃ τ γοιὰ ἀγένητος οδὶ 
10...  αοιλεῖιις,., τιοτι ὁΓοα τπι5., ποπὶ ρῥγοάμοίις : 
564 1ῃ βα5:]]οηδὶ ροβίογιονο ἀγέννητον ΘΧουδιιπι [Ὡ11ν 
οἰπροσγεγεννῆσθαι οἰ γεγεννῆσθαι αἴαιιο Ιἀοἴνου ΤΡὰ- 
ῬΘΖιΠΕΠ15 1Π[ΟΓΡΓΟἴδίι5 αϑί, εἴ σΟπιιτπὶ ΟἹ τιτιηπ 

ὁοποσρίίοτιθ 7} 6ιίπι παἔτιτι 101} 6556 1 Ἰἰθῃλ Ῥάι]0 
Ροβί, ψιιοί ἱπροπίίην ὁδί, υεἰ ἃ 56 τοἱ αὖ αἰϊο 
{μοίιιηι 6586 οοπίοπεογοί, οἱ σιιὶ 65: ἐἰηϑοτιίτι 5, 
πεδῆμθ ὦ 56 πϑήτια αὖν αἰϊο γαίτεγι : ἀρῖτι5 Αἰχ]5-- 
561, ποι αὖ αἰἰο Θϑηίζιιηι. Υ ον ατηϊδιποη ἴῃ ἰδ ἴα 
Ἰφοιϊοπιιπι νυ] θίαϊθ ἀπ πη νου θη τη} οδί, φαοιὶ 
ΑἸ πο Πιι τπῖι5, νοοθηῚ ἀγέννητος, οἰπ) (ἰο Π)6ο Ρὰ- 
ἀνθ ἀΡ 111)", 5106. ΟἸΙΠῚ 1115 ρΟΡΘΟΠΪ5. ΓΙ ΠΑ 115. Π011-- 
Ῥάγδξιι", ΠιιπῸ 515. ΠΠΠΟᾶγ 6 ΙΠΘΘΠΙ αΠ|. πος δῖ, ΠῸΠ 
ΒΟΠΟΙΆΠ ΟΠ ρνοι ιοίτπι, ΠιιΠ σι 6 πη, ΠΟΡ Θά ιπὶ, ΠΟῚ 
[ἀοιπἴυπι,, ΠΟΖΙ6 ΡοΙ ΓΟ ΟΠ ΘΠῚ Ριοάἀποίαιη 5. 5:5Ξ 

ΡῬίτι5 ἰᾶπιοη ἀγένητος γοσοηι ᾿ᾶο 5 Π4ὰ ΠΟΙΠΟΠ 6 
τιϑ ΠΡ αΡ], Ζιιᾶ ΟΠ Θ᾿ ΠἸΡ]ἸοΪ ν, ΠΟ οὐμπὶ ἀρ] 1οἱ οἱ- 
Τονιαν, τς ἀγέννητος. Υ 46 αι βιιρουίτι5. ἁπποίαϊα 
δηῖ. 

ΤρΙ4. 4. 9. φιιαςὶ 5οἰϊάο.1 πυκνὸς χαὶ περιττὸς 
50]θυΐομι. οἱ ρει ἀοηΐθιη οἱ οργοσία πηθηΐο ρει Ἰτῖπὶ 
βοηϑῖ,, πὶ ΘΟΤΟΡῚ ᾿Π ΘΡΡ οἰ ο5 ΘἀἸάοτγιπι, ποη πὶ Τιὰ- 

τον, 1. 
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Ροσιιηειι5, σὲ «ἰοηοὶς αἰτία τηϊπιε ἰδ ὁαοοβί(αἰϊο-- 
χιϊδτις διεὶς τοάιπάατοί. 

Ραρ. 315. ἃ. 9. ῬγῸ συνάγειν 5ογΊ ρ511η15 6χ Ἀο- 
δῖο Η. συνεισάγειν. 

Ραρ. 310. 4. 1. ὑφαρπαγήν.} ΑΔ ΔΙ ἀϊπηα5 οχ Ν5. 
Η. «ιια ἄδοβδθ ἰπ ϑιθρ ναπιθα Βοζὰ ἀρροβιῖο ϑβιο- 
τἴδοο ἁἀνογίοναι, οἱ ΤΡα ροζιη 1} νου ΒΙ0Ὴ 15. ̓η5Ι Βί6Π5 
γΘ δε ρ 115 ἱπιουρροίαίιιϑ οναΐ, δἰ πεΐγιιαι αὐτῷ ληψθέν- 
τος λόγου πρὸς τὴν χατασχευὴν ἐντεῦθεν χωρεῖ τοῦ 
τὴν ἀγεννησίαν οὐσίαν εἶναι. 1516 ἐαπιοτι ψιαϑὶ υἱαπι 
φιαηιάαπι δὰ 60 πιαοίτι5, φιιοεῖ ξισεῖπι ἀγγίρει, 
60 ργοβγοεϊιι, αὶ αϊοαὶ ἀγεννησίαν 6556 ἐ{{{πις 
ὁθ5οπίϊαπι., φιιὶ 6εὲ οπιτίπην [1}εἰι5. (ογπάγ 5 
ρίϊι5 οἀϊά1ι. ᾿ῖπο αὐ οοπ [ἰτηλαίζοτιοπι ργοοθε, 
ιοί ἱπιρογεζίτετη. 6556 ὁ5ϑθηίϊα 5ἱι. ᾿Δγεννησίαν 1,ἃ- 
(ἴηἰ Ραΐγο5 ἐπισιαϑοὶ ἐξα οι, νου τιηΐ. 

Ρὰρ. 918 6. ὃ. εἰ γιιοῦ εἦτι5. ρτορτ'.. ] Προ 
ΟΠΊ 550 ἃ) ἸΠ ΟΡ τοῖο Δ] 4 πηι5, 411 οἱ δου! ρδοναὶ 
᾿ιος Ιοοο, πιιί αα ἐντ αἰϊοτπιαῖεπι εἰϊιυϊτὁτι5 ἐπι {{τ-- 
τεϊζαίοπι σε αιοὶ, αιοά [οοἰδβοὶ [ονίασδο ὑποφέρε- 
σθαι, αὐ Βαθι Η. Βορία5 Οὐάοχ ριὸ ἀποφέρεσθαι. 
Ῥαιΐο ἀπο αὶ ἀ νη16 Πἰ ππθηῖο; Ῥγ ον 51 {Ππ|4, 
χατὰ τὴν πίστιν, δ6Ζα, φιιοά 58Π0Ὸ ΤᾺ] 1}, Οἴμπὶ 1]-- 
Τ1τι5 5ΥΠΩΠΙΥ 5185 ΠΟΘ] ΘΟΙ15 ΟρονΊθιι5, {οἱ Ῥοτῖι5. οἷι- 
ΓΆΠῚ βόγουο υἱάθαηίαγ. ΠΙΧῚ ἀπΐοπι ἐῤῥιζωμένους 

χατὰ πίστιν, αὐ Ῥαμ!ι5. Οο]055. 2, ἵ : ἐῤῥιζωμένοι 
χαὶ βεδαιούμενοι ἐν τῇ πίστει, τιαϊοαιὶ οἱ οΟμ - 
τναῖὶ νι {ἰἀ6. 

Ρας. 219. ἃ. 5. Πιοογτιρε ϊθηι. ᾿Γνδοῖαὶ πὰποὸ 
Ἰοοιιπὶ 8. ΒΆ51Π| ἔγαίοι: Οὐοβουῖι5. ΝΎ 550 Π115 {1}. 1}} - 
αἰπιο οοπίγα ἘΠ ΠΟΠΉΪ ΠῚ, Πιιρον Τα ΠΙαῖο ἀοπαίο ἃ 
ἀοοιίβδίπιο γινο Ν. (αἰοπιο, Ρ. ὅθ, οἰπηάιο 
δάνοιδιι σα] υτπηϊὰ5. Ἐπ πΟΙἶΪ {πθέιν, ΤΠ ν 6 515. τὰ τ 
πιθῃ ΑΙ ἐ{πᾶπ10 ἀἰου ΠῚ] τι5. αὐτὰ, αἱ ὑπερεχπίπτου- 
σὰν πάσης περιγραφῆς εὑρίσχοντες, ΡΙῸ πάσης αῤ- 
χἣς, 4υτ νουῖον ἰθοιϊο, οὐ ΔΙ πη ΔΎ ΥΕΠ ἱΠΙΟΓ ΡΥ Ὸ5 
Ν γϑϑθηΐ, 50. 106 η5, ομεσιθηῖ Οἰ Το Πι5 Τὶ ρίϊοτίοτη σοί 
οηῖηδ ρῥΓὶποίρίιαπ, δμροτατιίθπι. Τίοπὶ τοῖς αἰῶσι 

τὸν νοῦν ἐπιδάλλωμεν, ργὸ τὸν νοῦν ἐπεχτείνωμεν, 
οἱ τοῖς ὀνόμασι τούτοις χρώμενοι, Ρ]Ὸ τούτοις προσ- 
αγορεύοντες. Το. σον Ροχίπιι5. ΠΠπι|ι| Τ᾿ να ροζιπ- 
αἰ, ἐπι ἐπι ἰπϊίατμι 6.5. ἐπι τινε ἔπεηι {οτπαΐταιιν 6α- 
διιείοπι ἱποογτρε ιΐοηι ἀρρεϊϊαπιιι5. 

1014. ν. ὅ. χαὶ ἀσύμῥαντα.  ἈφοΙτι5. ἴῃ Ἀ5. 
Βορίο Η. ἀσύμιατὰ : φιοιηαάηποάιπι οἱ ἃριιά (α- 
ζάπι ἴῃ Οτγαπιπιδίῖοα αὐῶοὰ Ἰοραηὶ αυϊάδπι ἀσυμ.- 
Θάντως ἔχειν ΠΠ}». ὁ : 564 ράν]0 ροβὲ πῃ ἀσυμόάν-- 
τως, 564 ἀσυμῥάτως 5ογΙρίιπι 6556. ΟὈ δου γαϊ ἁοο 
τοὶ Τ᾿ Βοβαιῖ, οἱ ὁχ ΒΡ] Άνοο οἶταὶ (6 ρεῖπιο 
ἐσ ῖο - ἢ μὲν γὰρ χατὰ στέρησιν χαὶ ἕξιν ἀντί- 
θεσις πολεμικὴ καὶ ἀσύμθατός ἐστιν, 1 οϑι, Ταγνπο- 
ῬῈὸ ἰπίθιργοῖο, Π γὶραιοτῖς ὁπῖπι δἰ ᾿μαὐϊέιι 5 τϑρτι-- 
ϑπαπίϊα ἰμοσιϊ{ἰξεν' ἐτυβδδία ὁ5ῖ, δὲ ἱπιρίαοαὐι {ον 
εἰϊδοοτεῖί. 
Το 4. ἀ. 0. Νοπ 56 δα σοπιπιοπίαίίοιιο,  ἤῶς 

γοῦθα ΕἸ ΠΟΙΠΙΝΐ 516 Ππ γι ν}Π}115) ΟἸ1ΠῚ 6556. ΔΠΐοΔ : 
Μοῖ[6 οοριἐαιτοτιόηι ἠειιηιατίάτη, ἀἰθοοα 6 [)θιιπι, 
οἴεην ἐπιϑϑηίταπ, ἀρροῖϊαι. 864 ἐπίνοιαν οοπιπιοτι- 
ἐαιϊοποπι βοτὰ γοῖλιι5 γοΡ ΕΠ, {πηι ΤΙ ΓᾺΡ ΟΖΙΙΠΕΠι5, 
οορίαἰτοπόπι, ἃυῖ ΟοΥ παν Π5, οὐ τα ρ]αιϊοτιοπι ; 

[5] 
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οαπι ἐπινοεῖν 511 Θχοορίίανο, Ὑ61 φοΙπιμ] ἶβοὶ, ψοὶ 
τηθηΐθ ΘΟ ΠΟΙρΟΓΘ 50 [6 ὙΠῸ ΑἸ ϊψυᾷ ΔαΙπνθηϊοηήο. 816 
δρυά ΝΥ βδθητη Οὐ]οπ 5 τῇ ἐπινοία ἡμῶν ἐπιθεω- 
ρούντων ταῦτα : «την ἰκθὸ μ6Γ σοπιπιθη αςτοτιθηι 
ΠΣ ΤΠ ΘΗΡ ὉΠ τ. 

114. 6. 1. ἵνα μὴ δόξη.7 Η. ἵνα δόξη, 
ἑαυτοῦ. 

1014. 6. ὃ. Ομοηιοάο ἰρίζιιτ.  Τπίοι ργοβ. δά!- 
ἄογαι, Ομοηιοίο ἰσίζιιτ τιοπὶ ἔαΓοΓ 6 ἰῈ ρογϑρίοὶ- 
7115, δἱ ῥΓΟρηίαπν ομΐηπ6 ποηιίπει μοί διαξοτη 
ἔπ6556 1011 μιι65, 56 δοπίνα υογίίαΐεπι ; ἀλή- 
θειαν οῃΐπι ἰορῖτ, πο ἐνέργειαν, «ιιοά ἴάτηθῃ {δῖ 
Μ5.Η. οἱ οἀϊΠο διορίιαπιρα, ἴῃ 40 ΟΠ: 151 Β6Ζα 1]-- 
1 παρὰ τὴν ἐνέργειαν, φιοά [14 Ἔχριθθ5ι (ὐγηᾶ- 
Τἶτι5, 56εἰ ρτιθίον οὔ Ποαοίαιη ἐἰΦΟ ΓΙ 6.6 οπιτὶα πο-- 
τηῖτια ἱπῖον" 56 ὑαίογο Ὁ 

Ρασ. 990. 4. ὅ. καὶ ἐν τούτῳ.7Η. Μ5. χαὶ ἐν ἑνὶ 
τούτῳ, 4ιοά ἈρΏΟΒΟΙΙ ἰπιογργοίαιιο ῬΓαροζαπ}}, εἴ 

δηΐθ ᾿ἀϊχιι ὁ ἐν ἑνὶ τούτῳ μόνῳ : νουῖα ἰρίταν, αἰψιθ 

ἐπι ἔθος τιπὸ οοπ »σἰοπόπι Ρεγϑοῖναΐ, “μιοὰ δε ϊὰ 
φιιοά ὁδΐ τ οἵ ἴῃ Ὑ6}}}15 Εδυποπηὶὶ Ρᾶσιπα 919. α. 
Ὡ. ἐν τῇ τοῦ εἶναι ὃ ἐστιν δμολογία, οοπ οπάο ἰά 
Θιέι 6556 ποι ες. 

Ῥᾷσ. 291. ». 7. (αἰορογῖιθ. Νοη αἱ ᾿πίοΓΡ 5, 
εἶὁ (ἰαἰοφογὶϊς., ααοιπαδιποάιμ οἱ 5. ΑἸ ΠδΉ1ηὶ 
4υϊάδμα οἰΐαπι ΠΡ τιπὶ 6 ἀδοθι (αι οσον 15, 411} 1 
Ἰπδου ριίοπο μαροὶ, (αἰερονὶ ἀθοθην δα ἀγίδίο- 
(οἰΐς ἰἰντο. ϑαπο αυϊάαμπη ἢ] υπα. {ΠΠπ|πὶ ἰΠδουῖρ56- 
νηΐ πρὸ τῶν τοπιχῶν, “71πί6 ἑορίσα, αὐ οχ διπιρ "- 
οἷο Οδευγαὶ δηιίοιι5. ποίου ΠΟθουίιι5. θα [οττις 
ὙἹΓ ΟΥἹ 551 115. ἴῃς 51:15 ΟΟΠΊ ΠΡ ὨΪΑ 15. ΠΙΟΡΊΟΙΒ 
ποηιΠ}}}1 εἶδ εἰδοθηι ( αἰόϑοτῖϊς, 56 πὶ νου Βοο- 
{ἢπι5, Ῥεεϊοαπιθη ῖς τ ἰάταθη ἀρ ἰρδιιπι Αὐὶ- 
510 [6] θη οἱ ἀριά ΑἸπηοηΠτη ἢν ᾿Π5ΟΡ  ἴυ1 χατη- 
γορίαι : (6 ρυϊναιίοῦο οἱ Πα τ ἀρὶῖ ο. 10., ἐς ΡΞ 
Ῥοβίε5 ; οἱ δἰ ὶ Ράξϑίτη, ΤΠ οι ἐκ Τοαπηὶβ 8. 42, 
βοΓΙ ρδίπηι5 ἐσ Ρτορτγὶϊς ἰοχιῖμι, Ρὸ οσ δεῖρβο., 
ἐχ. τῶν ἰδίων λαλεῖ. Ποῃ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. 

Ραρ. 393. ". 8. δὲ φιϊάοηι ρμτϊναίίοηος. 1 Νοη 
αὖ ἸΠίΘ. Ὲ5. 50 ρ511, βιίναίο, δΐπι 675, φιιοί 
γιαίιινα ἵπιδϑὶ,. ρτὶναίῖο δ5ί, οἱ ροσίογὶοῦ Μιαύται. 

ΑὐἹβίοιθ 65 πὶ Οαἱορου δ ο, ΤῸ : ἐστερῆσθαι ὃ δὲ τότ 
λέγομεν ἕχαστον τῶν τῆς ἕξεως δεχτιχῶν, ὅταν ἐν 

ᾧ πέφυχε εν ὑπάρχειν ᾽ ἢ ὅτε πέφυχεν ἔ γειν. μηόαμὼς 

ὑπάρχη. Τιιηὶ νθγῸ αἰϊοίηιιις οἰπισιῖα, χει μαδὶ- 
{πι}}} ΤΘΟΙρ Θ᾽ 6 ρμοϑ αι, ργίνα!α 6556, οί ἐπ Ζιι0 
τιαίμτα ἔτιθ 550 εἰοἰνοῖ,, απ ψαπάο παίτα παϑοτὶ 
εἰονθι, τιιῖο ἔπιθι. ἘΧΟΆρ] τ πὶ Δ}: ἀο 
δἄδηια!ο οἱ οὔδο0 : Π0Π ΘηΪπὶ 406] ἀθηῖθ5 ΠῸὴ Πα Ποῖ, 
δ6 χιιοά ποη ἠαῦοι, χιιαπίο ᾿αϑονθ τιαϊτ 
αοδοῖ, οἀδηϊα] πὶ. «οἰ πλιι5, οἱ ουθοιπι, 404] οοιι-- 
105 ποῃ μαβθοῖ, ψιιᾶπαο παΐιγα Πα] ον ἀ6Π 6, 

1014 ς. δ. ὡς πρὸς τὸ ὅλον. 1 ΟΡΞοιΓο Ἔχργοβ-- 
511π| οΓαϊ, ρτιδίζίαηι αἰ οἴκει οοτσογιαι. Οοτηᾶ- 
Τὰ 5 ἄϊχι, φιιαπέιμηι αὐ (οἰπιπι αἰ{ἰπιοί. 

Ῥὰρ. 993. Β.. 6. πιιϊαίοπιις. 7 υπιοπάαπάιιβ ἴῃ 
οποία οἱ ΒΔ5]]θηϑὶ ἰθοιι5 σχολὴ γ᾽ ἂν, ἐχ Βορίο Η. 
οἵ δίοριιαηὶ οαϊοπο Ρ. 333, σχολῇ γ᾽ ἂν ἄλλος 
50 1118. ἸΠΙΟ ΡΝ ΤῊ ΠῚ ΠῚ6 βεπαεηδυθ; 41] ἃ τπθηΐα 
ἈἸΟΙΟΣ 5. ἀΠογΓαΥ ΐ, Ποὺ οιιπὶ ΘΙΘΡ] Δ ητ|5. ΤΠ ΔΠῚ 

μὴ παρ᾽ 

Ὡ 

ΝΟΤᾺΣ ἘΚΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΌΘΕΙ 

ἀναμάρτητον 58:06 ἴῃ Τ]Ιοδάιο ἰατιᾶοι , ῆσσπι οἱ ἐ5- 
δϑηίΐα ἐπίετ' θα ρογιαίι., ἡπι πιο διιπῖ, σιιῖο-- 
γιά ργιϑίογοα εἰΐχογὶς, τίπαιτπὶ εἰ πάη ᾿μιοίι, 
Ἰλδοί 5 ται] το (ΟΠ τ5 : δὲ δγΐμ δσθπίία ἐπί οι 
δα, τ ποτὶ δι, Θ5ΐ, ται αίοπιις σαπ αἰϊμ 
φιιῖά δογιπ., {ι εἶδ ]2)εο αἰϊοιιπίτιν, αὐἀοτγιξ. 
Ῥάμ]ο ροβὶ ᾿πημητΐαν ΠΠπλτ15 1Π|4 » 4004 ΡιῸ 15 ανα- 
Εἷ5 δα δυπιογαῖ ἽΤΡαρθΖιιῃῖιι5, χαὶ αὐτὴν τὴν οὐσίαν 

τίθεται τὸ ἀγέννητον » δἰ ἐπ ἴρδα οι »ιατιίία ἱπιτια-- 
οὶ ιἰ αίθηι ἐπιροσιῖι, δἐ ογαίίοπθηι ἰἀπιιαπε 
αὐ σαριῖ οοἰ σοι οἷο οοπδογι ζ. Ἰταιηο ἰπσϑηῖ- 
ἰἅπ| 6556. [)δὶ δοδϑηϊίαιη ἀἸοοραϊ.. ποη 1 ἜΘΟΥΣ 
Τ)6ὶ 6550, ἘΠ 15, αὐ ΟΧ ᾿ρ50 Βα 5:110 οοηβίαϊ, 
οἱ Οτορ. Νγβδθη. ΠΡγῸ αἰ τἰπ|0 οοπίγα ἘΠ ΙΠΟΙΆ απ 

Φ)4 : αὐτὸ δὲ τὸ διὰ τῆς τοῦ μὴ γεγεννῆσθαι 
λέξεως σημαινόμενον οὐσίαν νομίζειν μόνων τῶν ἐχ 
μανίας παραφερομένων οἰόμεθα. ἤρδιέηι αἰιΐθηα 
φιιοε οἰ αν αι" Ρ67 ὑϑγϑιιπι τιοτὶ βοηπ{ιιπι 6556. 
ὀχ ϊηιαγθ Θϑϑδογίϊαπι, ϑοίογιεη., ἡ {ΤΟΥ 
οσογιοίαγετπι7, 6556 ΤΥ ΙΓΓΟΓ. 

Ῥαρ, 395. ς. 1. ἐμνιϑεθιϊὶς οὲ ονπ. ἡ Πος. ρτα- 
ὙΠΕΝΕ ψΟΥΡΙ5. Ἰπίοι ῬΓΟυΪ5. οχ γυ!οαῖα ΤυἈ[ΙΠα {|| 
ἤθη ὁ (ὐὐϑθοῖβ Ἔχ ριοϑϑᾶ, 564 οΧχ Ἡοδτάο ν ογαξ ἱπα- 
χιὶς οἰ ναοιια. Ν᾿ αἰϊσα πα οὐ τ0 ἀόρατος χαὶ ἄχατα- 

σχεύχστος γοιεϊξ, ἱγινὶ δἰ ιϊϊς οἱ ἱπιοοπιροοίία. 
δ... Αὐριβιηι5 ἴῃ ΠΡ. 46 οπερὶ δά 11. ἐπιοχε - 
παία νοὶ] ἱιιραγαΐα.. Ἀάφαῖα χένωμα καὶ οὐδὲν 
ἱπαπῖίας οἱ γεΐλεϊ. δγγαιπδο 5. ἀργὸν χαὶ ἀδιάκρι- 
τον, ἱπογ 5 οἱ ἱπαϊςογοίμηι χιιάάαιε : Ζυᾶγο. ἢΙ- 

πλΐσα πὰ {ΠΠ 4 ἐΠὰο5 ἀρὰ Ον!άϊιτα 1 ΔΜ ΘΙδιμογρὶ. 
γμαὶς ἱπεϊϊβοδίασιιο ποῖος. Ῥάα]ο ροϑὶ δὉ [ποι 
Ρᾶξ. ἐμθατεύειν οὐσίαν ἀἸχοτγαὶ ΙΠΊοΓΡ. ἴρϑαπι 56 
ἐπ 5505 σι ςἔατιίαπι [)εὶ αοίατι! : Ξκεὰ ατω- 
Θαπι Π00 ΨΟΙθυι ΠῚ ΠῸΠ 51 ΠῈΡ]1Ο1 160 ἰπονθᾶϊ., 564 
Ροοπι ἰηΐοιγο,, οἱ {ιιαϑὶ ἴῃ ἐπρξθ τισι Ἰηστο]] 
50Π)1 , τ Οὐ]ο5: Ὡ, 18: ἃ μὴ ἑώραχεν ἘΠ ΠΕΣ 
τι τιοτὶ υἱέ απιϑτίατις. Τα άκιι5. ἐπὶ δογιίηι “τι 
ποι υἱεἰϊ!, ροσϑοςδίοποηι ροάοπι ροτιοτις. ὅϑῖς ἴῃ 
ΠΙοβαιι"Ὸ οἰϊαῖαν. οχ ΟἸ σα πιοηϊο γῸ} ρο 15 6 Χ 
Αγοῖμὰ ἴῃ Αοία Ἀροβί. ὃ Κύριος ὁ ταῖς χαρδίαις ἐμ- 
ὅατ τεύων. Οἰνεγϑοδίομνας 1. ἃ ἀ ΒΔΟΟΡ ΌΓῸ ν- 1: 
οὐχ ἵνα αὐτὸς μάθῃ - πῶς γὰρ ὃ τὰς ἁπάντων χαρδίας 
ἐμδατεύων ; δοσι σι ἰρδὸ δαοσοαι : πεῖ Θτῖπι 
εἀοσοτὶ ςἐμἀδαὶ 5, οπὶ πὶ τπογξαϊζιπι οπιτιῖτετ)ν 
οογία σι ρμογυῖα ἢ Πιαψα6 ποὴ ἀθβιάς μος 1η- 
ἰογργοίατιιβ θδὶ (ΟΡ ΠΆΓΡΙΙ5., ρδαπι 1) δὶ τιτιϊνοῦδο-- 
Τιιση, δ ϑϑηίίαηι γογυθειϊσαςεο δἰδὶ αΥΤΟσατι. 

Ραρ. ῶ96. ἀ. 10. ὑλικήν τινα. ] Βα5 ΠἸοῦδομη οα]- 
τόποι ᾿Ϊς ΘΠΊ Πα νΠηιι5., γ6 1 Ῥοΐττ5 ΤΥ̓ΡΟΡΤΆΡ]ι- 
οὐ πὶ σφάλμα 5.15[Π]|1ΠῚ1|5.: ΤοοῖΘ Θη μὴ ογαὶ ἴῃ Υ ὁποία, 
απάς 1Π1ὰ νἹ ἀοιαγ Ἔχ ργοδϑᾶ, ποὴ ἡλίκην, 504 ὑλιχήν : 
ΤῊΙΓΑΓῚ [Δ ΠΊΘἢ 54115 ΠΟΠ ΡΟΒ51ΠῚ [06288 5{Π|ΡΟ ΓΘ ΠῚ . 
411 οὑπὶ ἴῃ ϑίθρῃδπαθα γθοῖο ΘΧΟΙΙΒΙ ΠῚ ΘΟγπογοῖ 
ὑλικὴν, ἰἀηιθη ὁχ δάνογβθο αγαοὶ ἰοχίιβ. δα! οὶ : 
Ῥγωϊονυψιιαπν δπῖπι ἡμοά φοϑοπίϊαπι 1)εὶ οο- 
εἰξαδὶξ 6556 γιιατε ταις αἰϊοιιγιι5: ψα ἐπι ΤῸ οἴ). 

Ονιδοὶς σοπξοπίϊοῖ, υιαδὶ ἰπαϊλιιπὶ ἡλίκην 165 Ἰ556ῖ, 
«υοά ἡλίκος φιαπῖίϊηι 5006 ῖ, ΠῸῚ ὑλικὴν, πιαϊδηϊα. 

ΤῸ ΠῚ δ΄ γ 8 σΟΓΡΟ ΘΔ ΠῚ ΠΌΡΕ ΠΕΣ : νῖάδ Ἰηΐτγα ταῖς 
ὑλικαῖς φαντασίαις τὰς περὶ Θεοῦ. Ρ] αἰάγομι5. Π}. 1 



ΙΝ ΠΒΟῸΒ ΟΟΝΤΆΑ ΕΟὔΝΟΜΙΟΜ. 

ἄς ΡΙο ἰδ. ῬΆΠΙΟΞΟΡΙΝ. ο. Τ', νά! Απαχ πη πτιπὶ 
σου] ιι1556 τοὺς ἀστέ ρᾶς οὐρανίους, θε ξοὺς » (ιΟἰοείος 6556 

δος: Ποπποογ τ ἀοου 556 γοῦν τὸν Θεὸν ἐμπυροει- 
δὴ τὴν τοῦ κόσμου ψυχὴν, 1λδιίπι ἐπὶ ᾿ρτιθα ϑρεοῖο, 
πειειϊ ἀπίηιάηι ; ὅϑἴοιοοϑ Θεὸν ἀποφαίνεσθαι πὺρ 

τεχνικὸν ὁδῷ βαδίζον ἐπὶ γένεσιν χόσμου, Ιοπόηι 
ατγεϊΠοϊοκιίηι υἷα ἱπρτοαϊοηίοπν αὐ πα πὰ ΡΓο- 
ογθαίίουιοπι ; ρΙοιγιηὶ ἀοηΐψις ἀνθρωποειδεῖς 
πάντας τοὺς θεοὺς, οπιπῖνιις εἰς ᾿πεϊαπαπι 70Γ- 
γπάπὶ ἐγὶ θίιογα 5 ἀξ 50] θα πὶ οαϊαπι δι η]οἱ ροοία. 

1014. 6. ὅ. α' ἱπιιϑὶς σιίγσιίηι. 1 ΝΟη διιρτὰ Πππ|- 
Μὸ5 ἰδ η{ι|ΠῚ.. αἱ δου! ρίθ 50} ἜΘΟΣ ΠάπῚ οἱ 18 

Ἐχρομίο! ς 8, Ω, Ἰορίμν : καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὁμοίω- 
μα ὡς εἶδος ἀνδρὸς ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ χαὶ ἕως 
χάτω πῦρ, χαὶ ἀπὸ τῆς ὀσφύος αὐτοῦ ὑπεράνω αὐτοῦ, 
ὡς εἶδος ἠλέκτρου. Εετυϊαϊ, εἰ δος οἰην{μἀο οἱτὶ 
ὦ ἰπιπῖνο 6715. εἴ τιδτι8 ἀξοτοιιπιὶ ἰπηπὶς., οἱ ὦ ἐκεηη-- 
δο 6715, δὲ δίρτα θιίηι, ἡιιαςὶ φΡδοῖος εἰδοιγὶ. 
Οἴϊαξ εὐππάοπι ριΟρμοία Ιοοιπὶ 51Π|}}} ΟΟοΑΒΙ0ΠῸ 
5. 204. ΟἸινγβοβίο. 0. 3. (6 Ἱποοιμργοιθηβιθ}}} 
Δ οἱ παίιιγα.,, ἢ. 501 : χαὶ μετὰ ταῦτα πάντα δουλό- 
μένος δεῖξαι, ὅτι οὔτε ὃ προφήτης » οὔτε αἱ δυνάμεις 
ἐχεῖναι ἀκράτῳ προσέδαλον. αὐτῇ τῇ οὐσία, φησίν " 
Αὕτη ἣ ὅρασις ὁμοιότητος δόξης Κυρίου. οὶ μωὸἊ 
δαὶ ὐεἰϊοι Θυργίηιογο πιθὸ ἃ ργορμοία, πθὸ α 
αἰγιμαῖϑιι5 {1115 ποῦ αηι ἰρδάμι διε Σἐ ατείΐαινι μ6}"-- 
οἱρὶ, ἐἱ{ι4 αἀἰαϊάϊι, ΠΟ υἱοῖο οἱπεὶ ἐἱμιιεἰϊτιῖς Θἰο- 
τὴ ])οπιϊπῖ τ αὶ γουθὰ Ργορ)ιοία Ρτοΐονι τὶ Βαϑβι- 
ἸΠ5., ἀπὸ ὁράσεως ὀσφύος χαὶ ἕως ἐπάνω. Τη δι πι- 

ἤππ Ἰοοιιπὴ οἰΐαπι “ΓΠσοςἰογθίι5,, ὃν ἐπὶ τῶν Χερου- 
δὶμ ἐ ἐθεάσατο, τοῦτον ὁρᾷ δίχα τὴν Χερουδίμ.. Ποτὲ 
μὲν γὰρ αὐτῷ φοδερῶς, ποτὲ δὲ ἣν ἕ ἔρως ἐπιφαίνεται 
πάντα πρὸς τὴν χρείαν οἰχονομῶν. Αὐ τοῦ γὰρ φωνὴ, 

᾿Εγὼ δράσεις ἐπλήθυνα, χαὶ ἐν χερσὶ πρόφη- 
τῶν ὡμοιώθην - οὐ χατὰ τὴν οὐσίαν ὥφθην, 
διὸ χαὶ ὃ προφήτης ὁμοίωμα λέγει ἑωραχέναι. 
Ομίόηι δρον (νοι ῖηι σοτιοηιρίαίτι5 ὁγαΐ, ἰμέπιο 
υἱάοι αὔϑηιθ (Ἰιογιϑῖηι. [τι ογάπιην θηΐηι ἰροὶ 
Πογπιϊ αν δ, ἐπιϊογάϊεηι πιὶιῖϊς ἀρραγθξ, οπινῖα 
ΤῸ τἰἰ{ϊτα16 εἰϊοροπεαης. [ρεῖπ5 πίη εἰϊοΐτεν, 

ἐδί {ἰώ : πο υἱδίοπος πει{ἰρ|ϊοανῖ, οἱ ἴηι πια- 
τιϊδιι5 ργορ]ιοιαγιεηι ἐποὶ πεϊ αἴτι5. στίπι ; τιον 56- 

ομπάϊμπ Θοϑοπίϊαπι υἷδιι5 δῖιπι. Ομ αΓ  ργορ]ιεία 
πιοηῖιθ οἰπεὶ{ἰτιεἀΐγιοηι 56 εἰϊοὶξ οἱαϊ5ε6. 

Ῥὰς. 227. 4. δ, Δοη. ὁπῖπι. 1 ϑϑη θη απ ΠΟη-- 
π18}} ᾿ς π- οχτυ]οναῖ ἴη ον. οπ ἐπῖηι οἱ 
ἐπιητεϊγίηιῖι5, αιϊα οἱ!, σοὶ οἱ ἐἰζιηι 6556. οοτ[-- 
ἐδηῖμ", δαϊμίοηι ποῦὶς ρΥραγαΐ. 

Ρας. 299. ὁ. ὃ, ποναῖι ὑϊασρ]ι. 1 Τῖὰ ςοῦῖ-- 
Ῥϑίπηιβ, Π0η αἱ Τιαροσαπιία, ναπαπι Ὁ αϑρ]ιοπιῖο 
οοπϑοζαιϊοιιοηι Θαοοβίζωης : ἰδ ΠΊΘΙ5] οἱ δι γαρα- 
θαι Πορίι5 ἢ, χενὴν τῆς β)ασφημίας παραυυ- 
θίαν δββονοῃϑ : αἱ Μ μοῖα,, 10α5}}16η. οἱ Θιθρ να ποθὰ 
χαινὴν ; τιον 4η1. 4 ΠΠΔΡ 15 «υράναι ψ Ρθο ἐπινοεῖν : 
τς Ροϑίθα χαινήν τινα τὴν δὸὸν βλασφημίας ἐ ἐπινοῶν : 
564 ἴῃ διορθιάπαια ΤΠ Δ ΠῚ ᾿μεβίηομι θεᾷ ϑυιᾶῃ 
ῬΓΌΔΙΣ δἷς. τπϊογριθίαης ρ. 349. : δοοίθα ἱρ56 εἰϑὶ 
ορτταίιι πον πίη Ὁ τ ϑηιθείϊμτη, σΟη:- 
τη τιϊδοθπις., ποι απίοοράοπίϊα σοπίεπάαι μὸ- 
δίογιοΥθιι5 Οοοιίατ. Ἰϑηουάδδο γὙἹἀοίιιν αι 51 
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ἐπαγωνίζεσθαι, πὸῃ Ορϊ(ἰατὶ, 5. φόγίαγο, οἱ 
ἀποχρύ κτειν εἷς ἰάοιη ναϊογο᾽, ιιοά νικᾶν, τι ἀρυά 
δαπι θη 1} 5] πῃ ποῖα. 9. ἴὴ Ἠοχδοπι : αἱ δὲ προ- 
γνώσεις τῶν ἀλόγων ζώων τῆς περὶ τὸν ἀέρα μετα- 
Θολὴς ποίαν οὐχὶ σύνεσιν λογικὴν ἀποχρύπτουσιν ; 
Ρνωποίίοτιθς αἰΐοθηι ὑχιίογιιπ, απὶπιαζίμεηγι τη14-- 
ἐαιϊοτιὶς αογὶς ψιίαπι ἰπεηναηατι ἐπε ογειϊαιι δ 

Ργμαθιίίαην ποτὰ σιροταπί ἢ Οῳθυιιη. ψοαΠΠ15 
14, 9, 5ογίρίαπι εδὲ ἑώραχε τὸν Πατέρα, 7ϊαϊε 
Ῥαίγοηι " αἱ ζολῃ. 12, 45, θεωρεῖ τὸν πέμψαντά 
με, Τάδε διπι ηιιὶ πιΐδὶ! πλθ : ἀτα ἄπο ]οοὰ πιὶ- 
8011} Πα 51} 115. 

ΤΡ 14. 4. 10. ἐν μέσῳ. 1 Με ἀοδάπι ἰοοιοΠοπὶ 56-- 
4ιιτι5. ΟΟΥπαυῖτ5. δα! : δὲς ἐπὶ πιθάϊο εἰ δίἰϊο 
ἐἼμ5., φμὶ οἰσπανῖε, ββιισα οοπϑρίοϊάι.. Ἰῆσιι 
Οὐ οἱ Ὑ θῃοια δα τ, οἱ Θιθρ απ, ἃ 4110 56 ἴδηι 
ἐπι Πλ ΠΟῚΠ. ῬΡΈΒΒΕΜ 1 ΠοΖα, δὲο ἐπὶ ἰρδώ “τι οἱ βὶ 
ἐπιρι  ϑοίοπθ γε αϊίιιτ Πσιισα, σοτ παῖ ίτιτ' οἰ ατ οἴ 61" 
ψιι ἵπ ἰϊαπι ἱπερτοδοῖξ. ὐοθ οηΐπη 1ΠΠ|ς δὲ 
ὃ τυπώσας χαραχτὴρ . υἱ Ἰορ} εἴϊαπι Τ᾽ τ ροΖιιη {ι15, 
ΠΟΗ τιΐ Πα οηΐ τ Π {τι ΘΠ Ἰ0η65 ὃ τοῦ τυπώσαντος. 
ΑὐοΥεροηάιπηι ἰσιτυν οχ Βορῖο ΝΞ. Η, οὕτως ἐν μὲν 
τῷ ἀποσφραγίσματι. Ῥάᾶι]ο ροϑβὲ 5οΓΠρ51., 41ὲι0 65 
ἐπ πιγοηιιθ τη αΐοπι., πῸΠ τι Τ᾽ ΓΔ ΡΟ ΙὨΓ15., 
ἦτε μίγοητ6 οἰπιὶ ἐἐ{μεϊτεθηι., π ΟΠ Θη ἢ διοιότητα 
αἴχῖι, 864. ταυτότητα : ̓ἀοημἀῖοπὶ Ζιοαιο αἀἰχὶς 
(ΟΥ̓ ΠΔΓΙ5., Π60 ἈΡΠΟΡΓαΪ 40 ᾿ς ἀἸοίΙοπ6 αἱ ΒοΖὰ, 
γιοὐὶς υἱάοίϊοοῖ δαπιάθην προ ψιι6 ζονπιάπι 
δοπιραγαπεϊνιι5 Σ᾿ πθαιθ Δα θιίαν ἢ. Θίθρμαηιιδ, 
ἴῃ Τ Ββόδαιγο οχ Αὐ βίοι! ρυοΐθιοηθ., Τ᾿ ιοον. ὁ, 
γοθομ ταυτότης, ἀ΄άογε 4. «. ἰαἀοηϊία5. Ἰλοοι!5- 
55 ΠΠΠ] 15. ἀρι ᾿5ιδονιπι ῬοΠ ϑιοἴαπι ἰΐᾳ γογ- 
εἰς, δρῖσι, 143 10. 3, ΠΠυ4. προσώπων γὰρ ποιό- 
τῆτι χαὶ ὑποστάσεων ἰδιότητι διαστέλλοντες, εἰς 
ἕνα πάλιν συστελοῦμεν Θεὸν διὰ τὸ τῆς οὐσίας ταὐ- 
τόν. δὲ φιιϊάδθηι ρμεγδοπαγπι ἡπαίίαί 6 αἰφμ6 
ἀγροκίασθοπ ρμγοργίοίαί 6 εἰἰδίϊη σιιθτίο5. ρῥγορίο" 
ὁσδοπίϊ ἰἀοη τ αξοτ, δαῖτ ΤῊ τε ἐπι πταίπι })  ιέτι 
ἐοπναἰνδηις. ἤοο 51 ἔδοιδϑοι ἱπΊΟ ΡΤ. {π5Π ΠῚ 
ΠἈΠΡΊΒ... ΠΟῚ ἰΐᾳ ΟΡδινο ΟΧΓΠ ͵5561 Ιθοιιπη 1] πη 
Οπιωπείοπιιπη Δ Οτάοο5 ΡᾶΕ. 107 οι. (οπηπηοὶ : 
ἀναιρουμένου τοὺ ἄλλου χαὶ ἄλλου, ἀναιρεθήσεται ἑ ἐξ 
ἀνάγχης τὸ ταὐτὸν τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ χαὶ τῆς δου- 

λῆς: Αϊο αἰφιιο αἴἴο σενίαίο,, [οἰ Τοιπ πθοθ556- 
το οἱ ἰὰ ψιιο ἰάθπι σἱἐ θσϑθηίῖ 1)6ὶ εἰ υοἰππίαιῖ5. 
ΟἸαγίις. αἰ χίσδοι, ἐοϊ θέ ποϑοθοδαγίο ἰεἰοτίϊ ας 
ἐδδθηίί εἰ υοϊμιαις 1) οἰ. 515 ἴθ ΘΧρΟϑ! τ Οὴ6 
Πάοὶ ν. 390 τὸ ταὐτὸν τῆς οὐσίας ἐπαγγειλάυ:ε- 
νοι δείξειν : οππι τὸς ἰθπιοπδίγα γος ΤΟΟορογὶ- 
χης. τισυϊξαΐοηι οἰν ἰαθπιϊαΐθην οοσοπίί Τιῖ- 
πιϊταιῖς. Ἀδρονῖταν. οἱ ἀρὰ Ἰσϊοάονιιπι, ΠΡ. 4 
ορΙδι. 28, νΟΧχ τατυότης. Ἵνα ἦ παραδείη Ξ 

ματα, χαὶ μὴ ταυτότης εἴη. {71 οἷπί ὀχοηιρία,, οἔ 
ποῦν τοὶ ἰἀοπεϊα 5 ἌΡΕΙ Βοσβανο ἠδιπιμη. ΝῚ- 
Θθη 5. ἀρι Ανὶδιοίθι ἐπι, 1}. 4, ο. 9 ΜορΙυ- 
5: ΘΟ ΠῚ Ὁ ἰδὸ γο06. Ποὴ ἀἰρειί παι: ὥστε φανε- 
ρὸν ὅτι ἣ ταυτότης ἐνότης τίς ἐστιν. ἢ πλειόνων τοῦ 
εἶναι, ἢ ὅταν χρῆται ὡς πλείοσιν. Ὁ μα ραΐεϊ., 
φιοΐ ἰάἀοπεῖτας5 τἰπῖίας χιράίαπι Θ5ϑοπιϊ ἐδὶ. 
αὶ ρἰισίιαπ,, αι οιιπι μὰ μἰμιϑιις μιαίμι. Ῥε- 

08. 
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τἱοηῖ8 Αἰχι, ἐγπ5. πο ἰάθη ὁδὶ τιον θην 
ἰἀοπί αὶ δηὶ τοσαπί. 

Ῥαρ. 950. 4. 6. ἐχτείνωμεν. 16. ΝΙ5. ἐχδάλλω- 
μεν.]δϊ 6, ὅ. πρῶτος, ὃ δὲ ὕστερος, οἱ 1τὰ Τ᾽ ρα ροζιιηῖ. 
ΡΪοτθπὶ οἱ Ῥοπιογί ογθηι. Βλ᾿ στϑι5 πρῶτος, ὃ δὲ 

ὕστερος Τίοπι Ράα]Ὸ γο51 ἀναγχαίαν ἐντεῦθεν οἴεται; 

οἰποηανίμηιιβ, οχ οὐ οπι Ἰλοσῖο; οὐπὶ οἱ Υ᾽ ὁποία οἱ 
045. οἱ δοριν, ἀναγκαῖον ΡΟ ΡΟΡΔΙῚ οὐ τη Πα] -- 
Βδηΐ οἵ ἸηΓΟΓΡΓΟΒ ΠΙΠῚ15 ΟΟΠΟΙΒ56.. δϑί ρϑδιεη οαυἐτι-- 

ἐἶδης., πϑοθοςαγί πὶ 56 γμι[αἰ 5π 0 Γι εἰοσηναξιιπι 

ἐγαςἰϊοοο ἀοοίγίπατηα. ΝΑΙ. οἴϊαπι (ον ΠΑΡ τ5. 
4ιᾶϑὶ Ἰορίδδοι διαδοχὴν, πο παραδοχὴν, Λίθοό55α- 
Τί τίη. ἰεΐστιο αὐ τα τι ῬΤΟΡ ΤΙ ΟΤΊ εἰοσην αἰ π1)ὶ 

δοοθοοϊοποηι οςἱ πόνο. δοιὰ απο μι οοβϑιῖ,, χαὶ 
τὰ ἀχόλουθα λαδὼν ταῖς ὑποθέσεσι, γοο16 ᾿π!ουΡΓο-- 
ἴαῖτ5 Θ5ῖ. σπηὶ Θὰ τ αἰ ςοποιια ΑΘ ΠΠ Θτ1α 

σΟτ δ {π|]}{|7᾽ 5 5. Πι 5 ΟΥ Τὴ Η. οναι τῶν τοιούτων 
δογμάτων , ριῸ τῶν ἰδίων δογμ. 

ῬΑΡΙΘΘΊ: Ὁ: 2. τοῖς ἐχ χρόνου. 1 ΑΔΔΙ Δ πηιι5 οΧ 
ΝΙ5. νοθοπὶ πρεσδείοις , ΄ιιὰπι οἵ ργϑοθάοῃι]α νορο- 
τοπαι. [556 ἀοοοηΐ. οἱ ᾿πίου "05. 5610 ἀροριᾶ- 
ῬΊΙΟ 5110. ΤΟρΟΡΪ550 τα ταν ΟαΠὶ ἰΐ, δὲ ἐθηιροτὶ5 
δηιπθηίίατι. Ἰάουν. δ]5. ριὸ ταχθεῖσα 501} πη 
ΟΣ ]εῖ: διαταχθεῖ ἴσα, αἰϊςροοῖίι5. 

Ρδς. 959. ε. 11. ὅσοις. Ἰῴπα Βοαιθαθ τι" γ 61}, 

ἐν ἄλλοις χατὰ᾽ τούτων, ΟΧ γΑΥ115 ἸΘΟΓΙΟΗΙ] 15. ΠιΘρῚΙ 

Ἡ. ςο σατιδὰ 5πηΐ ΤΟΧτα] ᾿πϑορία, ΠΟ αἷθ ΠΠΊΘῚ ΡΓοΙο 
ὩΘΠΟΒΟΙΙΏΓΟΙ: 564 Ράμ]0 Ροϑὶ Ἄρτα Ιοσοθαιαν ἴῃ 
δέδια ΗΠ]. τί οὖν ἐχεῖνο τὸ διάστημα. δια. Ἰηΐτα, 
ϑο υἱάοίι". ΠΟ Ἰπηπηπαϊα. διη:, 11Π15. οἤ δι 15. 
Τθσιην τ οἱἀοίτ" οἱ τππάσπα ἱπιϑοιϊ οἱ ἄἴοτη, κἀο 

γιοοίοηι ιαςὶ οἰοἸ Παγιτη, ποτὶ ρείαϊ Πτὶ, οἱ Ἰὰς 
6556 ραγίος. 

Ραρ. 9505. ὁ: 9. Πὲ τοαγαδεξὶ ] Νοη Ραρὶ- 
ἰϊογιος . αἱ ἐῶσι Ῥιαροῖ. Νάιη παρὰ τὸν χάν- 
θωνα ἀοάαοίτι ποπιοῃ κάνθαρος, 4106] 5ΟαγΆΒΟΙΙ5 
ΟΧ ἀ51η1 5[ συ οΟ Ὁ ΠαΒΟΔ᾿ ΜΠ χανθαρὸς 50 ἐγὰ θοι 5. 

411 δπιπηοηΐα ΘΓ ΟΠ. ῬΟσὶ ράιιοα ἴῃ ἐπί υ ῬΓΟΙΔΓΟΠ 6 
νο ΒΟΥ πῈ [π ΠΟΙ} [Δ856 51151}}}Ππη1|5.,. «“ἐπτιὶ αἰϊοῖς 
σιθὸ πιὶ χιιαϊϊ ας απ τποῖος απ ἡτιαπί{π5 ἰπι στ }- 
οἰαπίϊα 1) οἱ Ροίονὶ ἐπιώγογο, {ότι ἐπίην αὖ 
οπιπὶ σοτηροκίίἰοπ 7) 6ιηὶ 6556 τιδοθ556 δεί. ϑοά 
1η γουθὶς ἂν ΔΠΘ6Π1 ΙΘρο δι οχ Ν5,}1. ὃ πέρ. ψας; με 
Πατὴρ μείζων: πο τι ἴῃ οΧοιιδο ὃ Πατὴρ ὃ πέρ. Ψψας, 
οἱ ἴϊὰ δοΠ]οοδηταν πο σουθὰ ν ΟΠῚ 51Ππη1}} 1 ἴαηρυνς 
ἴα ἴῃ Πῦνδησοο : πᾶπιὶ ΦοΔΠη 15. 4! Δοπη 14, 98, 

Ταπίιιπι ᾿ὰσο ΠΑ] ΘΠ", ὅτι ὃ Πατήρ μου μείζων μού 
ἐστι, (ιῖα Ῥαιον πιοῖες ΤᾺ] ΟΣ τι δὲ : 1Π 4 ἀα- 
16Π1.. ὃ πέμψας με Πατὴρ, ΔΘΟΙ ΓῺ δὶ οχ 110 ἡοδη- 

5 Ἶοῖο Ἢ ὨΠΠῚΪΓΕΠῚ Ὡ οχ 720δ4η. 8, 10: ὅτι μόνος 
οὐχ εἰμὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ, καὶ ὃ πέμψας με Πατὴρ, Οπία 50- 
{πι5 τιογὰ 5ιιπηι, σϑὰ 650. οἱ ιιῖὶ γϊοὶτ τὸ Ῥαΐίοι : 

γὲ] εχ 13, 29: ἐξ ἐμαυτοῦ οὐχ ἐλάλησα, ἀλλ᾽ ὃ 
πέμψας με ΠΕ Ρ: Ἐπ᾿ πιδῖρϑο ποτὶ 51{1)} ἐοηιμεῖιι 5. 
δοιὰ ιιὶ τηῖσῖξ ηλὸ Ῥαΐῖδι. Οτιπὶ ᾿ἰϑιταῦ πο Πα 
ἡπηχογῖς ΒΑΒΙΠ 5, Πάο] 15 ἰπτονρυοιῖς {1 παρο., ππὶ 
Θγᾶης 1ῃ ἀτῶοϊς, Τιαιπο σοηνουίουο, ΠΟῚ βαρρυῖς 

ἸΠΘΡῸ, αὖ ΘΙρΡΡΙοσϑὶ ΤῊΠΟ. Ἰθοζὰ ἀυσβὰδ Ἰοοῖβ., 
Ρ- 3600 οἱ Ρ. 903... βου! νθη5 Τα πίτιπι, δα δι ἡλα 01 
τη 6 δει Ἐπ θη [οσιιπὶ Αγ ουβιιβ [υππποιη 05 οἱ 

ΝΟΤΕ ἘΚΟΝΤΟΝΙΒ. ὈΌΘΕῚΙ 

ΑὙάΠο5. ἰγδοίαϊι πη Οἰοπο5 11}. ὁ, εἱ Τύριδι. 141 
ἡ Ομ βαυ!οηδο5., οἱ δρυά αὐέροιν ογαῖ, 9 
δάνουθιιβ Αὐϊηποβ Ρ. 181 : ἀλλὰ νείζων εἶπεν οὗ 
μεγέθει οὐδὲ χῥόνῳ, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐξ αὐτοῦ τοῦ 
Πατρὸς γέννησιν. )7]7α) ον πνὸ ὁε[ πο ἡτιϊ θην πιώ- 
δηϊιϊπο ἀτιῖ (Ιαἴο, σα για 6χ {110 ογίιιηι ἰια-- 
ὑεῖ, οἵ ἰὴ ΠΠγο ἀ6 μπτηαπα παξιγα ϑιι5οθρία, οἱ ἀρπᾶ 
ΗΠ τί ττα 18 9.8 τοῖν τος οἵ τη ΠΌΡῸ ἐς ὅγπο- 
5, εἰ ατορ. Νὰ. ονάϊ. ἡ 46 ὙΠοοΙοσία. ψιάο 
οἴϊατη. [00 }}αν 1} ΠῚ1ΠῈ ΘΕ ΠΠαβενῖθ5. ΠΡ. 1 ἀς 
Ομυϊβίο οἂρ. 10. 

Ῥαρε 57. “8: Ὁ: οοπιραγαίϊνο. ἼΝοη, ΘΟΙ γᾶς 
ἘΠ ΟΠΟΙῺ Πα 0115. αἰ οἀὐτάοσγαι 1 1Π1ΟΡ 105. 504, 118}115, 

{πο οχ ΘΟΠΙρΑΓΆΠΟ ΠΟ, ἀϊεῖταν, οἵ 5018 1 ἄν ΟΥΒΠΠ ἃ - 
16 ΠῚ ΡΥΪποῖρῖι ψῸ] ΟΥ̓ ΘῚΠΙ5 ἐπα  ἐπτα 4αο ΒΙΠ τα ΠῚ 
Οβϑοῃτ!η1ὴ ἃ Ραΐτο ἢ: ἰδ δαὶ ΤῊ] ι5.. πο Ῥαίου ὁϑδοῦ- 
τἰὰ πὶ ΕἾ οβδοηιϊα ΠῚΔ[ΟΓ ΠῚ. 

1014. ἃ. 3. Ταῖς παπιχιιο.  ᾿Απροσπέλαστον 
ΠΟ 5411|5 ΟΧΡΙΟσδιμη. οἵαϊ ἰὸς τποίῦ. 7.16 
παηιήτ ἱπιθοπιραγανιϊο 65, τὶ αὖ οπιτιῖ δι ρα-- 
ΤΙ εἰϊδίοι, δὲ παι οἷΐ ἀσοροοίυϊο. Οπαγθ εἰ 
ὠηιιαίϊον αἰϊὶς α Ῥαϊτὸ Εἰ ις ἀθοςῖ, αἡ γιιαϊὶς 
ἐἰς 6εῖ, ει δε ον οο5ι. ᾿Ἀπολείπεσθαι Ἰηῖο βοηὰῖὶ 
ΔθΟ556. 41} Δ]171π0 νοὶ ἃ]0 11 αἰειοτὸ: 1". γιὸ συγ- 
χρίνοιτο Νῖ5. Η, Ἰορεβθαι συγχρίνεται, οἱ μινημ. μογεύ- 
σῶμεν., Ρ]Ὸ μνημονεύσομιν. ΦΩθιηάο οὗτος δὲ πῇ 

Βοοῖα Ἰοοιῖο, οἱ Ἰορίππια, 4ιαπι, Η. Πορὶα5 δ - 
Βιρροίηαι, τῆς ἐχ φύσεως αὐτῷ ὑπαρχούσης. ΠπΟὴ 
τ γα. [0451]. οἱ Βιοριθαηὶ δα! οπο5, τὴν ἐχ φύσεως 
αὐτῷ ὑπάρχουσαν οἰκειότητα. ϑοΙοιὶ ΘΠΪ ΠῚ Ὀχῦγ6- 

δυ]]ν ΘΓΑΠΠΙΠΔ 065 στερέῳ ΒΟΉ ΧΟ [πΠ6], 418 
Ρυΐναταν ΔΙΈΧΕΙ... πὶ στερεῖσθαι χεφαλῆς, στερεῖσθαι 

τῆς πόλεως, Οαρὶιο οὶ πρὸ Ργινατὶ. θοχα πο 

δα 5 ΘΧΡΡΟΒΙ Πα, ἐ ἐκ φύσεως ὑπαρχούσης: Ρχῖναί 

ἴχ ἴρδα ἐπδὶία γιϑοοϑοϊἐιαϊηιο, 1 ἱρ5ὶ τσὶ ρα: 

τος ἱγι ον οοαϊι. Ἐκ οοάοπι Βορσὶο Οὐάϊοο δάάοη- 
ἄππὶ {Ὁ}. «πιο 410 ὁΧοιιβ15 ἁθθογαῖ, οἰαιιβι]α ΠΙπηϊ- 
ααπ 1118. 4ιαιὴ ἰπίον ΩΣ αἀοοῖν, Τιαιηἰταῖο 40- 
Παςα ΠῚ , ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ ἑαυτῷ οὗ γένοιτο λυτρωθῆναι 

ἡμᾶς χάριτι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ᾽ 
οὗ τῷ ἀνάρχῳ Πατρὶ δόξα σὺν ἁγίῳ Πνεύματι νῦν 

χαὶ ἀεὶ χαὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

Ταπίαιὰ πιά. ἀνάρχῳ, ργϊποὶριϊ δαρογιο, ὙΕΪ 
πο ἰοοῖς, νο] Δορίοχι ΤΠΙΟΓΡΙΌ5. 

Ρασ- 68. ". 0. περὶ ΥἹοῦ. 76 ΕἰποΠΠΙς ὑτα]ις 
δὲ ΠΡρεὶ ᾿μ}τ|5. 1ῃ ΘΧοιιδΙ5, αἵ ἴῃ Η. Μ5. περὶ υἱοῦ 
λόγος δεύτερος, ἀνατροπὴ τοῦ ἀθέου δόγματος τοῦ 
Τὐνομίου. Δὶν. ὃ ὁ Ειϊο, νοἤειαιο ἐοϑηὶα τα) 
ἱπιρίὶ Πὐπινιοπεῖῖ. Πα. 4. 6. τι ςο]ιοῖς σατῖι. διδα- 
σχαλείοις ματαιότητος, 516 Ἰητου ρ οἴει οδὲ Οον- 

ΠΑΡ 15, {0 τη 515 Ρἰασοῖ, {τιαπη πο Τιδρο. 7. 
τατπὶς ἜΤΣΙ ΤΣ «(ὦ πιοραϊαἰϊοπθηι 671ι5, φιιοε 
ἐπι ΤῈ [αἰδα τογι οἰ ε σὲ : νοὶ φιοά Βοχι, ρὰ- 
ΓΔ ΡΠ ΓΑΒΙΟΙη. ΡΟΙΠΠ5. ἀΘΌΠ5., ἤγι ἐπιαϊδ, τιδὶ «ἰΟΟΘέατ᾽ 
φαγί, πο δεοδ ἰδ ἂς ΡΓοροπιιτίτι". (οηδον- 
γαπεα δε Ἰοφινηΐο ΘοΡΙρ τυ 51Π1η11|5 Ρ54]. 5, ἀ: 
οὐχ ἐχάθισα μετὰ συνεδοίου ματαιότητος, (ΛοΤι ΚΕ; 
οἰμμὴ ΘΟΕ θ ναπὶίαιὶς, αὶ ῸΧ Ἠοριῶα οβιὶ, 
4ιαπὶ Π}11 Χ Χ νογίθηι ἔργα ἀνόμων, 0}. 11,11, 
Θρόγα ἰπιρίογιτι. Ἠο αιοχιιο ἱπιρίονιιπι γοὶ το. 
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[ἀπουῖιπὶ ΘΕ τ. 5005 (ἀοσῖσηαϊ, ᾿π 4ΈΉ]}115. δο-- 
ΤΠ πρλεδην μελέται, «ἰοοἸαππα 0 Π 65 ΘΧΘΙΌΘΡΔΩΙ ἢ] 71ι- 
ΨΘΙΟ5 δι 115 οΙοχιοηιῖ. 10. 6. 0. γέγονεν. ΝΜ. 
Η: ἐγγέγονεν, εἰ ρὰρ. 999. «. 1. δικαιότερος. Η. οἱ 
ΘΊορἢ.. δικαιότερον. Ρας. 358. ἃ. 9. κατηγόρους μὴ 
ὑφεστῶτας, ἘΣ Ππἴαπος {ιιὶ το τι διεμῖ, ἀπε σι ςὶ- 

σέ, ΑἰχΊπηι5..,. ΠΟῚ ὩΓ ἸΠΤΟΡΡΙῸ5., ἀοοιδαίοΓοΣ 
ποτὰ ἘΠΕ ἑἧτος «αὐ ἘΡΟΡΊΩΣΙΣ 

Ραρ. 339... 7. γέννημα. 1 Νοη τι ἴῃ ὁχοιϊδὶς γέ- 
νήμα, φιοά νυραῖα ἰοχῖοὰ ποη ἃρποβοιιηΐ, 5664 γέν- 
νηυα;, ψαρά φοίεη 65ἔχ αὶ Παμμεε Ἧς. ἢ. 

ἸΝΙ8.. 65. ὅς μεταῤῥυθμίζοντα Ιοϑῖς ἰάοπι ΠΗ, Μ5. 
Ῥαρ. 940. ἀ. 9. Ψοπ Πίμιηι. Ἵ Ὑταροσιιπίίαθ, 

ἐπιοιἰθέηιιι5. ᾽ουαηι. Ἰπαππὸ ΠἸΠιπὶ Φοπς, ἀπά6 
Μαμαὶ 10, 17, μαχάριος εἶ, Σίμων βὰρ- Ἰωνᾶ, 
Βόαιιες ΓΝ ΤΟΙΣ βαγ-ζοπα ἡ 4ποα οδὲ Φοαηη!δ 1, 
42, σὺ εἶ Σίμων ὃ υἱὸς τοῦ Ἴων . Τιι δ5 ϑίηνθι, ὭΣ 
{5 ὕοπα. Ἰϊάχας ἰνϊο ἰθοιι5 γα] σαίαπι δου! ποι 
σοι νηΐ, ΠΟ Θουῖπὶ ΠΠΡΓΟΓ ἢ 5. 4] ἰοριπὶ τοῦ 
Ἰωάννου, νο] τοῦ ᾿Ιωαχννᾷ, ταὖ 46 «ιμ)ιιδάία πη ἰοδία-- 
ταν ΠΙΘΡΟΠΎ Πηῖ15. : οὐη Πτπλὰϊ δαιηοπι οἱ ΒΥ 5 [ἢ - 
τοῦ ρυο5. ΔΙαμι. 100. Ῥάμ]ο ροϑὲ γε βοίρϑιιπ γϑοθρίϊξ 
ΒΟΓΙΡΒΙ ΠΙ5.2. ΠΟ τι Τ αροζιηλι, ὁοπυπιῖ 55 πηι 
οἰδὶ φαϊποαιίοποιη διδοθρὶξ,, πὸ 4115. ἀοιπίπίοο- 
τα τπ ΟρΟΡῚ ΠῚ θυ οοία μι, γῸ} ἀγο ἰἐοοίτ πη] 6556 46- 
5  σπα τη ΟΧ ἰδ[{πποὶ ῬοΙτιιπι.. ψοὶ οὐππ ᾿ο0 οι Ποῖτι πὶ 
Ταοϊοηά τιπι Ἰο 556 : ΥΟΓΙΙΠῚ διρον ἐρϑιιη φαϊῇοαίατη 
ἔαϊ558 Ἐρφοϊοδίαῃ : ἐπὶ ταύτη τῇ πέτρα οἰχοδομήσω 
μου τὴν ᾿Εχχλησίαν, Μίαιϊ. 16, 18. Ἐπ᾿ ΒαΒΙΠι5 
1ρ56 ἴῃ (ἀρ. Ὡ Ἰὕβαιω, ἴοι. Ἵ Ῥίρ. 421, Ὁ, 3, ἕν 
τῶν ὀρέων ἦν ὃ Πέτρος ἐφ᾽ ἧς χαὶ πέτρας ἐπηγγείλατο 

οἰκοδομήσειν αὐτοῦ τὴν ᾿Εχχλησίαν τὰ τη Ργοοπηῖο 
ἰδ γιά Ἰοῖο, [)6ὶ οὐδἰου 5 αὐτὶ οι πὴ ἀρ Ο51015 ἀπ! οἰ ἀλιιπ 
ἔαῖ556. 5. οἱ Ποιμῖα 6 ραρα!!θητια ροίγαπη. [ἰι1556 
Ἰρϑίιπι αἰΐ, Ποδὲ Ἰη θυ ουθιη Αἰ ίθρὰ ροῖνα ΟΠ εϊδίο. 

Ρὰρ. 96. ο. 0. οεϊσιμογιι.} Μετεχόμισαν, 
{"αποροσιογιῖ, γον ᾿Γγαροζιιηῖ.., οἱ (ΟΡ ΠΔΡΙτ5, 
ἐγατιδειϊογιιτιῖ., Δα γουθιπ., ἐγαπενευ γι; 564 
4αἴα τ ΠΒ ΟΡ ΤΙ ̓ άϊοίταν ΟΧ τιηὺ ᾿]οιηαῖο τη ἁἰπιά,, 
«ιοα ρον Ἰ ΟΡ ΓΙ ΟΠ ο ΠῚ ΘΧΡΥ ΗΠ, οἱ ϊο ἘΠ: 
5.{π|5 γα} οὰ ΠΟΙΠΪ Πα 51Π6 ᾿πιοΡ οἰ τ 6 . ΡῬγουΐ 

50ηδῦδηι Πορναῖοο, (ἀγα οἱβ Οπαγδοίου!θιι5 ἔπ|556 οχ- 
Ρ 6558, ργορίθγθα σοηΐθῃιι [πΐπιι5 που νουθΠο., γα - 
{ἱπιιθγιιπῖ., οἱ δουρί πηι5 ΕΟ, Ποῃ ΠΕΣ πὶ 
ογδῖ ἘΠΕ ΤΠ ει ἑαϊ πῇ ἀπαπι ἐς ἀθοθην ποιηϊηί μα5 
1)εἰ, ιν ῥγοίογε 5, ἨΙΟΓοηΎπιι5, Εριδὶ. 160, 
οἷ. ΠΝ ΕἸο τι, ἰάπιο 1 Βοραπι 1, 11, 50}1- 
Ῥίωπι, ὁδὶ ᾿ἈἈδωναῖ Κύριος ᾿Ελωϊ Ζαβαὼθ, ποῃ 
ἐλωΐϊμ. 

Ρὰς. 46. ο. ὃ. δορά απίδ ςιιάμι.] Οὐοπίοηίιι5 
{ιιοραΐ ἸπουρΓο5. ἀισονο, σϑ ἀπίθηιαμι ἴρϑα. 65 - 
561: ψόνυμης ουπιὶ Τρ, γονβὶς Επαποιμῖ!,, οὐχ οὖσαν 
πρὸ τῆς ἰδίας συστάσεως, γοχίουιῖ. οτιπι τιοτὶ 6556 

ἀπ κυ οἰ ςἰοπίίαπι οιίαπι, ϑαάοιη οἰΐαπι γουθᾶ Βἰς 
Τὰοῦαπὶ τοροϊομα. Ῥάι]ο ροϑβὲ ἱπιπιαῖαν ηηιι5. {|-- 
Ἰυά : πιοίϊουὶς ἱβπογαίίοτιθ απί ἐπι ροίθηἴω6 “ματιο 
ἡ ιῖδ56 (ο΄ δοίιιηι ναϊοοϊτια τίσει. Ἡΐο οηϊπὶ λο- 
γίζεσθαι ποη οδὲ γι] οο ΠΤ], 5041 ἴπ ΤαΠΟΟΙΏΪΟ γο] 
οχίτα ΓΑ ΟΟΙ ΠῚ ΠΗ] ἐπι ριιατο ΔΙ Ιου], 5᾽ Υ Ὁ ΔΟΟΟΡ 11 
ἴοστο, αὶ Ἀομμαπ, 4, ὅ : ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιο- 
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σύνην, γϑριίαξιιππ 65: εἰ αὐ δι ιίατι. 
Ραρ. 247. ἃ. 9. “Ζἀνογεαγίος. 1 Πρὸς τοὺς αἰ- 

τίους αἰ γογθιιπ ὁδὶ, αὐ σὸς αἰεΐοτος., αἱ νου 
(ον παγῖι5, γο] ταὶ θοΖα, ἐπ ἐογιέπι οαριὶ ὑϑγίαίτ,, 
ψιιὶ σιπξ Ἴπι5 ἀμίογος. Ἰηιουργθίαϊιιβ. οδὲ Τιραρο- 
Ζαη. 15, 451 ἸΘοδδοὶ πρὸς τοὺς ἐναντίους. Ταἰο 
1ΠΠπ4 οσὲ Ῥ58]. 7, 17 : ἐπιστρέψει ὃ πόνος αὐτοῦ εἰς 
χεφαλὴν αὐτοῦ. (οπνογίθίιι" εἰοἶοτ' 67τι5 ἐπι οαρτεῖ 
ἐἼιι5. Ἠϊοτοπγ πηι, Πθνογ θίμ" οἷο 5ιει5 ἵπὸ οα- 
Ρεξ ἐ ις., δἰ δσιιροι υϑγίίοθην 6715. ἐπιφιίία5. στα 
δεοοπάθε. 

Ραρ. 9.48. ἃ. 3. Ἔχ μὴ ὄντων.7 Π,}15. τοὺς ἐχ τοῦ 
μὴ ὄντος: 5644 τορορίαπι [ΘΟ ΟΠΟΙΠ διορ ιαπιθα ιὰ- 
δέν οἱ ἐ ΟΟΠΟΙ πη ΝΙοηλπι ἴῃ δ μῖθο]ο: τοὺς δὲ 
λέγοντας, πρὶν γεννηθῆναι οὐχ ἦν, χαὶ ὅτι ἐξ οὐχ ὄν- 

τῶν ἐγένετο. 05 αἰείοπι, ἡιιὶ εἰσι, .1πιθφιίαηι 
παϑοθγθίτα", πιὸ ογαξ, δὲ ψιῖα δα τἰς σι ποιὰ 
διιπῖ » Ταριις 65. ΗΠ οπγ μιις ἁὐἀνούϑιι5. [μποῖ[6- 
᾿ἰλῆοον δὲ φιιὶς εἰϊτογὶξ ὁ πε ἰς οασιαπῖνιις ΕἸ- 
{ΐμπι, οἴ τιον ὁ [260 Ῥαίγε, απαιϊ]όηνώ εἐἐ. (ον- 
μάνας αἰχὶϊ, δι. ποτὶ ἘΠ ΕΝΣ {ηϊροηὶ 65-- 
δϑηίίαμι ργοάιιοιε. Ῥταροδαπίίιις ,» θᾳ: ποῖν 6556 
αἰλοιενὶ Τί: : αἵ ποὴ αἷϊ ἐχ τοῦ μὴ εἶναι, 564 ἐκ 
τῶν μὴ ὄντων, 404 65ῖ, δα πι]ιῖϊο. 

Τ014. ἃ. 8. Ογθαιιγὶς ἴρδιπα. 1 Ῥαυϊο ο}- 
δον π5. οὐ {Ππι|4 ἸΠΙοΓρ ΟΙΙ5 : ἐπ ΡΓωροπθπάο 
οΓΘαζιιΓὶ5 δἰογίαηι εἰ αἰϊοείαίισ. Τὰ 6115 Ἰοοιιπι 

505] πλ115. γοῦθα ΟΟΥΠΑΙΙ ; θ6χᾷ ψΟΡῸ βου] ρ511 : 
δίογίαμι ἱρδίιις πὶ 60 εἰεπιίίπι Θ 5 αίμ., χιοι ἰὶς, 
{τ ὧΡ 6ο ἑοπάϊεα 5, ἴρδιιπὶ απίοροπαΐ. Ν 6- 

γαπὶ {Πι4, αὖ 60, τάοα ἤθη ἃρποϑοιῃξ. Η]ΘΡΌΗΥ - 
Πλ115 ΙΘοῸ Ρτοχίιηο οἰϊαίο τ ΠΝ πες ἴῃ (οη- 

ΟἾΠο Αὐὶπιϊποηϑὶ ΡΒ Ασίαπῖ5. ρχοἠαίιπι δῖ οἴϊογι : 
δὲ φιιὶς αἰτονὶε ἐγθαίασαπι, Εὐλμεμι 1) οἱ, τι σιεπῖ 
οἰδίογιδ ογθαίμσιρ, απαϊϊθηινα αἱ. ΕΠ απ ογθαία- 

ΓΑΙ ΠῸΠ πρρΆθαηι, 56([ 5Πππ|}6ηὶ οὐἴοΓῚ5. ΓΘ ΑΙ ΓΙ5. 
1014. ο. 4. ΤΓεννήσεως 50Γρ51 οχ ᾿λθοῖο Η. ριῸ 

γενέσεως. ῬΓΑρΕΖΙΙ ΕΠ. ϑέπογαϊίοπε : : πᾶπ| οἱ 
ρᾶι]ο Ροβὶ Β25:Π6Π515 ἢ: ὙΠ ἢ: ἐξαχουόντων τῆς γεν- 

νήσεως. Ῥοδίγειηο. 5110 Ππὸπὶ Ρᾶρ. ὑπομνήσομεν;, 
Ἀορίι5. βου θοθαι ὑπομνήσωμεν. ῬΓΑρΡΟΖΙΠΙΠιΝ. 11 
Ἰδράε αἷς «ἀπκιοπδαιμπιις. 

Ῥαρ. 949. ". 8. “4:15 ἀμανες.} Τοίαπι ἰαης ρ6- 
το ήτα πη ϊδοραϊ Ἰπ οΓριῸ5. {τὰ ροΖιιπίτιι5 : 564 ὁχ 
4115. ἅτ ΓΟΒΕ Γαΐ Πμπ15, 4 ᾶπη δὲ Πλορ 15 ἈΘΠΟΒΟΙΣ ,6 ΚΣ 
410. οἰϊατη Ἰπηπ} Εν ΠΠη115 Ιῃ ξαϊοπὸ Βαϑἠ οισὶ οἱ 
διθρ  απαρα 14, εἴπερ ἔχοι τι ἑαυτῆς ἐξωτέρω. Νῖς. 
ἐξώτερον. Τταρέσιμηιϊις 1ἴὰ Ἰερόγαι., οἱ φιμῖά ἀπε 

56 ἰιαϑογοῖ σιιρογίιι 5. ΟΟΥΠΑΡΙι5, δἷ ψειϊά εἶτα 56 
μανογοῖ, ἴθοκα δὰ ψουθιπι,, 5οιἦ τη πΠτ5. τοοίο » δὲ 
ψιιϊά εαίγ 5656 Παϑογοί: [ὉΓΓῚ ἴάπιθῃ Ροίοδί ἐξω- 
τέρω: Π41η οἱ 564. τὰ ἐξωτέρω ταύτης. 

1014, ἃ. 5. Ἡῷ ἀνυπερδάτῳ.] [π᾿ Βαδ:Π6ῃ5ὶ οἱ 
ΑἸ115 οταϊ ἀνυπερθέτῳ : : 5ο Βορῖις ΠῚ, δῖ. πάλι, οἱ 
'ΤΥΑΡροΖιιΏ 1115.,. οἵεηι ἀπιριιρογαν ποῦ Ρνϊπιοὶρῖο. 
5165 ράα!ο ἀπίο αἰχὶῖ, μιᾶς ἀνυπερβάτου χαὶ ἑτέρας 

ἀνεχβάτου. 
Το. ἃ. 10. αι το βίον ΑΓ τπιεϑϊεἰε6.} Του ρ 5, 

Πῖ γορίοηθ {{π|5, αἴαυο ἴϊα φιμάοπι Ὑα]ραια 1 ἃ- 
αἰπα 10», 1,1: 7ἴγ ὁγαι ἵν (εγΓα Πέτπι5 τιοηιῖι6 
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ον; 5.4 ἀριια τάοος. ἱπίοιρυοίο5. ἸΘρ πηι5., ἄν- 
θρωπός τις ἦν ἐν τῇ χώρα Αὐσίτιδι, ᾧ ὄνομα Ἰώβ. 
Μοπιο ογαΐ πὶ τορίοπιθ αἰ μδίταθ, οὶ τιοπιθτι 
«7ο". ΟἸνυ γϑοδίομπηιδ. τὶ (ὐαῖοηα ΝΙοοῖ : ἄνθρωπον 
εἶναί φησιν ἐν χώρᾳ τῇ Αὐσίτιδι, χαὶ τοῦτο μέγα 
ἐγκώμιον. Τὸ γὰρ ἐν Ἀραβίᾳ οὕτως εἶναί τινα δό- 
χιμον, ἔνθα πάντες διεφθαρμένοι, ἔνθα οὐδὲν ὑπό- 
δειγμα ἦν εὐνομίας, τοῦτο ἦν θαυμαστόν. Ποπιῖ- 
σιθηι ἐἰ{ππν ἱτὰ “Γι 6 γοσίοτιθ {πῖ556 αἰϊοῖζ, εἴ 
ἤοὶ ἵπβθης ργιθοοπίϊιηι. δὶ ἡμϊάσθηι ἴπι ταϑῖα 
απ ργοϑιηι αἰϊχιίόμι ΤΘρ ον , εἰὐὶ ΟΠλπι 65. 60Υ- 

τιριὶ ὀγαπί, πὖι πνζἱιιπὶ ἐσ οίαυαι ὀαοπιρίπιηι 
εΟηιιαἰὶς, 651 παπιϊταίίοτιο μευ" άηι εἰΐογειπι. 
ΟἸγιπρ] ότι. ᾿θ]4θ πὶ 410 ΑἸ5 ἸΠῸ 6χΧ {15 Ενβαϊϊ 
ἀἸοίαπη 1Π|4π| ἰγα 11 γΘρΊ ΟΠ 6, 4πιᾶπὶ 4111 1η Τά τι- 
ταφὰ, Αἰ11 ἴῃ ΠπΙΡι5. Αναθ ῖα οἱ Τάἀτιπηδρε ΘΟ] ]οοδηΐ. 
8. Ηἰδγοπγπηῖ5. ἀρι ΗΓ μά ΟἰἸ πὶ οὰ}. 25 
σοι: ΜῈ οιμοιῖς τορίδιις [6ΥΓ «Τιιϊτἰάϊς: οἱ 
οἷαι οχ ἰοχίι νοῦ, ἤἤοηιο ψιιίάαηιν ἐγαΐ ἧπὶ 
τορίομθ “Τιιοϊεἰϊἰς., ψιι Πονναῖοθ ἀρροϊαίει 
τις ; οἱ ἐαηιοη οἰοπάμιην ἰιετιο σον »ἰοιτιην ἀρ 
ΤΑᾺΧ ποη Παθοτγὶ. Ἰλοάεπ τηοάο ἴῃ Υ υ]ραία Βὰ- 
τηδί μα ῖπν ΘΟρ Ϊπι βογιρίαπι οδὲ 1 Πρ, 1,1, 564 
Οὐοὶ οἔδγιηι, ἐξ ᾿Αρμαθαΐμ. Σιφὰ, δ Αἴγπια- 
τμαΐηι δίρ]α. Τοϊὰ. 6. 1. ἄχρονον εδΐ ἐθπιροτὶς 
ΘΎρΘΓς, ἰθηηροτὶς τιϑϑοίτπι, αὖ 5 τι ἐδηη ΡΟ 6, ΠΟ, 
τ ἸΠΙΟΓΡΓΟΒ, σιεἰΐο ἰΘηι 016 οὐποαΐπηι. 

Ῥαρ. 251. ". ὅ, γαπι α νογίξιῖ6.1 Ἐκ ΟΡδοινα 
νϑιδὰ, δἱ πηᾶ]6 ἰῃἰ ον πο ρου Ο] 115... ἸΠΘηἴ6 ΠῚ ἃτι- 
οἴον!5 οσου! αθαϊ. Λίαπι σαι ἃ Ὁογίίαϊθ πιοπίϊς., 
αἴδιι5 ργίναιο οἱ εἰροϊΐας δεί. Ἰλαγϑιδ ΡΓῸ τετύ-- 
φλωται ἰορίϑδα ν᾽ οῖαν ΤΡ ρΟΖυ ΠΕ 15... υἱ δΡαΐ ἢ 
Ἡ.., τετύφωται τῷ ὄντι μηδὲν, γε] πεφύσηται, οἱ 
ἐπἤαια πελιὶϊ ἱπιειἶσῖτ, οἰ Ῥάι]ο ροβὲ ργὸ ἐπ 
δθτδὶς ΡΤ ΤΥ 00 ὉΘΡΟΒ  Πη115 ἐ7ι τι θη ἐς Ρ6Τ ρίΓ6- 
τι οηὶ Θηιϊοίϊομ : ἐν ἐχστάσει φρενιτιχῇ, ΠΟῚ 
αἰσθήσει. ΑἸ ἀἴσαπι, Μιεγϊοςῖς,, ψιια ἀρμα 56 
ΤΟΥ, διι1ι}, 

Τρι4. ἀ. ὅ. .Χ,1' φιιωειίοπῖνιις.} ἈΘδετατι5. οϑὶ 
1] ἰοοιιβ οχ Πορῖο Μ5. Π.» συμ ἀπίθα βου ρου πῃ ἴῃ 
γδμηοία οἱ Βαβι]Πθηϑὶ οϑϑοὶ ἃ τῶν γραφῶν οὐδέν. Εχ 
410 οχία! ΟΟΓΠαγίτς, {ι χει αὔδα! ἂν τὶς 
δογίριϊς, σι αὐ τἰγαπιχιθ ραγίοηι ρογιοιἰοσαπι 

ορϊπίοποηι ᾿αὐοηῖ. Δι τη δίορθοηθα, ἃ τῶν γρα- 
πτῶν οὐδέν. Βοχα γον, ψηθ πλεῖ ρΓοτ σις αὖ τὶς 
δογίριϊς αϑοιιπί, τι ἐπὶ πραπινῖς ραρίοπι ἀοοῖ- 
ῬΟΓΘ ρμογιοτίοσιιπι δεῖ. ῬναροΖιιῃε 5. ΒΟ ρβογαΐ, 
φῶ πὶἰΐ αὖ ἱπιδο[εὀ θτι5 ἀδπιιτῖ, οἰιην ἀεὶ πἰτατι- 
716 ραγίοπι ρογίοιείιηι οσιονίαπιί. Τ᾿ ρίπος οἱ γρί- 
φος ΡΓΟΡΙΙα γοῖθ ν6] βᾶρθηδπι βοηδΐ, οἱ δ {ιιφ- 

ΒΠΟΠ65. ΘΟΉΥΙγ ΑΓ 65. ΦΘΠ ΚΠ] ἸοᾺ5., ἀἴηιι6. Δ 8105 
ΒΘΓΠΊΟΠΘ6Β ΦΡΠΙ 5 ΠἸΔΤΊ005 ἜΧ᾿ ΘΠ ἰ{ι, ἀἴ ψι16 ἃ60 5Ύ1η- 
Ῥο]ὰ ἰρϑδὰ ΡῬγιδασουῖοα ΑἸ θη θθιι5 στίρ]ιος ἀρρε ]αι. 
ῬΟΙῸχ 11. 6, οἂρ. 19: τῶν μέντοι συμποτικῶν 
αἴνιγμα χαὶ γρίφος" τὸ μὲν παιδιὰν εἶχεν, ὃ δὲ γρί- 

φος χαὶ σπουδὴν, καὶ ὃ μὲν λύσας, γέρας εἶχε χρεῶν 
τινα περιφορὰν, ὃ δὲ ἀδυνατήσας, ἅλμης ποτήριον 
ἐχπιεῖν. (οηιροίαίςοτιιτπ, ἐπιδιι ρον" 65 ὠπίρηϊα εἰ 
δγίρίμις ; οἱ ἐπι χιΐάθηιν Ἰοοιιη., ἰιϊς ὉθγῸ οἰ 
σοἰογίίανι Πανὶ: αἰφιιθ ἵπιπο φιιίάθηι φιιὶ σοἱ- 

ΝΟΤΕ ἘΒΟΝΤΟΝΙῚΒ ὈΌΘΕΙ 

νοϑαῖ, σαγπῖίππι αἰϊχτιοα {ογοιίιπι αοοῖρίεναι, 
ὑπ ρΓιρηυίίοτι : αι Ὅ6ΡῸ τιοτὶ μοίοΓαῖ, 5αἶ5ι οἰτιὶς 

Ροοιειιην οί ϑοναι. ΑΔ τ 5. ΠΟ Π]ᾶδῖοβ. Θσομη ρ τ] 
δαρροά το ϑα!ηβΌ 8. Π ἰδίου αι... 41 π΄ ΠΟΡΓΠ5 
515. ῬΓΟΡΟΒΙΠ {ι ΡΒ] 0 Π6 πὶ 6. ΡΟΠΘΡΆΓΟΠΟ ΔΡ1ΠΠῚ, 
Αἰμοηαιβ 0. 10,0. 457 : τῶν γρίφψων ἣ ζήτησις 
οὖκ ἀλλοτρία φιλοσοφίας ἐστὶ, χαὶ οἵ παλαιοὶ τὴν 
τῆς παιδείας ἀπόδειξιν ἐν τούτοις ἐποιοῦντο. (στὲ- 
Ῥλογίίηι ρογϑογμίαιο αἰΐοπα πιοπ δεῖ α ρμ]είοσο- 
Ρ ΐα, ἐξάψιο ὀγμαἰϊ(ἰοπιὶς ςρθοίηιοπ Ὁθίοτος πὶ [5 
δἰαϊμοτιετι. Ῥτεοίδγιιηϊαν. οχοιηρία ΠΠ]46πὶ οἱ ρ. 
418, εχ νοίδγιιιη (ΟΠ. ]σΟ τὰ ἔναστη Π115. Ράα]οὸ 
ΡΟ πππηπα αν πιι5. {ΠΠπ|, ἐπ ο  δοιἰονῖὶς τιαίτσα 
τοὐϊθιι5 το πῖῖδ οἵτιθ ἐδη ρΟΓΘ σοτγιδίϊ{ΐα. 

Ραρ. 952, ε( δ. Πεοοροπάδαπιις.  ΝΙοη πὶ 
5Π5Γ ΠΠΠ1115. ΘΙ ΠΟ Π5. Βα. ]Π 165. ἴῃ ἦτ ᾿εροβαίαν 
ἀποχλινόμεθα, ἴῃ εποία γοιὸ ἀποχρινόμεθα, γό- 
Ξροπεθηιις : ἰάθιη 51 ορηηαρα,, οἱ Ον παι 5, 564 
Η, Μϑ. αἱ οἀϊάϊηηι5. Τα ροζηητιις. νι οι οχ- 
ΡιΘο5ῖσ5ο. ἀποχοινούμεθα. Ζιοερονονίνιι5. ΟΥρο, 
ἔἑματηο σποτεΐανη, τιοτὶ 65 ἕ 7) ὁταΐῖ, ποι ἱππαϑβοῖϊδῖϊα 
μαβϑης., “πιο θδί : Θη5 ὉΘΙῸ 56ηΙΡ61 δἰ οοθαϊ- 
565. 

ΤΡΙ4οπι 6. 9. Ομοψιίθ ταἰἱοπθηι. Δα ἀΙ Πλι15 
οχ ΝΜ. ἢ. οἱ ἔννοιαν, σι ΤΡ ΘΖι 115 56 π67ι- 
ἰΐαηι νουϊοναῖ, οἱ Οὐγμασίτ5 ποίίοπθηι., {πο Ὑε- 
ΠΟΙΔΠῚ [ΟΥία556. Πδοῖι!5 οϑ5οὶ δ! ΠΟ Ποῖ. Θ΄ δ ῃ6Ρ8 
Ἰΐοπη ἔννοιαν νον ἐορσίίαίτοτιοπι. Ἐὰὴχ δορά επὶ Ν5. 
ΟΡ Ρ5Πηι5 ἐπιζητῶν, ΡιῸ ὑποζητῶν,, εἰ Ἰοσιπὶ Ὁ 
ἰὨτοΡΡΓοῖΘ πα] δἴατι. ΡΥ ΙΕ Πηὰ ἸΠΤΘΟΎΊΤΑΓΙ ΓΘΘΕΠ]1-- 
ΠΉ115 : [Δ ΠΕ ΘΠ ΠῚ 50] ρ5οῦαὶ : ϑϑα οὐ ατη θη -- 
διι5. οοπιίνααϊοοτιίιν 651 υοἱ οἱ αὐὦ αἰϊφιί 
ΘοΥ πὶ σι σιισιῖ. Θ᾽μλ1}15. ἸΟοιι5. ῬΓΔΟΘΒΘΙΓ, 

Ρὰρ. 955. "». 1. {7πχίςιϊ. ἡ Στήλην [,Αιϊη6 ἐχ- 
Ρ οσδογαξ ἱπίογρτοβ ἰαρίάθια., πθὸ ΑΠ1τὸν θεζα,, φαὶ 
γ6] 6Χ δύ πη ϑία 510 ΠΘην. ϑ᾽ΌρΠαπο ἀἸβοθιὸ ρο- 
{1 ΠΟῸ «ποιην 5 Δ ρ᾽46πὶ 6556 στήλην, 564 ἰρὶ- 
ἄδπα 1] το πὶ, γ 6} 5ΙΡῺ] σρατα Θ ΘΟ ΠῚ, γ6] σογίο 
ΘΟ] πη Πάπη, τΠ46 ἀριια ἰδίου οο5 Ἡ ράχλειοι στῆλαι 
511 ΘΟ] τη πὰ; ΠΟΓΟΙ] 15. οἱ στήλην ἀναγράφειν θιι- 
ἄτὸ οδὲ ἴῃ οἷρρο ργοβουῖθογο. Ὑ αιϊοαπα {{{εζιεηι 
γΟΡΕ : ΡΓῸ Οἶρρο ΘηΪπὶ 5. ΠΗ] πΓ, ἴῃ {110 γ6] 5661} - 
ΘΓΌΓ ΠῚ ἰΠ5ΟΓΙριϊοπ65 νοὶ [ρθε δι! πιοηϊὰ οἱ 
ΠΟ ΠππΘηΓα ΡΘΥ ΒΟ ΠΟ θη αΓ. ΟΟΓΠΑΓΙΠ5 τοί, οἱ 
1ἴὰ τ βου θη απ μου ἰοοο, φμὶ ἀρραττεὶ ἐμ ὶ τὲ 
ἴοοος πὶ τινα ῖοὶ παϊ]ιὶ σοι πιπαπι. Νοο ἴϊὰ πια! το 
Ροϑὶ τοῖς οὖσι χαὶ πιστοῖς. Αἀπηοποηά 5 οϑὶ Ἰθοῖου 
πη Ερ ιοδίου, 1, 1, ἀριιὰ Ἀροβίοϊιπι ἰορὶ τοῖς 
ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ, καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ. 
ϑαποιὶς φιιὶ οσιπι ΤΕρ]ιοοὶ, οἱ ποθι ἐπι ΟΠιγιςίο. 
ΑἸΤαπε [Ογίασϑο πδοίι5. οδὶ (σά !οοπὶ Β451}Π|5., ἃ 410 
Δρογαηὶ 1Π|ὰ ἐν ᾿Εφέσῳ, φιιοπιμάἀπηοάμπ οἱ διιοῖου 
Ὑυϊραῖα νοεῖ ᾿θ᾽46πὶ οπεγῖδιις σαποιὶς., φασά ἴῃ 
ατῶοο [ογίς Ἰορίσβοὶ πᾶσι τοῖς ἁγίοις : 4ιΔΠΙΟ ΘΠ 

ταὶ ΓΟν Θ]η  οτο ἀὐἀἀοῖᾶπι, γ6] ροι 5. παρ ἀοη ᾶτα 
Βοζώ, φιὶ τπθυάμι δ᾽ ᾿ΠΔΠΘΠῚ ΓΘ α ΙΔ πὶ 6556 4ἸοΙ᾿, 
4ιω ἃ 58 ποι βϑίπηο Ῥαῖγο Ποο Ιο00 Ργο ουιηταν. 50 
Πἰ Πα Γαι [ἴα ΠΙΔ]ΟΓΟ5 51105 ἐγ  ἀ  41556 Δα 14 1: Πτοο]ο- 
5 ἀοοίοι: ΒΆ511{π|5, δ ᾿ἴὰ 56. 1 ψοίμβιῖβ ΘΧορ]ὰ- 
ΤΙθτι5 ΘΟΙῚ ΡΟ Ϊ556 : {πο0 "0 τη] ΡΥ] ἀθϑῖπο ἰδίο5 τῶν 



ΙΝ ΠΟΘ ΟΟΝΤΠᾺ ΕὔΝΌΜΙΟΜ, 

παραδόσεων , ἰγΔ ΠἸοΠτιηῖ ἰιοσίοβ., δὲ ΠΟΥ Αγ το - 
δίοηιιπι ἀΡο  θοῖο5. ἰΠᾶΠῸ5 Δι 145 ἀοσορία ἃ Ρὰ- 
γι θιι5 ἀορηηλία Πιιποι ρα}. 

Ρας. 9506. 4. 3. μὲ οοπιπιοαίίιι5. Ἴ [τὰ πηά}1-- 
ΤῊ 115. ΟἸἸΠΠ ΟΟΡΠΑΡΙΟ γΘΡΓΟ Ὁ, 4πιᾶπὶ οαπι Λα ροζιη- 
το, ψιιὶ ηιοῖζιι5 Πενταΐσαμι ἐἰπισιίαπι ἐπ πθ γι, 
δι οπὶ εχ, Πουγαϊοανμπι αοοίιπι εἰσηίοα- 
ἐἱουίθηι αάθρίο5. Ἰ)οπϊσηαϊ δηΐπη. ΑΙ] απὶ ΡΟΠΙ]-- 
ΟαΠῚ.,. οαϊ {γι ] αἱ πᾶπο ἰαπιάσμι 85. Π ΘΓΟΠΥΠΙΙ5., 
404 γουθόογιμ ρΓΟΡ ΓΙ οἴδ 6 ΠΑ ΧῚΠῚ6 ΘΧΡΓΟΒΒΟΡΙ 
αἰ Ερῖδι. 101 δὰ ΝΙαγοο!]απι, “74εἰ ἀπείθιπ ῥτῸ - 
δοἸγίι5 οἱ σοποπεϊοϑι5 ἀπ ἔοΓρΓ 5, σι ποπὶ 50- 
ἤμην Ὁογῦ α, 5οεἶ οἰ γηιϊοϊοσίας μοι ϑ ΘΓ ϑοτιτι 
ἐγπ  ΓΟΓΓΘ οοπαίιι5 6οΐ. [δἰ ορῖδι. 459: “24ιῖϊα 
φιὶ ὐϑγϑόγίηιν 7] οὀτγιθογιιτι εἰ σεπϊςοίμιτι5 6α- 
Ρίἰϊοαίον" 651. Ἐτὶμ 49 ὕβαϊα: νοῖβ. Ο: 226 “[φιιία 
γιοπ ἸῖΓΟΙ, ἡ μος ἤοηιο ΘΓιιεἰ 5 δίηειι5. {ἰγι τι ὃ 
ον εἰ νόγϑιπι εἶδ ὑθρῦο δαρτγίπιοτις. Ἰλης 
δυΐθιι ἰοσιπι Ῥγονουθίογιι 8, 29, 14 γϑυ ϊ556 
ΑΔΕ απι, οἱ ΒΟΡΊ ΒΟ. ἐχτήσατο, ροσδθαϊε, αὶ 
ΤᾺΝ ἀϊχονιηΐ ἔχτισε, ἀοοοὶ ΕΡΙρ άπ 5. ΠΡ δὶ 
69, Ρ. 530: τὸ δὲ “ΞΟραϊκὸν οὖχ οὕτως ἔχει, ὅθεν 
᾿Αχύλας λέγει" Κύριος ἐκτήσατό με. ᾿Αεὶ δὲ οἱ γεννῶν- 
τες παῖδας λέγουσιν, ἐκτησάμην υἱόν. Πεῤτιτιπι 
αἰιΐθην τιον 5ίο ἰμανοί, τιγιῖθ {φεῖία αϊοῖ!, 7)0- 
πιΐγειι5 ροϑδθεξ πιὸ: 56 ΠῚ 6 ἀπείη ει, χε Μ {105 
ϑΘοποΡαπῖ, αἰσιπι, Ῥοσοοαϊ υδἱ αἀορίις. σιίηι {- 
ἔζεηι. Τπι6 1} }ρ 1: Τὰν πη ΡΟ ΙΒ5 1 ΠΠ11Π}.. Οἱ} 115. Προ 5! ηΐ, 
γερὰ οπο5. 4, 1, βοκςεάἑ ποηιίτιοπι ρῈῚ 1] θιπι, 
Ῥοϑὲ παι γι αΐθπη (ὐαϊῃ ργοϊαία., αι θά 5111π|5 
1056 ἴῃ ἤπε ραρίπω Πι} 15. αἰογι, ΟΡ] δδὶ νου θη 
2} ιιοά ἴῃ δοάοπι ρον ον) Ἰου τιμαὶ Ἰσ0Ὸ τι5ιι1}α-- 
ταν, οἱ φιοά, αἰ ποίαϊ ΠΙΘΡΟΠΥ πλι15 ἴῃ οὐρ. 4 ΝΙ- 
οἰῶ, 5ισηϊῇοαϊ, οςοοαϊί, νοὶ μανιῖ!. Ὑνδοίαι 
᾿ππὸ οιιπιάθπιν ἰοοιπὶ (ἀτορου5. ΝΎδβθητια {1}. 1 
δἄνουϑιιβ Ἐπποπηλιπη μᾶς. ὅ4 ἄτι, ΝΌΣΟΙ], ἀριν] 
«τ 6 πη [Ὀν 5515 Θπμπ ἀπά ιπ ἐχτήσατο, ΡγῸ ἐχτί- 
σατο, ἰἰσοῖ ἴῃ Πορίο υοαιις Π,. [τὰ 5οΡρία πὶ 51} 
ἀρυά Βαβι! ηι. 

Ῥαρ. 357, ἃ. 10. Ομαπινὶς πὸ αὖν ἱροὶς.} Νῖ 5. 
Η. γουθιπι γθροίο!ναι, αιιοά Ἀἀ]Θοίπηι5, οὐδὲ τοῦτο 
τὸ συνεφάψασθαι, γιιαηινὶς τι8 ἰοὺ φμίάοπι, αἰῖ- 
φιϊαί οοτἰ 556, ν6] ὡροόγώπι σιίαηι ἀκ ]ιὶ διεῖ556 
Εἰϊίμην αὖ ἱροῖς οοποοάαίιν. Τίοπι 114 φυοι 
56 {11 510 οἰ ον [ᾳοπη Ν 5. οὐάοχ : ὑπουργὸν γὰρ 
αὐτὸν τέλειον ὀνομάζουσι, οἰ φιεϊοιι ρεΓ[Ξοίτιπὶ διιπι 
πυϊπϊσέγιπι υοοαπί. Ῥάυ]ο ροδὲ ἱπιπΠ)Π} 1 [1115 
Πα Ἰπιθρρυ 15, [956 ἀϊαίξ, εἰ παία σιπΐ, φαοά 
εἰ Ἀορίυ5 Νῖ5. εἴ Βαβ.Π 16 515 ργὰ 56 [ουγθηὶ ἐγεννή- 
θησαν : αἱ διίοριναπὶ ΘΠ 0 σοην θη οὐ Ῥϑαϊτηο-- 
Ταπὶ ἰοχτι, καὶ ἐγενήθησαν, [ἰἅ 4116 50ΥἸ ΡΟ Πά πη, τοὶ 
δὲ Ῥϑαΐπιο 32, 9. 7056 εἰἰχῖϊ, εἰ γαοιὰ σιτιῖ. Ρο- 
ΒΙΓΟΠΙΟ ΘΟΙΡΟΧΙΠΊι5 θελήματι μόνῳ, 5οἷα στνηοΐιι-- 
(αἴο ογϑαί, ρτὸ θελήματι μόνον, ὁχ οὐάειη Ν5. Η. 

Ῥαρ. 255. 6. ἀ. Δοπ δπῖπι . οοπνοηπίοναι. 
Ἡσο αὐ αἰ ποι ἀϊονα οϑϑοηΐ, ἃ ΠΟΡῚ5. ἴα τηπἰᾶἰὰ 
511.) ΘΧΡΙΠΟΙ5. 1115, Οἐεν ποτὶ ορογίθαί πεΐτιι5 
ἐπιραϑει εἰ αίοην 12εἰ οὐοάογο. 564 οἱ Ἰηϑροοῖο 
ΨαιΓϑ115 Ἀορῖο (σά ἴος ΘΟηοἰΠΠῖι5 Ιορὶ οοπηρογὶ ἄναλ- 
λοίωτον οὐσίαν παρατιθέναι, ποηι οΥ̓θοΓ6, ποιὸ 
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ἐμὰ ἤπαα παίιγα, δἰ ἱγιτιτι ποτ 5 οὕ ποαῖα γπιι-- 
ἑαιτοπῖϑιις ἱπππυιταϑτζοηι οἱ ἱτυυανιανίΐοπι οοηι- 
Ράγαγο. 

Ῥαρ. 959.}». ῶ. Βώλους δρόσου, οἷον α5 τονὶς ἢ 
ἸορΊπηι5 ᾿π΄ οἀἰτίοπο ϑιθρ] πὶ, πο ΑΠΠ16 ἴῃ Νῖσ5. 
510 ΤΙ ΑρΟΖΙΙΠΕΠ115.,. Θά π6 ἰΘοΓ 10. ΘΟΠΙυππαίιν δα -- 
τἰοηἰς Ἀοιπάπε ἁποίοναϊο ἀρὰ ΤΙ ΧΧ,, οἱ ΟἸψιη- 
Ῥίοάουι ἴῃ αιοπα Νίοοία, τὶ βώλους δρόσου οχ- 
ΡΌΗΙ τουτέστι, τὰς συστάσεις, ἢοο 65ί, σοπογοίϊο- 
γιθ 5: αἱ Βα 51} 16 Π515 δ το 451} βόλους δρόσου ]ιᾶ-- 
θυ1ι, φαρηπαπιηοά τη οἱ Πορῖι5. Η.., απ Οογπὰ- 
ΤἸῸ5 νΟΡΕΠ, σμα5 ΓΤΟΤῚ5, αἴχιιο μι ἸδοιΊοηὶ 5ι- 
Τνασαπιι Θ1}1ὰ Ρ] ΠΕ πἰᾶπὰ ὁχ (ΟΠ ρ] αἰ ΘΏ51}0115 
ΟΧΡριο55ὰ οἱ [45:16 ῃ5᾽α, ΠἸσοὶ ἴῃ ἢ]5. βΟΙ ΘΓ ΠῚ ψοι"- 
511 511, ἡαοίτι5 τοΡῖ 5. Ν αἰραῖα Τιοχίοα βόλους δρό- 
σου ΘΧροπιηΐ ἀρι4 Ναί δηοηττη σἐἑϊας τογῖσ, αἱ 
ΔαΔπηοηοὲ ἁπιοίον τοὶ Τ Ποδαιγῖ, 4} Ἰοοι5 οδὲ ογὰ- 
τίθης ὅ4,, αι ὁ5᾽ δοσιιηάα (6 ΤἩΠροϊοσία. υ.. 507, 
αι μῖο ᾿ρ56 ΨΌ0Ὶ1 νϑυϑας 1 πποά πιπ ἀἰ ον ιν, ΠοοΣ 
ἀοου 55 πλ15. ἱΠοΡρτο5 βώλους [651556 ν᾽ ἀδαῖα, οἴΠὰ 
εἰονας τογὶς γοῦιϊῖ, ἀοπίαιιο  α]ραῖα ΤΠ ατηὰ [- 
νοὶ, τοὶ πεῖς ρθη! οἰἰ ας τοτὶς ἢ Οἰίουιπι ἢ15 
γον 15. ἀριισὺ5. [αἶ556. Φιοη πη ΑΥδηο5. Δάγοϑι15 
Οὐ ο] οο5. (οπϑι 51 Π114}15 ἀρ ὈΠΒΟΓος. οοηϑίαϊ 6 Χ 
Αὐπππποπίανιο Οὐ ροῦὶ {τ ατο 1η {0}, α}] πῶς τὸ- 
ΟἾΔΑ 7006. ἀριι Ηοιμηοιδιαδίασ., 56 Προ [Δ ΠΊΘἢ 
νΟΘΆ θὰ τεΐογὶ οἱ ραγίι5 τθοῖθ δάιπομοὶ ἴῃ ΕἾΠΟ 
ΠΟῸΠ ΘΟΠΊΜΝ ΘΔ ΓΙ ΟΠΘ ΠῚ Οἱ ΙὨΓΘΡ τι, 8564. ροίοϑία- 
ἰδιη 5 ἢ Ποαγ 6 ΘΌΠΟΡΑΓΟΠΘΠΊΖΙΙ Ρυ αν οἵ πππιη-- 
ἄδιη ; οἵ οχ ϑθυθιῸ ἴῃ οαθη (ὐαίοπα : ἑτέρως γάρ 
τις ὑετοῦ πατέρα Θεὸν ἀχούει, χαὶ ἑτέρως Υἱοῦ, καὶ 
τούτου Μονογενοῦς, ὅπερ διορίζει τὸν μονοτρόπως 

γεννηθέντα ἐκ Πατρὸς, χαὶ οὐχ αἵ δμιωνυμίαι πάντως 
τὴν φύσιν τῶν πραγμάτων συνάπτουσι, καθὼς ὀνο- 
μάζονται. «Τ{{εν δπΐηι 1} θῖν μὲν ραίγοπι 
6556 αμεϊπιι5., αἰϊίον δι, εξ ἐμ ιι5. φιίάθηι 
ἔηϊροπιι, 4 φαοά Εἰϊηι ὦ Ῥαΐγο σἰπισιϊανὶ 
γιοάαπι πνοίο οοπόγαίτπι 6556 εἰθοίαγαί, πόθι 
ΤΡ τσ. ΟΠ πὶ, {τι ποπιϊτῖδιις. σοριαπίατ, 
θαάοθηι βοἰθί 6556 τυιαίγα. 

Ρὰρ, 201. 4. 4. Ομ γαἰἱοπί.] Τη!ουρτο5 Θά 4 6- 
γὰϊ, τ οοσίίαπαάο υογὶ οι μμίαπέ, ργιϑαϊ- 
δαϊίοποηι ϑρίγί(ις5 ἱπιον οἰ ὑ ἐἰθην αἰϊοτίσει : ἴῃ 4αο- 
ΤᾺ8. ἸΟΟΙ ΠῚ 5105 {Ππ|{ὰ οἵ ἸΠΙΟΡΡΓοίαΓ[0. (ΟΡ ΠΔΥΙ, 
{π| ἀπειθοῦσι γονὶ Μαίοπι τιοτν ἀεὶ η : πᾶτη οἱ 
Βιμίαιι Ἰῦρμιοβ. δ, 0, υἱοὺς τῆς ἀπειθείας ἱπίογρΙο- 
ἰαίιν 1ο5 εἰ {Πἀοτιιῖα», νοὶ ἱπιογ δε ταις, ργουΐ 
Βάθοὲ Ν αἰραῖα [ατ1πᾶ., ᾿Ἰοοὲ θοΖὰ τηὰ}1 ἀοηιίσιθς 
ὁονἐμηιοθ5., οἱ ἰαιηθη ἀπειθεῖν ργὸ αἰ ηάοτο εἰ 
Πἰάθην ποῖ ᾿μαθθγθ ῬΡΏ ΒΟΥ ΠΏ ἰπ ΘΟΟἰ Θβἰ 510 15 
5ΟΡΙΡ 15 διτὴὶ Η. ΘιΘρ μά Πιι5 ἀσποβοῖξ. Ροΐοϑὲ ἃυ θη 
Ἰιος ἰΙσοο ἂριιά ΒΑ51)} 1 σου Ϊ οαπὶ οοάδπ) Βοζα, 
ψιιοίί τἰς ψιί ταϊϊοτθ ἰϊχιιοπΐ,, οὐσοημμεὶ ρνω-- 
Θοπῖο δρίτιιι5. βαποίζ ἐπι π} ΟΥΘΘΓῸ5 56 ρηθϑοηΐ. 
Ναιῃ οἱ αἱΐ ιροϑβίο] τις 6 φιϊιδάαιη., Βοιηδη. Ὡ, 
ὅ, χαὶ ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθεία, υ0ὶ Υ α]σαῖα, φιεῖ τοτὲ 
αοηιιϊοδοιηιξ υϑγιίαι; εἰ δὦ (αἰαίας ὅ, 1. τίς 
ὑμᾶς ἐδάσκηνε ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; εις νος 
,“Παξοϊπανῖι υενίίαιὶ ποσὶ οὐθάϊγοῦ Τίοοιις Ἐἰϑαϊα 
δὲ ἂρ. 5, 2] : οὐχὶ οἱ συνετοὶ ἐν ἔχυτοῖς, χαὶ 
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ἐνώπιον αὐτῶν ἐπιστήμονες. ΖΚ σιιὶ φιιτιῖ ἀγσιὶ 
ἐπι βοηιθιϊρεὶδ., δἰ ΘΟΓΩΠῚ 5θπιθίϊροὶδ δοϊθχιῖος. 
Ῥοζὰ ρογῦρογαπὶ τὸς ἀριᾷ Βαβι]. ἴῃς βθοιηἊὰ 
Ῥουβοῃα οἴϊοι: ι, 7 υοϑὶς, 4ιὶ αριι νος Ξαρϊεὶς. 

Ῥιοοηάτπν δΏ τ [{|5561 ἐνώπιον δῶν, ποη ἐνώ- 
πῖον αὐτῶν. Ραι}0Ὸ Ῥοβδι Βερίὰ5 Οὐδοχ ἰπδογοραῖ ἐν 
τῇ ἀρχῇ τοῦ παρόντος λόγου, ἐπ Ργϊποιρῖο ἐϊὑτὶ 
ΠΣ » 564 Πῶς οἴοῃὶ β] οββθπιὰ,, φιοα Τογίαϑσὶβ ἐχ 
ΠΡΟ Ί 6 ἴῃ ἰθχέμπιη ᾿ΡΓορϑιῖ. 

Ρῶρ. 305. ἃ. ὅ. μαγο. σἰομί.} Τὴ 15, Η. βογὶ- 
Ρίμπι ἴω: τοῦ φωτὸς μεταδι σεις, 410 ρδοίο Ἰερῖσϑο 

σ] οίαν οἱ Ῥταροχιηῖίι5 . ΕΥΠῚ 516 Ἰριετρ οιάγοῖιις Ὁ 5 

Θμαγὸ δἱοιιΐ παι πιη πηι ψιῖ παΐιις ὁ5ῖ, ἱππαξοῖ- 

ὑυτἰϊιαἰὶς ογὶἐ ρανέϊοορ5, 5ῖο παι φιίάπε ἱρδὶ εἰ ἰμιδ 8 
ἀγακος : οἱ ἴα σϑοιπάμηι [6 ἔἰαὶ σοπειὶ σαῤςίαι- 
ἐἰα «ὃητιαϊτει" αὖ ἱπισοπίϊο εἰ ἃ ἐμ αἰδίανιι. Αἱ 
Ζοδληπο5 οἰμίβογαι {Ππ|4 νοεῖσθαι χαὶ ὀνομάζεσθαι: 
ἈΠ Ζιι Γογτὶ ῬΡόϑϑοῖ οἰϊαπη ᾿ο Ἰοοιῖο, μεταδώσεις:; 
ΤἸαίζια οἱοιεὶ παιιπιη τέατη, 5 ἡ ει αθτιΐέιις 65, ἐπ- 
πιασοϊ δ Πιαιῖς Ραγιΐσορς ἐγίξ, σἷς πιτπιίαπι εἰ ἐὶ 
ἐμοθιι ἱπρογίϊος ὃ Ηοο οϑὶ : πιιπιηιίατα διιπὶ ρΓιΟ- 
αἰἰζιαηι 6556 ἰμοο σοτιοοιίες 

Ρὰς. 264. ἃ. 9. Οἰεδιις ἰρ56.} ἤαο δβὶ Ἰθοῖῖο 
ἘΠ Οτες ΘΠ ΠΟ πἰ5 : ἂὲ πίθου ρτοβ ἴῃ ἀρ ΟΘ ΓΑ Ρ πῃ 
᾿ποι {ἴ556 νἹ εἴτ, θα σππὶ Οὐάϊοο Ἀορῖο οΟΠΘρὶ - 
τὰ δθαῖ : οὗτος ἐν πανουργίᾳ ὃ δολῶν τὸν λόγον περιχε- 
χαλυμμένος τό. Ομέδις ἴρδθ Ρὲγ «οΐοςαπι ΨΦΓςιι-- 

ἐἰαπι πιαϊϊϊοςθ σμὸ νοϊαπιῖπο οταϊίοπθηι οοοτιύ- 
ἴατι5, Δολοῦν λόγον ἀϊχὶϊ, οἱ Τιιοϊα πὰ. δολοῦν τὸν 
οἶνον, νἱπιίηι αὐμϊζεξατε: Ὀ ὍΔ Ροῖϊιι5 Οχ ἴρ50 Δρο- 
βἴοϊο, ἀιάϊαιι, 3 (νην. Ὁ. : μὴ περιπατοῦντες 
ἐν πανουργία ᾿ υμηδὲ δέλτον ἜΣ τὸν Χύν τοῦ Θεοῦ. 

οπ φπιρεζαπίος ἐπὶ δία, ποίει «αι οτασῖος 
νογϑιπι [)εὶ. Οβεγβοβίουηιις ΘΧροπῖξ, τοιοῦτοι ὃν - 
τες, οἷοι φαινόμε"α, καὶ οὐδὲν ἔχοντες συνεσχιασιέ-- 
νον, καὶ οὐχ ἐν τῷ βίῳ μόνον τούτω, ἀλλὰ χαὶ ἐν αὖ- 
τῷ τῷ χηρύγματι. Ομἱὶ (αἴας δέ, φιιαῖες νἱάο- 
πλμτν 60 ιιίοψτεα ποπ πιοεῖο ἔπ νἰΐα ποσίγα ας 

πιογιίθιι5, 564 πδὸ ἐπ ἰρδα νογνὶ ἀἰνὶπὲ ργιαϊεοα-- 
ἐϊοπ ἐδοίιηι αἰψιι ααιππδταίιπ μανεπίος. Ῥο- 
βίγοιηο ποία πὴ ἴῃ οὐ ΠΟ π6 διορ να] τα! ἔα τη 
6858 ̓νᾶῃο 56 Ὠ ΘὨ ΙΔ ΠῚ ; ἰΔ Πέιι ΘΠ Ϊπὶ οδὲ, ἐν πανουρ- 
γία τῶν λόγων ἀποχρ ἩΡΩΕΣΤΩ: 

Ῥας. 965. ἃ. 6. 5οὦ ενίἀοπίϊα. 7 Ουαπι Δα 4ο- 
ταμίας, 1ῃ ΤΠ ΓΘ ῚΠΟ ΟἸΘΠΔΑΓΠΌΠΘΠῚ, ἴῃ ἰοχίι πὶ ΠῚ 
ἀαιηϊοῖς ἐγ ρορναρίνι: δῖο δ} ῖπῃ ὁδὶ ἴῃ Π]. τῇ ἐνεργεία 
δὲ τῶν γνωρισμάτων, ὀνίἀοπϊα ἑπιδιοίογιιπε. ἰποὶ 
ΘΗ ΪΠῚ) δᾶ ΡΓΟΡΥΙα ἘΠΕ ̓ π4ἸοἸσγιαμα, αὐ τηδη σία δἰηΐ 
εἱ οἰανδ. Υ δὐῖον ἰΐαψιιο ᾿νὰς ἰξοιιουι {πᾶπὶ 1Π|14 Βαβὶ- 
Ποη5 15. οἱ ϑιοριαπαδο εαϊι. Ρ. ὅ4, ἐχ 4ιὰ Βοζὰ, 
τιιδηίδιις ποσί τὶς πιο το γμιιτη οὔβοκοϊιαίο ἐϊαια. 
ϑ66 οἱ νἱάριιιν ἐνεργείαι, ρου ἸορἾδδ 1 ΜαΠιιδονὶ - 
Ρίο ἹΓαροζαηιῖις, 41} δουίρξοναῖ.,, εδοίαγαϊίοτιο 
αἰῖδηιν τιοἰϊοτιῖει. 

ΤΡ014. 6. 11. φιι υοοῖνιι5.} ΗἸς τηα] αἴπιιβ Οογ- 
ΠΑΓῚΣ γο }}15 τὶ, ιιαπὶ 1}}15 Τ να ροζινηιι, σἰσηίβοα- 
ἰόντες ἤιατιιηι νοὸς αἰἰξίεγγθ. διμαη]ῖς ἀριὰ Νγ5- 
50 Π1ΠΠῚ Ἰοφυμεῖο, 11}. δ οοηίγα Επυποιη πηι Ρ- 121: 
οὐδὲν διὰ “ἧς συναφείας τῶν ὀνομάτων εἷς τὴν τῶν 

σημαινομένων σύγχυσιν ὑπανόμεθα : ῬΕΙ͂ σοπιρα- 

ΝΟΤΙΣ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΟΣΙ 

86ηι ποηιΐπαιηι α( σἰαπὶ οαίοτγιοη σοη [ιδίοτιεπι 
ποπὶ ἐπε μοἴππιιτ. Οὐοα δυΐοια ἄδην Οὐγθατιι5. οδὐ- 
ἄτι ἴῃ ππαυσῖπθ, Φοὺ 58, 5υβρίςσαξι5. ν τάσιν Ἐ}|-- 
ἄοτο Βαβι πη ἀα 4 {00 58, 19. 1 φιία νία 
μα πμανϊιοῖ, οἱ ἑδπεῦτατγιιηι {εὶς ἴοσιι5 δέ; 410- 
ται ἰοσο ἀρυὰ ΠᾺΧΝ βογίρίντ οὶ, ποία δὲ γῇ αὐλί- 
ζεται τόφῶς, Ομαϊὶ ἀτιίεπι ἐπε ἰογτα αϊνεγςαϊισίμι; 

οὐ 60 δρεοίατε ΡΟ 5 Διοῖοῦ. . 1 ΤΊ πιο. 60, 10, 
ὃ αόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰχῶν ἀπρόσιτον, θμε 

βοἷις ἰαῦεὶ ἐπππιογιαἰϊίαΐδιι, δἱ ἰπεσθηι ἱπιϊιαδίαὲ 
ἐπασοοσϑι ίζεια ; οἵ Ῥβαϊῃηο 108, 9; ἀναῤξαλλόμε- 
νος φῶς ὡς ἱμάτιον, ἀπμρείτις ΣΣΣ ΟΠ νεξῖ- 

ππθπῖο. ΟὐδιμοΡγοιὴ 5815 ΠΗΪΓΑΓῚ ΠῸΠ ῬΟβ5111 ἰΏ5οῖ- 
τα πῃ γ6] οογίο οϑοιαπίϊατη 6, 48] ἔὰπῃ ᾿π5Ο ἢ Θπἴοῦ 
δαοίογοιῃ Υ αἰ σαῖϊα ΤΠ τα ᾿πιροῦ! ἀροιικαξ, οἴ ῃϊο 
ἀὐαξαλχεαθαιι φῶς γε ῖ, εἰ ἐπόθησα δπιϊίονδ., οὐ 
βαψαδξαν, Ἀ81 περὶ ἀγεννησίας γογθὰ ἤΠιπῖ, οὐδὲ ἔξω- 
θεν ἕαυ τῷ περιχειλένην ἔχειν: δαινιπιδθοις οἰποιεπι- 

νοἐμίαπι, 404 τοβροπάοὶ εἱ, 4ιιοά ἀς ᾿ιχοο ἀἸοίμμη 
ε5', δα ἴλειεπι αππϊείτπι ἌΤΕΝ ΠῚ ἐίαπι επιϊίογο. 

Ῥας. 2606. 6. 5. ργίογοπι γϑρθὶ]ο.} ΕἸηοπάδη- 
ἄστη ΠΘΠ560 Ἰοουτη ἐν Πάς (οαϊοῖς Η. τὴν πρὸς ἕτε- 
ρον σύγκρισιν, φσοπιραταίϊοῆθπι οἰίην αἴζετο : νἱάδ- 

πη" ΘΏΙΠῚ ΟΟΠΙραΓΔΓΙΟΠΟΠῚ ΠΟ ΟἸΠῚ ΕἸΠῸ οί απι, 5εά 
Οἴἴπ ΤΌΟΥ 5 αἰίθγο ἸτΕ ΘΕΟΣ ἀπάς Ρϑρῖμα Βοαιοπῖὶ 
Βαβι Πα. αἰχῖε : οὐχ ἑκούσιον ἔχουσα ἀσύγχριτον, 
ποτὶ ἰἰδογιιπι μαθότε, μὲ πιιζὶ ροςςὶξ φοπιραγατὶ, 
οἱ Ράϊΐο Ῥοδὶ ἰρ56 Ἐλιποιπῖα Πιουπη : οὔτε τὴν πρὸς 

ἐρον σύγχρισιν ἐπιδέχεται : πεὸ ᾿δοπιραγαϊϊοπόπι 
ομηι αἰμετο αἰἰπείει. Ἰάοιῃ ογτον ἴῃ οἀϊεομο ϑίορ. 
σοΥεσοπάτ5 Ρ. 340. 

Ραρ. 96Υ. ο. ά. σ7πισεπίϊο. Τὸ γεννητὸν ἀἰχὶξ, 
ΠΟῚ τὸν γεννητὸν, τι ροΓρογᾶπι νοιϊαὶ Βοζὰ, δὲ θείης 
4ιιοπι σοπιῖΐ, αὶ 5ιεὶ σοπιπειτοαιίονθ ἱπιθοηδεῖτο 
γερεῖἰαΐ, εἰ ΑἸ τογο Ἰαρϑβῖι Οπϊσὶς γοσοιη τοῦ Λίονογε- 
νοῦς. δοὰ Ἱναρεζαθεῖι5 4ποάυς. οπηοπάδηδιι5 Βὶς 
ἕαϊε; ΞογΙρβογαὶ Θμῖπὶ : Πρϑὲ φιεοψιι6 ἔπιβοπῖὶο ἀρ- 
Ῥτγορίπητιαγο τιοτὶ ΡοΞεῖξ. 41ς ἱποοπδοπίίης ἡ ἰδῆς 
ἐπὶ ἰἰ5 φα αὖ ἴρ5ο αἰϊοιεταίιας, ἐαπίπιηι ε5:. Ἄπροσ- 
πέλαστος ε5ὶ, εἰ ἀπρόσιτος, ἰ5 δα ιιοπη ἀοοράθγα 
ΠΟΙΠΟ ρΡοἰοβὲ., ΠΟῚ ἰ5., 411 δ] 1105 ποῦ ροίεσὶ δο- 
οδάεγο. 

Ρας, 368. ε. 9. Θμαγθ ἰὶς ψιιὶ.Ἴ Τιοσιι5 δϑ ἴῃ 
δτάοῦ τα 11}π|5, πο δα ουτῃ δαπαπάττα 5815 86]- 
γαϊ Ἀεβ ας Ν5. ἰὴ 400 ἰορο., ὥς γε τούτοις ἀντιλέ- 
γειν οὐχ ἔχουσιν, ἜΑ λΤΩΝ ἂν τιμιησαίμην. Ῥταρε- 
φαηεῖτϑ δα Δ ογαῖ, 5Ι ΠΏ] !6 πὰ ἕουταβϑο παοῖτις ᾿Θο ΘΠ ΘΠ, 
Θιμαγα μὶς ἘΣ τες ΤΑΣ ΕΕΣΈ τιοτὰ ροϑϑδιετξ, ηιατανὶς 

ἡττεϊεὶ βασόγεμι. δ Πθηδὶς ΘΠ 0 οἱ δίοριαη. ἀα- 
ἄπηι παρέλκον ἂν εἴη, 564 Ισοο 510 πιόνεης ΠΠ|υὰ 
οὐδὲν ἔχουσιν. Βοχα γογε : Ζέαψιιθ ἐσεῖς ηιεῖ τεϊ 
μανεπὲ, ψιιδ τεεροπάεαηϊ, ξιρεγυαοάπειεπι {π6- 
τὶϊ ὁοπίγαίροτο. Τὰ Ἰοροπάμμ αταρς ᾿ς οϑϑοῖ., 
ὥστε τού τοις ἀποκρίνασθαι οὐκ ἔχουσιν παρέλχον ἂν 

ν ἃ 

ξιὴ ἀντιλέγειν. " 

Ρᾳς. 70. 4. ἴ. Ποπείπιιπι ρτϊογεηι.} Προέλαδε 
ΡΓΩ 56 ἔδγθθαηὶ ΘΠ ΠΟ Π 65 ἄτι: 451} 16 Π515 δὲ ΘΙθρῃ. 
δ ατιὰς Ἰπ ον ργοίϑειο δοοοπηποάαῖΐα οβί, Τὰ ΟοΥπα- 
γὴι5, οτα δπεῖτπ. ργο θοῖο χιῖα ])οηεΐταιπε λαὸ 
δἱακρίιθηια ρειδοσοιρανῖξ. Αι ΝΜ απιιβουῖρῖιβ, {τιθ. 

ἕ ισιν ἐπιὸ 



ΙΝ ΤΙΒΚῸΒ5 

Τα ροΖιιη{π15. οδὲ Π5115, Οἰμ ἈΟΡΊΟ ΘΟΠΒΘΠΙΕ : προσ- 
ἔλαδε τῇ βλασφημία. ])οπείσμ Φιοςιι6 «α ἰάπο 
δ] απρ]οπιίαηι οο πεπα τι. Υ ΘΡ απηξαιη 6 ἢ ΟΥ̓ ΘΑ ΠΡ ΠῚ 
Τομη πὴ ποῖ αἾ ΧΙ ρΙΠητι5. ΤΠ ἸΠΟΙΗΪι5., 56 Δηι6 
Ἰρδίπη Αὐίτι5 » Θρ γΙ τι πὶ δα ποίη ΠῚ ΟΥ̓ Θά  ΠΓΆΠῚ ῬΓΙΠΠῚ5 
Τιυε  δλεο ἀϊχῖι, ΐ ῬΑ51115 πο σοη!ο Πα 1, Πο΄ το 
1η [15 ΣΊΡΕ ΗΝΕΣ Πρεῖ5 πὼς {ποναΐ ̓ πγοπία Β]85- 
Ρβοπιία. ΔΜ α]ς φυΐρρο νθυΐοναι ρϑ0}}0 ρο5Ε ΤΡΆροζαῃι, 
ἢ ἐν τοῖς χαταληφθεῖ ἴσιν, πιϊδὶ ψιιοά ἔτι δι ρδ δ {{-- 

ὑτι5 ἰσίοτιτη Ξεγηιοιείδιις μάπὸ ἀρροἰἰαιοτιοηι 
ἐυυθηῖπιμ5. Τὴς ΒΡ] Ιθμλα. ἢπὶ ΘρΙἊΙτπὶ ς ΠΟΙ απ 
ΠΟ τρεμανμῷ νάς Μία}. 13, 53. 

ΤΡΙά. ὁ. ἔϊπῖτις ΜΠ πἰπηϊ: 1 Ἱγαροζυηιῖα5 
εὐϊάοτγαι : εὐβοῦμο δοῖπις ἰαπίμην ἐπι ϑρινι ζει) 
ἐπδαπῖνιξ,, εἰ τιοπιϊπιῤιις νἱξρότγανῖε πιιπειϊἰἰδιι5, 
αο παΐπγαηι ἔρδίτι5 ἰαπίμαπ, ἐατοπιανῖί, πὶ εἰἰο6- 
τοί ἐπιβαπιῖαμι ἀξ εττο Γαοίονϊ. Βοτὰ δἰϊᾶτη ΡΕ] 115 
Ποο αἰ εἴπηθτη ψογεῖ : Ζ 6 δΐαηι ἐπ [απιΐαηι Καοίονὶ 
510 εἰϊοαίειτ αἰ γϊοιεῖδ56 : φιιαδὶ θο γΈΠ]εὶ Ρά5. 1115, 
Μοπίδπιιπι ἀτοὶ ᾿η[ατηΐαπι ΔΓ ν οἰ} 1556 ὁγοαίοτι. ρὶ- 
Ρ νδηῖα5 Ἰάπιθη,; Ηγοσὶ 48, ΡΠ εν δία5 5 γα Μοπία- 
Πἰδία5 αἴ}, 4ιϊ 56. Μοπίαπιιπὶ αιιοπηά διε ΡΓΟΡ ΙΘ πὶ 
αθοΡα Ἰβοιάβαηι, ἀε Ραΐγο οἱ ΕἸΠΟ ἀὸ ϑρίγιξι βᾶη- 
Εἷο 51 Π}}ΠΠ16 50 η51556 σοὶ τὶ βαποίαᾳ (αι ΠΟ] σα 5οπτ 
Ἐοο οβἷα » περὶ δὲ Πατρὸς χαὶ Υἱοῦ χαὶ ἁγίου Πνεύ- 
ματος ἘΠΕ δΣ φρονοῦσι τῇ ἁγία χαθολιχὴ ᾿Εχχλησία. 

χ Ασα δηῖ5 ΦΖα ἀπὶ ἀϊκογιπὶ ϑΡ᾿υ πππὰ βαποίτιπι ΠῸΠ 
6556 Ραίγὶ οἱ ΕἼ] ο σοηβ 5 ῃ 6 πὶ 5} ἱΠῚΠ10 6556 
ΕπΠο παϊπογοιῃ : 5οα 46 ΕἸΠΟ ΡΟΣ σβ᾽ πειπη Δάν Υβι5 
11Π05 δοῖιιπι ἐσὲ, ἀβ ϑρίεϊτι βαηοίο ἰῺ Οὐποῖ το 1] 
Οδουτποηῖοο (ὐῃβια πε πΠΟρο] απο, ΟΕ] 15. βοΐ ον 65 
Ῥποιιπη Ἰξο πη Δ ΟΠ ΐ 57 5106 Θ᾽ 0 ΙΓ] τι5 ΠΡ ΠαΙΟΓ68.), 80-- 
ΡΘΕ ΠΔιῚ βιιπῖ. ΡΠ] αβέγιι5, οα}ν. 91, Εἰ ΠοιἸΔΠ05 ἐγὰ- 
ΟἿ ἀββογι 55. Ρ αἴγθιη ἀπά οπι [δοῖϑδο ΕἼΠΠιπι, οἱ 
“ἴογααῃ ΕἼ ππὶ, 40} 518 ογοαϊαγα, ἔδοῖσϑα Θρ υ τ : 
«υοα γοξιιίαπϑ5. Β45}} 15 μοο Ἰοοο 5}}]1οἱξ, ἐχεῖνο δὲ 
τίνι τῶν πάντων ἄδηλον; {{Πιι| νϑγὸ οἱ τιοπὶ ρα- 
(εἴ, φιιοεῖ πεῖία ΕἸ ορεγαιο α Ῥαΐγο αἰϊνίδα 
65 ἢ ἴῃ Ζαοιη ἰσουπὶ ἀπηοίανας ᾿ΠΙΘΓΡΓΟ5. ἴῃ Πιδ1- 
δίπο, μἰς ρυΌΡαγὶ ϑρί τίταιτα δᾶ ποία μη. 40 πίροσιιθ 
Ριοροάθγο. Νάπι τὶ αἱΐ ΠΠΠι5ιν 5βιτηιι5 (λν 1 Π}}5 
Βεο!Πανιπίπιιβ ἢ}. , οὰρ. 35 ἐς ΟΠιυἸδῖο,, οογίο Βὰ - 
5115 ΡΓΟ δ 5 ΟῚ ΕΣ ἢ ΕἸ πὶ 6556 τῆ ϑηῖι ϑρι- 
ΕἾτιι5, 506] οἵἴαπὶ ῬαΙΡΟ ΠῚ, ιυἴᾳ. Οἰπηϊα., 4 Πα οὶ 
ἘΠΙὰ5. μάθροὶ Ῥαΐοῦ., Ἐπ εΝ ἀοοοῖ, ἱπηπιο ᾿ΓῸ οο1- 
Ῥογίο ἀϑϑιτη, Βρι τας οαπιδαπι, αἱ ατροὶ Ἰοάιῖη - 
[ὰ, 6556 ΠΕ 

Ρας. 972. ἃ. ὅ. δοπϑογρατο ἐοοίγ.] Ἐπποπάανὶ- 
πηι5 6χ ἢ]. φυλάσσειν διδασκαλίαν, οἱ ἀποσιωπᾷ, 
αἰ δηΐθα Ἰοσογοίιιν φυλάσσων εἴ σιωπᾷ. δου αΓ 

Ῥάυ]ο ροβὲ ᾿ς ΘΙ Θ ον ίππι5 οἱ ἔπ {1 15 ΟὐπΟΙ 
ΕἸον᾿οπι ηὶ 5εϑϑιοηίι5 ΧΎ ΤΙ, ΧΙΧ, εἰ ΧΧ ἀπΠροη- 
ἴον Οχοιιβδιῖιβ, ΟΠὶ 1ηἴου [μα] Π Ὁ οἱ Ἔνπῖε ΒΞΕΙΘΕΙΞ 
Ἰοραῖοβ (6 Ῥγοσθϑβίοῃμο ϑρ υττι5. 51 ποῖὶ αἰἸδριιίανοςς 
ἴιγ. Δο ἈΘρῖι5 Ζυϊάοιι (οοχ οἴλμὰ 60. ΟΠ ΞΘΗΙΕ, 
4{|0 τιδι15 δϑὲ ἸΠιοΡΡΓΟδ, ΘΓ Οἵα Πὰ οὐϊοπο ΒἈ5}Π6η5]ν 
ἰορίτασάιιο Ρ. ὅ : ἀξιώματι μὲν γὰρ δευτερεύειν 
τοῦ Υἱοῦ παραδίδωσιν ὃ τῆς εὐσεθείας λόγος : αἱ 

Φοππηο5. [νατιπα Εἰροἰοβίαο ποπηῖπο Ρυοΐα}} οχ γο- 
Ἐπιδε !55ῖ πιο ὐάῖοο Βά51}}Π Οσῃδί τ ΠΟ ρ 0} 1 ἃ ΝΙοο- 

ΘΟΟΝΤᾺΛ ΕΥΝΟΜΙΌΝ, 1010 

Ιὰο Οιβδαᾶπο ἀοϊαῖο, 4υΐ δηΐο βοχθθηἴο5 ΔΏΠΟ5 ΥἹ- 
«ἰοσοίτιν ΘΣΔΡΑΙΙ5.. ἐπι ΝΣ διὰ -- Βοος του το 

᾿ἶρτὸ δάνθιβιιδ Εἰιποπεήιιμι : ἀξιώματι, γὰρ δεύτερον 
τοῦ Υἱοῦ ἐξ αὐτοῦ τὸ εἶναι ἔχον : χαὶ ἐξ αὐτοῦ λαν.- 
δάνον χαὶ ἀναγγέ ἔλλον ἡμῖν, χαὶ ὅλως τῆς αἰτίας 

ταύτης ξξημμένον ὃ τῆς εὐσεύείας παραδίδωσι λό- 
γος " φύσει δὲ χρῆσθαι τρίτῃ ν οὔτε παρὰ τῶν ἁγίων 
διδασχόμεθα, οὔτε ἐχ τῶν εἰρημένων δυνάμεθα συλ- 
λογίσασθαι χατὰ τὴν ἀχολουθίαν. 1) ̓βηίταίο ὁπὶπιὶ 
δοοεγιείμιηι 6556 α ΕἾ ϊο, οεηι αὖ ἧρδο 6556 5ιίιετι 
παδεαῖ, οἱ αὖ ἴρ5ο αοεῖρίαϊ, οἰ απτιιετιϊεῖ ποὺ ϊ5, 
Εἰ ομιτεῖτιο αν ἐἰία σαιισα ἀοροπάφαϊ: 5όγπιο ρῖθ- 
ἰαἰϊ5 ἰτακῖξ : πιαΐπτα νΘΓῸ ἰογίϊα τι, τι τ6 ἃ 

δαπηοιϊς ΦαἀΟΟΘΠΙΜ", τιθήιι6 δα αἰϊοιὶς τι οοτι56-- 
ιιίθης οοἰἰίσεγ Ῥοφοιωπιις. Ιη Ζύι6πη ἃπιΐθ ΠῚ 
ΡΓΟΪ ἔα 518 Ἰσοι5, ΘΧρΡΟΠΙ  ρ ΟΕ ]π βθϑδίοπο 19, 
Ρ- 649 οὐτι. Ἀοπιαπα Ιἄθι Φοάππο5. ΚΣ οἷο πδοθ8- 
ϑαγία εἰοπιογιί αἰίοπο ργοῦαγο, οιπὶ αἰϊηιια ἐς 
αἰΐφιιο εἰϊοίπιι, ἐπι οἰ Ποὶ ἐα Ρεγϑοτια,, ἰάσιο εἶ6- 
ΤΠ ΟΤι δ 7 Ρ6Τ' Ἰἰοτῆπε Ἔα ΙΝ στέπι ατὶ ϑρίγιζετ 
μαῦθγθ 5ιειιπι 6556 ας ΕΟ οὲ αὖ ἐο ἀδροπάθνο 
ταπιηιίάτη δι Θαιϊιδά. δὲ ἐφίει ἀοοίρεγ 6 δε παϑϑνδ 

6556, ϑρίγίις δατιοίτι5 ΣΑΙ͂ΞΕ 65567γ Θὲ αοοὶρὶξ ὁς 
Μεϊο, ἐὲ αὖ δὺ ἀοροποι τι θα δαϊσα: 6ΓΒῸ 56- 
ιιῖίμ., πὶ οἱ δρίγιζιις δατιοίτις αροῖρὶξ δα ῬΠΙΟ 7 

ΡΓοσθαιϊ εἰΐαπι δὰ ἴρδο. Ορροποῦας Μαγοιιβ 
Εριοβίιβ., 41 ρνὸ ατῶοῖβ ἀἰβρυίαθαι, Δα] τατηθη- 
ἀππὰ {ΠΠπ|4-ἃ ΓΑΠΠΠῚ5 ἰπβογίιιπη νου] :᾿ 5θ τοβροπά! 
ΨοδηπΠο5 ἴδπη ΔΕ] ]Ι τη, 1ΠΠππὶ 6556 ΠΠΡτ πὶ, αἰ πι}- 
Ἰάτπὶ σΟΥα ρίο Ὁ. 5.5 ΡΊΟΙΟΠΟΠῚ ἸηΠΠοἷαξ,, ΟἸ1 πὰ πα] 105 
δηΐθ ΔΏΠΟΒ, {{|8ΠῚ 50 ]5π|ᾷ ἤῸ6. ΟΥ̓ ΘΙαν ἂ0 4|551- 
ἀϊαπὶ ἀκιπσητι Θχανδίι5 ἀρρθιογοῖ,, π6ο ἃ 
ἴῃ 60 Τάβανα γ6] ἀοργαγαῖίο ν6] τηληιι5 ἀἤοοιῖο 4ε- 
ΡΓΘΒοπάογοῖαν, Ααάϊ 1ΠΠπ|5ιγ  βδί παι Αγ 1 Πα} 15 
ΒΟ Πανιπΐπιι5., 110. 3. 4 Ομ ειβίο ο. ῶ5., δἀάπαπιοη- 
ἴυτη ΠΠπ4 (οάΠοἰ5 Πνατὶ που τ 6558 «6 ] ον 6 ἴῃ ἰοχίτι 
γῸ] οουῖα βοηϑι ΠΠἰουιμη. 7) οὶ: ἐπῖπι Β αϑὶἰίτες 
ϑρίγίξιιπι 6556. βϑοιτιάπιτη, αὶ Ζιἰο οτϊπιο οἱ αἰἱϊ- 
επίΐαῖο, πιοπ ἔάπιθτι πιαίτα : οἱ ρῥτοθαϊΐ, χιία 
δίοι ἔχις 65ξ σϑοιιπάιι α Ῥαΐτο, ψαία αὖ {ϊίο 
ἀανοὶ 6556, ἴα ἡπιοσιίο ϑρίγιτιι5 65ὲ δϑοιιτεῖμς ὦ 
Διο: πὶ σὲ ποι αὐ αίιτ", δῖ οιεδ οἰ σαξιιν, 
γιοά δ5ὶ ἐπὶ τιοσίτὶς (οαϊοίνιι5, υἱαεϊοοὲ ϑριὶτγὶ- 
ἔτιπι ἰμαθεγδ 6556 ὦ ΕἸο, οἰοιε Εἰ 5 πανοι 6556 
α Ραίγο. ταῖϊο Βιακι{ὶ πεῖ σοποίπι οἴ. πιὸ τιἴϊοὸ 
τποείο μτοθαγὶ ρμοίογὶΐ δ)ρίγιτιπι δαποίιηι 6556 
ϑϑοιπάμιπη ὦ ἔχἰϊο, πὶ Ε {ι5 65 ςϑοιμεαῖιι5. ὦ 
Ραίγε. 

1014. ΡΝ. 4. ϑόγπιο ἤογία556.1 ἴΠι ἱπιογργοία!ο 
οαππ τοῦ ἴθχει σοπγθηῖγοῖ [05:0 515. Θα ΠΟ Π15, 
Δαἀάτίαπὶ οἷ, βοσχίαςςο, οἵ ἰηῇρα : τε ἐπε οογιοοία- 
τι; 5641 ἸΘοΙΟΥ ὉΠ [ΔΠῚ6) ΔΑ ἸΠΟΠΘΠΊ15. ΕΓ ΠΊΖΙΙΟ 
ΔΙ 1556. ἃ ΓΘ  οἰαίο πο ΤΓαρΡ6Ζ., ἃς ΡΓΟΪΠ6ο, 
αὶ γον βίαι} 6 οδι, ἃ οοάϊοο Νῖ5. 4ιο 1116 υι5115 οϑῖ, 
οαπι ἀπΐδ ΡΥ Ιτηᾶπι 451} 16 Π5θιὴ ΘΠ] ΟΠ ΘΠῚ ἰ05 ΠΠος 
ψογίονιῖ : ἀοἴπάο Πα ϊβδο φιοηιο ἃ ἤορῖο Οοάϊοο 
Ππ4, ἴσως, Ἰϊοοὶ ΠΟΙ [511 δ᾽τοσι 1Ππώ ἵνα χαὶ 
ὅλως συγχωρήσωμεν : ἀορπίαις 1 ἴῃ 60 Ἰερεβδίως, ποπ 
υἱ εἰ χαὶ ὑποδέθηχε, 564 εἰ χαὶ ὑποδεδηχὸς , Πο4ιι6 
χαὶ τὸ ἀχόλουθον ἐχεῖθεν : 5οἷ φύσεως ἀχολουθοίην 
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ἐχεῖθεν δῆλον. ΟἸ βου γαπάηπι δὶ ργωϊογθα ἴῃ υη- 
οἰΠἸο ΕἸονθητῖπο δχ ΠρνῚ5 Οὐοονη ἴἴα οἸταγὶ πὸ 
Ἰοοσιπὶ Ρ. 47, αἱ ποὴ πρόοδος, 564. πρόσοδος χαὶ 
προσαγωγὴ ἰοϑαῖιν", Ποο 6δὶ, ααζειις «οοθςδιιδῆιεθ. 
Τίοιη Ροδι συγχωρήσωμεν, πύὺη οὐχέτ᾽ ἂν εἰκότως ὡς 

ἄλλοτ τρίως ὑπάρχον φύσεως, 5 τς οὖχ ὅμως 
ἕπεται χαὶ ἀλλοτρίας εἶναι φύσεως τ ποῖὶ ἰάπιδπ 56- 

ψιϊτι αἰΐοπιθ 6556 παίιθ. (Λυνὰ γαν θαι ἰθοῖϊο - 
Παπὶ ἀΠΙΠΠ νϑυϑα ἸΠ ΓΙ Ὁ ΟΠ δ η 1556. ἀρ ΠΡ πηι 
Φοαπηθιῃ Ρεον ποία! πὶ ἰῃ ΟὐηοΠ1ο ΕἸογ πη η0 ρατ- 
τἰοαϊαπι πᾶης, ἴσως, ἤογίας56., 48 ἴῃ {0015 ατῶ - 
σογαπὶ Δ τη, ΠΘ {π6 14 ἵνα χαὶ ὅλως συγχω- 
ρήσωμεν, πιάρηαι!η. θΆ5:Π10. ποία ἴπαγορο, Ὑ αἰ 1 

εἴμ ἴ0 ο σάρ]6 α5}} 115. ΘΟΠΒΘιθητα πὴ τοίε! - 
Ἰογὸ, {πα αἰοθναταν Πα ποιπῖι5 ᾿ιος πιρά0 : [Ὑ 151 ἰογ- 
{1.5 οδὲ ἀἸση! αἴ 6, ΠΟ 56 αι ἰαπηθ ἢ τ Παῖμνα 410 - 
46 511 ΠΕ δρ για βαποῖιι5. 8] [15] 18 ἀϊοογοὶ, 

ἐγαεἰϊε βογία556 ριοἰαις ΞΟΓΠιΟ, Τα ΪΡι πη σἱδδπεῖας 
Ἰρδύπῃ (6 ὁὸ 4 Ἰλιἴαγο, Φυοά ἀσδονογατο ἀοθονοῖ δά 
σου αἰα πε τιηι Ἰ  στΝ ἡτῆς ΠαΠῚ ΡΟ ποιίονὰ 46]56- 
1115. Θἃ ΠιιαΣ ΣΠΪΠῚ15. 51η1 ποία οβίθηονο. Δα 
Θἰϊαπν ΘΠ] 46 πὶ 10 ΠΟΠΉ] Ια 46 ϑριυῖτι βαποίο ἃ550- 
ΈΓῈ : φανερῶς χαὶ ἀποχεχαλυμμένως τὸ Πνεῦμα 

λαμδάνει παρὰ τοῦ Υἱοῦ χωρίς τινος ἀυμφιθολίας: 
τυαπΐ [ε5ι6 ργοραίαπιχιιε δρίγίεπα σαποίνην ὦ 
ΠΟ ἀοοῖρετθ οἴγα τἰΐαπι πιδοϊ(αἰίοτιθηι. 'Γ πε 
ΘΧ ΑΠ1Π15. ἀπΟΙΟΥ 5. ΠΟΒΕΓΙ Ἰθοῖ5 οχ ἤθο Ορογα ΘΟ Γᾶ 
Ἐλιποπηίαμ ἀΘβυμτ15 ποο Π οἱ ἀοσιμα ργοθαϊ, αι 
5 Ὀ 116 οἴη Θσσιγγθὴῖ πα 10 Π1}5. 

Τρυὶ4. ἃ. 1. (αξισαπιοίαν.} ΓΤ ροΖιιῃΕι5. 5001- 
Ῥϑοναϊ,, (ασιγαπιθίαϊμν, αὐ ἴῃ ΡΓώθβοητ Θχια 
ἨΠογοπΎ πλι5 ἐχ ΠΟΡτωο, Οἰγοιπιίαι ἀπϑοίιις [)0- 
γπϊτιὶ ἐπὶ ΟΎΓΟ {ἰπιθηΐθς οέηι, 485] ϑϑβοῖ ἀτῶρο πα- 
ρει ξλδάλλοι: αἵ οἤϊτιο Υ δηθὰ Οπηῃ 1 ΡΥ πιὰ οἱ Βαβι- 
Ἰιθη515 Ροβιουῖον Βά5 1} Βαῦοηῖ, αὰ ΟΧΝ, Ρ54). δ, 
ὃ, παρεμόαλεῖ Κύριος, ΕΟ ΊΣΣΑ ΥΕΙῸ 
Ρολροιαπι, (ἀϑίσαι πιϑίαί τις 65. 

Ρὰρ 271. ἃ. 6. “Ζ2Ζηροϊογιιηι. Δρυ ΠΧΧ 1ε- 
σιαλι5., κατὰ ἀριθμὸν ἀγγέλων Θεοῦ, λεσία πιίηιθ-- 
γηὶ απισοίογιι [1)εἰ, εἰ ἴϊὰ Νοναίίδηιι5. 110. 46 
Τυϊηϊίαιο, οἱ πὰ Πρνὸ ἀς σγίάθο]ο, οἱ ΠΙθνο- 
ΠΥ̓́Πατ5 [1}0. Ὁ ἴῃ ΜΠομθαιι ; Οὐσθηθ5. Φιοηι6 Πὸ- 
τ Π1|ὰ 8 ἴῃ Νυιηοιὸς, Εἰ ίογιιπι [)6ῖ, νοὶ πὶ ἰπ 
αἰϊὶς ὀαθηιρίανίνιις ἰοσίηιις., Πἰϊογαη Πογαεὶ : 
4πιᾶπΔ ΟΡ ΘΟ 58 Π| φἰδρ ξαπειε Ζα απ ἴῃ 4.10 ι5- 
ὅλη ΘΧομρ] αν Βιι5. ΠΙᾺΝΟ ἱπιοιρυθίιπι ἴα 5ΟΓΙρίιιπη 
Γι ῖ556... Ὁ ὁχ Ποθιθο, Ὑ α]ραία Παλτπα., χἰιοτιεπι 
1:γαοῖὶ, πἰδὶ ἴουτῖο ἃ] Του τη ΘΧΘΙΩρΙΔυίαπι ΠΟΠῚΪΠ6 Θὰ 
ΒΙΒΙΪα Ἰπιο!!οχὶϊ Οὐῖροποβ., 4τια5. οοιμπηηοπὶ ατῶ- 
σαπὶ οὐ Ἰοποπὶ οἵ παϊχίατη σΟΠ ΠΟ θα πὶ ὃχ 4}115 1π- 
ΤοΡ ΓΟ ]ι15.. οἵιπι σοηδίθι. Δα πὶ οἱ Θγτπιπα πὶ 
Οὐαοο δα 55. ἀριθμὸν ὑμῶν Ἰσραήλ. Βοχα 4ιοαιο 
Ἀΐδ βαιὶβ αἰτοπειβ πὸπ ἔαΐτ, πθο να} χατὰ ἀριθμὸν 
5ΟΡΙΡ τι [αἴ556. πο χαὶ ἀριθμὸν, ψΟΓΕ ΘΠΠη, δὲ 

σπιιιπ ΟΓ τ ἀπιφόϊογιιμι. Ῥοιυῖ ἰάπιθηςς δὶ αἰ τθη ον 
[ῖδδθῖ, ΠΠ 14 οιΐδηι Δἰπηδἀγθγίογο, ᾿ΐο ΘΟ τιμᾶν 
ἀοριηα, 4αοά οοσοπίο νοῦ αῖθ σοηἴδϑϑιιδ δϑὶ βογὶ-- 
ἜΣ ΞΕ ἴῃ οὰρ. 18 Ναιιι. 10, ἀῃβ6}05 ποιῃῖπ θιι5 ρ6- 
ΘΕ Πἰν τον ΔΒ  θΘγὶ Ἔα τ ἃ το αὐγουύβιιβ ϑαϊδηδπι 
6 ἱπηριιγῸ5 Βρί ΓΙ τπι5.. αὐ ὁχ Ρ] αΡΊ 15. Υ οἰου 5 ρτῶ- 

ΝΟΤᾺῈ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ. ΌΘΕΙ 

56 ΡΓ1Π| Τ᾽ ΘΒ ΠΊΘΠΕῚ [65 {{Π]0 115. ΠΠ4ιι6ι : τα Πηοἰϑὶ (]- 
γί πιι5 Π06 αἴ ρΓοΐλπιιπι οἱ [α 5ιιπη ΘΟΠη ΘΠ πὶ ἰγτὶ - 
ἀοιῖ, βου θοη5 ἴῃ 15 Αοίογιμη οἱ ἴῃ Ῥβαίπππιπι 90, οἱ 
ἴῃ ἀαθίιπ τονοοιΐ 110. 1 [πδιτπ|. ο. 14. οἵ ἴῃ 
Μάι. 18, 10, τη Παγιηοηΐα Εγαπσοὶ. (ηῇιτηδὶ 
[οὲ ἰρδῖιπὶ ϑθνοῦιβ Οαΐθηα τίβοα ἴῃ Οαητίοα ϑουῖ- 
Ρίμνα: πᾶσι τοῖς ἔθνεσι διαμερισθε εἴσιν ἰσαρίθμους 
ἀγγέ ἕλους ἐ ἐπέστησεν, ἑχάστῳ τ πρὸς φυλαχὴν ἀφορίσας 
ἕνα τινά. Καὶ γὰρ εἶναι αὖ τοὺς πνε ὕματα λειτουργι- 

χὰ εἰς διχχονίαν ἀποστελλόμενα ὃ διὰ τοὺς μέλλοντας 

χληρονομίαν σωτ τηρίας , πάλιν παρὰ τῶν θεοπνεύ- 

στῶν γραμμάτων ἀχούουεν" ἐπεὶ χαὶ ἑχάστῳ δεδό- 

σθα!: πρὸς φ φυλαχὴν ἄγγελον ἡ τῶν εὐαγγελίων πι- 

στοῦται φωνή. Οπηιπῖθιις σοπιθιι5 ἀϊνιδὶδ ατισοῖος 
δϑοιπάϊτεν διεηιάθηι πιιπθτιπι ργΘίδοϊς, ΞΣ 
ϑιιθης αἰΐφηθηι τϊοιῖψιο ἀα οἰιδίοάζαπι. ΕἸοπῖπε 
556 ἔρξος» 5ρίγίτιις5 τϊπὶς τος ἐπὶ ταϊτεϊ δ θγίϊεσι τη ῖ5- 
505 ΡΓΟΡΙΟΓ δὸς ἡιὶ ἱιουθάϊαἰδηι σαἰμεὶς ἀσο6-- 
Ρίιμγὶ διιτ, α ϑογὶρειτὶς αἰνίλιι5 ἐπ ρίγαις ατι- 
εἰϊηλιις τ φιογίαια δἔίαπ οἰ εὲ ἀπραοΐειπι αὐ 
οἰδιοάϊαιι ἀαίιπι [μἰ556 Ευαπροϊϊογιν νοι 6- 
δίαίιιτ. ὃ 

014. ἃ. 8. ᾿ἰδεείεῖε πεῖ. 4 σνουθαπι ἐϊ5δοῖ, 
οἰθεϊξ θα αὐνοῦϑο πεῖ, εἴ Ῥάλ]ο ροβὶ χαὶ αὐτὸν 
χατέλιπον, οἱ ἰρδίιπι τι οἰ ϊψεῖ οι ρῥγϊποῖρε τϑοὶς 
(νοὶ σορηΐ, αὐ ἴῃ 1115 ΠΡ .15 Ἰοστταν βασιλείας) Ῥεγ- 
δαγιίηι. τὰ ροΖι ὨΓπ5 Υ αἰ σαΐα Πνατη νογθὰ πδιπ"- 
Ραν τ, φαοά προθβδθ ΠΟ ἔπ, οἰπ ρΓΟροἴαγιιπι ἴοχ- 
ἴπ|5 δδοιπάτπι ΠΙᾺΧΝ οοηνογίθηάιι5 οϑϑοὶ 6 ἅτῷοο, 
5611 ΡΟΙΠΙ5 ΘΧ 5. ΠΊΘΡΌΠΥ ΠαΪ ΘΟΠΙΠΠ ΘΠ αν ΊΟ Πα] γον- 
5[0Π15. ἰθχίμ5. σΟὨΒ] θη τι5, {πο ἔδοϊς ΕἸΔΠΉ 15 
ΝΟΡΙ 5. οαπὶ Βομπηδη1η ἀπ πεπι δἀονηδγοῖ. ἴῃ 
Ἀδρῖο ἴάπιοη Ἡ. ταπίιπι ογαὶ μετὰ τοῦ ἄρχοντος Περ- 
σῶν, οἱ ἴῃ Υ υἱσαῖα αία τόβοηι Ῥογδατσιηι. 

Ρὰρ. ΦῚ 4. ἃ. ὃ. Εα αἰιοπίϊοπο.} Τηνπυιίαν πΠηι5 
1114 Ἰπιούργοιῖβ, ψιι αὐ οὐτεπιροναπίιπι οἰ αἰ ὶ- 
ξΒΘπίθτ', “ι{6 σΟπιηιῖδδα δπΐ, οπταπάτιπι σατιοίῖ- 

υεαία δειτεῖ. Προσογ ἡ Θῃ πὶ ΚῊΤῚ βοηδῖ, 414 ὕπα- 
χοή: Βοζὰ γογο, 41 ΤΡ ΡΖ ΠΕ ὙΘΥΒΙΟΠΘΠῚ ΘΠΊΘΗ - 
ἀαγο ᾿π. 15 6556. [Δ ΠθογῚ5. αἰχὶς, ἸΟΠΡῚ 5. ἃ ΠΠθΠῖ6 
ἈΙΟΙΟΥ 5. (ἰἰβοοδδὶς βογί θθη5, ϑρίγίειι5. θα δὺ ψιιοά 
71)60 αἰὐείαηϊ, δὲ δα Πιποιϊοπῖς σι ταϊίοπθ ργώ-- 
αἴϊος πιογῖῖο ποτὶ εἰϊπογὶς πιαίαγα βαποίος 6556. 
Ἠοιμΐποθ {αΐρρο. πονὰ το  β] ΟΠ Ϊ5. Ρ  ΒΟΟΠΟΒ., Δι 
Ποσδηΐ ἱΠΟΓΟΙΠΘΠΓΙ] ΠῚ ΠΕΣ Εἴ βα ποι! Ποα ]ΟΠ πὶ πηο- 

ΓΟΓῚ ΠῸΒ ΡΌ556, Ξϑπίδηείαπι Ρίγιιπὶ ΠῸΠ σΑΡΙπηΐ, 
οἴ Πὰ βά ΠΟ ΠΟΔΓῚ ογθαϊαγαθ δίμἴο δὲ αἰτθπιὶοηθ 80- 
Ζυ δια. βαποιταῖο ουποράπηξ., Ου  πδιιοϊ ὁδὶ 116 
ΠοβιυῚ Πα} 15 ἁποίογὶ5 Τυεϑι, 55. Ἀδραϊαν, Ὀγουίοῦ.: 
ἁγιασμὸς δέ ἐστι τὸ ἀναχεῖσθαι τῷ ἀ: γίῳ. Θεῷ ἐξ δλο- 
χλήρου χαὶ ἀδιαστάτως ἐν παντὶ χαιρῷ διὰ φροντίδος 

χαὶ σπουδῆς τῶν αὐτῷ ἀρεσχόντων. Ῥτορίογοα Ρὰ- 
σῖπα 4υύαιο ΒοΖιθηι ἁγιασμὸν ἄθλον προχοπῆς καὶ 
εὐαρεστήσεως 6556 ἀἸο]ξ, 4υοά ἰπίουργοβ νογίογαϊ, 
ἴα ὁοπιραγαία ἐδ, μὶ ΣΑΣ ΞΣΉΣΕΤΕΞ 
γὶς ργιδηιίμν ταποιἱοαιίοπδ ΠπαΡδαΐ. 

1014. "». 8. Ομέφιες αμέθηι.} Τηϊογργοίανθ οἷα - 
τι, Οὐδ αἰέθπι αὐυφηεϊα δὲ αἰϊιν δ οοπ- 
ἐν τία ἱπιοςὲ δοτιῖίας, ἐα πειίαὐ ἰῖς σιετῖ τιαίιγι. 
εηιιθ θπὶπι Παιοῖ [ον σοφοὶ ϊδδθὶ, τιὶ πταπθ ογὶθ- 



ΙΝ ΤΠΠΒΚΟΒ ΟΟΝΤΚᾺ ΕΟΝΟΜΙΌΜΝ, 

δαί ποῆιιδ ἱπι ἐθι τά, εἴ. Ἐϑαι 14, 13. 
Τυ14. ἀ. ἃ. πο μαείο ἰετιϊω.1 81. ἐπιθμάδιυπὶ 

ἃ ποβθῖ5 εδὶ εχ Ἀθρίο Η. ἴῃ ὕγαοο ἰοχία., απ ἴῃ 
Βαβι θηεὶ Ἰεσογοίαν πῶς τρίτον, εἰ 1ῃ 5[ορΠαμεθα 
4υοχιθ., ἂς βεζὰ ρε᾽ιι15 ἱπιθγργοία! α5 θβδεῖ, {μος 
χτποίῖο ἰεγίζιπι εδί. Ἐ χιδεππα νης σογυΙσεπάτπι πῶς 
τρίτον ; 4φιοα οἱ Υ επεία δά! ργα 56 ἔεγι,, Ξεᾶ 11 
γουϊεπάτιη ογαὶ, φιοπιοίῖο ἐθγεϊμι5 65: 9. ΠΙΠΆΪ ΠῚ 
ϑρίγίτις βϑποίαβ, ΝΑ ΟΣ ὀξοίταπεϊα [10 6115, Πθὸ 1ᾶ-- 
τπθπ ἃ Ἡθγοάοιϊ ρϑιιοπο ἀπιπηδήνογθα,, οὑπὶ 56- 
4αθηίοιη Η]ογεπηΐα ἰθοιιπὶ Ἰη!ογργοιαγοῖι, Ομ τίσις 
“Τοοπεῖπιις 5. Ξτιῖν δι ιι5 ττπῦταγιιπι αἰα νἰρίπει5 : 
πᾶπη οἱ ομῃ]ϑιῖ {Πππ οὗ εἴπαμεν, εἴ οΥἀἴπεπὶ Ἰηγεν- 
τἰς νυ θουτιπι., [184 ἀσοΠ5 ΡΓῸ σμὖν πὶ ῦτα αἰαγιτη. 
Οὐἰάαπι ἀρυᾷ Ηϊογοπιΐατ ΤἬγοη. 4, 50. οὗ εἴπα- 
μεν ἐν τῇ σχιᾶ τῶν πτερύγων αὐτοῦ ζησόμεθα, 5ὶς 
7,Ατἰπο σοπγθγίιηι, (πεῖ εἰϊαίππιις, δεν ττπὐτα αἰα- 
τ᾽ ετπι 671ι5 νίνεπιιι5. δε βου! θη υτη ρΟτι5 {π|55οὶ 
αἱ οὶ ἴῃ Ὑ α]σαία, (ἐπεὶ ἀϊαίπιις, [πὶ πιῦτα {τα νἱ-- 
ῥδπις. ἴῃ εἀποπο Βοπηδη8 ὑθοί!ι5. 726 χιὸ ἀϊαὶ- 
παῖδ, ἴπ ἀπιῦτα ἐἾτι5 νίυέπιι5. δε ἨεΡΡδισπηι5 
εϑῖ ἴῃ σοῦθὶ5 ΠΧ ΧΟ, ἴῃ 40 ῬγΟποπιοη ἐἼι5 παρέλ-- 
χει, βίοις Ῥξα]πι. 145, 15: βεαίις μομτεἴιις., διι- 
1ις Τροπιῖΐπιις ΤΠ δι5 6715. Ἰίαηιθ 1 αιῖπα Ιοαιῖ- 
τἴοπο, ἀπιοῖο Ἠεργαΐδπιο, ἀϊοθηάτπι οσϑοῖ, τ ες 
ἐϊαύπιιις τος σι τπιπιῦτα αἰάγιιπι 6556 υἱοίμΓος. 
8:5 Απιθγοβῖτ5 ἴπ Ῥϑα πη πππ 11 οοἴοη., ϑ:μὖ ο-- 
7μ5 τιπιῦτα, αἰαίπιις., οἱυθπεις. δε νὸχ πτερύ- 
γῶν ἀθρεϑῖ 4} Η!ογεμπηῖα ἰοχίι, ἃϑοῖῖα ἃ} διιοίογο, 
Οἵμπι 6115 [ΟΥἴ8556 Ππ ΘΠ] ΟὈΞογυαυδίιγ 1Ππ|4 ῬΞΆΪ ΠΗ 
50, 3, χαὶ ἐν τῇ σχιᾷ τῶν πτερύγων σου ἐλπιῷ, Εἰ 
ἐπὶ τιπιῦγα αἰαγιπι ἐματιιπὶ σρόγαῦο; ἰὸς οϑῖ, ἴῃ 
16 ο πη Π6, 511} ργοϊθοιοπο, αἱ ἴῃ Ρ5αὶ. 10), 8, ἐν σχέπη 
τῶν πτερύγων σχεπάσεις με, ἦπ ἐεπηιῖίτιθ αἰατιιπι 

οἔμάγιιπι ρτοΐεσες πιθ. Ν υϊσαία., δὲν πνιῦτα αἷα- 
τιίπι {ατιιπι. Ἐκ Ἐϑαϊ 49, 9, {πὶ πιπιῦτα τπάπιιδ 
δι ρῥγοίετίε πιο. Ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς χειρὸς αὖ- 
τοῦ. δεῦ ρτοίεοίίοπο πιάπιις σα. (Ὠβίεγιιπι Βιπο 
Ἰοσιπὶ ράβεια ἀ6 ΟἸ"εἸδίο δα  ναΐου ᾿π|6} Πσαπηὶ Ρὰ- 
ἴγο5, αὐ [γϑηαριι5 Π}}. ὅ δάγογξιιβ μου βοβ, σὰρ. 11. 
“Τουτα Π] Ἰαηὰ5 ὅ ἰπ Ματγοίοη. οαρ. 6. Ετδουῖη5. Ο- 
βῶν. ἀἐ Πειποπβίγ. Εναπρεὶ. 6, οαρ. 94. Οτεέβονηι5 
ΝΥ55. οοηῖνα {υάξοβ, εἱ ἈπΙθΓΟ5. 7 ἴῃ [,08Π|, 
οᾶρ. 10. 
ἥριε. 915. 6. 8. λε αϊοῖξ ϑρῖγ.} Ἀπποίδπάιι5 

ἕαϊε Ἰοσι5 Αοίογ. Αροϑβίο!. οὰρ. 91, 11, πὸ 4ιι5 
[οτίο, 40}: ἴπ Ὑθυβίομθπν ΒεΖᾶ ᾿ποϊἀογῖϊ, οξβοιπι ἀἰι- 
(6 ΠῚ ΞΘΉ ΔΝ ΘΡΓεῖ : ΟΕ 115. 50.845 μος ἔιιδίγα 
{υἴ, Οὐπι Θπῖ πὶ 56 ἰασ]556 ΠΟΠ ΠΠΘΠηϊ ηἰσ5οὶ [πὶ Οἱ 5 
Ασαθιπὶ μεθα γεῦθά Ῥ ΓΟ} 1556 ριῸρμείαπάο.,, ἤθο 
ἄϊοῖς ϑδρίγιτπις σαποίτις : νίγμτη οἱ] 5 ὁδὶ ξόπα 
μιο εἴς. δα ιοπιὶ ἰθοιιπὶ σης ἄπ}10 βρθοίαηϊ μεο 
σοῦθα Βά5}}}1, πιιε! αἴπτη 6556 ἸΟΟΙ ΠῚ ΘΧ 5 ΕΠ] 85, 
516 δι ιτη γοϑιαογ οοηϑέιι5 δϑὶ : ἠάοῖγοο οἰαππαπὶ 
ΡΓορ είς ἱπ ΤΠ δίεγε Τεσίαπιεπίο, Πίος ἀϊοῖϊ 
οπιῖπιις; ἱπι δονο ἀπίοπι ἀροσίοἰϊ, ας ἀϊοῖξ 
ϑρίγίτιι5 σατιοῖιι5. ΟΟΓΠΑΓΙΙ5. οἴϊαπι Ἱπά!οαγαῖ ΤΠ 
τπᾶγρίπο, Ἀοίογ. 15, οἰταγὶ ραΐαπϑ ΠΠπ4 δροβίοίο- 
Τατη ἴῃ ΟΟποΠ}1ο Η]ΘΡοβοί γι. ἢ ἴσιεηι 65: ϑρίγι πὶ 
βατοίο δὲ πιονῖς : 565 ἴοο δά ργοβαπάαιη 5}: {5 
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αἰντπ ΐαίοιη σα ῆοῖτ., απο πἰπιηίγιτα ργοροις 4ο-- 
παπὶ ἀἸσιγ αΐ, τ ᾿ΠἀἸοΔπ ρΡορ οἴ, σαπε δκ ἢ Ππι5 
Ρεγξοπᾷ Ἰοφυππίυν. Ὑ1|6 για 5, λεγόντων τῶν 
: Ὥ ἀποστόλων. 

Ρας. 276. ἃ. 8. δὲ φιιϊά οἰπι 7)ε0.} ΚΚοινωνεῖ 
τῷ Θεῷ τὸ Πνεῦμα. δὲ φιεϊά ατοαπὶ οτἰπὶ [60 
εοπιπεῖίπα ἐπα εἰ δρίγιετι5, οτιτπ τιθιια αἰΐεπιις αὖ 
0 οἷζ, πεψιι6 μεγεστῖπιις,, ργοξιπαία ιαϊοϊοτιιπι 
ἐ7τπι5 δοσμίατὶ ροίεςε. 1 ΟοΥηιι. 3, 10, 

Τριά. ο. 6. ζίροίε ργίπιιιπι. 1 Ἰπίογρτοϑβ βἀϊά6- 
γαῖ, τιῦ ρῥγίπιις δὲ τα α]οτ' Οπιτγιῖδηι5 εἰ σοίτις ἰαἰὶς 
τιτιϊσεπῖί Καοίπιγιθ: Οονπαγῖτι5 ΒΙμ110 πο] πι5., δὲ 
πια] 01" οτητεδιι5 εἰ σοῖπις ἰαἰϊς τιτιϊσοτῖιϊ οτεαέπιτα. 
Αἰ4αι Επποιηῖτ5 “πο εθθαὶ τηα]ογοπὶ Ραιγα εἰ ΕἼΠΟ 
ΧΙ δι πηαγὶ ΘρΙΓΙΓαΠῈ, ΠΟΙ 51 ΠῚ] ΟΓΌΠῚ ΟΠΙΏΙθ115, 
564 ΟΠΊΠΙΠΠῚ ΠΊΘ ΧΙ ΠΙΠΙΠῚ ΟΡῚ15. Ὑ6] ΟἸΠΠΙ ΠῚ πηᾶχὶ- 
τπᾶτη ΓΑ ΌΤΔ τη. [ἢ σοΓθ15 ΒΑ5ηΠΙ.. 4185 5Ε Ζυ ΠΠΕΙΤ', 
ἀδογαὶ σευθυπι οἶχεῖν, 4πο04 εχ Οοάϊες Βορῖο 5ιρ- 
Ρ Θν πλι5, πιθο ἀεί αίεπι ἴπὶ τιοδὶς μαΡίξζατε υἱάε- 
ἴμΓ ᾿γθάεγε : 408 ΠῚ ΟΡ σάιι582 1 Ροβίθα αἰαῖ ὁχ 

Ἀροκίοίο, ϑδρίγίψιις 1)εἰὶ μαῖαι ἱπ υοῦϊς. 1 ΟοΓ. 
ὅ, 10. - 

Ρᾷρ. 217. 1». 10. πιοπίϊιπι οἱ ἱπεσρίειὶ.) Ατ- 
411 μος δρ Ποἵτιπη ἔθυγαρ, ΠΟῚ Π8 1] {γι 111 ΒαΚ εις, 
4ιοα Δ}1041}} ροειῖοιιπι Ῥ] υΐάγο νπ5 δἰϊᾶπὶ πδηγραΐ : 
56] ΠΟῚ 56πΠρ6ῦ ἄπλετον Ξοπαὶ ἄπληστον, γε] ἀγόρ- 
ταστον, ἱπιεχρίεριδ, 4υ]η ῬΟΥπι5 8111, Ἰαππάιαιη ἃ 
πελάζω ἀεφαιιοίμπι., ἀπρόσιτον Δοοὶρίππε,, αἱ Ηοον- 
οἰ 05, εἰ ἀπροσπέλαστον, ἐπιαςούπδιίτπ; 5ε4 5ἰπηρ }1-- 
Εἷτι5 ὁδὲ ἄπειρον, πιασγιϊ{εἰῖτι6 ἱπιτηθτιδιέπι : 5ΟΥῚθ6 
ΒΙῸΣ, ἱπιΠΠ  Πι5 0 {ΕΥΤῸ εἰ ἰπι{π|{ἰ τπατὶς. (ιε- 
ΓᾺΠῚ ἴῃ ψΘΓΡῚ5 ΕἸΙΠΟΠῚ ᾿ΓΟΡΟΚΙ1Ι5 ἸΠΊΘΓΡΓΟ5 [6ρ ͵ 558 
ΡΟ υγα ν᾽ ἀ δῖαν, φιατα 5᾽ηξ 1Π ΘΟ 515 Υ Ἔπεῖο εἰ Βα- 
51 Π|6Ώ51 ΠΡγὶ5., ππηϊσιη ἀλλ᾽ οὖχ ἀγέννητός ἐστιν, 
δ εἄ ποπ δὶ ἱπρεπῖίις. ποα οὔ ουνανῖ, δἕ ἴῃ 
ΠΙΑΓΟΙΠΘ Δα πηοπιηὶ ἀοοἰ 55: πη15 ΜΙ ΟΠ δου 115, 566 οἱ 
ἃ Ἀοσῖο φυοάιο Νῖ5. ἀθογαί. Ῥαι!ο ρμοβὶ επποπάανῖ- 
τπι5 ἐχ ἢ. οἱ ϑίθβ. οὶ. προσπελάζοντος, εχ- 
Ρυποῖο ἴῃ ΒΑ]! οπδὶ ποοσπλεονάζοντος, εἰ 1: γε- 

Ὠεία προσπλεονάζοντε 
σιεπὶ, αεἰπιοίο. 

1014. 6. ὃ. ἐμά ἐρίξιτ. Ἴ ῬΡοβὶ νεγθεπὶ ορογίεϊ 
1ηΐου ΓοσδίοΠῚ5 ποίὰ ΘΟ οραηαἃ εσῖ, οἱ ἴῃ τοὶ : 
δΔριιά Τηϊογργοίθαι 106 ἱπιπηι αν Ίππ5 ΠΠπ4, μετ [- 
ἔπεπι ργιρϑίίιπι. ἴπ Μ5. Η. ριὸ ζωοποιοῦν 56τγι- 
Ρἴωπι ογαΐ ζωοποιὸν, υἱνίξοιιπι. [Ὀ14. ἐτεαϊπιιι5 5ρ.- 
ἴα 5ΟΓΙ ρ5Ι ΠῚ115, οἵη ἰοσογείαγ., ογϑαϊπιις ἤεγὶ, 
4ιοά Τιαροζιιπεϊι5 ἰογίαβϑα σα απη ὁχαγαϑϑεὶ ζεστί. 
Πα βεφυεηῖὶ ρᾶσ. πρὸς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Κυρίου 
φέρουσα." Τγαροζαπί. ᾿πιπιατιξαξειπ Π)οτπῖπῖ οοπ-- 
ΠΟ ποπα. ΟοΥμαΓΊτ5. αἴπὶὶ κε ἱπιεατπαιίοπεπι 12)0-- 
παϊπὶ ἑσπάδπς. 8. Ἀταθγοβίιβ, ΒΆ51}} γϑϑί σία το- 
Ιερθηβ, [4 Ιοουπι Ἀπιο5. 4, 15, ἐχρομῖ ΠΡ. 3, σαρ. 
Ἰ, ἀε ϑρίτγιτα ϑαησῖο : δόππε ἐνιἀθυίογ ἀϊοίογιεπι 
ἐε5ι{ἰοαξιιτ' σετὶες ἦε ἱσίϊπις ἐσ ϑαίμγα πείπαϊ ἰο-- 
φιιείτιπι ρτορ]ιοέαπι 3 Ἠδιυϑὶς εκ Πιάγπιο Π}. 1 ἐς 
δρίγιτα βάποίο., φυΐθις «446 μας Οὐγ!ϊ ΑἸοχαπάν, ἡ 
ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΑΙΙΟ ἴῃ ἈΠ)05 : πνεῦμα φησιν οὐχὶ τὸ θεῖον 

᾿ , - Ἢ Δὺ χαὶ ἅγιον (χἂν εἶ μαίνοιντό τινες τῶν τὰ ὀρθὰ δια- 
΄ ΝῸ. στρέφειν υεμελετηχότων), ἀλλὰ τουτὶ τὸ ἀέριόν τε χαὶ 

: 410 ἰδ, {τ αϑρίοὶ ρμο5- 

ΡΠ 

τ 
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ἐγκόσμιον , δριγίτιιηι, τιοηιΐσιαὶ ποτὶ αϊνίπιινι εἰ 
σαποίπανι (Ταπιοῖςὶ φιίάατη ἴα ἱγισατιιιτιῖ, στιὶ 
τοοία ροΓΡΟΓ ΘΓ σοτιατεῖιι1)), 5θεῖ ἰδέτε ἀϑγϑιίηι δὲ 
πε απιπ, οἱ ΤΠοοδογοὶ, ἴῃ (ὐοΙημηοηΐ. ὃς τὸ 
μανὸν τοῦ ἀέρος χαὶ τὸ χαῦνον' εἰς τὸν φριχώδη τῆς 
βροντῆς μεταδάλλει κτύπον, διὰ τῶν ὕπ᾽ αὐτοῦ γε- 
γενημένων ἀνέμων τοῦτον ἀναχινῶν καὶ συστρέφων. 
Οὐ πογοπὶ ταί ἀο τποίἑεπι ἐπὶ δοτιάιτη. μουν ῖ- 
Ριϊ Ἰοπιίσιιϊ σοπνογίξ, αὸ ὐϑηϊϊς αὶ 56 οὐ δαϊὶς 

λπνο οσοπιπιονοὶ αἰηιο ἑοποϊίαξ. Τοῦτο νἱάοιιν 
ἸεσΊδσο 1Π ΟΡ ο85) ΠΟ τοῦτον, 4ι104 ἃ] ἀδΙοιη τοίο- 
Το ἤππὶ οβῖ. Π0Π ἃ τοηϊτει. 

Ῥαρ. 978. 4. 3. εογίθηιρίιηπι 6556. ᾿Αθέτησιν 
ἈΡΤΠ5. ΘΧΡΡΟΒ5Ι. ΟΟγΠαυ 15, διε ςἐαπίϊα ΤΟρτο α-- 
(ἰοποπι., ΤΊ... θοζα, αϑοϊοτγὶ ἱρδίτις Πιγροκίακίη : 
ΡΟΐ65 οἴϊαπι νοῦίογο, αὐτοσαίϊονιοηι 6556 δι »ἰδίοη- 

{ἰ6., Ἰοὺ 6ϑῖ, ἴθ. γϑ]ϊοι ἀξ ΓΟρΡΙΌΒ ΔΙῚ 50})5]5ῖοι- 
τἰὰ πη 6]115.» Τα οἵἴιπὶ 6556. ΟΡθας ρα πη. ποβοίιν, Ρο- 
δίγοπιο 11ὰ νοῦθα αι βοααπηίαν ἀξιωθῶμεν, }1- 
4ιαη 40. ΘΟηΒ1}ΠΠ115 ἸΠΙΟΓρΓοίθπν (6 500 δή ἤθοῖσδο, 
4 ἃ Κ᾽ οποία οἱ Β 5:16 Π 5115 Οἀ ΠΟ ΠΙ]λ15. ἃ  Δηΐ, 
οἱ οἰασβι!α. ροἵϊιι5. ] Ποὰ [15. ΡΟρ ] τ 15. ΒΟΠΥ Πα. ν- 
ἀἄοηῖιγ, 4αλπι ἀντιῤῥητιχοῦ λόγου : 564 ἴῃ ΒορΊο 
ΗΠ. 5ιηὶ τοροῦία. 

Ρας. 979. ἃ. 1. ᾿Αντιῤῥητικά,1 Ηἰο {τὰ} ὰ5 ρνῶ- 
Προθαῖιν η Βορίο Π. ἰπΐο ΠΡΡῸ αυανίο,, δὲ οπηῖ5- 
515. 1115, ἐν ᾧ,, Βοφιοθαῖιν : ἀπορίαι χαὶ λύσεις. 
Πειίαιῖο οἰνο φιισιϊοπος οἱ οἰ ϊοτιος θα δογὶ- 
Ρ[μτὶς εἰϊνιτεϊεπις ἐποριγαιὶ5, ΣΙ ρΟΥ ἰἰς., {ιί οἰ -- 
οἰπσιίτα" ἐἋ Εἰ ϊο πὶ Νονο εἰ Τ᾽ οἰεγὶ Τοςεαιοπίο. 
ΑΜογὰϊ απίθηι ἃ Υ ὁποῖα οι οηθ «ιιᾶντι5. πὸ οἱ 
«αϊηϊα5. Πἰ ρου; αὐτιιηχιο οριις. ΜΙΔΠΙ5οΓ ρῖιι5 
ἉΘΠΟΒΟΙΕ, Ὁ ων 

Το. 1)». ὅ. λέγεται οὐν.1 (ἢ ποῖῖο οὖν «νρογαὶ 
ἃ Νῖβ. 411 οοηδρίναι οὐπὶ 60 410 γι οί} τπιδι5 1 - 
ἰουρτοθ; οἱ ὁχ 400 {Ππ||, ψεῦδος, σογγοχίτηιβ, Ψευ- 
δῶς. Αἴφιο ἤναι πο ΡΠ ΓΙ 01 515 Δα ρίαν! γουβῖο 
Ροίονιε : δὲ σογ ζιτι5. τιαίτνα, [λοις ποσὶ Θ5ὶ, 
δίομε ηιὶ {αῖδο αἰϊϊ “ϑοσατεῖι,, εἰϊοϊ ἔπε, οἱ τιοτὶ 
ἐδὲ ει. 

1014. ». 9. φιιο αὐορίϊονο.  ἤος. ἴα οἰ 
1115 ἀπο λιι5 ἱπιο ΡΠ} 115. Οἴου Ὶ ππα Γι ΠΠττ15,. {πὰ 
Ροσιζίοπε. Ῥάυ]ι5. ΑΡΟβίο 5 υἱοθεσίαν ἀρρο}}αἱ, υἱ 
Ἐρ]ιοδίου. 1, 8, προορίσας ἡμᾶς εἷς υἱοθεσίαν : ἡκειὶ 
Ργιδεςιϊπανιζ πος ἐπὶ [ἰόντα «ἀορίϊοποηι. 

1014. ο. 3. “τ ἱπιροσῖία. Τὰ ἀληθῶς ὀνόματα. 
Τιηπη0., “15 γΟΓῸ 51Π0 ΠΟΙΠΊΪηἃ, ΠΟΙδΡ 5.1 6556} 10 
ΘΑΓΙΙΠῚ ΤΌΓΙΠῚ 5, ΦΙΔΓΙΙΠῚ 511} ΠΟΙλΪπα. 62ὰ γΌΘΘΙη 
οὐσίας ΡῬγωτουτηδῖῖ. Αρυά (ΟΡ ΠΑΥ ΠῚ ΡΟΓΡΟΥα ΠῚ 

οαϊταιη δῖ, {10 ΦΟΤῸ 5ιετεΐ τεοτϊπα. 
ΤΡΙα. ς. 6. 564 ψιῖα ἱποοπιρατανιὶς. 7 ϊο υο- 

4116 1 γ)5115 οἵπὶ (ΟΥ̓ ΠΑΓΙΟ ΠΟΠΉ 5. δῖ, ἢἱ [ἈΠ Ιοτ, 
Ῥναροζιπεῖο, φιοα τὸ ἀσύγχριτον γΟΡΓῚ ΠΟῚ ἐποοηι- 
ρμαγανῖϊε, Ξοα ἱποοπιραγαὐιἰϊς,, δ Ραίγϑι τοίο- 

γοηο : Βοχζα ἁυίόμι ρΥΌΡΓΪ5. ὁδῖ ουτοῦ, αιιοά τὸ 
μονογενὲς γοΥΓ τεχεϊαογίι5. ἴδ᾽ Ἰστταν ἂἷν ΡΟ τι 
Ἰαρϑιι 5} σαν θοαὶ Ἰθοῖοι,, [τὰ δου θοι : δὲ τεσεὶ αογεέτεπι 
6556 ϑοπογαιϊογῖς τιοτὶ Θδῖ., δϑ ον ἰε ἡιιοά εἱϊ 
ἱπισοιιρανανῖϊο., τινὶ σοτιϊίτις οἰϊαηι ὁδὶ Ῥάαίον : 65 
ὀπῖηι ἱποοπιραγανιὶς. 

ΝΟΥ ἘΠΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ 

Τρ] άοπι. ο. 9. εἰ ὃ Υἱός.) (οννοχίπηις. ν ΠἸοϑαπι 
Ἰδοιοποπὶ 151}. ὃ Υἱὸς οὐχ ἁπλῶς, οἱ 1ΠΠ4π| ΝΙαπιι- 
ΒΟ ΡῈ εἷς Υἱὸς, δΘ( αι} οὐ. 5ιορι. Ἀυγβιδ ἴῃ 
οοάσιη ἀτίϊοι]ο υγῸ ὃ γος καὶ μονογενής ἐστι, 5ογῖ- 
Ρ5ΐππι5. οχ 5. καὶ ΥἹὸς καὶ μονογενὴς, υἱ εχὶρὶς 
1ρ58 ᾿πιογργείατιο Τ γὰροζιιηῖ. οἱ Βοζω. 

Ῥὰρ, 280. ἃ. ὃ. 2ϑθιι5 δπῖπι πιο οἴίπὶ πἶϊο.] 
Τηλ πηι αν 1115... 410] ΒοΡΙρβοναΐ Τυαροζιπί. ἤλθιεδ 
δπῖηι αεἰ οπιτὶα εἰ ΡῈ οπιπῖα ἱποοιιραταὐϊς 
65. 

ΤΡΙάοπι.}». 10. φιοι τι (όσα 1) εὶ.1 ΠΙΠιοΙ ἀἸον 
Α]1ὰ Ἰπιου  γοῖα 110 ὁχ Θιορ}. Ζ{μεὶ ἴπ Γογπια 1) εὶ, 
51 ἴπι ὀδδοπίϊα 1)6ῖ: πηι ἐπῖνη αἰϊιεὶ ἐς ΠὌγηια, 
αἰ ο5ϑοτίϊα 1λεὶ. Ἰλοβρίοιτ θη μὰ. Ιοοι Ῥαι}} 
ῬΠΠΙρ μοι. 3, 6 : Ομ οεέηι ἐπ ἤολιπα [εἰ 655οῖ, 
ποι ταρίσεαηι. ΑἸν οαά οι πηθηΐο 1} 6ϑὲ 5. ΑἸΠμὰ- 
Ὠᾶ511 ᾿ππῸ ΑΡΟΌΒΙΟΪῚ γογβι οι πὶ ἜΧρΟΠοπι 5 1}. ἀ 
ξοπίνα Αὐίαπο5 ρ. 355 : οὐχ ἐκ μέρους δὲ ἣ τῆς θεό- 
τητος μορφὴ, ἀλλὰ τὸ πλήρωμα τῆς τοῦ Πατρὸς θεο- 
τητός ἐστι τὸ εἶναι τοῦ ΥἹοῦ, χαὶ ὅλος Θεός ἐστιν ὅ 
γίός. Δοτε ατιΐομι ἐὰ ραγῖθ αἰΐψια [ογπια ἀοἰ αις 
φοτιὶοτι", σοα οα ἱπίορτα ἀδίιαῖδ Ραϊτὶς 6556π-- 
εἶα Κι σοποιιγοῖς, οἱ ςοἰϊάιις ])οιις 65ὲ Εἰς : 
510 {ΠΠππ| Ἰσοὶ γοοιποηία οι γουϑῖο : οἱ τὼ Οταΐ. 
οσοηΐνα 84[)0}}}1 οτόρα]ο5 Ρ. 509 : ἀλλ᾽ ὃ ἐκ τοῦ Θεοῦ 
Θεὸς ἴσα ἕξει τῷ γεγεννηχότι χατὰ τὴν φύσιν, ὡς χαὶ 
Παῦλος μαρτυρεῖ τὰ πρὸ τῆς ἐνανθρωπήσεως ἐξηγού- 
μενος. “πτιὶ οἱ 7λόιις θὰ 120 ἐεῖ, ἤογὶ πηι, 
ψιῖπ ταἰϊοτεθ τεαΐπσι μαρία βαθέα οἰμηι σϑτίξο 8 
50, πὶ οἱ Ῥαιεῖμς ἐοδίαίιι,, ψιιὶ εἰ ἰἰς τι ἔποατ- 
γιαίτοηθπι ρΓιΘΟΘ 556 Γι, θα ρίαπαίϊοιιοπι Καοῖξ. 

1014. ο. 8. Θμοόσχίην εάν. 1 Ἐπηθηάδηάι5 
Οτώοιιβ ἰσχία ὁπηη πὶ ΘΠ οητπ). οχ Νῖ5. Η... εἱ 
φοπγοηΐαὶ οι ΤΡΑΡΟΖΊΉΕΠ ἰηἰογργοιατοης,, ἐνέρ-- 
γειὰ δὲ Πατρὸς καὶ Υἱοῦ μία. [Ππ46 οἱ ἴῃ ἸΙοοο ολη- 
πἰς ὅ, 19, ριοοάτε ποιηθῃ Ῥαι}55 οἱ βοψαῖταν ΠΠπ4 
ΕἸΠΙ. Βόχα, ᾿ἴσοὶ ἰπ ἰόχαι σοθοο ϑ(ορ]ν. ποῃ Αἰ ἰἴοι 
Ἰοσϑυθίιν αἴψιιο ἴῃ [θα . ΠΠ Π5]. 5ΟΡΊρ 5}: ἰατηθη, Ομ - 
τίιη ἐαείδην 65ὲ αοίϊο, θαίθπι ψιίοῃμ6 65ὶ 655θπ- 
ἐἰαᾳ. Ῥαιγὶς απίδην οἰ ΕἸ ΠῚ ππα ὁδὶ αοίῖο. Αἰααὶ 
ἐνεργείας ἀἰϊχιῖ, ποη ἐνέργειαν. 

Ραρ. 381. ἃ. 8. δὲ μοκίθα 5εἰπι6.} ϑουιρϑεγαὶ Τιὰ- 
Ροζιηῖ. σεἰ στη σϑηιοῖ υοἶμῖι., ἐπινιξιι5 ἐπὶ ροσίο- 
τιν 65:. (ΟΥ̓ μαυ 5, σϑοῖ οτπὶ βομιοῖ υοἰμετιί, εἶα 
διδίογῸ τιοτι ὑτεἴτ. ΔΟούλητος ΠΟἢ 5Θ ΠΡΟ Γ ρα σβι πὶ 
μιαροὶ 5᾽ σπὶ βοαι!οποηα, αἰ Θ᾽. 14α5 ἀοοῦδι : ἀδούλητον 
χαχὸν, ἀθέλητον, ὃ οὐ θέλει τὶς, καὶ ἀδούλητος, ὃ μὴ 
βουλόμενος : Ππιν οἰπιατίποι ἀἰοίίμτ ἡναϊιιπι, φτιοα 
φιιὶς τιον ὑπἶϊ, δὲ ἀθδούλητος, σιιΐ τιοπ, οἷς: 
ΘΧΘΠΉρΡ᾽ απὶ δχ ᾿ος ΒΑ51Π1]Ο0 00 πυρροίεξ. 

Τριάίοπι Ὁ. ὅ. πρὸς τὸ καὶ ἀδυναμεῖν.} Ὑ᾽ ετίεναὶ 
ἰάθπι, (μι αἰ ἰκος οἰΐαηι ἐπε δοὶ {ϊξας ἰρδὶ ἱπιδὶς. 
ος οβι, 81 ποθὴ Ῥοϊδϑὶ βοπογᾶγθ, δὲ ἀθιουιουβ οοῃ- 
αἰτίοη 5 ὅ5: {ιᾶπι σοπθγαῃ5, δὲ ργιθίογοα ἐπι θοϊ ὶς. 
1π τηθηῦτο φαοί βοφυῖταν ργὸ μή ποτε Ἰθρίτιμ ἴῃ 
Μ5,Η. μή πω ἐγέννησε. Οὐ ραοῖο οἱ Ἰορ 556. Τιαρο- 
φια πε μη ΡΓὰΣ 56 [δι Ὲ οἾτι5 ψογβὶο,, δέδὶ σιοπείμεηι. 86- 
χει, θοζα,, δἰδὶ πιπιηαπι σϑηεῖὶ : οΧ δίορ]ιαῃ. 

οἱ 451}. μιή ποτε. 
Τάοα ". 10. νην πος ἀςϑογαπιίς.} ΟἾβαιι- 
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υἷου οὐδὶ ἀηῖοα βοηίθηια ἁποΐου 5, (ἐν πιο 5 α556- 
Τάπιις Ῥαΐτγδηι 6556 56ΠΊ 061), Τι6 6556 65 οίϊαπι 

Δ ϊίπιτη 6556 σοπῖρον. ΠῚ εἰϊοιιτιξ ουσοὸ “ιοπῖαηι. 
δά ἴπ Ἰοοιπὶ Οτοαγιπα. νοοπι δημιουργὸς οἱ 
δημιουργία, 51 51:05 {ΠΠ ΠΏ 11 οχ ΟΟΓΠΔΕῚ ᾿Π᾿οῬΓο- 
ἰαϊίοπο ἄτα ἰδία, ορί[εα εἰ ορὶ(ἰοἴτετηι, Ῥοττι5 4υᾶτη 
ΕΡΘαΐον Θὲ ογθαίμια γεὶ ὁγθαϊΐο οὐ Βοζα γα] 
Τνδροζιιηῖῖο, ΑἸ] οἰ ἀἴον δγ: ογαῖίο. 4ποά οἴπῃ 
ΘΧΟΠΊΡ 15 ΠηΔσ 5 ΠΟ νηὶ αἰ ΠΠΠσαΐου 5. δὲ πάν οιις- 
Ἰαυ : ποτα Θπῖπα 111] 4 Οπηλ. αι ΠΑΥῚΠῚ ΟΥ̓ΘΑΓΟ 
ἀἸοιιπίπι" : αἱ ορίοχ ὡα!Ποδίουιιο πειιπα] [0115 οδὲ 
οἰϊαπι ΟἸσογοπὶ 1 (6 παΐιγὰ ΠΟ Ίη]. 

Τρ άοπι ὁ. 11. Οηπιτιϊροίοτι5.1 σα υἱϑιἰαεϊτι5, 
4υᾶπι Οπιτιϊ!γιθηι5. Ὑ τὰ ΡΟΣ 1 : 5ἷς οηΐπι οἴ βουὶ 
Οτοαπι γοσοη παντοχράτωρ 5, ἉΠΟΙΟΥ [14] Ἰπῖογ- 
ΡΓοΙα ἴοΠῚ5, 6χ {πᾶ γἰτὶ ἄθο}} ΠΟΡῚ5 γϑβίαγε ρυϊϑηΐ 
605 580Γα" δου ρίαν ΠΡ ΡῸ5., 4π05 οχ ΠοθγαῸ τη 1η1- 
Πλ6 ψοΣ εἰ 5. ἩΪΘΓΟΠΥ πιι}5, υἱ ϑορίοητία Τ, 95 : χαὶ 
ἀπόῤῥοια τῆς τοῦ παντοχράτορος δόξης, οἱ ἐπιάτια- 
εἰο χιιφάσπι 6δὲ εἰαγί(αἰϊς οπιπὶροιίοτ ῖς [)οὶ. 
Α4ά4ς αιιοά ϑεριπασίπία γάθοα 1114 νόοο ῃδὶ διπὶ 
84 δχρυϊπηθηίαπη ΠΟ νααη ΥἼΦ ϑδάα], αὐ 
ἀρυά Ἠοθιάο5. τπἰπυπὶ ὁχ ἄδθοοπὶ [)οὶ ΠΟΠΙΙΠΙΠι15., 
ὉΠ ΡΟΥΓΙ πη τπὶ 50 Παΐ , οἱ ΘΕΙΠῚ ΟἸ}115 ΠΟΠΙ [45 ΡῸΓ ἘΠῚ - 
ὙΟΓΘα5. ΟΓΟΔ ΠΤ 5. ΠΟΙ ΠΙΘΑΐ ; ργορίειοα 40}. ὃ, ὅ, 
ΨΥ ὃ πάντα ποιήσας, 4τἰ οπιπῖα ἔδεῖϊ. Ὑὺ]-- 
δαῖα, Οπιτιροίοτις σε οογιῖ!. Τάθιη οὰρ. 232, 25, 
ἔσται οὖν σου ὃ παντοχράτωρ βοηθός. ΕΤῚ! ἰρίζι" 
οπιτιροίθπς αἰιχι ἰαῖον {ππις. ΤΙΝᾺ σαδαὼθ ατ-- 
ἴοπι {πππΠῚ 5016: εἴπη 4 ἸοιΓοπῖθιι5 Κύριος, νο} Θεὸς, 
αἴ ἀϊοαῖαν Κύριος Σαδαὼθ, Π)οηεῖπιι5 ἐσθ οἰ ἐπεπεηη, 
γ6] 7)διις δαογοί(ατιηι. 1 ἢορ. χαὶ θύειν τῷ Θεῷ 
Σαδαὼθ, οἱ Ξαογίοανο 1260 ἐχονοϊίζιπι. ἘϊδαϊαΣ 
1,9: εἰ μὴ Κύριος Σαδαὼθ ἐγκατέλιπε. Νδ ἢ ο- 
πυΐπιιι5 Θα ΘΓ οἴ πεειπιὶ τοἰ ἱπτιϊπ5εῖ. 

Τρ14. ἀ. 10. Πιωιις ἱπίουτοσαηί.} ἨΪο χαοχιῖς 
ΠΠππο ἀἸοοπα, ΟΊ ΠΟΙ, 511 )50Π{π|Ππ|1|5 γο σἰ οποῖη 66-- 
οἿδ5 1115 γϑυθ]5, ἀπὸ οπέηι οἱΐ παΐιι5 δοὶ ΕἸ 5, ἀπ 
ον ποτὶ οἱξ., οἱ ἴῃ 115 41) 56 {1} 1Π|0 Δ}1ἃ ΘΠ]6η-- 
ἄαῖα : 506 οἱ πηα ἤτοι} 5 ΠΠΠῚον 15. 11 οἰϊογοηιία [αο- 
νηΐ, ΖΠφιαπεῖο οἱ 1π [δι ρον, δὲ οἴιπὶ 6556 : 
μος ο5ι, Δοπ αϑάοχι αϊοσοτο., «1π| αἰϊψπιαπάο, νεὶ 
1π 16ηΊ ΡΟ ΓῸ οἷ παΐτι5 ποῖ σοτγιῖίτι5. 

Ῥαρ. 989, ἃ. 8. οἱ Ομὶ οἰιπι.} ῬΊβυ πα πιι5 ἢτθο 
ἄπο Ἰοοὰ ἀη16 σοηἰιιδα ἴπς ὈΠῚΠῚ : ΠΡ ΘΗΪΠῚ οὶ 
Ηεριαογιιμ, 1, ὅ, Ομ οἰίπι σἱξ ορίθπάοι" - αἸῖον 
ΡΒΠΙΡΡεη. 9, 6, καὶ ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, 
4ιοα μουΡραγαπι θοζα, (τε οτεηι δἰ ἐπὶ ἤόγηια [)εὶ - 
Ἡδιη οἱ ἴρ56 ἴῃ ἰθχέι ΕΡ βίο δα Ρ]]ΠρρΘη565 εἴ 
ἴπ Νοιῖ5 5115 γϑ {11} 1 ατῖπο, Ομ οἰεπι 6556. ἔμ 
Ὀττπώ []) οἱ. 
1014. ". δ. λόπῖο δπῖπι αἰΐοτο.] ας ο"βειιτο 

δαἀπιοάι 5ἷς θά Ἰἀοναι ἱπίουριι65., ἤόηιο ὀμΐμι 7ι0-- 
πιῖτιθ ται σὶ 5 τιοτι εἰϊ οἰ ἔπε : Ῥότιτις ατίοπι Ρότιο, οἵ 
{ιιδίιι5 πιδίο. ἨΟῈ ὨἰΠηΪΓπ ὁδῖ, ιιο ἀϊουπι ρ}]- 
Ἰοβορΐ, 5 }5δη τα ΠΟῊ 5050 10}: πη ρσὶβ οἱ ΠΠΪΠ1185., 
5604 4ιι! 5 : ππ46 Αὐἰδίοίοοϑ τὴ δῖος. οὐχ ἂν ἐπι- 
δέχοιτο ἢ οὐσία τὸ μᾶλλον χαὶ τὸ ἧττον. Ροπίνοπιο 
ο. 9. εχ γῖ5. οἱ ϑίορῃδη. ἀσξάμενον ΒΟΓΙΡ 5 ΠῚῚ5 
ῬιῸ ἀρξόμενον, φερε ἱποδρὶξ 6556, πιο πὶ ΟΘ55ΩΓῸ. 

1019 

1014. 6. 7. ἐρεῖ. 1 Ῥειποαῖα ογαὶ μεθο 5οῃ:οὨ Δ, 
απ ἰορογοῖμ δηΐοα,, ἡποπίαπι εἰ ἱρϑὶ 7ϑϑῖμγ : 
δοαοίιις οἱ ποίοις τηϊπίϑιναξ : 56 οἱ ἢ], εἴ γε 
χαὶ ἐπιτάττεται, ΠΙ6 1 π|5 γον ]5 ΟΟΥΠΆΥῚ ΘΧΡΡΙΠΠΘ 11} 

οἱ φιιϊΐάσηι ἱρ5ὶ γι δέτε». 
Ραᾳρ. 985. ἃ. 5. Ετ οπιπία ες ορροοῖξο.] 1η-- 

ἴογρ 65 βου ρβογαῖ, οἱ ψιιατι οι δια ορροπίζο 
{πιο 56 αἰϊνιεπιτείτιτ᾽ : δἰΐαπε ἱπτιαϑοῖ δια τιαϑοῖ- 
υἱπται εἐοπίτατία 65:. Οιαγο δὲ πτοείμ5 σιεὺ 5ὶ- 
οἰοπίία ἱπιτπιαςοὶ δίας τιοτὶ 65... 5ϑ δι 5ιατιία : 
Ραΐον ΕἸ ο σδοιιτιεδιτη, σις απίϊαπε σοπίΓ ΤΣ 
εγὶξ. Ῥοῖτο δά ογαῖθ ἰοοὶ 1{Ππ|5., Ζ7)οηιίτιι 5 
σιοτιθπι {ἰδὶ, ποϊαναὶ Οὐγπαν 5, Ῥβά]ηι. 82, οἰ}15 
ἴῃ γοῦϑιι 19. Ἰοσίπιιϑβ., καὶ γνώτωσαν, ὅτι ὄνομά σοι 
Κύριος, Εὲ εοσποκοαπέ, πα ποπιθπὶ {{{ὶ 71)οταῖ-- 
πῖις, Ὁ] Ἠοργαΐο οδὶ τὸ τετραγράμματον. Οποά 
δυΐοπι ΠοΟ οΔΡΙ16 ἀοπηοηβίγαιϊ θά 51}πι5 τὸ ἀγέννητον, 
Τρ ϑηϊζαπη γ6ὶ ΤΠ ΠΑ 501} }Π|αΐο ΠῈ ΠΟΙ 51:61 Πᾶν 6 50}- 
βία ]ατπ Ὑ6] Οσβ πα ΠΊ, 564 πηοάτιπι οσϑοπίϊο., γα] 
ποτ πι Θαϑιδίοη αὶ βουβοηδθ, ΔΙ ἐπ ΘυἸγη 4}11] 
Ῥαΐνγοσ., 405 ρυοίου: ποβίον Οάρτῖο! Ὑ βηιιο5 Ὠι- 
δριίαι, 157 ἴῃ 1 ράτίοπι 5. Τποπις, τὶ Οὐ} ι5 
10. 1 ἙΠοδαυν!, οὰρ, ἄς οὐ] 15 μΐα {115 6δὶ : ἀπο- 
λογία αὐτολεξεὶ ὅτι μὴ τὸ ἀγέννητον οὐσία, μόνον 
δὲ τοῦ μὴ γεγονέναι τὸν Θεὸν σημαντιχὸν, Ομοί 
ἱπιϑοπίζμη σε οίαπίϊα πο θεῖ, σϑά ϑοἰισπτποίῖο 
71) εῖιπὶ τιῦτὶ 6556 σϑηϊζιηι οἰοτι σαί ; οἱ οὰρ. 5 

οἸπβάοιη ΠΡΕῚ : οὐχ ἄρα τὸ ἀγέννητον οὐσίας, ἀλλὰ 
τοῦ μὴ τοιῶσδε εἶναι τὴν οὐσίαν σημαντιχὸν 5 πιοπὶ 
65. τρίζει ἱπσεπίτπι στε 5Γαπίίαηι, 56εἰ «τισί ατι-- 
ἐΐαπι τιοτι 6556 ἰαἰϊ τποίῖο οἰσπίψεοαϊ; οἱ Οσόρουι5 
ΝΎ 5βθηι5. Π|}0. 12. δάνουβιιδ Επιποιηῖαπι Ρ. ὅθά : 
εἰ τὸ ἀγέννητον ὄνομά φασι τὴν οὐσίαν σημαίνειν, 
χαὶ μὴ τὸ ἄνευ αἰτίας τὴν ὑπόστασιν ἔχειν, ποίῳ 
ὀνόματι τὸ ἄνευ αἰτίας εἶναι τὸν Πατέρα συστήσουσι : 
δὲ ποόπῖθτὶ ἰθς ἐπιποπίξιιπι συ σίαπίίατη, αἰτεῖ οἷ- 
ππίβοατο, δὲ ποι αὔϑημθ σαῖδα Ῥαίτοηι δι δῖ- 
σἰθηίίαπι ἰναῦογθ, π|᾽0 ποπιῖπθ Ῥαΐγοπι αΡϑδήπα 

ὁάϊιδα 6556 σοτοίδπὶ ἢ 
Ρας. 984. ο. 8. 5ϑε ἴρδιαη σε οίαπιῖα. Αὐτο- 

ουσία 50ΓΓρ511 ΕΥ̓ ΡΟσΤΆρ 15, ἀπ Ἀπὸ [ογίαββο Θου- 
ΓΟΟΙΟΘ,, Ππ1ΠῈ 1 Ά5111π|5. ΡΟ 5. ΘΠ ἀΙ55οὲ αὐτοουσία, 
4αοπηοάο εἰ ἴπ Θιορ απαρα Ἰθροθα!ι, οἱ Βοχὰ νον - 
το θαι: ιϑὲ ἐγι9 Θτυϊίτι5 ποτὶ οὶ Θ5ϑθηίί τιοητῖθτι, 5ϑε 
ἡρδαηπιθί ἐςϑδθηίϊα : ΒΑ 51} 16η515 διιΐθιη οἱ ἈΘΡ Πι5 Η. 
ἀλλ᾽ αὐτὸ οὐσία, 56 ἴρϑίίη σεὑδέαπία 658 : εἱ Ἰϊὰ 
4ιοαι ΤΙ ροζαῃΈ 5. ΒΘ αι θαῦαν ἀραα οιπιάοπι 
ἸὨΓΟΓΡ ΘΠ), οἱτπ δὲ ΕἾ Πι5 σι σέαπϊα οἱΐ, οἵ ἴρ56 
ἱπισοηίίις σι οίαπιϊα ἐδί., δὲ οπιπῖς διεὑοίαπίϊα 
ἐπιροχιία 65: : 561 οἴτπὶ ἴῃ 451} 16η5] 5. δίορ!ι, οἱ 
ΝΜ 15. Η. βογίρίιπ) 5: ἀγέννητος καὶ ὃ υἱὸς, τπουῖο 
ἱπηΠ 1 1ΠῚ115, ἐπι στε τι 5 Θἰΐατη οὶ ΚΕ {{ι5. 

Ῥὰς. 986. Ρ. 6. δὲ φιιά επὶπι.} π΄ ΝΙ5. ἤδρ. 
50. Πρίπι Οἰεπ Ἰπιιι5 δεχτιχὸν καὶ ἄνθρωπος τοῦτο" 
ἴδιον δὲ ἀνθρώπου, {ιάτηο θυ θη δ 4 Ἰτα. ὁ51 ρανιϊοι]α 
χαὶ ΡΓΙΟΣῚ ἸοοῸ., οἰμ αἰγοδδοῖ ἃ [45 .ΠΠΘη51 : ΥΘΓΊΤΙ 
δχ ϑιθριιαπεθα Βοί[πι5 11 γοϑε πο η{π|5. 6δὲ ἰοχίιι5 ἡ 
Οτῶσοιβ : εἴ τι γὰρ ζῶον λογικὸν, θνητὸν, νοῦ χαὶ 
ἐπιστήμης δεχτιχὸν, ἄνθρωπος τοῦτο; καὶ τοῦτο ἄν-- 
θρωπος. ίαπι οἱ φιιοά ὁδὶ ἀπἰπιαΐ ταϊτοπῖς ραγιῖ- 
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δερς,, πιογίαϊε, ἱπιοἰ ἐἰσοπι τ οἱ φοἰ θη οαρας, 
μοόπιοὸ ἐϊπια ἐεὶ, οἱ ἐἰϊμα 6οὲ ἤόπιο. ῬΟΥΡΠΥΤΙΙ5 
οἂρ. ὅ τῆς Εἰσαγωγῆς ᾿νᾶο ἀεΠπΙεοπα ΒΟΠΙΙΠΙ5 οοη - 
ἰοπίιι5 ἔτ, ζῶον λογιχὸν θνητὸν ὁ ἄνθρωπος, ἀτιΐ- 
πιαὶ ταιϊοτιῖς ραγίϊοθρς πιογίαἰθ ἤόηῖο. Ἀαιϊοη 5 
Ρδγιίοορ5 οὐπῃ αἰ οἰ ταν, ἃ] ἐπ} 1} 115. ΡΊΜΕΪ5., ΟΕΠῚ 
γΕΙῸ τπουία]6, ἃ) ΔΠ 5615 διιπ ἀἰδιηραΐ ἀοοεί. 

[μ14.. 6. 5. ἦν ἄρα ταπ.]7 Ν [Ἰοσᾶπὶ [δου] Π6π 510 
ἜΧργοσϑὶς Οουπανῖτ5, Εἶτα! ἜΓρῸ ἰυπεπιϊ τις, φιίάηι 
μὶ Ραιγὶ σοπνοπῖσοι, οτθαγὸ ἐ4, ἡμῷ ἃ ΕἸ ο 

ἤμοία στιπι : 5οᾷ δπιθμαηάα ὁδὶ ἐχ Ἀθρῖο Η. οὐκ 
ἄρα οὖν ταπεινότερον, γ6} ἐχ δίορμδῃ, Ρ. 390, οὐχ 
ἄρα ταπεινότ. Δοπι δὲ ἰρίίιιτ" πιιπεῖζιπι5 αἰϊφιϊά,, 
μαπὶτῖ ΡῬαϊγὶ σοτινεπίαι, ΟΥ̓ΘΑΓΘ “ Μιαιὶ [ 

Ειο. Οὐοά βσοχιυίτιν, οὐ γὰρ ἦν ποτε ἄσοφος, ἴπη- 
ΠΗ αν ἸΠῚ015 [ἴα γούϑιπι,, (ποχι Θπῖπι ὁγαΐ, ιατιίο 

δγαΐ ἐγι5ὶρίο 15). 
Ραρ. 2387. ς. 8. Ομαγθ υἱάοιιι. Τπίουρταβ δα - 

ἅτ, Ομάαγε υἱάοιμν ἐδ εἰπε ἐἰιιϊπὸ ἀο Ἰἀθπεταί 6 
ἱρϑοσγιηι τι πατεῖ ὑτι 5 δἰπαϊ ϊιιδ σευ 5ἐαπίϊε ,. τιοτὶ 

(6 ἐγδαίμγα ἐα ὐεγῦα αϊχῖςδο. Ουϊὰ 51: ἀπαράλ- 
λαχτος οὐσία, οἱ φιιοπιοάο [ματϊη6. ἃ ῬΑίΡΙθυ5 Ἔχρτὶ- 
πιαῖαν., ἀοοοῖ ἴῃ 5815 ἴῃ Οτδρονίπ πὶ ΝαΖι ΔὨΖΟΏ ΤΙ 
56 Β0}1|5 ἀοο  5βίπηιιβ ΒΊΠΠΠις., 41 εἴ ἀρυα ΠΠππὶ, Ρ. 
6832, νοιε, οναϊ. 42, ἣ ἀπαράλλαχτος εἰχὼν, ὃ τοῦ 
Πατρὸς ὅρος χαὶ λόγος, {11 ρμετ' οπιπία σἰηιϊς τπια-- 
80... {116 Ραιτὶς ἰογπιῖπιις οἱ ταἰϊο : ἰιαψιιθ 1ΠΠ|4 
ΔΙΠαΠΆ511, ἀἰδρυίαι. ῷ οοηϊγα ΑΥΙΆΠΟ5, ἢ. 155, 
Ὁ, καὶ ἀπαράλλαχτον ἔσχεν εἰχόνα, 51. Ἰῃ!ογρτοϊατὶ 
Ροΐο5, ᾿α ει ρδι Οηλπῖα ἰηιίζοπι διιὶ ἱητα σῖ-- 

πεπὶς αν ἴῃ δοάομι Πρὸ ἀἰχὶς ᾿. 151, χαὶ ὅμοιός 
ἐστι χατὰ πάντα τοῦ Πατρὸς. 5)» 1154 116 ρει" οπαμῖα 
Ῥαιεὶ. Νέδα 5α1|5 δα ρυπηιι γἴπι ἀἸΟΠΠΟΠ15, 411 ΠῚ 
ἀἰδβιμη!! 6 πὶ, γ 6} ᾿ποοπηπηλα }} 6 πὶ γουτηΐ ς ὅχοο- 
ἀπιηϊ ἀὐιΐοπι, {αὶ Γἀθηπεταΐθα ᾿ϊο ἁἀάιιηϊ. 

Τρ14. 6. δ. δὲ ἱπια5ο.1 Οοννβοπάμππι ἴῃ ανθοο 
οχ Μίες. Η. χαθοτιοῦν : 564 [τον αἰδι!πο ἸοΠθιη 
ΔαἀΒΙιιεταὶ Ὑγαροζιιηῖ! Οὐάθχ, οὐππ 4τι0 ΘἰΪᾶ πη 
ϑιοριιαηὶ οἀ ἶο σοηβθηῖι,, εἰ εἰχὼν πάντως ὁμοία 
χαθοτιοῦν, χαὶ ὃ Υἱός ἐστιν εἰχὼν, δὲ οπιπῖπο ἱπια- 
8Ὸ 65 ἴηι ιιονὶς δἰηι δ... ἐὲ ΕἾ Σ δ5ὲ ἰπαβο. 
Ἐπποπάαν πιι5 οχ οαάθιῃ οἱ ἐχ Νῖ5. χατ᾽ οὐδὲν ὁμοία 
οἱ χατὰ πάντα ἀνόμοιος : 56 ἴῃ Παρ τ]0 Ξοιιοητὶ 
τηθθίοβο ἴῃ διθρίιαη. οἱ ΒΒ] ]Θη51 ἔν: βλέπων οἱ 
ἀχούων, ὕγῸ βλέπον εἰ ἀχοῦον : τ 55 ον Η. ΝΜ5. 
41 τυγϑι5 ρΈγρογάπῃ Παρ βλέπει, ρτὸ βλέψει : 
ἀμ6 ΤιαροΖιιηίιι5., ἐξ ΘΟΓΡΙι5 ΘΟΥ ποῖ, εἶ τι ΘΟΓ- 
Ριις απιαϊοῖ, αἱ ἐνεργήσει, ορεγαδίειτ. 

θα. 288. ο. 10. 56. αϊανοίιηι. ἘΧΡ ΠΧ Ίπηι5 
ὈΡΒΟΌΓαΠῚ γοιϑιοποπι,, ἰαέοπίὶ ἀϊαϑοίι οσοἰοπίεος 

εἰ ποι Εἰϊίμπι εἰ. Ῥονγοὸ ᾿ππὸ Ἰοσαιη {001 40, 

γοντες εἰπεῖν, ὅτι πρῶτον. ποίημα τοῦ Θεοῦ τὴν τρο- 

ΝΟΤῈ ΕΚΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕῚΙ 

επί ρεῖτπαπι ἃ 1260 οοπάϊέατη, ἐτδαίμγαπι πιιιία-- 
ἐοπθηι ραδδατπ 6556. ργίππιιπ ἐἰϊπιπὶ οτέπετη, 6556 
περαπέ: οἰάθηιν ἰαπιθπ ἀπρείογιπι ργὶποὶραίτιτ 
ἀεἰαίιηι 6556 οοποθάιπειπί., αι τἰπιι5 6 ργιπιὶς 
ΡΓϊπιοίριδιι5 Θδδοῖ, ἃ σι τις ἱἰὰ αἰδειάει, Ἐὺ 
510 πητ15 46 με πο ριθιι5 οα ἀ 115. Ῥϑα τη. 81. Πά6πὴ 
ἩΪογοΠγπηῖι5 ἀν οίϑιι5 δον ηϊάπιτῃ (6 Τιιο Γογὸ ἰγὰ- 
αἰἷτ οἱ δ᾽ιι5 οᾶδι. ὃ. Απριδίπαδ [1]». ὅ ἀς οποβὶ δά 
ἸΠτογάμη, οὰρ. 100, πιοπιῖηῖξ απ ἅπιὶ., 4] 1ἴὰ 
ΒΘὨΠΘΡαπἑ,, ποὸ 1105 ποίαϊ διΐ σαγριῖ, (ὐοθου 5 
Μασπιιβ Ποπ}}} ὅφ4, 46 σθηΐαπι ον 115... 4ιι6πὶ 50 - 
4αϊταν 5. ὙΠοπηὰς 1 Ρ. 4ιεδί. Θὅ, ἁὐιϊο. 7, ποὺ 
ἰάπιθῃ. [1 γ. πῈ ΟΡΙΠΙΟΠΘΠῚ ἀΔΠπηΠᾶγὶ σα, 41 οδὶ 
Τ)απιαβοθηὶ {|}ν. 2 ἂς 6 ογ]Ποάοχα οα}ν. ἀ, εχ ἴῃ- 
[δε ογ θι15. ὨΪ ΠῚ ΠῚ ΟΥ̓ ΙΒ 5. [μι 556. ἀΠ56}05., 4 
Ιαρδὶ βιιηῖ. δ8πὸ ψυίίοπ Ιοοιτα {14 Ψ0}0] Πἰσίογιοο 
56η51 τπϑ] ηΐ ΑΠ1| ἀο ἀπ πιὰ} 1 {πο ἀπὶ ἰογγοϑι γι, νοὶ 
46 βϑρροηΐθ ἴῃ Βιιπη ΠΕ Π 115 Ἰοοἷ5 ἀθροητὶ ἰΠ|6ΠΠΠδ γα, 
ΒΠΠ]4ι ἀθ ρεϊποῖρο Δ: ποπιιπι., 41 ὁδοι ϑραπὶ, 
Ἔχ δου ρειγα ΘοΡῸ ΘΟ] ΠΠσὶ ΡΌ556. αἱ Ρ νΊθῖ15 ργο- 
Ραϊ ποβίον άθυ 6] Ὑ ἀσάιιο5 ἴῃ 1Π|4πὶ 5. ἩΠποπια θὅ 
4: 5 ΟΠ ΟΠ. 

Ρασ, 390. ἃ. 7. οἵἐπι σρογασϑεπί. } ΑἸ οϑὲ 
ΡΟ θη ϊᾶπ) ἀσοιθ, Αἰ γοβὶρίβοοτο. δὺΐ γὴϊᾶπι 
τητιϊᾶ 6, {αδηποθγομι ἀο᾽ αν ίπιι5. 04 Τταροζιηῖ, 
οἴεπι φρεγαπις ροπίϊθπίϊα ρος556 ἑβαϊνανὶ. 

Ρασ. 991. ἃ. ῶ. οἱ ογθαίγία. 1 Νῖ5. Η. χαὶ ἢ 
ἄχτιστος θεότης, εἰ ἱπογοαία αἰνιπίξας : αἱ Β᾽ΘΡ] ΙΔ, 
οἱ Βοζὰ χτίστης, δ ογδαίγια ἐδίτας., ἰατηοῖδι ἴον - 
ἴαϑ58 ἰορὶϊ Τ᾽ γαροζιιηῖηι5 χτῖστις θεότης. Ῥάι}0 ροϑὲ 
ὁχ δαάριῃ οἧτι. διορίναη. σονγθοία πη οϑὶ ἐπεὶ τὸ πι- 
τεύειν : φμαπαοατϊάοπι ογθάθγο τος ἐπὶ θη, οἷ 

δἰπιμῖ στε 60, υεἶ ἀπίθ ἔρϑιίπι ἐνυυδνγ οί. Βοτα 
ΡΟΓΡονάπι πρὸ νου ροσέ, εἱ ἡμᾶς ομ]511. 

Ρᾷς. 392. ἃ. 7. ἴρβαπι ροίεὐαί.] Ττυποαῖα ἢο 
[υδνδαϊ ΤΠ ατῖπὸ οὐηνουβα ἃ} ΤΊ ΘΡρ οῖΘ., {παδὶ ἀθο5-- 
βοηΐ ἰδία, αὐτὴν ἥτει.Οὐ γὰρ ἂν ὃ εἶχε λαδεῖν ἐπεζή- 
τεῖ, {185 ΟἸΏΠ65 ΘΟ ΠΟ Π65 οἱ 55. Ἔχ μι] θοηΐ. Βτιυδιιβ 
ἴῃ βπα σαριτα}} Πα} 5. σόσοπι οἰκονοιλίας ΟἸηδογαῖ. 
Πε Ρμοιῖπο ἘΡ᾿ρ ναπῖι5 ἤονοϑὶ ἈΝΤ, αὶ ἴῃ οοη- 
ΟἸΠΠῸ ϑανάἸσοηϑὶ οἰιπὶ “ἈΠ Πα ΠΠῚ 55, πος οδὶ 
οἶτοα ἀπηῖπὶ ΟΠ υ 151! ΟΟΟΧΤΥΤ : φάσχει ἀπαρχῆς 
τὸν Χριστὸν μὴ εἶναι, ἀπὸ δὲ Μαρίας, χαὶ δεῦρο 
αὐτὸν ὑπάρχειν, ἐξότε, φησὶ, τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον 
ἐπῆλθεν ἐπ᾽ αὐτήν" χαὶ ἐγεννήθη ἐχ Πνεύματος ἁγίου. 
1ςεογῖε αὖ ἱπϊτῖο (Πτδίμπι ποτὶ 6556, ὑθγηι ὦ 
Μαγία,θὲ ἤππιο τισι ἴρσαπι ὀχ πιδίογθ, θα πο δρὶ- 
τίιιι5 δαποίιι5., πιεῖ, σρογνθπῖῖ ἐπὶ ἴρϑαπι,, οἱ 
δεπίζις ἐς δα ϑρίγιιπ σαποῖο, : 

Ραρ. ῶ05. ἃ. 6. Ογθανὶ.} ἃ (ον μΆγι5 οἱ Βοζᾷ, 
τδοῖπι5 {υδιὴ Τ Γαροζιηι5, Ροςοθαϊ ποπιΐσοπις οἱ 
ἐδὶ ἴῃ Ὑ υ]σαῖα ὁχ ἤθθγαθοο., {υαϑὶ ἰοριβδϑοὶ ἐχτησά- 
μὴν 9 Ῥτοα! ΘΠ ἀθγιιπὲ δἰϊαιη ΠᾺΝ, Οοποβὶβ 41. 
Ἀδριι ἢ. Βμάθοὶ ἐχτισάμην,, εἴ ἴϊὰ σογίαπι οβὶ οὶ 
γο]ἶδ56. ΒαςΙ ΠῚ 9 404 Θχ βεϊπηαν δὲ ̓ἴα ΒΟΓΙρίιπι 
ΑἸ ΧΧ. Νὰμ ἐχτησάμην, ἃ Ρτδβθηῖ] χτάομαι, ρο5- 
σἰάθο βομαῖ. ποη ΟΓδ6Ὸ : Π6Ω116 δϑῖ [ἢ πἰδὰ ἀρὰ ρτο- 
ἴλπος ατοοβ δυιοίογοϑ χτίζομαι, αἱ 5ΙσἘΙΠοοὶ ογθο, 
γ9] οοπάο. ϑουϊρίαγα αιοάις γεγθο χτίζειν δοίϊγο 



ΙΝ ΚΙΒΙΟΒ ΟΟΝΤΆΑ ΕὔΝΟΜΙΌΜ, 

αξῖταν' ἰδιλῖαπι, αἱ 56. Ὡ, ῶὅ : Θεὸς ἔχτισε τὸν ἄν- 
θρωπον ἐπ᾽ ἀφθαρσίᾳ, Ῥριις ἐγθανῖὶ ᾿ιοηιίνιοτη ἵτὲ 
ἱποογγιρίϊοπε : ; εἱ ἔσο, 18,1 : ὃ ζῶν εἷς τὸν 
αἰῶνα ἔχτισε τὰ πάντα χοινὴ, ῥαὶ αἱνὶξ ἐπι «δί6ι"- 
σχιπι ογθαρὶξ οπιπῖα εἰμι. ϑυβριοίοπὶ ἰάπιθη ἰο- 
ΟἿ15 τ  Π ΖΙΠ α" 1π 4ιθυκάδμι, 1015 Οθμ65605 5ογῖ- 
Ῥύμπη οἰ θη 1556. ΒΑ  τιπὶ ἐχτίσατο, φιια που 4οπὶ 
11 ΦΖυΟΖι6 ᾿6ο πιῖ5 ἀρι] 6]1|5 γαίγοιη ΟὙΘΡΌΡΙ ΠῚ 
ΝΥ 55ΘΠΙΠῈ . [Πν. Ὡ οοῃίγα ΕἸ ΙΠΟΙΙ ΠῚ, Ρ- 54 εὐἱ- 
εἰδηῖς ΜΙΟΤΕΙΙΙ ν ἌΡῚ ἀφ Βυπιδη 4:6 Ομ 4πο4π6 
δχροπίτι" Ισοιι5. Ριονγ θυ ίουιπι 8, 32 : ἐχτίσθη γὰρ 
ἀληθῶς ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ὃ δι’ ἡμᾶς καθ᾽ 
ἡμᾶς γενόμενος. (γϑαΐμι5 Θηΐπι Θὲ ὍΘΓΘ ἴτι πον 5-- 
δὲ ηιῖς εἰϊεῦτις ἐἰ16, ψιιὶ ῥΓΟΡΊΦΥ τος σϑοιιτείϊεπι τιο 5 
παίτ5 6δ5ΐ. 

Τ0ϊά. 6. 5. ἡαμπι ἴρβα ρὸγ 56. Αὐτοσοφία βογῖ- 
ῥϑίμμι5 ἐσ ἢ. Νί5., αἰ αηῖοα σὐτοζωὴ εἶναι οὐ δύ- 
γαται. Αἰφιιο ἴῃ ψυ]!οαιὶ5. Ποχὶοῖβ ἀπποίαίιιπι ο5Γ 
Τοιιπὶ αὐτοζωὴν ἃ ΠΙΟΠΥ 510 5 ρ6. ΠΟΠΙΪΠαΓῚ 9 Φυοα 
Ρογ ξ6 νἱναῖ, οἵ 4}1|5 ψΊν ΘΠ] ἁιιοῖο νυ" 511, οἱ ἃ Ναζίαη- 
Ζ6ΠῸ ϑρίντμπι βᾷ ποίη αὐτοφῶς ἀρμε! Πανὶ » 4ποά 
ἾΡ56 νϑγὰ ΠΧ δ:, οἱ 5᾽Π6. δὺ Πθιπο 1]} πη] ποίαν. σι 
ΓΑΙ. 81, Ρ' οιὺ: φωτιστιχὸν ζωτικὸν, μᾶλλον δὲ 
αὐτοφῶς χαὶ ζωή. Οεὶΐ ἱμοθηὶ ας οἱίαηι αἤξενι, 
ἐπιπιο, τὶ ἱρδατπθὶ ἴμὰ εἰ υἷα δῖ. ἰ ἃ  ἀδιῖπο 
ἴῃ Ουπιϊοηίθς ἃ ατώοοβ ἢ διδ ἀἸοίτιν αὐτοπά- 
ρᾶχτος καὶ αὐτογενὴς, ῥμ6 56 μγοαμοίτις οἱ ΡῈ 56 
δόπίμιι. Τὴ ΒΑ51:}16η5ὶ ἰάτηθη οὐ δὲ ῃ ὅΊ ρ]}. ἣ γὰρ 
αὐτοῦ σοφία οὐχ ἐγένετο. ΤνὰρεΖιηληι5, Λίατι σαρίοιι- 
ἐἶα 6715 Γαοία τιοπὶ 65 : αἴγα]ι6 Ἰδοῖῖο ἔογγὶ Ροίοϑί. 

Ραρ. 94. ο. 1. εα ορροϑῖίο.} ΜΓ ευδῶς φιοαιια 
5οΓΙρίμην Ἔχ Β  Πο. Π οσις Οὐάοχ Ἡ., ἰΐδαιιο Ἅ τορος 
Ζιι ΠΕ 15 6Χ 5 πα} τοχίι οχριθδβογαῖ, (τε ϑόγιις 65ΐ, 
αὐ 605, ἡ ες ορροκῖίο Γαἶδο αἰϊδιϊπιβιματείετ, Ε 
οἵ. Αἰ ῃ δαὶ. διορμιάν. Ἰεροὸ πρὸς τοὺς ψευδεῖς 
ἀντιδιαστελλόμενος λέγεται. ἩΝ ΙΝ ΘΟΙΠΡοΠ Ἰο50 
Βοζᾷ, } Ἔγιι5 Γαἰδὶς ορροπίι». 
Το. ἃ. 5. δὲ δοίμ5.1 Τλυιὰπ ΠΠπθὰ5 ἰδῖαβ δ ]6οῖ- 

ΤῊ 115 ἱπιογρνοίαιίοηι., 4185 ΟΠ ἰδογαΐ ἹῬΡΑΡοΖιι ΠΕ 5 : : 
ἴη.}}Π} ΟΠ ΠῚ οαϊΔοναι, δὲ δι ρε1" ΟἸιμία Θοὲ 1}}6ιι5.. 

εἰο. Ἐπ ἴῃ δαΐίοπι μᾶρὶμα, οὰρ. 19. τοϊδιῃ 1Π| ἀπὲ 
ΤΠ5ΟΡΙ ΡΕ]ΟΠ Θὲ ΘΑ ΡΙ τα} 1 ΕΠ Πτη 15. ἴῃ ὕναοα εἰΐαπι 
Βαβ. ΠΘη51 βϑοιπάα οἱ ϑιορ νάπαι ἀοβ! ἀογαΐαπι : {πὶ 
ἐἰπια, Ποπ 6δὶ πιθιιηι ἀατὸ οοὐϊς, Δ᾽ αιιθμὡὶ 80, 
ΘΟ ; φιᾶμι Βορίυ5. Οὐάοχ τοριωβοηίαν!ς οἱ ξαιὶς 
αθηδίαϊ 4 ΤΟΥ τ5 ϑ γί ρα νεθ ΘΧρΟΒΙ ΕΠ ΠῚ απο περι-- 
χοπὴν ΘΧΒΙΡΟΓα. 

Ῥαᾳρ. 995. ο. 10. δογιηι ἐρίμιτ'. ἸΠΠΊΘΡρΓ 5 δου ὶ- 
Ἀϑεγαῖ, Εογιίηι ἐθίζει, ψιιὶ ἀοοϊρίιπί, ἐς, αἰρηος 
56 κα εἰδαίοτατι οἱ αὐ εἰπίςίγαιι φΘάογ6 [αδογε: 
48: γοῦθα οἵτπ) ἀρογίθ δι! ] οὺ ἀορηπαι! 5ι[γὰ-- 
σϑηζαν ἐς ΠΠΡουταῖο Πππιὰ ΠῚ ἀΡΘΕΡΗ, ἄθχυθ ΟΡ ΘΓΙΠῚ 
ῬΟΒΟΡΙΙ ΠῚ ΠΟΥ 15, ᾿Π5] 5, Ρ]αρίο ἀἸσᾶπι, ἃη 5δογίτὶ 
Ἰερίο, ἃ Τ|οοάογο θοζὰ 5:10 ρτθβδὰ βιηϊ., ΠΘΩῚ6 
518 πὶ ̓π Θ Ρ ΓΘ Π ΟΠ 6 πὴ ἃ τη ρογο γα οῖδ γό] ἴῃ 
οἀϊτίοπο ϑιθρ! να ποθὰ ρᾶρ. 421, 50 Ἰιασο γου]νὰ ἴδῃ - 
τύπα Δρρίηχις : Οτω" μθς οηλέσεα δῖ, {πὶ φοἰιοϊ τὶς 
αἰϊοθέιι" : 4υιοΒ 50 0}1ὰ δ] Δ] μη ψὰ5 Οἰαοαβ γο]θοία 
ΒΌηΣ,, ΠΘῸ ἸΒ4ΙΆΠΙ., 4110] 5018}, ΘΟΠΙΡΑΥΠΘΓΟΗΐ : 
βε ἜΠΗ ἅσιηΐ Πυδίο5. ὙΟΥ 8115...) ΠΙ51 ΘΔ 61 ΟρΟΙὰ 
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οαποῖα 8 Ποίου πὶ ῬΑῖστι ΠῚ ΟΡΟΓὰ ΟΧΊΘΓΙΠΪ ΠοΠὲ, ΟἹ ΠῚ 
ΘᾺ πὶ 111 πθ΄ ιια ἰϑβιθπεῖιν, Νᾶπι οἱ ΠΪο 'ρ56 ΒΑ] 1τι5 
ἰάρδυπῃ ἄοοοῖ ἴῃ ϑϑγποπο ἦδ ἀϑοοίϊοα οὶ πη πα- 
δίιοα νἱϊα : (ὐτιδ!οαϊογεῖθιι5. τπαπάαία 6715. τοιτί-- 
διεῖο παιιἰτα; πιθΓ δ 5 τειιίγισι {ἰἰα σορίοσα 65ι εἴ 
ἐοτόπα ι5ιἰω, Θίθτα αϑονπαομῖα, υἷα ἤπεπι 
πασπ ΄τίαπε μαὐϊίιγα. Ἐπ᾿ Ἠοιμη] τὰ ἴῃ ρυϊποίρίαπι 
ῬγόνοιΡ. Ρ. ἀτδ : Οπιπο5, γιιὶ υἱάπι ον ατισ οἰ ἰσαπι 
ἐποοάϊπιι5., τ ΤΟ ΟΤῈΣ 5175. ῬΕΙ͂ ΟρΡΟΓα πιατι-- 
«Ἰαἰογιίηι τοῖς ρμοϑ5οδϑδίοηθηι οἰ δείτιπι σοπὶρα- 
τατος. Δυβιϊπιιβ. Αρο]οσῖα Ὡ ΡΓῸ ΟἸ γι βιίδη. οἱ ἐὰν 
ἀξίους τῷ ἐχείνου βουλήματι ἑ ἑαυτοὺς δι᾽ ἔργων δείξωσι, 
τῆς μετ᾽ αὐτοῦ ἀναστροφῆς χαταξιωθῆναι προειλήφα- 
μεν, συμθασιλεύοντας ἀφθάρτ ους χαὶ ἀπαθεῖς γενομέ- 

νους. Ομ οἱ ἰρποὸς 56 ορογίθιι5 σιεἷς {ἰ{{π|ι-ς σοπ- 

δἰἰίο δὲ ΕΝ Ργω οι ογὶπὶ., σοπιρογϑαίοπο 
εἴην {10 αἰβπαίιπι ἐγὶ βοἰπιιι5, οἴ ΤΘση αἴ 105 Εἰίην 
ἐἰϊο εοτγγιριϊοτιῖς ἀο ρογροϑϑίοπις ὀχρογίος. ἤμειι- 
τῸ5. ἨϊογΟΠΥ πλτ5. {1}. ὥ σοπίγα Τονιπἰδηιίτη ἴα 
Η απο Ἰοοῖπη πυηο ΝΑΙ ἄς Ροιτοπο ΠΠΙΟΙ ΠῚ 

ΦοΡοάτὶ οχροηὶ! : δοτι 6581 Εἰ ὶ ἄατὸ, οἱ φιιο-- 
ποάο ᾿αϊινῖς 65! ΡΓΓΘΡάγατὸ ἢ Ρατ ἘΠΕ ἐπιητῖῖ,, 

διεπὶ ἐπ οδῖο αἀἰνογς( οἱ ρζισιηιι πα τδτητα Ξ 
τὶ ηιὶς εἰν οΓ οἰ σή οἱρίμανιι5, “ια5 τιοτὶ ρΟΙ ΟΠ 
αοοϊρίπιπί, φο Ορογα; {Ππι5| ΕΤΘῸ α πιὸ μοι ἰδ, 
φιιοε ἐπ νοὐὶς δἐζιτη δδῖ, φιοά Ῥαΐθι ππϑιις ἐ{ἰς 
Ραγανῖζ, φιιῖ αϊσηῖς οἰγιπτδτι5 αὐ ἰαμπίαηι ἀϑεοτι- 
δε Γὶ δειιῖ εἰἰστιίταἴθπι. ἴοι 5. Φοᾶη, ΟΠ γβοϑίομιιβ 
1ῃ δαπιάθπη ἰθοιμη . ἢ αὐ (ονπιῃ. 5, 10, εχ 60 
ΟΠ] 511 ΠῸ5 ΘΟ ΡΟΣ 5. ΠΟΒΙΓῚ ΒΙοτῖαπι Ῥοηΐς ΘΡΟΥΊ]ραα 
τροηϊιυτοϑ, Ηομ]]. 10 : οὐ γὰρ δήπου τὸ διαχονησά- 
ΒΕ εἰς τοῦτο, χἀχεῖνο τῶν Προς ἔξω στήσεται, 

ἀλλὰ μετὰ τῆς ψυχῆς τὰ μὲν χολάζεται . τὰ δὲ στε- 
φανοῦται. οπ ἐπίπι υἱάοἰϊοεὶ ἰὰ ψιιοά αὐ υἱτιιι- 
θηι υδἱ υἱζπεηι ΟρΡΘΡ απ δια πὶ δι ηιϊτιςί ανῖ, ἃ 

ΡΓπιῖο δἰ ρώπα διοίιοὐι : δθαὶ πιὰ Οτιτη 
απῖπια σοΥρῖίς ραΓίΐηι οττιοὶα υλππι", ματι ΠΟΤῸ - 
παην ΘΟΠ Θη τιείτι.. 

Ρο5. 906. 4. 4. καὶ ὅτι οὐ χτίσμα.] Ητοο ἴῃ τἰ- 
τα]ο Δα] θοῖα δ ἃ ΠΟΡΙ5 οχ Δ]5. ἤοσιο Η.., ᾿θίοῦ- 
Ῥιοδιϊοηὶ νογὸ {ΠΠι|4 οχ ΟΡ ΠΔΥ]Ὸ α]οδιύτας, απ θα 
τι ποτά ει ΘΟΥρια δτιτιῖ, ΘΟΥ̓ΤῚ ΤΙ} αι {π|7), γ οὶ 

Ροίϊιις σογγιηρὶ ἀδυϑατι. 
1014. ο. 4. φδοιιπάκπιι ργορ]ιοίαηι.} Τιοοιι5. οδὶ 

Αἰποβ ὅ, δ, ΟΡ τάπιθὴ ποὴ ἁἀά τιν αὐτὰ ροϑὶ με- 
τασχευάζων. ον ηαν 5 τῷ Θεῷ νου ἀεὶ 7Ζ)εῖεηι. 
Οιεὶ {αοὶς οταπῖα, εἰ ἱγαπϑημείας ἴρδα. Οὐοα 5] 
οὐδίῖο Ῥτορμοῖα ἀκ Π)διιπ απ Θοῖα ΤΠ 10 }}1ρ ἴα, τθοίο 
Ἱπιουῦρνοίαταν, ὃ ποιῶν, φιιὶ Γαοὶς. Τῃ Υ τ] μαῖα οδῖ, 
αοϊοτείοιν Τ[τοιϊιτιπ οἱ Ογίοπιθπι. δ. ρει ο551 
ἴῃ δοάθῃι οαρῖῖο γϑῦϑι ἀ : Οπα λμίθο εϊοῖς 1Π)οηιῖ-- 
γυιις «ον Ιϑγαοῖ, (ιν Π)οπεϊπιιπι. ΤΊ οοο- 
ΤδῖΠ5 ἢ ΑΠΊΟΒ : θαῤῥήσατε. φησὶ, τῇ τοῦ Θεοῦ δυνά- 
μει, χαὶ ταύτης ἔχεσθε τῆς ἐλπίδος. Εὐπετῶς γὰρ 
ποιεῖ χαὶ σχευήζει , ἃ βούλεται, χαὶ ἑάδιον αὐτῷ 
χαὶ τοὺς μεγίστους κινδύνους εἰς εὐθυμίαν μετα- 
δαλεῖν. (οπαϊιε Π) οὶ Ροιεδίαίϊ, Παποητὸ δρθπι 
απιρἰοοιἐπιϊτιῖ, Εαοῖΐε οπὶπι γποὶξ οἱ {γατι5 Ὁ7- 
ηιαΐ, φιθ υτιἶϊ, αἰφιιθ οἱ {αοῖϊθ εοἱ πιααὶ- 
πιά ᾿ρεγίοαία ὑπ Ραπη τἰ{Παἴοπι ἰγαπς [ΟΡΤῸ, 
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Ιῃ οοάοπι οαρίιο ρμᾶρ, 207, ἃ. ρ1Ὸ ἑτέρῳ πα- 
ρέχειν διιρθογοθαι ἰάοῃ Νῖς. ἢ, Βορ. ἑτέρῳ ὀρέ- 
γειν. ΠΙᾺ ἀὐΐοπι, ἀπαθανατιζομένων, οπιοηαν[- 
Πλ15. ΟΧ ΘΟΩοΠῚ,, ΟἸΠΠ Δηΐοα οσδ5οῖ ἀπαθανιζομένων. 
ϑιιο γου]0Ὸ τδι15. Θδὲ οιϊαιη ΠοΡΌΖοίι5 1110. ἀ, οἱ {τι05 
(ὐοἰα5 116 ἀἰοῖ! ἀθανατίζοντας, Αὐνίδηυ5 ἀπαθανα-- 
τίζοντας γοοαὶ, 4 οϑῖ, 411 ἱπηηπου !} 116 ἀοπαηΐ, οἱ 
ἴῃ «ΘΟ 1) ΠΙΙΠΠΘΙ 1 ΠῚ ΓΟίοιη!. {1515 ὁδί οἱ ῬἢΠῸ 
ἅς νίτὰ Λοβί5, ἀθανατίζεται παρὰ Θεῷ, ἑηιηϊονία-- 
ἐἰιαιθ ρϑρ γεἰμια ἀρι ]ολιηι. Τάθιι. γουθιιπι 
οΥἰὰ πὴ γΘβ Πα Π({ππὶ οοη500 5. Οὐ ΘΡΌΣΙΟ ΝΎ 556η0, 
᾿θΑ5}Π1 [ραιεὶ , ἴῃ ΠΠγῸ (ὐιθο νειοῦ οαρ. σ΄, Ρᾶσ. 
“δή, οἱ Ἰοσιχη [τὰ σον ἰδ πάη : καθάπερ γὰρ μικρὰ 
ζύμη ὅλον τὸ φύραμα πρὸς ἑαυτὴν συνεξοιλοιοῖ, οὔ- 
τῳ τὸ ἀθανατισθὲν ὑπὸ τοῦ. Θεοῦ σῶμα ἐν τῷ ἡμε- 
τέρῳ γενόμενον, ὅλον πρὸς ἑαυτὸ μεταποιεῖ χαὶ μετα- 
τίθησιν. Δίων φιμοπικεηιοαμενι ραγιιη Πογηιθηιὶ 
δὲδὶ τοίαπι στρ οΙ δἰ ογιθην ἀοϑἰτηϊϊαὶ - ἰΐα δΟΥΡιις 
γι05 γεν ὦ [760 ποι ἀϊίιιηι ἐπι ηιον αἴθ οἰ Πιονὶς 
ἐπεῖνα πο {1}. ἰΟἴπεηι ἐπι 56 ἐραπϑηιαἱ οἱ Ἰσαπς- 
υἹορι. ΑἸλοψαΐ ποθὴ αιιαάγαγοι οομρανατίο, οἱ θανα- 
τισθὲν πιο αὐίοοίμηι αἰοσονοῖαν. ΠΠπώ4 ΘΟΡΡΙΙ5, 
404 ροκίοα τὸ ἀθάνατον σῶμα ἐπιηιονίαϊο ΘΟΥ̓ρ τι 5 
ΔΡΡΟΙ]αται",. αὶ ἱπηπιον [Γαΐ ΠῚ ΘΟΡΡΟΡῚ Πυμηᾶπο 
ἱμηρον αι. [δι ἴῃ [πη Θαρ 15. ροδὲ 111 γουρα, οὐκ 
ἄρα χτίσμα τὸ Πνεῦμα, δᾺ ΜΠ ΠοοΡαι Μ5. ἢ. χαὶ ὅσα 
μιᾶν χαι τὴν αὑτὴν ξνεργξειᾶν ὀείιχνυσι τῆς αγιᾶς χαὶ 

μαχαρίας τριάδος, Εἰ γιιδοιεηιψιιθ πετιαηι. Θὲ δι -- 
εἰθηι 6556 ορογ αἰϊοπδηι ςαποίω οἵ οαίω ΤΡὶνία- 
εἰς ὀδέοτιιενξ : 56 Ἰνδδο πη60 {π οἷο Πθη 5ιιηὶ Ἰλὰι5 
Ἰοοὶ νοὶ 15) εται]ο 5. 

Ῥὰρ. 207. ἃ. 11. εἰ ἀοοίοηί. Ἴ ΠΣ ἃ πορὶς 
φἀ]οοῖιπι ὁδὶ οχ Νς. ἢ. καὶ ἐκλείψουσι, οἱ Ρ»α]Ιη. 
100, 50, οἱ βογίριιπι Εἰ νεϊίίος., ποῃ Ἐηνἱ 6, Ἰϊοοὶ 
ἴῃ φυ!θυιδάαμ 0015. Υ υ]σαία [,ατῖπα: [τὰ Ἰορογοῖαν 
ΟἸτη), 56 ΠΧ Χ ἐξαποστελεῖς δα! ονιηΐ, οἱ 5. Ηἰο- 
ΤΟΠΎ μΠπ5 οχ ΠοΡνῶο, Εἰ μιϊίίος. 

Ῥαρ, 998:. ἃ. Ὁ. σημείων. ΠΟ νουθὰ ση- 
μείων χαὶ ἰαμάτων τὸ ἕν τι αἀάϊια 5πηὶ Ροι 
ΟΥΡΟΙῸΠῚ ἰΘχ το} ΑΒ} [0515 ΘΠ ἰοηΐς οσ γαγὶ 5 [6- 
ΟΕΪΟηΙθιι5. ΔΟΡῚ} Οὐ ἰοἰς : ἰ4οίτοο ἀο]οηάα : εἰσὶ 
1815. νοι ποι τὸ σημείων, ἰἰὰ ἰεροπάο., χα- 
ρισμάτων, τὸ σημείων ἐστὶ χαὶ τῶν ἰαμάτων, 
τὸ ἕν τι, καὶ οὐχὶ τὰ ὅλα. δεά ψαῖα τπιπῖιηιὶ φιοά- 
ἄαηι ἐν εἰϊνίξίουο «ἀοπογιίηι δοί «οί, πιϊ-- 
τασιζογιίην., δὲ δεί «οχιίηι φαγιαϊϊογειηι . χιγειετι 
ηιιοάάαπι οἱ ποι τηϊνορ σα. 

Ραρ. 501. 4. Ὁ. δίοϊε ὀπῖπι ἐπ ῬΓΟρτῖο.] Πὼς 
ΟΠΙἰδϑὰ [που ἈΠΕ ἃ]} ἰΠΓΟΡΡΡΟΙΟ τ ἰἀπειιπὶ Θηΐπὶ ΘΠ 146.. 
ταὶ : ρτιοϑιῖδεο ργορ]οίω, “ιιοπίαιη εἰἰοῖς Εσαίΐας 
ἐὁ ἱρεοὶς,, Εποικδοανὶξ οοιος δογιίηι » οἐ ᾿παιϊανῖῖ 
ΟΟΥ ΘΟγμπι. Αἰχιο 11 αι! ἄομη μρο βου ρία "Ὲρο- 
Τἰ πη Φοαηηῖ5 12, 40, ἀρ ἀιιοίογοιη γυϊραϊα 
Τναιτη νη Οα 15 ἃπιὰϊ ΠΝ ΈραΓῸ νου θὰ 'ΓναροΖιιη.ι15, 
πὶ ρυοΘἄοηιὶ ρ. 299.}. ὅ. φιιαοὶ τὶς ἀδαϊναῦιι- 
ἔμ, δὲ μί ἰατια αἰδα ὀχ, οὐϊάοται Επαϊα 1, 1: 
564 «ιιοηϊαπι οχ ΠΟ] γθῸ ποη 6 (ὑνθοο γοντ ἀὐιοῖου 
γε δαῖτα, ἐπι ΡΥ ίαο. ρου 5 ΠΧ Χ Ὄχι θοηάα οοὲ 
ν6] (ἀγοὶ ἰοχίι5 Νονὶ Ποδιαπηοητὶ, νοὶ οἱϊαιη ἰοχ- 
ἴπι5. ἃ ΟἴΟ 5, {1 Εν ΔΠ ΡΟ] τιπὶ πιιιτα 5. γον 5 οἰϊαϊ, 

ΝΟΥ ΓΠΟΝΤΟΝΙΒ. 004Ὶ 

αὐ μοο Ιοθο [θαι 115... ΠῸ ΘΟΠΒΟΙΟ5 ΡΟ Π5 οἱ σοΡΓο - 
ΟἴΟν 65. {πΈ 1} [Π ΟΡ Θ65 ὥσοῦα νυ ἀοατηιν. ἃς Ψ08Π. 
5. Τα 6πὴ 13; 510 Θἰονι αν Εὐβαϊα Ιοοιισ: τετύφλω- 
χεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ πεπώρωχεν αὐτῶν τὴν 
καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσιν :'αειδοανῖι οοιιἴος δοτιιπι, 
εἰ ἐπ ιτανὶξ σΟ7 δοτιίηι,, τ ποι υἱάφατι; Ν αἴ-- 

{πῶῚ νοὸ 15, 14, οἱ Αοίογιη 38, 27, οαάθηι 

ΟἸτάπ ην. αὐ ἀρ ργορΠοίδη) Εἰδᾶϊαπι 0, 9, οἰοραη- 
τὰν : ἐπαχύνθη γὰρ ἣ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, χαὶ 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐχάμμυσαν, 7ιογαϑεαίτι 
5: σον ροριεϊ ιι71ι5,, Θὲ οτος 5ιι05 οἰαιιδογπιέ : 
αἵ 5115 ΑἸΧῚ!, τετύφλωνται οἱ ὀφθαλμοὶ, καὶ πε- 
πώρωται ἣ καρδία, οἱ γο Ἴνα, 4ι] 115. δῖ τισιι5 ον η-- 
ΘΟ ΠΙ5ία, βά55ΙνῸ σΘη6 1.6 Θχία!, αἰ ΤΙΧΧ ἁρυά ΡιῸ- 
Ρ[νοΐαπι. ὀχει!ονδηὶ ἐπαχύνθη : 404 51π6 εἰ} 
ΠΏΡιΠ6. ΠΟ {||556ΐ, 51 Νοίὰβ 1Π ΘῈ] 50} })51550. 
Ῥθοχα, 4αὶϊ ΠΠλυαιπι [πο ΦΠΠ] ΠΤ ᾿π ο Ρ οἰ 0 Π6 διὰ 
αἰρηδι5 ΠΟῚ οδῖ.,. οἱ ᾿ππππου 0 ἰδιηθη γ ! ΠΠοὰῖ ιι-- 
Οἴογομη. Ὑ ρα! 1 ΑΓ Πα5, ἸΠΟΡῸ 5110, 4ιιο  ἃρι 
Φοληποιη πεπώρωχε τὴν χαρδίαν Τα ηο το 4! οὶ 
Εαοωοανῖξ, πώρωσιν οἱ πήρωσιν 5110 ΠΟΤ ὁ0ῃ- 

[απάοης, φυσα ρ]Δηο ἔι!διιπι οδὲ; ν ρα οηΐπι, ἐμείμε- 
γανῖξ ΠΟΥ ΘΟ, : ΘΖ ἰΔ 0 ΟΥ̓ Γ556 1, δῖ 11 γοι- 

ἰδδοῖ, αἱ ΔΙΆτοὶ δ, 5, ἐπὶ πωρώσει, 5 ρ 6 σιθοίίαίο, 
Ομ, πξ ὁπηὶ ἀοοοιο ροίυϊὶ “ΓΙ Οβδιι} τοὶ ἀποίοι", 
πωρὸς δια; 511 τυφλὸς οἴθοιιδ., οἱ πωρόω Θχοίθοο, 
πώρωσις, τύφλωσις, ὀΧΟΔΟΔΙ]Ο 5, Φιιᾶτα. Ο]} Οατιδᾶ πὶ 
Ενάβιηιδ ΦΠΟψιι6. ἀρι4 ΕΠ ΡΟ δίας. οἱ Ῥάμ]υπὶ 
δαὶ ἐπώρωσεν, ἐχοφοανῖξ, ΠΟ ΠΠῚ οὐάμιγανῖι 

τ] Π]Πὶ γογίοιῸ 7. {πο πῶρος ΘΑΠ]}ππη. οἱ ἀν] ἴοιη 
80ποῖ, τη16 οἱ πωροῦν ἱπάτπιρᾶνο : αἰγά τι νος ΔΠ]- 
ΠΪ ΟἸ)5:1Π411 ρου εἰ παοῖα οἱ μι  λου15 Ἰπδοἰ τὰ ἀ 65! Παίιι". 

ΤΡ1ἃ,. ο. ὃ. εἰκόνα.] Εὐἰποπα αν πη115 {Π || 1 οχ 
Ν5. Η. οἴππ ἀηΐοα ἴῃ Βα 51}16η5. ἰορ νοίι τὰ χατ᾽ 
εἰκόνα, τοῦτο δὲ διὰ τοῦ πνεύματος γινόμενα : ΘΓ 1 
ἴοχτι ΘαρΙ 15 ὀχριιηχίμιιδ5. Παύλου ὃς εἰκὼν, δουὶ- 
ΡῬϑἰπιιδήιο πάντως δὲ ἣ εἰκὼν, οἱ ἀρτα ἱπιορριθίοια 
Οὐπηῖπο αἀπίοπι, Ῥτὸ Οπιπίμεπι «πίη. 

Ρὰρ, δ02. ς. Ὁ. οἰίγ ἱπἰναὐϊατοπθηι.} Τοϊοι- 
ΡΓῸ5. Πονᾶπι Ροιϊοα μι ἹΠΟΒοάγαϊ., Οἴμ Πομάα 
ΘΟΒΟ] 510 ἀΡΡαΘὨ11 ο5561 ΠΠ|αἴὰ, ΠΟ ρδοῖυ : Οἰνὶ- 
δέμ5 ἔπι πιοὐὶς, οἴο. Πθο ἰρίψαν οταπ, εϊοαΐ, δρίγι-- 
{μι ἐναὐταιϊοπόην (ἐγ διὶ παὐϊκαιοιοηι 6556 
αΠηῆγπιοι. Δο Τισοῖ ἴῃ ἀνῶοο ν ἀθάίαν Αἰ αι] ἰθοδϑο 
οἰϊα πη ἴῃ Ν5. Η.. ἀτροιο σϑροιεϊο γοοῖδ ἐνοίχησιν : 
ΠΟΙᾺ. Ὁ] Ἰ τα νὴ τὰ πιο 11 γουτορο (ΟΡ ΠΑΡ 8 : ψεῖδιις 
φῦ ῖς δρίίτις ἱππανϊ αιίοποηι (γι δεὶ ἐ]ιαὺ- 
ἐαίίοτιθηι ργογε τι. ᾿ ει 

Ἰρ14. 4. 5. δοά δὲ ἱηιάϑο.] Πα] 115. οἴϊαπη. ΘΔρΙ 5 
Ἰῃ ἐΕ{π1}} Π. 1} 1} τ} ΟΣ ΡΓΌσδΘΓαΙ ἐπίουρΓθδ, Φιιοα 51}}}- 
}1οἸοπηι5., ΠΟ 4115. ἴῃ (ΟΓΟΥ τ15 ἱπηπλυ!ἀἴδ!η τητθρριο- 
[ἈΠΟ ΠΟΙ ἀιογαίιν: Εὲ ἔπιαθὸ ΦΟΓΩ πιο ἐκ ἐπια- 

δὲ ΘΓ δἰθί πὸ  ΡῥΤΟρίοΓοα αϑοϊμ αι αὐ 

πη αϑίπθηι; οἱ Φζηίοῖ!, πολι οὔ οι, οἰ παιοίἴο δι, 
δἰ ποτὶ ὑπιη στιν. Πὰν διι5. ΘΠ ΟΠ ἂν Π}115 ἰηἰνὰ ΡῈ 
αἰϊόπιια ἃ «ἰθἰίαίο, οὐτὰ οϑδοὶ δηΐθα ρθ αἰϊ6- 
πιά εἰεἰταίθηι. ῬοΥΡῸ οἰζαϊτιιν. Ἀπ} π|5 ΘαρΙΕ5. {-- 
{λ]}1|5. αἰ ἢ Ππιδιγ]55. Οαράτηα!}} ΒΘΙ]αγιαῖπο, 11}. 2, 
ἐἂρ. 25, (6 ΟΠνϊδίο, αὶ ργΌ Ποίαν αἰν ἰτὰ5 Θρ τ τι 
ΒΆ ΠΟΙ, 6} 5410 ἃ ᾿αϊγο ΕΠ τι6 ΡΓΌΟΟσ510 : οα]η 



ΙΝ ΤΙΒΕΟΒ ΟΟΝΤΚᾺ ΕυΝΟΜΙῦΝ. 

ΠῚ 
οη τη ἀἸοαΐ ᾿Νΐο {ἰππ]τι5, ὅτι εἰκὼν ἀληθὴς καὶ φυσιχὴ 
Θεοῦ χαὶ Χριστοῦ τὸ Πνεῦμα : νέγαπι 6556 αὐ πια- 
ἐμραίοπι ἱπιασίτιοπι 1) οὶ εἰ (ιν ἐὶ δρίνίεηι, δαὶ 
1πάτοαὶ ϑρ᾽εϊτα πη μά γο ὁ556 ἃ Ραΐνα οἱ ΕἼΠΪΟ : πο 
ΘΏΠΠ οδὲ νοΡὰ οἱ παΐιγ8}15 ΠηᾶσῸ,, 4118 πο ριΟά ι- 
οἰταν ἃ Ἔχ πη ρ δι}. 

Ῥαρ. 606. ἃ. 9, Τῆς ὁμοιότητος τῆς θείας. Πα5 
ἀπ 5 ΠΠΠρᾶ5. 4τ|85 ἴῃ 45:16 Π51 “65 ἀθυα θα ἴα, 6 Χ 
Ἡ. ΔἸ ἀἴπλιι5, 4τια5 δὲ ἱπίογργο5 ἃρποϑοίς. 

Τυϊά. Ὁ. 8. Διαμένουσαν. 7 1π Ἀδρίο ἐγαϊ Η. διὰ 
θεότητος εἰς αἰῶνα μένουσαν : με ἀἰνὶπι(αΐοηι ἴτὶ 
διδοίη ρογηναμοπίθηι : οἱ Ὁ. 13, ἐπαναλαδεῖν, 
ΡΙῸ ἀναλαθεῖν. 

Ρὰρ, σθξ. ο. ὅ. Διὰ τοῦτο χαὶ Θεοῦ.]7 {Π{{πι| τ ΗῚ5 
ΨΟΙΡΙ5. οἱ 115 4ιιδρ ἴῃ {Π{||0 5ι1π0 μι 115. οαρ εἶ5, 
Ἰάομι (λυ 1 Π4}1}5 ΒΟ ]Δγπαΐπιι5 ἰθοὺ [ὰπὶ οἰζαῖο,, οἱ 
Ριυσοάονο ἃ ΕἸΠο ϑρ᾽ γιτα πὶ ργΌθοι. (οπιο 40 Θηΐτη 
αἴοὶ ροιοβι 5ῖο 56 [μαΐγογο Θριυ τπτη Δα ΕἸ] ΠῚ, 510- 
τ 56 Παβροῖ ΕἼ] Π5 δα Ῥαΐγθιη, οἱ ΕἼ] 5. 4α θη ἃ 
Ῥαΐνϑ ριοςοα!!, ΒΡ γἸἴπι5 ἀατοπὶ βαποίι5 ἃ ΕἼ]Π1Ο Ὠθη 
μὲ τὴς δϊ «ποπη 010 ΘΡΊΓΙΔι5 οδὲ νου ΕἾ], 
51 ἃ) 'ρ50 ποη ργοοοάϊι 9 

Ραρ. 505. ἃ. ὅ. Διὰ τί μὴ τὸ Πνεῦμα. Εοάοπ 
τησο αιυϊηζιπι Πηο Ἰοοιπη ργοΐογι ἴῃ οοάομι οα-- 
Ρ᾽ϊο 11). 2 ἀο ΟἸννυϊδίο, π᾿ ψιο ἄσοοὶ ΒαβΉ] 5 ϑρ1- 
Υἰτα οΧ Π 60 6556 ροῖ ΕἸ] π|, 564 πο οὶ ΠΠ ΠτῖΠῚ 
ΕΠ], πῸ δα ϑρ᾽οοπιι ΤῊ ΪΠ!ἀἴοπὶ πὶ ᾿ΠΠ Πα πὶ πη1}- 
{Πρ} Ἰοαν]. Νά δἱ ϑρίεῖτι5. ἀϊσογοίαι ἢΠ]1ι5. ΕἼΠ, 
ΠΟΠΒΘΖιιοη9. ὙΠ οΡΌ αΣ,. οἱ δἰΐαππ Αἰ [πὶ ἢ] 11 [ὰ -- 
Ῥογοῖ 1056, οἱ 50 ἀοίῃεορϑ. 

1014. ς. 9. Ομῖοσθ.) Περιεργάζεσθαι νοτιῖι 
Τναροζιηῖ. Ζ ατὶϊς οιγὶς Ὀδιδαγο, απο ρΙΌρτὶα 
Β0Πᾶϊ, ομγίοδα δου μίαγὶ, εἰ θέσει γενέσθαι, ρμοοῖ- 
ἐἰοτιθ [αοίος., οὐτη ροδίθα πη ΘΠ] ΠΟΙῚΪ τῶν υ͵ἵοθετου- 
μένων, αὐορείνογιιν ; Ἰἰάδοχιιο «ἀορίίοιο [αοίος 
Ἃἴοὶ πα  ΐπηιι5. 

Ραα. σθ0ύ. ἀ. 9. Τιι Ὑ6ΓῸ σἰπεὶ ον. Τὴ Οοποῖ- 
Ἰῖο ΕἸογθηεἴηο βοδϑίοπο 18, 0 440 οἀποη5. Βο- 
τηληᾶ: ἴοπι. ᾧ (ὐΟπΠΟΙΠἸογ. ργοίογίυν", οἱ ἀΠΠρθηΐοῦ 
ΘΧΟμ ταν μΐο ]Οοι5., ἃ} ἰν15. ψου ]5 πδ{ιο δὰ 111 
μόρφωσιν χτίσεως, δογπιαίίοτιεπι ογθαίμγιθ. ὕυτα 
Θηπὶ Ναγοιι5 ΕΡρ ιθβί δ. ρτὸ ΟτἸαοῖσ αἰβραίλῃ5 
Αἰχίβϑοὶ,, ὃ μέγας Βασίλειος ἐν τοῖς πρὸς ὐνόμιον 
ἀντιῤῥητιχοῖς περὶ τῆς ἐχ τοῦ Πατρὸς προόδου τοῦ 
ἁγίου Πνεύματος τὸν λόγον ποιούμενος τοιάδε φησί " 
Γεννᾷ ὃ Θεὸς οὐχ. ὡς ἄνθρωπος. Εἰ τοίνυν τὸ Πνεῦ- 
μα ἐξ αὐτοῦ ἀχούοντες, νοοῦμεν ἐχ τῆς ὑποστάσεως 

αὐτοῦ, ἤδη καθαρῶς ἀπεφήνατο ἐκ μόνης τῆς ὕπο- 
στάσεως τοῦ Πατρὸς, χαὶ οὐχ ἐξ ἄλλης τινὸς ὑποστά- 
σεως εἶναι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον: βαοίίμις Μαβπιις 
ἔτι 5ΘΓΠιΟΤα 15... ἡτεϊδ τις Ετιπονείϊπι σοτιίμίανιι, 
Ἰοηιιθπ5 εἶδ ργοάμοίίοπο ςαποιὶ ϑρίγίίις ἐς Ρα-- 
{16 ἰιὶδ τιὐίίμ ὐϑγϑὶς; Οεοπογαΐ ζ)δις τιοτὶ τιῖ 
ἤόπιο, Ὅ6Γ6 ἰαάπιθπὶ σθπογαΐ. δὲ οΥβὸ δρίγιπιπι 
δὰ ἴρϑο αι ϊοτιίος., ἱπιοἰ ἰϊρ τι δὰ 6715. 5 5ῖ- 
σἰετιῖία,, μογϑρίοιι 7απιὶ Ββακίϊις ρῥγοτιμτιείανιι 
δα βοία Ραιϊγὶς ἢ γροκίαεὶ, εἴ ποι θα αἴϊα φια- 
ἐαπι ᾿ γροΞίαςσὶ 6556 ϑρίγι{τιπι ςαποίτιπι Σ τΌ5Ρ0η- 
ἀϊτ Φοληποβ Ῥγου ποῖα} 15... αυΐ ΠΤ ΑὉΪ ΠΟΥ Πι ρᾶγίο5 
ἀπο]λαίιιν" : ἐν τούτῳ τῷ χεφαλαίῳ ἐπείγεται ὃ μέγας 
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Βασίλειος δεῖξαι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον εἶναι ἐχ τοῦ 
Πατρὸς καὶ οὐχ ἑτέρωθεν, ἤγουν ἐξ ἑτέρας οὐσίας " 
ἐπειδήπερ ἐχεῖνοι ἐπῆγον λέγοντες τὸ Πνεῦμα χτί-- 
συαὶ [π|]ιος οαρίιο ἤαρηπις Βασι. σοπαίμ 
οϑίοπάονο ϑρίγιζιτι καποίμιπ θα Ραΐγα 6556 οἵ 
σίου αἰϊιτιῖθ, μος δὶ δὰ αἰΐα σι ειαπίία: ἰά6ο 
φιοί ἱπεγεῦαπι ᾿γθιοὶ δρίγίζπι 6556 ογθαίι- 
γάπι. (πα 1! {π| ΤΠ 6 ῃ5 ΒΆ51}1 ἔπθΡ μος, αὐ 5Ρ1- 
Αἰτι15 δᾶ Ποίτ5. ΠΟΙ 510 416 Π:5 Πα ὩΓ85, 5661 6115 41 ΠῚ 
μάθοι Ραΐον.. οἱ Θρ!ΡΊ πῇ 58 ΠΟΙ 11ΠῚ ΠΟῚ 1ΠΙ6]]Π1ΡῚ ἃ 
Ῥαΐνο 6556 πἰδὶ ἃ δι θδίαηιια Ῥαιγὶβ οἱ ΕἾΠΙ : οΧχ 60 
ΘΟΠΟΙ αἸτπν 50 }5ιἈη απ 6556, 485 ρΓΟΜ οἱ ϑρ1- 
ΥἾ ΠῚ 58 ΠΟΙ ΌΠῚ : ἀ0 ΡΓΟΪΠΟ ἃ ΕἼ]Π10. 4ιοη 6 γ10 - 
ὁοάογο, οὐπη ῬΑίγὶ5 οἱ ΕἾ] 510 πἀπὰ δι θδίαῃι ἃ. 
ΡΊανὰ δα δι 115. Ἰοοὶ 1}Ππ|5[ ἈΠΌ Π πὶ ΠΠΠ|πηῸ ΡΟ. ρο- 
ἰθειιηϊ, ΠῸ5. 5015 ψΡΙΠίδ5. [δοΙ 0065 Ρ ΘΙ 5010 Π}}}}". 
Νάπι {Ππ||, χαὶ ὅτι. μὴ γέννησις ἣ τοῦ Πνεύματος, 
510 δἰϊαυταν 110 : ἐπειδὴ ἣ ἐχπόρευσις τοῦ Πνεύ- 
ματος τοῦ Θεοῦ γέννησις οὐχ ἐχλήθη: οἱ ΠΠΠι4, χαὶ 
περιφρονῶν τῶν ἀνθρωπίνων παραδειγμι.., ᾿ἴὰ 50γ1-- 
Ῥθῖταν, χαὶ παραδείγμασιν ἀνθρωπίνοις ἀφορῶν ἄνα- 
τρέπεις τὰ ἐξ αὐτῶν συνιστάμενα θεῖα δόγματα. 
ΤΠη46. οοπδίαϊς δα οπάτιτη ραγιϊο ρα πὶ συνιστάμενα 
τοχία! Βά51}}1, 4υοά Δρπου δδα ψιἄθει" ἸΠΊΘΓΡΓΟΚ 
απ 11, μι δὰ ἰρδῖὶς τπι6ἰ ἰσιιτιίμν αἰϊνώϊα αἰορ- 
πιαία ; ̓ΠΊοΓρΡΓῸ5. (ΟΠ0111 αἀἰχιῖ, τ μῸΡ ἱϊα ο6 - 
Βποϑοιπίμτ: οἵ ἩΠΠι4, χαὶ δέχεσθαι σὺν εὐσεβείᾳ, 
(ΟΠ ΟἾΠΠΙ ἰοχίιι5, καὶ πᾶν τὸ λεγόμενον προσδέχεσθαι 
μετ᾽ εὐσεόείας χαὶ οὐκ ἀνοητότατα χατὰ τῆς εὖσε-- 
θείας ἐπιχειρεῖν : οἱ 1ῃΐ6ΡΓῸ5 6}15., 6ἱ ποτὶ δσοπίγα 
Ῥιίθιαΐοπι ἐπιδιι  ἰ5εἰ τις μι ἀγριιηιοτε 15. ΦΌΊ]ιι5 
γον 15. οοηΠΡππαίιν Ιθοῖ]ο ἈΘ61] Οοά οἷς Η. χαὶ μὴ 

λ μωρότατα τὰ τῆς εὐσεβείας σοφίζεσθαι. Ἀτιγδιι5, χαὶ 
τὸ γέννημα ἐξ αὐτοῦ ἐχφαίνει, Οοπο 1 ἰεχίαδ,, χαὶ 
τὸ γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ ἀναγγέλλει ῥῆμα ἢ λόγον. 

Ρας. 507. ε. 1.Ομασὶ μιίπιαάπο.} ΠΠὰπς ρογῖο- 
ἄυπα ἴῃ ἀπιὰ5 ἀἸν!βογαΐ ᾿ΠίουΡ 65), ΘΓ ΘΘΏ5.Π ἃ1|-- 
οἴου 5. Ουβοιγαγαῖ : Ομαϑὶ οπῖππ ργο γον αἵιιτ' [ιπι- 
πάπα ἰοοιίζοτι τὶ μετ᾿ ἤβιαπι ἐμπιπιατιατα 6.- 
Ῥοπαίιιτ᾽ ρ6Υ ἔρδιιπι Γαοίαπι 6556 ἐγθαίσαμι. (λυ: 
50 4{π|Π ||} Π54116. δἰ ΠΠΘΠῚ ΘΔρ:|5, ἀοοιγίαΐα ογδηΐ 
ἴῃ οἀϊίοπο ΑΒ] Ἰθησὶ πος τποο, ἔστι τὸ Πνεῦμα 
ἀεὶ, χαὶ πρὶν γραφῆναι ὑπὸ Μωσέως ἐπιφέρεσθαι 
αὐτὸ ἐπάνω τοῦ ὕδατος, χαὶ ἐχφυσηθῆναι αὐτὸ εἰς 
ζωοποίησιν. (ΟΥ̓ ΠΑΡ 5. Δ ἤδης [ΘΟ ΙΟ ΠΘ ΠῚ 5118 ΠῚ 
ΨΟΥΓΒΙΟΠΟΠῚ ΘΟΠΙὈΡπιᾶραΐ : Εἰσί οἱ ϑρίτἰιπις ΦΘΠΊΡΟΙ,, 
δἰΐαπι ἀπίθ ψιαπι σοῦ δ οι" ὦ 7056 [οΡΥὶ ἔρδιίηι 
5ΩΡῸ ἀφιια5, ἐξ Θαϑι [}} αὐτί ἴρδιιηι 6556 αὐ 
υἱνιξοαιίοπεηι : 564 ΒΘΡΙ ΟὐάΠο15 Ἰθοίϊοποπι 8ῃ-- 
τἰφαῖον Τα ροΖι ΠΕ} γθῦ 510 οοηΠριπαΐ. 

Ραρ. ὅ08. ἀ. 11. 7) ᾽οοπεῖνιις. ἀροοίοὶ ἢ ως 
ΡοΓρουᾶ πὶ γΟ δἃ 56 Π511Π1 ΔΌΟΙΟΥ5. ΙΠη!ογνογϊογαηΐ : 

«Ἱροκίοις ἱρεὶς οἰοτγίαηι ἰγι διιογιεδτι5., Ἰμθα αϊοῖε 
ϑρίγιειι5. δαποίτι5. (Λυατηηιᾶπι ἤρο ΑΡΆΒῚ ρΡΌρΠμ6- 
τὰ 5ιπὶ σνόγρα Αοίονια 21, 11. 564 ως οοπῇγ- 
πηαῃΐ ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΠ 6 ΠῚ ΠΟΝ5Γ"ΔΠῚ 5). 4118 ἰοΠ ΘΓ πὰ 1Π- 
του ρ ΡΟ ΤΔ ΠΟ ΠοΙη Βοσα: οαϑ[!θ ΑΥ ΠΉ115 5 ρτὰ ΠΡ γοὺ Ὡ, 
Ῥάμ]ο Ῥοϑι, οὐ συντάσσοντες ΤΓΑΡΟΖΙΙη 15. ποτὶ 
σοογαϊπαιίος νουϊοναῖ, ργῸ ΘΟ ροτιθηῖθ5., σοηι- 
Ραταπίος, αἱ ἃ Οοτγίημι. 10, 13 : οὐ γὰρ τολμῶμεν 
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συγχρῖναι ἑαυτούς τισι. ἥοπι Θτιπι αἰιεθηγηιι 5. ΘΟΊ" 
φαρανὸ πος χιινηδάαηι. ΤΌϊάοπι χειραγωγούμενοι 
ἐχ Νῖσ. σογγόχιηῖ5, εἰποίϊ, αὐπὶ δηΐθα πιοπάοϑο ἰ6- 
δογθίαν ἴῃ [9451]. χωρηγούμενοι. 

Ρὰρ. 510. ο, 11. Πειις σὸς. 1185 ἀτιὰ5 ἀἸοιο-- 
1165 Δ ΘΟ Πῖ15 ἐπ’ ου ΡΟ ἰδ ]οπ], οἱ ᾿ῃ Ογαοὶδθ οουγοχὶς- 
ΠΏ15. οὐ οὗτοι, ΟἸΠΔ δηΐοα Ἰορθγοία 1η Β851}. ὡς 

οὗτοι, τπὐπάς ΟΡ ΠΑΡ Π5 ΘΧρτοσβογαί, Νοπ σοραν απ 
δοίμηι ὦ «πιαϊἱαι οἰ ἰδεῖ, Τ)οσθηϊ σγδιπτπαί οὶ 
ῬΓΟΠοΙ θη οὗτος Οἰαπὶ 56οιΠ1ὰ ρουδοπὰ οορι αι 
ΟἹ ΘΟΠ]ΠΠοΙΔι ΠΆΠ 65 ραν οι ἅτ ὦ δἰ κα Ποᾶγο 71. 
Τμποίδητι5, μέχρι τίνος, ὦ οὗτος, ὀδυρόμεθα ; Οκο- 
πιδήπθ., ἐθιις {πις Π θη ὃ ὦ αὗται, Πδῖι5 το5 [8 - 
μεῖτιδ. Ἰλαβοθ ι5. 0. 3. ΗΙϑιοναγιιπὶ δοο[οϑιαϑῖ. 
ΟΡ. 5 : φασὶ γοῦν τὸν μακάριον Πέτρον θεασά- 
μενον τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἀπαγομένην ἐπὶ θανάτῳ, 
ἐπιφωνῆσαι ἐξ ὀνόματος προσειπόντα., μέμνησο, ὦ 
αὕτη, τοῦ Κυρίου. “7Ζἐμιξ δ δαίπιι Ῥοίσιμτι, οἰίηι 
μα γΟ1η, 5ιίώῖπ ατἰ πϑοοπὶ αὐαποίαπι σοπερίοαγο- 
{π|7.,. 510 ὁάην ποιιῖπθ σοπιροίϊαμπίεπι εἰϊαῖδοο, 
ΜΠ]Θιι5 {π|, ΤΙ Θ ΠΟΥ οοίο Π)οπιῖμπῖ. Ῥιοίον᾽ πος Ππι56- 
Μπι5 ὁχ ΟἸοπιοηίο ΑἸοχαηάεῖπο, Ἱ ϑινοπιαίθ, εοά 
Ἰοοῖι5. ἀριὰ ᾿δίμμ. ΘΟ ἸΡ ΟΠ τ5. οδὲ ἐχ ἰρ50 ἔτιδο- 
Ῥὶο ; πιλ]6 ΘΠ ἴῃ Θ ΠΠοηο (Ομ μη ἐπα ΘΠ ΠῚ 
5: μὰρ. 512 : μεμνήσθω αὐτῇ τοῦ Κυρίου. Ῥαι}0 
Ροϑδὲ δῖα οἰμοπ αν μι οχ ἢ. ἁγιασμὸν εἰσηγήσατο, 
ΡΙῸ ἐπηγήσατο, οἱ οὐχ ὁπεξήρηχε , ριῸ οὐχ ὑφερή- 
ρηχε. ᾿ἀπιγϑιι5. ὁχ δοάοιῃ Νῆ5, [οι 564 ΠΟ Πἴ6Πι οΧ 
Ῥάνῖο ΓΒΕ 115, {{| 516 Παρ θαὶ ἴῃ δι. Βασὶ- 
Πϊοπϑὶ, εἰ δὲ χαὶ μὴ ὀνομάζων πατέρα δηλοῖ αὐτὸν ἐν 
τῷ υἱοῦ ὀνόματι, δηλοῖ τε μετὰ τοῦ πατρῴου ὀνόμα- 
τος χαὶ τὸν γεγεννημένον. Τ αροΖιαπιῖπ5. ΤΠ οΡΡΙῸ- 
ἰάττι5 οδὲ : Ομοί οἱ ραΐτοηι τιοτὶ ποπιΐπ απ, Ομ 
Ῥαινὶς ποιηιΐσιο ἰάπιοιν Εἰ πηι οἰἰαπι οἰ σπίξοαι, 
564. Ἰἄοπη Προ Πορίτι5 ἀσουγαῖις ἴῃβρθοῖτι5. [η10- 
Θσιπη ἸΟΟιΠῚ 510 ΓΟρΡοϑοηίαϊ,, εἰ δὲ χαὶ μὴ ὀνομά- 
ζων πατέρα, δηλοῖ μετὰ τῆς υἱοῦ προσηγορίας χαὶ 

τὸν γεννήτορα, χαὶ μὴ ὀνομάζων τὸν υἱὸν δηλοῖ μετὰ 
τοῦ πατρῴου ὀνόματος καὶ τὸν γεγεννημένον. Ομποΐ 
οἱ Ῥαϊγσηι ποη τιοηιίαπις,, οἵοπ Εἰ αρροϊία 
{ἰοηθ σϑπίίονθηι ἡμοητι6 οἰαπίφοαξ: δὲ λίμινι 
ποτν 110 "1111 4}}.5..7. ΟἸΠΠπι πολι 6 μαίΘΓ ΤῸ δοτίζιπ 

φιιοήτιθ οἰ αηἰοαι. Αἱ ἴῃ 56 θη ΕἾ 115. ΘΟΠ Θοἵυττ 
Ἰοοιι5 ἄαεὶ βοΙ 6 σι, αν, Πἴσοὶ ΔΙ ΠΟ  ρίι5 σοποίαη- 
[ΟΣ τθιηθὰϊ χαὶ μεταδίδοται, χαὶ νοεῖται, ππο 
ΟΟΥΠΆΤΙ 5. βου Ίρδιῖ., ἐπὶ σμρροαϊιαπίο: ἴρδίιπ οἱ 
αι" δὲ τη 6 {ἰδ {1 ἸΔΠΊΟῊ. 5115 οοιητ" Ιοροη- 
ἄσπι χαὶ μεταδιδόντι νοεῖται, 4ιιοα Τιαροζιιπί 5 
Πα θοαῖ, ἐπ ργτδοη  ἰρδιιηι οἱ «ἰατι6 ἐπ οἰ Πἰσιίιιτ. 

Ῥαρ. 511. ο. 1. Καὶ ἐν αὐτῷ. [πη ΝΙ5. Η. Ιοερο- 
Ῥαίι" χαὶ εἰς αὐτὸν, 410 Ῥᾷοίο 618 ΠῈ 50} ]ρπι πὶ δϑὲ 
ΒΡ. δά Ποιπᾶμος 11, ὅ0., ὑπο [ουίαθδο ᾿παπαν 
111 Ἰθοῖιο : πᾶ Π4Β.Π1π|5 ᾿]άπο ἰτὰ Ἰορσὶι ἐν αὐτῷ, 
ὩΣ αι δοαιπίι οϑίοπ πΐ, οἴῃ ἂἡ ϑρί εἰ ταπὶ 
Αποίιηὶ μος τίου! ἕν δὲ Πνεῦμα ἅγιον ἐν ᾧ πάντα. 
δδποίοῦ. ιοψηθ Υ υ]σαίω ΤΠ αΠηὼ 5ἷο ἰδρίϑδο νἱ6- 
ἴπι ἀρ Αροβίοϊαπι : [ἀπιοίδὶ πον σοηβοῦὶ Βοζ 
14 ποὴ ῥγο]ναΐα", ιιο 4 Πποη οἰπηΐμιν Ποὶ ἴλοιο- 
γάτα 1116 ρυιτοῖ 5᾽ βρη Ποανὶ : 56 δἱ χαϊπίιπη. Πιηο 
ΒΑ51}1 ΠΠΡυιιπὶ ἱπιορργθίανρὶ πιὰ τι σβοῖ, {παπὶ πα] ]-- 

ΝΟΤΕ ΡΕΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ͂ 

5Π6 5ΠΡΡΥΪΠΙΘΙΟ, {πᾶ Γαϊϊοηθ ἀοίθπαϊ ἰδυτο 1} 
Ροδϑὶϊ, οχ βᾶ ποι 55ῖπ|0 διὸ ΔἸ οἶδϑοῖ. 

1014. 4. 11. Ζζεγιιπι αἰνίπιις. 1 ΤΥΔροΖιιηπι5 
βου ρϑογαὶ : ἢ Ὅγιίπι χιιοπίαπι δρίνι{ιι5 [} διις Οτισι-- 
οἰα χι α [260 μον Μ ιιηη σιπιὶ ἐπι 6556. ΘΟΥΤῸ- 
δογάπ., Ἰάοίγοο εἰ δοδοπαϊ ἀμγαίϊοτιεπι ργθῦεὶ 
ῥΓιποιραίιις. 

Ῥὰρ, 515. "». 8. Ομὲ ἀϊδείηεϊϊος. Ἵ ΟΟνγοχΊπιι5 
ἴῃ ΒΑΒ]]ΟΠ51., “π041 ρΟΓρΟΓ απ ΒΟΥ ΡΠ πὶ ΘΓαϊ ἀνο- 
μοουσιαστῶν, δχ ᾿λδρὴο Ζαϊ ργῶ ον αἱ ἀνομοιουσια- 
στῶν. Ἠφ διο05 ΘηῚπὶ ἐπα Ποῖ, 4] ἀνόμοιον οὐσίαν, 
ἀἰ55: πα! !οπ δυ 5 αηταπι Ῥαΐγ 5. οἱ ΕἼΠῚ ἀἸοοραπῖ : 
δμοιούσιος εὐρῸ 65ἴ, 4111 διη!]!οπ μά θοὶ δι) δία - 
τἰᾶπη, ὁμοούσιος, οαπιήάοπι ᾿αθεἰ, 564 ἀνομοούσιοι 
Π0η ΤΟΡΟΙΙαπίπγ, 4π1 ἀνομοουσιασταὶ ἄἸοῖ!. ΟἸνγ-- 
5Οϑομηι5 οὐαῖ. 3. 46 ᾿ποοιπρ ΓΟ! Ή51}}}}1 Τὴ οἱ ΠαΙτΡα, 
ἐπεὶ οὖν ἡμεῖς ἐχτέμνομεν ἄγριον χαὶ ἀνήμερον δέν- 
ὃρον τῶν ᾿Ανομοίων τὴν αἵρεσιν. (τῶη ἐαπιι6 πος 
μοι ἀγϑοόγθιι ργιδοϊαπτι5 5. ἱνοδίτοπι αἴφιιθ 
αϑγοοίοπι ἰδίαι Γποπιογιίπι πγθοίηι. ΠΙοΡῸ- 
ΠΥΤ115 ἴῃ ΟΠ Ροπΐοο δ ΟἸγτρίαἤοπι 80: ϑγπὸ- 
ἄι5 “1 πιϊοοϊια α δοϊοιϊο οἱ ςιεὶς βαοία,, ἵπ ψιια 
Λοπιοιισῖο ἀποπιςοήϊ τοἼθοίο., πισαϊζιην ἐπίον 
μώο ποπιωοιισίοπ ἢ] αοσοαοπίαπιπι ἀοσπια υἱπ- 
εἰϊοανογιετ. [101 ποιαῖπο Ἀποιποὶ ορί πιοηοιῃ Αρᾶ- 
ΟἿΤ οἱ ἁ] ον (6 ἀἸϑβϑίμα}}} δα θδίαηςία ΟΠ δι ἃ 
Ῥαΐγο ἰπτΉΠΠρῖς Ηοιποοοιιδίαπο5. δι! 6 ἀἸοῖοσ. δα -- 
Θοἀουΐαπο5 οοπδίαϊ οχ ΤιραγΠία Π0. ἀν οἀρ. 22, 
ΔΙΟμλΐπ ξ οἴΐαπα ἐπι ρ 6415. ΑπομΠ απο ρίσίο]α 41 
θαβ"] 15... ἘΡῚ σϑοῖο ᾿ἴὰ πιο π {π|π| δϑὲ, οἵπὶ πηΐοα 
ΑποιηἸαπῶ ᾿δρογοιαν ἢ πᾶ [δ ΠΟΙΠΙΔΠΙ ἃ) Εμππιπο- 
μηΪο διιηΐ Ππωτοι οἱ, Αποιαίαηὶ ἁαΐδπι Π1}}1. 

014, «ἃ. 1. Μετὰ ἀπιστίας. 7 Οὐγπανῖτι5. μᾶπὸ 
Ἰοοι πο πε ΟΣ μι Θ55ι1, {τέ οἰεπι ἱπιογ εἰ αἴ οτιπῖ- 
νει διε πιαπὶ [όσία, ποο ἃ] τιον Ροῖ ἢ. Ν5.. 
501 Τα ροζιιῃεῖι5 Βοῦρα πη Οἰοπ 1556 ν Τάδε", μετὰ 
πίστεως, ν6] μετὰ εὐπιστίας, εἰἰπὶ οὐ μεἰϊ!α6 ἁυὶ 
{αοϊεαῖο ἐγοάοπαϊ, ααοά σοην πὶ οπη 60 αιιοά 
ΒΟ αι τι)" Οζα πη ὁχ ᾿ριδι. Δα ΠΟΡν, Ογθάθγο ὁροτγ- 
(οἱ αοοειδηίοηι αὐ ]λοιίτη., οἱ αυοά ὁδοὶ Εβαϊ: ἵ, 
9, ἐὰν μὴ πιστεύσητε, οὐδὲ μὴ συνῆτε. Ομοά εἷ 
πο ἐγ οαἰϊἀονὶ εἰς, τιοφιιαη τιαπι ἐπι οἰ σοιῖς. Ῥάυ]ο 
Ροϑβί ργὸ ἀχούσωσι οἴὰϊ ἴῃ Νῖ5. ἀχούσουσι, αἰιδοιιῖ- 
ἐανιιηῖ. Ἐπ ἐν ἀπιστίᾳ ὑπάρχων τοροδιιίπηιι5. οΧ 
ἐοάδπι, ποη αἱ ΒΑ5.Π16η5. ὑπάρχει. 

Ρας. δ14. ο. 6. Ὡς ὑπόστασιν.] Η.. ὡς ὑπόσταα 
σις» ὉΠ ΡΥ ΟΘββουἱ ὡς νοῦς, οἱ ὡς δύναμις, οἱ 1ι- 
᾿πιουργοίδιϊο Τ᾽ γα ροΖιΠἘΠ) ΘΧΊσῚΣ, οἱ (ον ΠαυΠ15 ἅρθος- 
νἱΐ, πὸ σιεροίαπίῖα ργορτίιπι οἰναγαοίογεπι. (δαὶ 
οἵ Ῥάμ]0 ροϑὲ τπο] Ππ|ι5 ΟΧΡΙ 5511). ϑρίσίτιι5. ἱπιασο 
Εἰὶ ἀϊοίιι5 65 :., ἀυᾶτα ΤΡ ροΖιιηιι5, ἑπιαθὸ Εἴ- 
{ἰὶ ἀἴοία ε5ι. 

Ῥὰρ. 517. ς. 3. Μὴ μερίσης.7 τὰ τ ΒΕ Π{π|ππτ15. 6 ΚΣ 
Μ5. Η., εὰπὶ ἀηίθα θα: Π]6η5. μὴ μερίσας τὰ, ποπὶ 
σοϊπιθηις., οἵ ἴάταθη. ΔΡΏΟΥΪΙ ἰἰὰ βου! Ομ τπὶ ογ- 
ΠΑ. 1115, Δἴ ραγιϊατὶς δα, “μι πὶ ραγίος ϊνίαι 
ποπὶ ροσσιιπί, οἱ Τταροζιηι. δοπ ραΓιϊαγίς., σι 
ἱπιρανεἰριϊία. 

ΤΌῖ4. 6. 16. 1ϑὲ ξοπνοτιογιιπι. Τρ] οὶ πη 
ἸΑΡογάθαὶ πιά ]ο αἰἴδοιιιβ ῃἰο Ἰοοιι5, οἱ ἂν ᾿πϊογργοῖς 
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οἵ ἃ ἰγροστγάριιο. δὲ οὐνίαπι {μϑγιιμὶ ϑογνὶ, οἱ 
ἀ{τει5 ΘΟΤῚΙΠὶ τιοτὶ ὁ5ΐ τοἰϊοίιι5. Αἱ ἔϑαϊα δά, 15, 
1τ σου! ε ἐσ ΤΙ ΧΧ ἃ 85. ΗΙθγοπυπο ἴῃ Οὐπηπιοη- 
ἴανο : 70ὲ οὐνίανογιιτι οἰδὲ σοννὶ, οἱ υἱάογιιτιξ 
αοῖδς διίαδ : ππιι5 6 ἰροὶσ τιοπ ρεγι τι. ̓ Απώλετο 
Ἰοριηΐ, ποη ὑπελείφθη. Ν᾽ ὉΙσαῖα γογῸ 4114 ρνὰ 56 
[τ : Πῆμιο σοπργοσαιὶ σιιπξ παϊεὶ αἰτον αὐ αἴϊό-- 
σιπι. 1116 ἁυΐοπὶ ἴοι ὁχ οοάοιη ΡΙΌρ]οία ἰοοιιβ 
εδὶ Εϑαϊ. 51, 16. Οπιποηι Παίτιπι., ποῦ σίαίτιπι, 
ΒΟΙρ5ὶ : πνοὴν πᾶσαν. ΤογΕ 5 ἐδ: {ο0] 52, 8, πὶ 
Ἰερίπηι5 πνεῦμά ἐστιν ἐν βροτοῖς, ποῃ ἐν βρονταῖς, 
ἐπι Ποπείτείντι5., ποῦ ἐπὶ ἰοπιϊγιιῖς., αἱ βου!ρδογαΐ 
ὙΓΑροΖιιηπ 5, δὲ ἐϊαίιις ἀμίδηι οπιπἰοποπίϊς.. 
ιεῖὶ πῖθ ἀοοθί. ΒΘγτατηοῃι5. οἰϊὰπὶ γ ΓΈ ἐχ Ηε- 
Ῥύωο, ὄντως δὲ πνεῦμα Θεοῦ ἐστιν ἐν ἀνθρώποις. 
ἢ Ἔγὸ αἰεΐθιη ορίγ τες 1) οἱ 65 ὲ ἐπὶ Πιουιϊτείνιι5 : Πδο 
ΑἸ Ιτον Υ αἱραΐα οχ Ποῦτωο, ἴῃ {το γὸχ ΨΦ᾽28ὲ δοοῖρὶ 
ΠΟΠ Ροΐοδὲ ρΓῸ [ὈΠΙΓΓΊΙΟ ; Θδΐ ΟΓΡῸ τηθη τι ΠΡΡΑΓΙΐ, 
4] ΡιῸ βροτοῖς 5ογ 511: βρονταῖς. 

Ρὰρ. 619. 4. δ. Δοπ χιιοι αΐδοογοι. ΜΊο 
ῬΓΩΙῚ ἀηϊθα Ἰοροθαι", δέ ψιϊα Ἰοφιιαι ποι αϊοο5: 
ΟἿΠῚ 5011 ρ5᾽55εῖ [Ὀγ 5515 ΠΠΟΓΡΙ 5, πο. εἰΐδοῦτιΣ,, 
οὗ μανθάνων : αἱ ἴπ ΠἈερίο Ἡ. 41ὦ 5οαιπιπίι [τὰ 
οἰ ον οθαπίν: τοῦτο γὰρ ἦν ἀμαθοῦς χαὶ ἀτελοῦς : 
πιάτα ἰεἰ 6556: ἱσπαγὶ εἴ ἱπιρετ[δοιΐ. 

Ῥὰρ. 520. ἐ. ὅ. Εὐθυμείσθω. 1 Οὐ 5οψιαπίῃν 
δ {ποῖ πιά ΠὈγὶ «πα 11 σοπίνα ΠΕ αΠΟΠλ πη. οἵ 
Θοῃδιϊτα πηι σαραῖ ἀδοί πη τιπὶ 5οριὶπλαπη, ἴῃ) 4516 151 
τώρα οἀξίοπα ροβίουϊουὶ ἀθβι θυ ραθίαν : 564 ἴῃ 
αἰτισει Ἰσοιιπὶ ἰγαπϑίαἴα βοραγαίαιη ΠΟ π  ΠΙᾶτῃ εἴ Ποῖο- 
αηΐ, περὶ τοῦ πνεύματος ἁγίου, ἐδ δρίγί(ι ςαποίο, 
εἰ ἴῃ οὐ! ΐοπο [ ατῖπα Ραν βιθηϑὶ ἀηη. 1605, Ρ. 395. 
Οορί θέ πιπῖς ἀπίπια : αἵ ἴῃ Οὐοάτος Βόριο υτ|-- 
“ππππὶ οαρι ὁγαΐ ΠΠΡ11 5, οἴπὶ Ποὺ {{π||0, περὶ πνεύ- 
ματος. “ΓΑΒ ΘΖΙΙΠΠ 15. 4ΠΟΖΙ6 5. } ΟἹ 6 θα ἰδία οα"- 
ἴεγῖβ., οἵ ἰθροῖγαϊ ἴῃ ΔρΟσΤΆρ]ΙΟ σὺ εὐθυμείσθω, 
Ριουΐ ογαΐ ἴῃ Η., σε αἰτοι ἱπίουργοβ [6σι ἐνθυμεί- 
σθω : οορίίθε ομἠινῖς απίρια, απ αἴος πανθαξ 
ΟΟιεἶο5 : 515. ὉΪΠΉ ῚΠῚ 81: ρυϑίοα, σχοπείτω διάνοια, 
ῖθτις σογιδίεγοί, χαὶ νοείτω τὰ πάντα πληρούμενα, 
οοβίίοι οπιπῖα 50 Τί ἰλεὶ τ ἤογία 6556. 

[ριά. ο. 9. ϑιὲ φιμωγὶς. 1 Πνθοιι5. οοὲ ἔβαις 31. 
192 : δὲ φιιατας., φμῶνθ: αὶ Υ' αἱραῖα Τατιπα,, δὲ 
γιιαγι δ, ψιιογ ἔθ : σοπινογ ἰιπῖπὶ, ὐϑπῖι6. Οιο- 
χατῃ ἴῃ Νῖ5. Ἀορίο οναϊ, οἰχεῖς δὲ τότε, ὅτε μετὰ 
πίστεως ζητεῖς. Τμπο ἀμπίεπι μανίίας, φμαπάο 
οἰίηι ἤά6 φιιριῖς. 

Πριά. 6. 9. Ποϊϊφιίςσιιο. 1 Ημο ᾿πβογία βιιπὶ 
γο 5 ΤΓΑΡΟΖΙΠΕΐ, απ: οἱ Ἀοσὶας Οὐάοχ ἀσπο- 
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5011, οἵ 4]1Ὸ ἱΠΙΟΓΡ 65, Ππωγοσὶ οἱ γεἰ εις ἱποατι- 
ἐαπέϊισπι αὐ ἐἰοϊοπιεϊιτη, τυτεἰετομίαγιιηι ὐοἶτι-- 
Ρίαιίϑιις. 

Ραρ. 591. «. 10. ϑίεμε οπίπι.} 1π Ν5. Η. φωτί- 
σασαι νέφος Ἰοσοϊθαΐα,, ΠΙΪΠῈ15 Γδοίο : 56] οἵ [ῃΐοΓ-- 
ῬΓΟΝ Ρᾶμ]0 Οὔ δοιγῖι5 ἀἸκοναῖ : δἱομέ σοἱϊς τααϊὲ 
γε δθην ἐἰἰμηεπια πος, οἱ ἴροαπι «ρίοπάογε {ἀ- 

οἰθπίε5, απιρὶ [ογτποῖπ, ἱροὶ ῥαοίεπι ργρθοπίο5. 
Ῥαρ. 522, ἃ. 4. Οὐ χωρίζεται. ΕἰποπάνΊΠηι5 

ἴπ ΒΑ 51Π16π5. οὖχ δρίζεται ροΓρΟΓΆΠῚ ἀπίθα 5ΟΓΙΡΕΙΠῚ 
ῬΓῸ οὐ χωρίζεται, ἔα αὖ, {ἰΐο ποτὶ σεραγαίιι, αἵ 
τροῖς Ὑ γα ροΖυΠίθι5 : το ᾿ΠΙΟΓΡ Ὸ5. Βοτη 18 5ερᾶ- 
γὰϊαα τηθηΠοβαπὶ ᾿θοι 0 Π6ΠῚ 5οιατῖι5. ἄάποὸ ἐπ {110 
σιοσι οἰτοιπιδοτί νὲξ : αἱ ΟΟΥΠαΥ 5. τπο πιά 1 Δ1- 
τη ἀν ἘΠ}, οἵ ἀἰχῖῖ, ποσὶ σοργέραίν αὖ ἴρ5ο. 

ΤΡΙά. ο. 5. ίμῖ ἐπὶ 56.1 ΟἸἰϊαῖϊαν 1ο Ἰοοι5. ἃ 
Βοββασίοπο Νίοσπο ἴῃ Ογάτοη6 ἀοριηδίϊοα,, δα Πα 
π᾿ Οὐμοι}ο Ε]ογοπίπο,, βοϑϑίοπα 30, νυ. 502, πε- 
φηνέναι τι ργΟθ οι: πατιοσίατὶ τὸ εἶναι χαὶ τὸ 
ὑπάρχειν δηλοῦν 515] ΠσᾶγῸ 6556 οἵ τίθημι 50})51-- 
5ἴθπ 8 Π| οἱ σοποΓἈ ΠΟ ποπὶ ΕἾ], Φιδπάοα μ!4οπὶ 46 
ΘρΡ γ τα ΟἹ. ὡἴου Πὰ 615 ΡΓΟΘΟΒ5ΙΌΠ6. ἀΤΟΙτ1)", ἀϊοοηΐα 
Ῥοαῖο ΒΆ5111ὸ ἀα ϑριγιτα βαποῖο ἐπὶ τοῦ Πνεύματος 

χαὶ τῆς ὑπαρχτιχῆς αὐτοῦ προόδου, 404 τΘροΥ 
ἴῃ μος ἰοοο, τὸ Πνεῦμα οὐδὲν ἔχον ἐστὶν ἐπίκτητον 
ἐν ἑαυτῷ ἀλλ᾽ ἀϊδίως πάντα ἔχει. δὲὶἐ αανετιτ{{πὶ 

ἐπι 56 μαϑεῖ, σοι «ἰογπαϊίει οπιτα ἤαϑ οί ἐατπη- 
ιαπι δρίτιίττι5 1)6ὶ οἱ δα ὁο πιαπὶ [ἐδίαίς. Πος 
Π] 0 115 ΘΧ ΡΥ πη τὸ πεφηνὸς {πὶ Τ᾽ ΓαροΖιιηΐ, 6α 51- 
δίοπς., ν6] ἰἴῸΓ 1ΠΊΘΙΡΙ 65 Βοπλ Πα, δὲ χὰ 1)60 

ΡΓοάϊεπσ: ὑπάθ σομο 1 Βοσδανίοπ., 4υοα αἰχις 
Οτορογίιβ Ν γβδοπιιβ, ὡς δι᾿ ΥἹοῦ πέφηνε τοῖς ἀν- 
θρώποις, γιιοεῖ δρίτί{π|5 ρΡ ἰ ίετη, οἱ τπαπῖζ6-- 
σίαί5., ἐτεπὶ ἰεοπεΐτιθιι5. τιοι {ἰαΐτιπι 6556. {6ηη- 

Ρογαϊι ον. τὸ ὃν Υἱοῦ ἀνθρώποις γνωσθῆναι ἐν χρόνῳ 

χαὶ δι᾿ Υἱοῦ τὴν ἀΐδιον ὕπαρξιν ἔχειν : δἱ ἡ ΡΕΤ' 
Με ιτι αἰουτια ον ρῥγος εκ. 

1014. 4. 1. Ἡπιὶ σεπι.1 ΒΘ δΕ Γαΐ πι5 ργῶοα- 
ἄοηίοπι Ἰοουπὶ ὁ ὕταοο : πὰ ]6 Θηπὶ ἀρ ἰπίογ- 
ΡΓΘίθιπ ἰοροαίαν, .7.6. τιιγϑιις ἱπημῖε, Ποοίϑιϊος 
7Τροὶ δγιιπὶ : Ἰνὰπο συογοὸ 114 ὐϑοο Θοποορίιπι γἱ- 
ἀοιαν Τορο 556 Τ ΓΑ με ΖΙΠΕΠ15, τ 6ϑῖ ἴῃ Βερίο, πολ- 
λοὶ ὧν τοῦτο τὸ θεῖον ἐν ψυχῇ : αἱ ἱπίογρτεβ 8161 
νίοα γοῦξα Βαβ. Π6η515 δα τΠ0Π15. ἰοχίθ πὶ ΟΧρΥΠηΪ : 
Μππιην ἰ αφιιε εἴ ἰλοο πιιπιῖτιθ ἐπεϑῖ ατιπιθ τα- 
εἰοπαῖδ, τισὶ ργοργῖα ἰσπανία ἐθἤοεγο αὐ {10 
φεὶϊι; 56] διὰ δαθυμίαν Ἀσρίαβ μαθι1, ργορίογ 
ἰσπιανίαπι ἐζϊπιπι (ϑριυϊτατη, βαποίαπι 50 Ποῖ} ἀΐδ- 
ὁδάετο ὦ 56 υεἶϊι. 

ΑΡΡΕΝΘΙΧ. 

Ῥαρ. 352. ἃ. 6. αο υἷα ἐπ [εἷς. Ἴ [τατητιῖαν [π||5 
Πα Ἰπίθυργοῖῖβ, δὲ υἷα σαγιτπ πιθα  αἰϊοτιτπι 
τἰτιτ. Τίοτα 14. ἑπιοοίαιιις ἐπῖπι εἰϊνογ οὐ ἵτεῖπι 
μοῦ ὕτενο εἰ μαῤϊίαξῖο ἐοπιροτ". Οἰὶ 51π|}}15 εδὶ 1υ- 
Οὐδ [τοῦ ἱπῖνα, 4, 9: 7Ταἰὶς ἐπῖπι ὁδὲ ἐ[ι5, ηεὶ 

ἰανονπαομῖίμπι [οἱ ἱποοῖίτ: ργορίογοα εἰϊοῖς, αινοπὶ 
6Χ ἀποίογ 5 ΠΙΘΠ6 ΓΒΕ απ τι5. Νάτη παροιχεῖν ριῸ- 
Ρτῖς Ἰάοπι ὁδὶ 4ιοά ΔΟΘΟΪο Θ. δὲ Ῥυορι 4 Έ81: Μια}»1-- 

ταϊϊοηοπη ἀοϑῖσπαξ, Πα η10. 51 πηρ ΠΠσστ ΠΙΙΔΤΩΥ 5 
μια ταϊίοπαπι, αἱ Ῥδαϊπι. 14 : Κύριε, τίς παροιχήσει 

0... 
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ἐν τῷ σκηνώματί σου; Τουεῖπδ, {ιιὶς ανιεξα νι ἐνὶ 

ταννγηκοιῖο ἐο 3 αἰϊαιδηο ἄνομα ΠΟμΔΪΠ15 Πα - 
Ηἱτατοποπι. [πο0]α Θηΐπη οἱ πάροιχος ο5δῖ, 4] ἴῃ 
δ! ίοπα νοὶ ἀσθο ναὶ τορι] θα. ἀρ, αὐ Ῥβα πο ὅ, 
ἢ : οὗ παροιχήσει σοι πονηρευόμενος : δίοτι μαῦὶ- 

(αι ἡιαία 1ὸ πιαϊίσπιιδ. ἈΦ] σθρε : οὐ προση- 
λυτεύσει σοι, ποπι πανίαιι ἐαπιφιίαπι αὐἰνεπα τοὶ - 
ΡΓοςοῖγ εις ἀρια 16, οἵ Δ6ποβοὶὶ 1] άοιῃ 5. Ηἴογο- 
ὨΥΠΙλ5 Πὰς νΌ06 ᾿ΠΟΟ]άτιμμ ιιαδὶ ᾿Π 4. ]}1Π] 5Ισ1Π- 
οὗτ!. Πὰ Ῥβαϊμιο 118,19 : πάροιχος ἐγώ εἶμι ἐν τῇ 
γὴν Πιοοῖα 650 στίπι ἐπι (ον α. θη. 11, ὃ : δώσω 
σοι γῆν, ἣν παροικεῖς. γαϊραῖο, ῬανΡο εἰϑνὲ ἐθττατπ. 
Ῥογοστίπαιίοπῖς {π. Ἰῦχοί, ὁ, 4: τὴν γῆν ἣν 
παρῴχησαν, ἐ6ΓΓΩΠὶ Ρεγεσνϊπαἰϊοτεῖς δοτιίπι. Οἰ- 

ξοΙῸ 1 ἄς οἴεοι!5 : Ῥεγεσγί πὶ ἀπεΐοπι εἰ ἱπεοῖ οὔ- 
Ποίπιηι δοὶ πὐϊιὶ ρτιθίθν σιιίπι πιθϑοίτιπι ἀβέγο, 
60 6558 ἐπι αἰίοπα τορι σα στιγιοδιί. 

1014. ". 7. αἰϊοπιβοπὶς ΑἹ ὑταϊιαηι. 1 δῖη6 οδιιδὰ 
νόσοπι ἈὈΓα]ιατη. δἀβογι ρ5ὴ: ̓ ΠΙΟΡΡΓῸ5, τ Δα πιοποῖ 
ἀοοιίπδιιηιι5. Ιου ἀσυτἴπ5: ΠΟ]ῈΟ οηΐπὶ ἰορ τιν πα- 
ρῴχει, 564 παροιχεῖ, οο]ια ται, οἱ τοἴονοπά τη οϑὲ 
δὰ τὸν ζῶντα ἐν τῇ σαρχί. [π Οὐάϊς ΟἸ᾽ν. ογαὶ δὲ- 
ξαμένην, ποη δεξαμενήν: γογὰ Ι(Ο110 δεξομένην, {18 ΠῚ 
"ΘΕ 6 Θαργοβϑῖ Οογ πάγη : ργορίογοα ἐπ ἰαὸ αιιῖ- 
εἴοηι υἷα σο]ιανίζαι αἰϊογεῖ στὶς τ ἰπι δορισα 
ὍΘ ΤῸ ρτορτίς οἷδὶ ἱρϑὶ ΓοΥΓαηιὶ ΘΟΓρτΣ ἴρδῖτις διι5- 
ἐορίισαπι συπιραγανῖ. Ἐὰ8 0 Ὠ1]}}} οαη588 6558 Ρ 10, 
οἵἷπ' 4 ΑΙ γα να ΠῚ ΠΟῚ ΓΟΟΓΓῚ ΡΟΚβΙῖ, 

Ρὰς. 501 α. 5. Ρείεπιὶ παπιηιθ. 1 Θου ] Θηά πὶ 
Ἰιος Ἰοοο, [ιἷ5 Θχραποιὶς οἵ σου }5 Οὐ ΠΑΓΙΪ 5051} - 
τατ5 :- Ζοηιΐνιις ἰσίμιτ' πιοδὶς πιαπϊ οσῖ 6 ργεεριῖ 
αἰϊσοπς : Εἰ ψαῖ ρει α ἴα, εἰα, εἰ στνηοϊεπῖοπι α ἰδ 

τηπεπιταγι ασοίρογα τι αρογϑογὶς. ΜΙ ΆΔ1]ὰ οναὶ θά ἰ10 
ΒΑΚ ΠἸοηβὶς, 56 οχ Νῖ55. ΤΌβΓ ΓΕ Π5. ὁ5 Ὁ ΙΟΟῚΙ5. οἱ οΧχ 
Ια Παὶ δ, 43. ὙΙά6 Ἰηἴγα ραξ.. Ξ64. 

Ῥαρ. 558. 4. δ. πρὸς Ἀδραάμ. 1 ΑἀΔίταπι 6δὲ οχ 
ΔηρΊις. ἐν δράματι λέγοντος : 4ιιαΙπΟΓοπῚ οἱ 84} - 
εἰοηάτιπι νου} }5 ἱΠΠΟΓρ τοι 5, Ζ)οηιίτιὶ οοτισονρίπιτπ 
ἐπνοπίηιις πὶ υἱδίοπο αϊοθη!ῖς. θη. 15,1 : ἐν 
δράματι νυχτὸς λέγων, ἐπ υἱδίοτιε, πιοοίϊς αἴξον5. 
Οἰὐὐά Πιαλιοῦῖι Οοάοχ ΟἸν. ποη χρυ πηΐτηιι5.. φιοά 
Ἰας αἰΐογα ἴῃ Ῥ5δα πιππὶ 38. Βομλ Πα. 40 1Π| 0 Δ}- 
ἐ556ῖ. 

1014. 4. 11. Εε πινὶ ὐοοσος. 1 Τιεδιτϊπ5. οδὲ Π]ς 
Ἰοοιι5. οχ ϑουρίαγα γθΡθ 5... οἰμη ἀΠτοα τ ΠΣ 
5501 ἀρι ἱπιορριοίθπι. 516. 6] πὶ οδὲ ἔχοι 19, 
11: χαὶ ἢ νεφέλη ἀπέλθη ἀπὸ τοῦ ὄρους : Εἰ φιιαπάο 

ψόσος οἷ {τὸ εἰ παι θ5 εἰς 5δογὶπί α πιοτιίο, ἐἰ{ὶ 
αξοοπάετπι. 

Ραρ. 359. ». ὃ. 70“ νόγὸ ἐϊ|α. Τ,ορῖσϑε νἱ46- 
τὰν ἰπίογργοβ, ὅρασις ἦν, ἀτιπὶ γοΡΕΐ, } « ὑογῸ {ἐἰϊα, 
γπ αὐ ρορκιπι [αοία 65, οἱδῖο ἐγαΐ, πὸ δρα- 
τὴ ἣν 564 ρογρογαμι. Ῥάυ]ο ροϑβί δεϊαιη. ἱπηιηπαγὶς- 
πὶ {Ππ4, αὕτη οὖν ἣ φωνὴ, φιιοά [,ατΠπῸ εἰαϊ, 7ρ5α 
ἐϊαηιιθ υοα 1)εὶ δγαΐ σίρε ἀηπαϑ τ ΠΘηιι8 ΘΠ ΠῚ 
βουρίαπι οδὶ, αὐτὴ οὖν ἧ. δῖΆο ἀιοαιιο Πάδον οχ- 
ῬΓοδδὶς πηθηΐθιῃ. δποίογὶβ γοδι5. ἰΠ θΡΡιῸ5. ΒΑ], 
οαι5. γογθὶβ. αὐτὰ Βοιηάπαπι Βγον ἸαΓ πα πὴ [θγεϊα 
ἀϊδ τπΐγα οοἴαγαπι 5. Φοδμηῖβ Βαρ ἰδία πιθῶδο :-- 
110. 

ΝΟΥΤἁΙ͂ ΕΒΟΝΤΟΝῚΒ ὈΓΘΕῚΙ 

Ρωρ. 360. ο. ὅ. Ομ δεὲ σιέθπι. Ἴ Εουτασ56 ἰ6- 
βοπάτπι, τί οὖν ἐστιν ὃ μόσχος: τί ὃ Λίδανος;: μι 
ἜΡΒῸ δὶ οἱ(ιεῖτι5 ὃ φιιϊα 1 ἰϑαπιις ἢ νοὶ οονίο, τί 
οὖν ἔστιν ὃ μόσχος τοῦ Διδάνου: Οιεϊά δγ50 δεὲ υἱιι- 
ἰιις 1 απὶ" Οὐοι 5Ξοαιίιν, διὰ τοῦ Διδάνου μορ- 
φοῦντες, ᾿ΠίοΓρΓο5. οὐ!άογαι, 726 Πίναπο αἰϊοιιπῖ, 
ιιοι ᾿οἰπιιίαογογιιπι ομἑζογος υἱ(εἰοτιιπι ἱπια- 
διπιοιίας, ας δἰ νὶ ἐπ Π1ἰ απο Πυιβισιῖ, οἰοη τι 
δας, οἷο. Ἀαγϑαβ 4, ὃ μόσχος ὃ διὰ τοῦ Αιδάνου, 
Οὐγπδυτ5 ψου ΠΣ, απὸ οἱξεῖπις εἰμιτὶς αὖ ἴση ἰ{- 
ψιιόξοθπς. ΝΙΟμ δου 5, ατδξ υἱεεἴπι5 6 {ἰατιο 6{- 
“δεῖς μόν ἰσπιθηι {ἰφιεζασίπις. Δπϊθα Θά τιπὶ ογαΐ, 
«1μ| υἱπεῖπις ἐς, φιῖ πὶ πιοπῖθ Πϑαπο ρον ἴσπθηι 
{ἰψιιοῆι, ςϑομπάπιι χιοςί εἰϊείειππι δεῖ : τυϊππ! Γαιπὶ 
Ρ5.}. 607, 5, νοχ Οταοα Αἰέανος δὲ πποηίοπι 1{{π|Π| 
ϑυγίω βία Ποαι οἱ {5 : 50 ἀρὰ ἨοΡιῶοβ εἰπι5 ἀ1- 
οἰἴπι: ΠΣῚΔ 2 1 ΕΡοπαδ ἃ σαπέοιο,, ΒΙΟΠ5. δυΐομι 
Τ)2 ΤΠ αποη, Ζιιοά ἴῃ 60 {{ππ|5 ογοσοαῖ: 811-- 
οἷοι: Ρασηΐπεβ ἴῃ Τιοχῖοο Πορναῖοο. Ῥοδβιιηὶ ἰβίτον 
ἴπλ6 Ποῖ 15 ἡππαϑτιηοα!α νἸτΉ]ου πὶ 6 Τῖθαπὸ οἴϊι- 
εἴα, Κὰ οδὲ ἀο ΓΑ] αὨ] ἀν] ον ιι5, νοὶ] ὁχ {ππτο,ιιο 
ἴῃ ἢΠ|0 πιοπ δ ογόβοῖς, οἱ φιοα ἴσποὸ μοῖοϑὶ ΠἸιι  βοεὶ. 
Ῥαυΐο μοβὲ [Π 10 ΒΟ θη 15 ράρίπο τὸν ἀρχηγὸν τῆς 
τῶν χέδρων ἐπάρσεως γογίίπιι5 : γίπιοίρεπι δὲ 
ατιοίονθηι οἰαιοπὶς σεάγοτγιτι. Οἰοτίαια οοατὶ 
ἔρϑ οἰπὶ αἰτ σἰπί, θὸ φιιοα στρτα τποπίθηι τια- 
{ὦ σιιπῖ, ασοράεπίε πιοτιῖϊς οεἰςίαάϊπθ σοπϑορὶ- 
οἰ πιασὶς ἤισιῖ, αὐ αἷλ ᾿ρ5ο ΒΑΒΊΠτι5. οἰϊαϊτι5. ἴῃ 
Οδίοπα (ἀν οουιπῃ ἴῃ 5] ΠΙΟ5. 

Ραρ. δθδ. Δ. 4. δαπεϊοὶ αὐ απῖπι.} Οογηανῖα5 
ἈΡΓῸ5 γονεῖς, ΖΓ γι ἴρδο ῥτῸ ἱπισοπίϊοτιθ 
αἀ απίπι δι πιοάείαμπι. ᾿πῳδὴ εἰ ἐπαοιδὴ ἃ 
ΟἸσούοπο οαπϊο, ἃ ΟΕΠΠ1ὸ ἐποθτίο νουιῖει",. ἃ} 
115 ἱποαπίαιϊο οἱ ἱποδηϊαπιοηζιη, 06 δϑῖ, σα ΓΙΊΘΗ 
διὰ διπο!]οπάππι Δ ̓ 4υ ποχίτην γ6] οογίε πη ]-- 
Ἰϊεπάιπι. Ρ]αΐο ἴῃ πα] γ ἄπο : ἣ μὲν γὰρ τῶν ἐπῳ- 
δῶν, ἔχεών τε, χαὶ φαλαγγίων, χαὶ σχορπίων, χαὶ τῶν 
ἄλλων θηρίων τε καὶ νόσων χήλησίς ἐστιν, Δίαπι ἀγα 
φιϊάοιπ ἐπ οαπίαίοτγιπι, υἱρογας, ριαϊαη σία, 5οοτ-- 
Ρίος, οἱ αἴϊα ρεπιϊζετα απιμιαϊία ἰοπῖξ ἀο ρμοτπαιεῖ- 
εἰ. Ἠοιποιι5 Ὄδυσσ. Τ, ἀς νυΐποιο {Π| γ 5515. 

δῆσαν ἐπισταμένως , ἐπαοιδῇ δὲ αἷμα χελαινὸν 

ἔσχεθον. 

Πιβαγιξ δοίθπίεν, σαν πεῖπιθ αμίδπε βαπϑιίπεπε πὶ- 

ὅ.Ὑιασε ΓΕΡΓΘσϑογπί. ΒΌΡΠΟΟΪο5 ἴῃ ΑἸᾶσε, 

ὃς ἰατροῦ σοφοῦ 

Θροεῖν ἐπῳδὰς πρὸς τομῶντι πήματι. 

οη ἐσὲ σαρίεπεϊς πιεαϊϊοὶ ἐποαπίαϊίοπεπι ΓδοϊίαΓα ἐπ 

πιοῦδο, ψιιὶ σϑοίϊοπε οριις Πιαδεῖ. Ἠοχγαῖῖι5 Ερῖβε. 1 

“τὴ: 1. 

διωι υεγδα εἰ ποοες, ιιῖδιι ἤαιπς ἰδνιῖν ἀοἴονεπι 

ῬΡο»εἷς, εἰ πιασπαπε ππου δὲ ἀερόπεγε μαγίεπι. 

Ῥας. 571. ο. 1. ργάπι:.} Αἀπιοπυῖηπιβ ᾿ογαῃ- 
ἄαιῃ Ἰιῖο [αἰδδα γοσοπὶ ες, αὐ π᾿ τ εὶβ, ἴῃ 41ι1-- 
5 δὲ 4 βοφιαππίιν οχίριηι, αὐ [ἴα γαγίατ αν, 
ΕἸάος ποτὶ φμ ϑβεοπιθίγιοὶς τιϊξξιιγ ρῥγοναίῖο- 
πίνϑτις. 

Ρας. 573. α. 10. αϑϑϑηιδιίπι. 1 Οπλἰδὶξ γοσθπὶ πί- 
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στεὼς (ΟΓΠαν 115, 510. οἰ ουθης : ἀδϑθηδίσν δὰ Πε6 
εἶιγα δααπιὶπαϊϊοπεηι τοφείγῖε, ΝΟ οι 115, ὦ 
ά πιϊνίτιο ὑγοναῖα οἱ ὀαρίοναία ταιίοηῖνιις ἀ5- 
δ6πσίν ἡιΥῖζ. ϑ᾽μ}}}}5. 111 σθπίθηιία ὃ. ΦοάπηῚ5 
Ομιγυϑοβίοπιϊ 17). οοηίγα (θη 1116 5 Ρ. 15 αι. Ρὰ- 
υἸδίθηδ. οἵ διαπιστοῦσι τοῖς γεγενημένοις, καὶ πολλοὶ 
οὕτως ἀδασανίστως χαὶ ἀνεξετάστως, ιεῖ ππἰίαηι {1-- 

εἰθπι ἰιαϑέπι, αἰφιι πε εἶδ τὸ ἰοῖα τοὶ ψιιῖο- 
4πάπι ἱπινοσίϊβαιθ, τεὐμι ὁσαπεπιατο ἰαθογαπῖ. 
Ἰάδπι ἴῃ πη Ῥ5ΔΙ ΠΉλ1 ΠῚ δοΡΊθΘηΣ Ρ- 400: δρᾶς, 
ὅσον χαχόν ἐστι, λογισμοῖς ἐ ἐπιτρέ ἔπειν τὰ πράγματα 
τῆς πίστεως, χαὶ μὴ τῇ πίστει; 7 1465 ψιεατιτεπι 
511 ρϑγιοιειιπι, τὸ5 οὶ Ῥόγηιΐζιον ταιϊοπίδθιι5, οἵ 
σιοτὶ Μαεὶ: ἢ Τιθοι5 ΡΡΌΧΙΙΙΘ ΒΘ Πι6η5 Θϑὶ Ἠοβνωον. 
11, Ο΄: πιστεῦσαι γὰρ δεῖ τὸν προσερχόμενον τῷ 
Θεῷ, ὅτι ἐστί. (τοάθγο ἐπίηι ὁροτίοι ἀροοάοιίοηι 
αὐ 'Ὅδιίηι, ψιιία ἐπί. ϑ.1}0 ἤποπι ράρίπο ᾿πππηιῖᾶ-- 
ΙΠλι5. ΠΠ|6 Ἰηον Ρύθι5., δοπίθπείο αὐ μογ[ο- 
εἰϊοπθηι ρει τιαγεγσίπιπ. Ηὶς ΘὨΪπῃ τελείωσις 60η- 
ΠῚ ΠΊΕ ]ΟΠΟΙῚ ϑθηδῖ, αἰ Τμιρα 16, 53: ἰάσεις ἐπι- 
τελῶ σήμερον χαὶ αὔριον, χαὶ τῇ τρίτη τελειοῦμαι. 

ιϑαγίίαίος ρογἤοϊο ἰιοάϊο εἰ ογας, οἱ ἰογια αἰϊο 
ἐοποιιηιπιοῦ,. Ἐϊ ϑαρίδηι. 2, 16 : τελειωθεὶς ἐν ὀλί 
γῳ ἐπλήρωσε χρόνους μαχρούς. (οποιιπιπιαίτι5 ἔτι 
ὑγονὶ θαρίονιι ἰοπιρονα πεεῖξα. ᾿ΤἸνΘοἀογοίτι5 -- 
ἄοιη Πα γου]α Ῥοα μηνὶ ΘΧροποηβ, ἀθοοιὸ ἂἱΐ ἁυα-- 
ΟἵοΡ ΡΓῸ ΤΠ)οτπ]ΠῸ ΠΙΟΡΙ αι 51} 10, οἱ πᾶ ης ΤΘΙΠμΠ6- 
ΤΠ ΟΠοιη ΡΙῸ ψαΤΙ]5 ῬοΠοἤο 5 ἀν : προσήχει τοί- 
νυν θαῤῥαλέως τὸν ὑπὲρ αὐτοῦ χαταδέξασθαι θάνα- 

τον; χαὶ ταύτην δοῦναι τῆς παντοδαπῆς εὐεργεσίας 

ἀντίδοσιν. 81. ἀριιά Ἀροκίο!αμι, ΠοΡγαον. 2, 10 : 
διὰ παθημάτων τελειῶσαι, ΡῈ Ραδσίοτιος ἐοπϑιηι- 
τπαγα, εἱ ἤθργ. 11. 40 : ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τε- 
λειωθῶσι. {7 ποτὶ κἴγιθ χιοϑὶς σομ δι πα Οτιΐμετ". 
Τὰ δῶρο ἀϊουηίι ἴῃ ΝΡ γ"Ο]Ορσ 5. ΥἹΓὶ βαποιὶ 
ἹΠΑΓΓΥ 1} ΘΟΠΒΙΠΠΙΠΔΙῸ.. Οἱ ΤΙ ΥΓΙῸ ΘΟΠΒΠΠ1- 

ΠΙΔΙῚ, 
Ῥὰρ. 576. ἃ. 8, ἐπ᾿ σοπερθοίιηι «1ο]ῖ5. 1 Τιὰ 

«υϊάθιμ. ἀριι ἀιιοίονοπι Υ αἰσαῖα [απ ν οσαία 
ΗΠ τὸχ, αἱ ἀρὰ ΠΧΧ, 1 Βορ. 91, 14, Ἀγχοὺς 
Ἀπολτ5 ἀϊοίτηι, οὐἼι5 Ἧς ψοΥ θα 5ιπὶ δα [Ἀπηι|05 
51105, ἰδοὺ ἴδετε ἄνδρα ἐπίληπτον, ἔτεος υἱαϊεεὶς υἱ-- 
ἰχω ιγίοσιισν τ τϊοιη ἢν ἔχατεουϊζαι ἐπιλήπτων 
ἐγώ; μαι ἱπάϊσθο ψεγοτίθιις 509 ̓ Ομνγϑοβίο- 
ΠῈῈ15 11. ὅ ἀς ριον οῃιία, Ρ. 96 : πρὸς τὸν ᾿Αγ- 
χοὺς ἀπελθὼν, τοὺς μαινομένους ὑπεχρίνατο. 1 
Ἵπολιι5 ῥγο δοίιι5, ἐνιδασαειη, 56 σἰμιμίαναιί. Ατ- 
41|6 ἀρια ργοίαποβ 4! 46πὶ ἁτιοίογοβ ἐπίληπτος οοι- 
ΤΟρ απ ΘΡΙ ορϑῖα, οἱ σου 1} 1} ππογθο ἰαθοΓἃπίοπὶ 
δ σηΠΠοαϊ, οἱ ἐπιληπτίζειν 60. πιοῦθο [ΔΠογάγο, τὶ 

ΙΝ ῬΌΛΕΜΟ5ϑ. 

Ομδοῦναι Ἡθηγίοιισ ϑιθρ αηι5 ἴῃς Τ᾽ μοβαιπ : 50 
ΤᾺ ΠΠππππ" οαπὶ ἰρ ἀμ 444}: ἐπιλήπτεσθαι, ργο δοάροηι 
ἰίουνῚ 91 11}. 1 Βόραπι, νοὶ 11 οϑυῖο [ἈΠ] πη, αὶ 
μᾶπο ΒΟΙΙΟΠΟΙη 11 ΠΈΠΟΝ ἴῃ 60 Ιοθὸ αἰΠησιπὶ. 1,1 - 
(οἱ 6η πη} 4[10] γοχ ἐπίληπτος σοτη τα} ποθ [8}00-- 
ΤΠ ἴ6Π} δἰ σπηΠοοί, 46 οἰϊαπη ἃ ἀφ 0 Π 6. ΟΟΥΓΟ- 

Ρἴωπι, αἱ ἀρυὰ Οτοσοτίαπι Ναζιδηζθπιιη οὐαί, 18, 
(6 βαποῖο Οὐρυΐαπο, ἢ Ρ-. 380 : ὃ ἄφρων ἐραστὴς, χαὶ 
σώφρων ἐπίληπτος, εἰεπιόηΣ ἀπιαίον., οἱ ργμθη5 
αΥΤορ εἴπ 5 : ποτὶ ἰἀΠ]6 ἢ Οχἰ σι πηαπτιπ οδὲ, 0 ]- 

ΟΙΠ 116. ἃ ἸΠΙΘΓΡ ΡΟ 15. Οταοὶβ Υ οἴου Τοσία- 
τη τι Δ ἢ] θοἔτι", Θὰ Π) ῬΌ556. 111 ΟΠΙΠΪὰ 50ΠΔ Ὸ, 5] 
νοοο5 ΠοΡγαοθ, 415 {Π1Ὸ χρυ πηϊ, 14 ποη (ογάμι. 
Τίάχιιο {Π10 ἀϊοιο Ἠοθναῖοα Δ Παρ Οδαῖπὶ 2. 6] 
ἸΏ 52 Π11ΠῚ 5Ιβῃϊποαι, αἱ 4 ἢερ. 9.» 11 : τί ὅτι εἰσὴλ- 
θεν ὃ ἐπίληπτος οὗτος; Θαϊὰ νοπῖῖ ἐπϑαμῖις ἴσο κεἰ 

[63 οἱ Πίογειη. 230, 36 : καὶ παντὶ ἀνθρώπῳ ; μαινο- 
μένῳ, εἴ 5161 ἈΟΤ ΝδΝὰ ἐπδατιοπίεπι : οἱ ἐπι- 

λη πτεύεσθαι [πιτονο οδί δὲ ἰπϑαηΐτο : 506. σοι [ἰα]] 
τὰν θῸ ἰΔΠθογαπίθὶ. ΠῸΠ 5] σηϊΠοαΐ : ΕΔ ΠΟ ρθη 
ἅρια ΤΠοοα,, Βα σαμμοῃο πη (ὐπικιθηιϑεῖο ἴῃ ορίδι. 
ΡΘΕ ΑἸοχαπαν. ῬοΓΡΟγὰ ΠῚ γον ἸΠΙΟΡ 5, τὸν 
ἐπίληπτον ὑπεχρίθη φεύγων τὸν Σαούλ : 56 Θρίϊο- 
Ῥῖα δονΤορίμ δἰ πυπίαντι Πεβίοτ5 ϑαῖι!. Ηϊὸ ονρὸ 
ΒΟΡΙ ΠΟ Π τπι, δἐηεμίατις πιὸ ἐπισατῖα σοΓΓορίχιμι, 
ΠῚ ῬοΓ δἰ ἴϊπι Μιτογο. 

Ῥὰσ. 575. α΄, ὃ, εἰ ὀαςφοϊμία. ᾿Ανθρωπότητα νο- 
οαϊ ΠΟ ππᾶ ΠῚ Δ] ΓΖ Ίια 1 Πγ} ΕΠ 61, ΠδΟ την ου- 
511ΠῚ ΒΌΠΙΙ5. ΠΠΠΠΔΠ1Π), 561 605 Πρπείήτι. Φαονιη 
ΓΟ. β65!8: 6. ῬΓΟΒῚ τπογο5 Ἰά ΡΓΟΥ ΠΟ πιο ἢ , ὩΣ ἃ} 
ΘΟ ἴθ. ΠΪ5. 5100} 1015 1ΠῚ 165. 6556 : Π[ᾺΠ116 ἘΠΕ 
Ῥπι (ον πάγει, τοῖο, Θμαπάοφιίάθην πὶ αὶ οἷπ- 
εἰς ροοεαιίὶ ἰἰδονακιῖ, ἄτιπι ἀδϑοεπαις! αὐ ἐπ- 

7}ἐγπῖιπι., οἰ δι ςοἰνίειϊ Πιιπι απ αΐθηι οἷν οἵ τη 
πιογ ἰς δα ϑιδίοπίθηι, οἵ ἦγι σατο γί ϑιις ἐπι [γιὲ ἔπι -- 
οἱταῤι τις ἰθίοπίαπι. ἴὰ αΐοηα τώρα ἴῃ Ῥ54]- 
1105 ΙερΌ, χατελθὼν εἰς ἅδην, χαὶ λύσας τὴν ἀνθρω- 
πότητα. ῬονῸ ᾿ὰπο 6 ἀθβοθῆϑι Ἀπ πιᾶ ΟΠ ἴ511 δα 
ΤΠ [δ᾽ Ὸ5. ΘΟΠΉΠΠ ΘΠ 88 ποίου πὶ Ραΐνιιπη. “οἰ γ ἢ ἃ π᾿ 
[γυιδίγα ἃ πον 5. ̓υοοἰοδία ΟΠ εῖδι! ρον τι ]}}}0ιι5 ορ- 
Ρυρπαίδμα Ειιθῖιιν οἴϊαπι ΑΠ01 τ ἢος Ιοοο ΒάΒΙ Ππι5, 
ὨΪΠΆΪΓΕΠῚ ἴῃ Ῥϑαϊπηιη 44 : ἀλλὰ κατελθεῖν ε εἰς ἅδου 
τῆς περὶ τὴν ἀνάστασιν οἰχονομίας ἕνεχεν : οἱ ἴῃ 
Ῥβα , 48: σαφῶς προφητεύει τὴν τοῦ Κυρίου χάθοδον 
εἰς ἅδου. 

Ραρ. 576. ἃ. 1. ἐν αὐλαῖς τοῦ.] Ητς υ]τἴπια Ρ54]- 
τ γοῦθα ὁχ ΟἸ᾽νὰ. οἱ ΑὨρ]1οἷ5 δ Ποῖα 511}, οἰ] 
5:1 ᾿ΠΙΟΡ ΤΟ ΑΙΟΠΟ αιιΔ πη 6, (185 56 Πππν, ὁχ- 
Ροπιιηϊ. 

ος  -π-ιπῷῦ ως Ὁ 
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Ρὰσ, 385. 6. 1. Κίάοης οἰπιμῖ.  ῬΥωΙΟΣ 605 
ἰοϑῖθβ, 4105 841 γἱπάϊοδινάοβ Βα 5)}10 ΘοΙπτηθῃία 5 
ἰσῖοϑ 1η Εὐβαϊαπι οἰϊαὶ γν τ" ἀο 55] 5 (οἴ 15 
ΤΙΪπηάππιι5, 4|105 ἄπος ἰαπάαθο. Ὃαγάβιθ. ΘΏΙΠῚ 
Οὐὐπβι πε ΠΟρΟ 4 Π1|5. ῬΑ το μα ἴῃ Ἐρίβίοϊα δή 
Ἠδάνιαπιπι Ράρᾶπι, 4 ἴῃ {πιὸ αναοο ἸλοΠμΔΠῸ 
οχϑίαϊ Ρ.- 49, ὈῚ γοίουτν. ἢϊς ἰοοι5: Τοῦ Βασι- 
λείου ἐχ τῆς εἰς τὸν “Ησαΐαν ἑρμηνείας. Νόμον ἔδω- 
χεν εἷς βοήθε ταν, ἵνα εἴπωσιν οὗ, ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο. 
1όρονι ἀοάϊι ἐπι «πα τἐζιπι, μὲ ἀϊσαπιὶ ποτὶ πὶ πος 
φογμπι: οἱ ΤΟΡΟΓΙΟ5 Πῶς! ΙΡ58 γοῦθὰ [ἢ οἀρεὶ οοἰα- 

σαπι. Αἰτον δὲ δυοίου ϑοποίἊογαπι (τ σου πὶ [πὶ 
ἘΡ᾿ βίο αβ Αροβιο!!οαβ, {10 ΠΟΙμμΪη6 (Ομ ΠΊΘηΪ} οἰτ- 
Ομ Π δ ΠΓ1) ΡῈ {ποι ἢερο ἐκ ΡΠ ΟΥΪο Ρ'Οἰογιῃ- 
ἴπτ ρας. 599 ΘΙ ΠΟΠῚ 5 γέ έγοη. : ἐν τῇ ἑρμηνεία τοῦ 
Ἡσαΐου ὃ ἐν ἁγίοις Βασίλειος δεύτερον ἐπιμνησθεὶς 
τοῦ ῥητοῦ, ἐπὶ καθάρσει αὐτὸ ἐδέξατο. 71π ἐπιίογ ργὸ- 

ἑαϊϊοπιε ΕΞαΐα ξαποίιις Βαρῖίϊμις ἱδσιεσι «7αοία 
μιγιις τϑεϑὶ πϑπίϊοπθ, ργὸ μιιγι σαιίοτιο ἰρσιιπι 
αοοορῖ!. Ἠαἴγο5 ᾿πιης ΙΟΘΟμΠῚ 1π οαρε πανὶ. Οτ- 
ἴοῦιιπι 44] Π}}115 (ΟἸημηθηταγιὶ θα ΠἸΟΠποπῚ δά ογπδη- 
ἄλλη ργῶιογ ἈΡΟΒΤΑρΡ μη ΟΧ ΑΠΡ]18 ΠῚΪ5511Ὶ ὙΔΡΠ5 
Ἰδοι ΟΠ] 115. ἴῃ ΠΙΔΓΟΙΠΘ πΟΙΔΕ5 ΠΠΠπιδί γαῖα πη, Ορ6 
ἀπονιπι (σα Ἰουτη Βόρίογυιη ΔΙ} }11 5ῈΠ1115., ΦΙΟΓΊΙΠῚ 
ΑἸῖοῦ οΠανίδοοιιβ,, Ἀθρὶβ ΕΥΆΠΟΙΒΟΙ 1, 6Χ 4110 5118Π| 
1 οΡΡγθί ΕΟ ΠΟΠῚ εἴπηχη ἸπΙΘΡρΓο5 Τὰ ΠΉ115., ἃ]- 
16. ΤΟΙ Ὀγδηδοοι5, ΠΘΏΙΟΙ ΠῚ ᾿Π5᾽ σΉΣθτι5. ΟΥΠΑα15, 
ἰουτηι5. ΘΕ δχ 1150] 5511 Οαγά Π4}15 Φοοιιβϑοὶ 
ῬΙΡΠ Ιου θοα. δυαὐπι5. {ὉΠ : 5᾽ησαιο5 ΡΓΟΡΓΙΙ οἰναγα- 
εἴογε Ε. Η. 1. εἱ Α. ἀεοίμανιηι. ΤΠ δαΐοιη 
ῬιΌρΒοιας ΑἸλ05 Πα γος οὰρ. ὕ, 12; ὃ δρῶν, βάδιζε. 
Τι χιιὶ υἱάο5, αὖὶ. Τὰ ἘΜῈ, Ἰοσιιπι 5Ου ΠΟ Π5 ο- 
τ ΠΠ5. ΑἸΟχ απ ΓΙ Πτ5 [46 πὶ γ δέ Π ᾿ΠΠΊΟΓΘ 6556 π0- 
Ἰη6ῃ τοῦ ὁρῶντος, Γιάοπιῖς εἰ Ργορ]ιείε. ὋὉρῶντ α 

μὲν γὰρ τὸν προφήτην ἐχάλει, πλὴν οὐχ ἀξιώσας, 
δὴ 

οὐδὲ τῷ τῆς προφητείας ὀνόματι χατασ: εμνύνας αὖ τόν. 

Σιάδπιοπι οπὶπι ἀρροῖϊϊαι ργορἠιοίαπι : 56 δίῃ 
σιοπὶ ποηποτὶς σαιϊίδα, πιθη 6 μὲ Θιιῖη ΡΥ᾽ ὉΡ οί πιο- 

πιῖΐπιθ ΘΠ ΘΤΓΘί Τ᾽. ὙΤΒΘΟΡ Υ δοια ἵπ 8}. 1 ΝΑ )ΠῚ. 

ἀλλὰ χαὶ ὅρασις ὥσπερ χοιγόν τι δοχεῖ εἶναι. ᾿Επὶ 

πάντων γὰρ τῶν πρόπων τῆς προφητείας δ νοὺς ἦν 

ἐλλαμπόμενος τῷ φωτὶ τοῦ Πνεύματος. Ππδιιρ τ εἰ 
ἷδίο νοῖμ ΟΟηιηλη 6 υαἰϊοϊπιῖς υἱοί 6556. 

δἰφιίάθην τὶ οπηιπῖθιι5 ργορίιδιϊα [ονταὶς πιϑης 
δρίτιίεις {πιῖπδ τ χβῳ ἀκῷ δεά ομβογυδηάππ 
πὲ ἢ Πργὸ 1 Βδριυπὶ ΟΡ. 9, 9, ἴἴὰ φΟπροριῖς. γογ- 
Ῥὴ5 ᾿νθο οἰϊενγι ἃ ΠΧΧ : ὅτι τὸν ν προφή τὴν ἐχάλει ὃ 
λαὸς ἔμπροσθεν, ὃ βλέπων : φιοπίαπι ΡΤΟρ ἰαπιὶ 
νοσαὐαϊ ρορτιῖι, απίοϑα, ἢ Ἰάθτις. ΤΠἸυὰ Ἰρίταν, 
ἔμπροσθεν, ΠΟ ΟἸΙΠῚ ΡΑγοῖρίο βλέπων }ιηχοτιηῖ 
4111, 50 οἷπὶ γοῦμθο ἐχάλει, 4ιιαϑὶ αἴοαῖ, ΟἹ πὶ σοὶ 
ϑηϊοᾶ 5ἷς γοοδίμμη. {1556 ΡΙΌΡΠοίδι, 7 Ἰάδιίοηι, 

ΙΕΝΤΑΠΙΟΒ ΙΝ ΒΒΑΙΑΜΝ. 

ποη δυΐοπι “Ζ2πίεα υἱάἀοπίεπι, νο] Ῥγιωνιεπίδηι. 
[τὰ 5. ΗϊδιοηγΙη05 5 γα ἁιοῖοῦ. Υ υ]σαῖα 1 Αιπε, 
Οἐμιὶ δπῖπι ργορεία αϊοίίιτ ποάϊε, σοσαῦαίμτ 
οἴἑϊπη, Γι δπς : ἰάδαι Ρασπίπιι5 οχ Ποῦναο, οἱ ὅ γιῃ- 
ἡπδο 5 τὸν γὰρ προφήτην τότε ἐχάλουν χατὰ τὸ ἀρ- 
χαῖον τὸν ὁρῶντα. δίαπι ργορ]ιείαπι ἐπιπὶ σοσαῦ αν 
ΠΟΤ απιΐφιιο, Κιάεπίοπι. ὸχ Πεβνῖθὰ πο 411- 
ἰοῦ δοσὶριίασ ἈΜ1 4, Τ : τοῦτο τὸ διχαίωμα ἔμ- 
προσθεν ἐν τῷ Ἰσραήλ. ἤϊε ἀμίοπι ἐγαὶ πιος απεϊ- 
φιίίιι5 ἔπι ]ςγαθὶ. 

Ρας. 585, 4. 9. 7κ ῥγίογθ θπῖππ Ραγαϊὶρ. 11 
4ποχις Ἰορίπμη5 ἀρυά Ῥιοοορῖιιπι, 4] Βαβι} Οὐοπι- 
πιοηϊανίιιπι ῬΠΟν πη ]5 ΠῚ ΠΕ ΊΡΩΙΣ 5οαιιμαΐι5 οϑῖ, Ρ.6 : 
ἐν μὲν γὰρ τῇ ὧν Παραλειπομόνων εϑζίας 

εἴρηται" ἐν δὲ τῇ τ 

Δίαπι ἱπὶ αἴτογο  ΡΉΧ ΠΡΟΣ 0 εἴας τὐετ τσ 
δἰ πὶ Ξθοιιπάο Πἰδαποτγιιηι Τπαγίας5.Αἱ "ΘΠ ο 18 [α- 
Ρ5115 γι ἀθίιν ΒΑ5Η}1115.: 516 Θῃ ἢπὶ ΒΟ μα πὶ οϑὶ 2 Ρὰ- 
Ἰροπι. οἂρ. 36, 1 : Ῥοριίῖίιις 7μάαᾳ {{τιπὶ 675 
Οτίαηι σοποίϊεϊ τόβθηι ρΓῸ πιασία ραΐγ σιο; 
οἱ 4[1εν Ἰοσιι5 46 ΓΕ Ποη 6ϑὲ ἴῃ 3 Βοσποιῖμ), 5ο 
ἴπ 4, ορ. 14, 31 : Τιεῖ αἰΐοπι τἰπῖνοῦδιι5 ρο- 
μιεῖπις μά  ξάγίαπε ἄππος παϊίῃ βοσάδοῖπι, 
εἰ οοηϑίἐπογισιῖ δαπι ΤΌΘ 6πι ΡΓῸ μαίγε 4γιι5 
“1πιαςία. (Λυοά 86 Π| βου τ, πλὴν χαὶ πατρὸς 

αὐτοῦ καὶ μητρὸς, ΑἰΠτον γορδαπα, [πθναὶ 4} 1ῃ- 
τουργοῖθ, [ἰοδὶ 1π ΕΡΔΏΟΙ5οΙ 1 ΠΠΡγῸ 5, 410 515 6ϑξ, 
Ἰεσαῖαν φιυιοπηδατηοάπιη εἰ ἴῃ Ἠδηγιοίαπο οἱ Ἰὴ 
ΠΥΡᾺ καὶ πατρὸς τοῦ αὐτοῦ χαὶ μητρός. ΤοτοΓΡΓῈ5 
οὐ!άοναι, ραίτῖς, ἐάπιοτι τὴ αἰτί 5416 τιοπεῖτια οοπι- 
Ρέγια σιιιι. Ναϊον δυζέπι 6]115. 'π Ετδπο. {ιδπιδ- 
τυάιπη οἵ ἴῃ ΑηρΊϊο, Χαλιὰ ἀἸοϊταν, ἴθ Η. εὑ. 
τηοπάοδο δου εἰ Δρυ ΡΙΌΘΟρ μη ΧοναΣ εἰ Χανὰ, 
λμαπα : 564 γοῦῖι5 ἅρ4 ΧΧ, 4 Βερ. 14, ἽΞ-- 
χελία ἐξ Ἱερουσαλήμ, ΚΈΘΣΙΣ Ζ6 ἐπ τε ΤΩΣ 

Π}014.. 6. 2. Τεπιριι οἰΐαπι. ἡ ΠΟ αιοααο ἔἰιε- 
ΓΑ ΟΠ 5501) ΒΡ ἰΠΙΘΓργοίο. , 41} [πη ρ θα [1ἃ φιοά 
δου : Ῥγορ]ιοίανίς θοτο Εσαΐας ἀππο τοβηὶ 
τί ψμϊπημαςοσῖπιο βεομπάο. Το5}ῖ ὨΪΠΆΪΓΙΙΠῚ, 

αΐ Ρυᾶ 568 ἔεγυηι Α. Ε᾿(, πεντηκοστῷ δευτέρῳ ἔτει 
ἐπὶ Ὄζί ἴου προεφήτευσεν. Αἰ. εἰ 1. πεντήχοντα 
δύο γὰρ ἔτη ἐπὶ ᾿Οζίου προεφήτευσαν : εἰ μας ]ε- 
ΟἿΟ 58Π101 πιο ὙἹΔθίοΓ, φἴ4ιιο ΠῚ τοϑου  οπάαπι 
οἱ ἱπιογραπρομά πὶ εδῖ: χαὶ χρόνος βασιλείας ὃ αὖ- 

τὸς, πεντήχοντα δύο ἔτη. Ἐπὶ ᾿Οζίου δὲ προεφήτευσαν 
Ἡσαΐας. Τέπιριις. εἰἴαπι τοβτιὶ Θςΐ ἑάθπι, ατιπὶ 
φιιϊπιφμαρίπία ἄπο. Ῥτορ]ιοίατιτιι αμίθπι δι 
Οτῖα Εξαϊας. δι Εν ἀραθτιν ἰναὶς ΘΠ ΘΠ ΔΈΟΙ ΟΠ 
Ἶρ5ε Ῥγοθορὶϊ (ὐοπμμπηθρίαγι 5 ὁχ ΒΆ51]10 Ἔχ οοΓρ ι5, 
τὰπὶ ἘΘΒΘΡΙΪ ΟΒγοπίοιπη, {ιιο4 ΤΠ] Ε{π|πὶ ΡΙΌΡ ΠΟΙ Ϊτ5 
Ἐβαϊω, Ο566. δὲ Απ|ὸ5 δοπίογὶ ΠΟ ἴῃ ΔΏΠ1ΙΠῚ 4111 - 
4υδρ Θβἰ πλι πὶ δϑοιιηίαπι Οχι τοσὶς, 5ο ἴῃ ἀο- 



ΙΝ ΟΟΣΜΕΝΤ. 

Εἰ ΠιῚ1ΠΊ 5ΘΡ ΠῚ ΠῚ Οοἶτοα ΔΠΠι1ΠῈ ἃ} ΑἸ να μάιῃ ΜΙ ΟΟΧ, 
Ηοο ἰρίϊαν. ν᾿}Ὲ ΒΑ51]1115. ΟΧ 60 οΟΠδίαγο Θυ ΠΠ 6 Πὶ 
6586 Οζίαπι οἱ Αζαυ αι, φιοά Οχία: οἱ Αχανὶὰ [46 Π| 
Το ΠΡ 15 ΓΟΘῊΙ {ΓΙ θυ τι}, ΠΙΠΉΠΓ ΠῚ 8ΠΠ1 4 Π4 πάρ η- 
ἰὰ ἀτιο. το γοιῸ βϑαυ αν, δϑε ψῖα μΥὐποίρίιηι, 
Πϊὰ οΟἰανίιιβ νου ἀοοι σδίμηι5. ΒΡ ΌΘΟΡΙΪ ἱπίουρ 65 
Οὐίον 5, “πποπὶ Ὁ ΤῸ ἡιῖα, Ῥγὶποίρίιπι σον θὶ 
1)οπιὶπὶ αὐ Ο 566, ἐπι Ο566 ἰορίηιας, ργίμιτι5 οἰ ἴρ56 
ναιϊοϊπιατὶ σωρὶι ὃ Π|ὰ ἃ ἰαπιοη, πρὸ τῆς ὁράσεως 
τοῦ Ἡσαΐου, ἐν ἣ φησιν, ποῃ οδὲ [πιο οἴ)" ιπ1ν 
απίθ υἱδίοτιθπι, ἡτια οἰον αἰτιτη δι ροτἰἰηιίτιαγο εἰϊ-- 
οἷ, 564. ἔτι φιία ἰἰοῖε οἰ ον αἴιιπι 6556, ΠΟῊ ἃ νἱδῖο- 
Ὠ6, 564] τιὲ 5ιιβριοαϊαν ΠΑΝ 1} 115. ἃ του τὰ πιοίε!, τι 
πᾶς. φΟἸ]Π Πρ αῖι ΑἸη05, {1} ΡΓΟΡ]οῖαν ἢ: ἀπο ἄτιο5 
ΔΠΠΟΒ. ἰδγτὰ ΠηΟΐΠ15. Δηἰ6 1 5812 ΠῈ ΡΙΟΡ Ιθία556 ἐνο- 

ΤῸ ΙΔ ΠΙΘἢ [λ]6 ΘΟἢ  Θοτ γα ΟἸ)δ δι: ᾿ρ56. ΡΓΌΡ ΙΟΙἴ: 
ἰοχίιι5, ἴῃς 410 ἰδρίπη5 ο. 0, 4 : δεν αίπιηι {πεἰ556 
ϑιρογίμπίπαγε ἃ ϑοοθ δεγαρλίπι οἰαπιαπίίμηι, 
ϑαποίι5, ϑαποίμς, θη πο τη οἱ Αἰηοϑ, 9, 1, 
ἐχ ἀρραγίιοπθ Ζ71)οπεϊσιὶ ργορ]ιοία ρετγομίϊοη δ 
σιρογἰϊηιϊτιαγία οοπιπιον γι μ. 

Ραρ. ὅ86. «ἃ. 8, οἷν ἀσίμιιις 1 Ἀρυᾶ ΞΟΠ οΠ]αβίθῃ 
Ονοιιπι ἴῃς ΠΟΙ ΕἼδην. ΝΌΡΙ]Π Ιορίπιι5. φυ!ο ΠῚ 
Ῥχονοι)ίον. 12, 25, ἀνὴρ πανοῦργος, οἷν οαἰ  ἰάιι5, 
δἴ 1π ἰρ50 ἴοχία. δα εομῖ5. Υ ἀιΠρᾶπα δὲ Αἰ ἰγιιη., 
ἀνὴρ συνετὸς, υἱτ᾽ ἐπι οἰ ἰἰσοτις {ἢ γότιις ὁδὶ δοτιδιι5. 
ΒΥ ΠΙΠΊΔΟΪΝ 5. γοΥ 1, χαλύψει γνῶσιν, οεἰαὐϊε Ξοΐδα- 
τἰαπιὶ , οἱ 1ἴὰ Τματπὰ Ὑ αἱραΐα. ϑοφιθηΐθμι ρου] τπὶ 
ΘΠΊΘΠΔΑΥ Π1115., ἴῃ 41 ΒΟΥ  ρδογαϊ ΤΠ’ ΟΡ ΡῸ5, Ομθηι- 
αὐἀπιοάμιην Θηΐηι 56 Ππανοὶ ςθίθς ϑϑηϑιιβ., ἡτιὶ 
βοηδαίι 5, εδΐ, οἵ {Π|ὰ1 ἴῃ Ππὸ ρᾶσίπα: : (ὑμεεπι 
ἐβίιατ' ἔπι 67 τ γι πὶ 6 ἐοπ σα πΟ σι ώπι. 
ΟΡαρ. 557. 6. 8. διώπ ψιιῖ οἱδ. Ἴ 1ναιῖπο οοηνψον- 

11 ἸὨΊΘΡΡΓΕ5, 4ιιᾶ5ι Ἰορ δϑοὶ ἴῃ Νῖ5. τὸν ἐνεργὸν τὴν 
Ψυχήν : ἃἱ Π05. ἴῃ 60 βουιρίιπι Ομ ἴτηι5, αἱ ἴῃ 
φἰθῖθυ 5 δἱ ἀρι Ῥιοοορίτιη), τὸ ἐνεργὸν τῆς Ψυχῆς : 
εἴ 6].5 ᾿πίουρΓο5 δά Πα τ, ἐά 6εΐ, φαπι ατιϊπιὶ ραγίετη, 
π ἰαϑοτε εἰ κιτοπμίίαι 6 σαπείοί, οπιηὶ ἐα, ἡπι 

“οἰιεριαιδτις οἱ αὐγεοιίδνιις, οοριίατο. οτι ὀπῖπι. 
Πιὰ ρᾶμ!ο ρμοϑὶ ὙΠ] Ιπάμμι5. ἰρ56 τὸ φιλόπονον τῆς 
Ψυχῆς ἐπεγείρων νοΡιΐ, δαϑιδοίίαι υὐθι ἀπίηις 
ϑόπεογοβαιη 7 αὐ ἰαἰοτιηη Ραιίθπίθηι : 564 ΔΙτΟΓ 11 ΠῚ 

ΤΠΘΠΙ ΓΙ ΠΟῊ ἰἴὰ [Ὁ]]ΟἿ τον ΘΧΡΥ μμΐ!, χαὶ τὸ φιλή- 
δονον αὐτῆς θεραπεύων ; πᾶπὶ ἰνΐς θεραπεύειν Ποη 
ἐδι δοίεγε, 5οὰ πιθάθιϊ, δία ν6] γεζγεπαγο, 
Δ 406 οἰμ ΟΡ ΘΥΙΟ ᾿πίθυ γι )0 15, δὲ θάτα ὑο]ιί-- 
δῖ, χψιία φοϊμρίαινιι5 ἀοἰεοίαιίιιν. 

Ραρ. ὅ88. ο. 9. Δίμπο «μίεηι 1 Νοη ἴῃ ριῸ- 
Ρ]ιδία! ΒΟΓΙΊΟΠΘ., 561 ἴπ μορι] τηα! ἴ στα 
ἀιειμάαμη Εἴ ΡὈΓΟρΓΘΒΒΙ ΤῺ ἔποίι πὶ 6556 ποίαὶ Βαϑβὶ- 
15: ἸάοῖτοΟ, ΟΧριχἑπηις 114 για ἰπ θυ ρ ο8 ; 
Δ ιιιο ἀτείθιι ἐχογϑιις 65: αὖ 60, φιιοί βότις ἴρσα 
Ῥέοοαίτια 91, σγανίξαΐθην δα αρϑεγαπς ἴρ50 ρῥΓο- 

ξ͵έδϑιι δθπίενίῖ. Ῥ θπῖις Θτῖνηι ροοσαιῖς τϑ αἰ{τιτ 
Ροριιῖμ5. 1Π| φιιο αὖ δὸ ΡγογἝε φόπιθπ, 7.1] 
ο[γιοϊιιτιίι" ἐνϊφαΐ, Τἀοπι Ἰιλ])65. ἀρινά ῬΓΟΘΟρ ΠῚ 
Ρ- 11, 01 5ἰπ α]ῖο οχ Βα 5110 οπποπ ἀπάτη, 
ἐπὶ τὸ γενέσθαι υἱοὶ ἄνομοι. ριῸ, καὶ τὸ γενέσθαι. 

Ραβ. ὅϑ0. ". 8. υδΐμι ἐπογργοί. 1 “ἸΣρμιηνείαν 
Ἰοὺ Ἰοὺ ἱηι6} Πρ 6 ΠΟῚ ΠΟΙ ΟΓΒΙΟΠΟΙῚ ὁχ τπὸ [10 

1029 

πηαΐθ ἴῃ Αἰϊιά., 5ο4 εὐρίαπαίίοτιοπι, 4ιᾶ51 ἀἰοαὶ 
Δα τυ πὶ 6558 ἃ Οὐΐσαπο γ6] ἃ Τιοΐαπο [πη ]ιιδ 
ΘΧΡΟΒΙΠΟΠΘ ἢ) γουὶ ἐγχαταλιπεῖν., 4110 τιδῖ διηῖ 
ΤΙ ΧΧ ; πἰδὶ ἔοεῖθ ᾿π τ } Πσὰ5. Τ Βοοάοιοπθη ΟἸοὺ 
516 δα α} 556 ψοῦθαπι Ἠουγαιπι, ιοί ΠΙΧΧ νορίο- 
τι ἐγχαταλιπεῖν. Νάπη 4|10641|| ἔποῦδ πὶ ἃ} Ορῖροπα 
50} ἀδίου ἰβοῖὶβ οχ ΤΠ Θοάοι]Οη 5. που ρυθίαιοπο Δ4- 
ἀἴτα τοχίαϊ ϑοριπαρ! πα, 4 0 1115 ὁχ ΠοΡταο 
Ποῃ [πογαηΐ Ἔχ ρ οσϑᾶ, τ ΒΟ 11} ΠΊΘΓΟΏΥ Πητ15. Θρ δ. 
89, οἱ ΕρΙρ]ναητ5 10. 46 Ῥοπ θυ 115 οἱ ΠΠ ΘΠΒΕΤ 5. 
[Δ οπὰ ρου ΠΙΘΡΟΠΎ τμι15 ἴῃ ΟΟΠημπ ΘΠ ΓασΊΟ ἴῃ ̓ὐδα άπ 
τορίαι αν πος τηρηιθγιιμη, αὐαϊϊοπαί σιιπὶ τ᾽ [ΓῸΤ- 
δάηι, ΤΙᾺΧΟ ἰπίουργθίθθ πὸὴ μᾶθον6. ΒΑΒΊ 5. ΟΣ 
ῬΠουάοιοηῖ5. οἀποπο δ ἀϊ πη 6556. ν Ὁ}, ἂἱ ἀρια 
Ρχοοορίϊιπι π΄ πηλγρῖπο ἰοχία5. ΤΙΧΧΝ Ιάθιη. Αα]]α: 
ἀΥΠ] υ ται τ 4ιιαπη. ΟἿ οατιδᾶπι ΕἸΑΠΔ ΠΏ ιι5. ΝΟΒΗΠΠῈ5 
π΄ Νοιαιϊοπιριβ ἴῃ Εδαϊαπὶ Ῥτοσορίιπι ἀ10}} μος 
Αφι]α {τ]] το ν6, ΦΠΆΠΗν 5. ΓΟν ΕΡα ΡΙΌΘΟΡΙΣ Οὐοιη- 
τηθηαΓ  τι5 πιϑια Ὀσττ 1{Ππ|{ ποη ἀσποβοδί : 564 δῃϊ- 
πιδε νοῦ θηάιμι δὶ ἴῃ 6ὺ (Ομ θ Πα Γ 10 ἴΟΧί1η Ὁ Χ 
4110 ρουνοιιδῖο Οοάϊοο. πηδῃ βου ρ 10. θθαι Ναν- 
ΕΠ4}1, 4] πὰης οδὲ {ΠΠπ|5|}Ί551Πη1: (αν  πᾺ}15. Ἀλπρὶ- 
{ρα}, ΦΧ βου ρίιη. [π|556. οἵ ῬΡΟΘΟΡΙΪ ΘΟΠΊμ]ΘΠ-- 
ταντῖο ρεωχυπι. Ῥάμ]ο μοβὶ πη] γ Ίτητ15. 111ἃ 
ἰπιονριοΙ5 : Ταπία μαϑοὶ δ ἰ5 Πιδίσα, ὑοπὶβ ορ. 

“, αὐ. π. τ. ἡποι ψια ταπάθην {μια ΘΓάλ 
πιορίοαϊςιὶς ργονίογ : 5ἰαυίάοπι ἀμέλεια ἐν τοῖς 
ὕστερον 5υπαΐ πορίρσοιίίαπι ἐπι ὠτυτιῖδ ΘΟ θα 6 1- 

εἰδιις οα  ιἰϑίίαπι. 
Ραρ. 590. ". 1. «16οἰρί(6 δπῖπι. Ἴ Οομηπηιπο 

Βος οπμηΐθιι5. Βά51}}} ΝΜ Δμιιβου ρι15. οαπὶ (Ἁ]]Π1615 

ἀπ ΑΠΡΊ οἰ5. οϑὺ πιθηιηι, λάδετε γὰρ ἀπαρχὴν, 

4ιοα ἰπίορργοϑ γθοῖς ΘΧ ργθβϑιῖ, αἱσοίριι6 ργλνεῖαΣ : 

Δρι 5ο μη Ῥεοοορίμπα., Ρ- 15, Ἰοριτι λάδετε 

ἀρχὴν, πος {1 οτιδα, οὐ. 1115 ΠΟΙ ΡΓῸ5 ἁἀάογοῖ 

ἰόχίυϊ ἀπὸ, οἵπὶ Ρ]Άη6 [0511 ἃ ΘΟ ρμ 8. τοχίῃ 

Ναπιον. 1, ὦ, αδὶ Ὑ αἱ ραῖα Τιαιῖπα,, 7. {{{{6 σιει- 

πιάπὶ τἰπῖνο 5.8 σοπιϑγοραίίοτιῖς. Θαθοῖι5. ἃ πιργο- 

5[π|5 6 Ογάοο νογίοπϑ [1110 ΠΠ0γ1 46 42 πιά Πϑ] 0 1} 115 

510 Ἰηουργοίαίαν : «66 ἢγ6 δ πι απ τιτεὶ Ψ 5 

ἐοπϑνοπαϊοπὶς {{Πτογιει 1ςγαοὶ μὲν ἐἰοπιος [απηιῖ- 

Ιασσα. Νοὸχ Ποῦνγαα ΠῸη 1θπ{Ππ| ἰἀηί.}}}., εἴ 

γος ἀοοιίσαίπιι5. ΘγΟΟΟρΡΙΪ ἱπίου "68, 5ε ΘΕᾺ 1 

5ΕΠΗΙΠΔΠῚ οἵ οαριι 5οπαΐ, ἈΠ ὙΠΔΠ0 ΑἸη ὈΓΌΒ51Π5 γΟΘΘΙΠ 

ἀρχὴν ῖς ἐχ ἨοΡθνδίβιμο 515 μι Πθαγο, ΟἿ] ΡΟ 15 ἃ5- 

5 ΠιΙΘηάτπ|, 4 π| Δα ιδιΠ0., 4] π΄ ἸΟφυιΓΙ0Π1- 

Ῥ5 Πεναϊοῖθ. ἀρχὴν 50η816 με ΟΝ ἐοῖατ!5 1Π 

ΡΟρι]ο. 816 οἱ Νιμηον. 1.,. 49, γ θυ οδίθιη νὸχ 

ἀριθμὸς, καὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν οὐ λήψη, Εἰ πιιπιο- 

χιωπ δογιπι ποπ σπιὸς τοὶ Εχοαὶ 50, 132, συλλο- 

γισμός" ἐὰν λάθῃς τὸν συλλογισμὸν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, 

δὲ «οοοροτὶς οοπιριίαιἱοποηι Πιίονινι 1ογαοῖ. 

Ηος ἰρίτεν μυοίοτε ΒδβιΠ 5. αἱ ργοθοῖ κατὰ χεφαλὴν 

ἴάοπι γαΐονο 4ιο, δ ππιιπὶ ΟπιΠ65.; (Ο]ΟΨΊΠηΙΙ5 

Θῃΐμη ἴῃ ρυΘ θά θη! ρονοάο, σιοπεῖπα Θαριίι5. “-ς 

δὶ αϊσογεί ἰρδαπι αἰϊτιϊπιατι ἵτππι ΘΠ] ΟΥ̓ Αἰ10 7161). 

ἐοπγπιαιὶ ἀοϊονῖς. Ῥυϊανὶὶ 56 Ἰορ 1556 μόνην, 

εὐοΐ ἴθ ΑΠρ]ΙοΙ5, βοη, ἘΓ ἄπο ἈΘΡΊΙ οἱ (γα πα Πἶπ5 

γα ουοθαηΐ, περὶ αὐτὴν μόνην; ἐπὶ ἐρ511 ϑοίπιτπ οα- 

Ριι ἀοίονοιι ἱποιιαϑογο. 

ΙΝ ΕΒΑΙΛΝ. 
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ΤΡ14. ε. 4. δογεῖα κεῖ. Ἴ ἘΔΙάοναὶ Ἰπίθργος., 
οἰδίσος ατιίθην οογία σι. {πιὸ ἰϊοοι ον άπιογῖπι 
εἰσαίγί θην, δυιθίοτ' ἰἀπιθηὶ ρει [οπ!ώ οι ςαπΐο 
τοάιμπααπι. Νοη ψΠἀοΡΔΓ ΠῚ ΠΕ ἼΠΠΠν Θἰ 5] ὕπουλα ἕλχη 
αἰοαμίαν ρρορεῖθ α]οορα,, 4τια5. οἰοαί τ Ισοπὶ οθάπιχε- 
χη, 564 ΡαΡα]οητα 5ηΐ 5 105... [ἃ 1.6 ἢ ΚΕ ΜΗ 
τος (161 4! ν]5 ὕπουλον 511} 4110 ψ τΠπ} ΔΠΠιιοῦ 
Ἰαῖοῖ, σ΄ γ6 δι] ἀο  π οἱ ἢ Πάτιμι 4υ] ἀν ]5.7 υἱ ἀρυα 
ΡΙ]υΙάγο πὶ 6 ἰουτιηα ΑἸοχαπά. φυγῶν ἐνέπλησε 
χαὶ στάσεων ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν: οτε ἐς αὐ αἰϊς- 
φογ τς ἐπ αἰἰς ἐπι ρο γί τι πι τορίονῖι. ΟἸνεΥ ΒΟδίο πηι 
10. 1 ἀς ΘΟμΙΡΠΟΙΪΟ ΠΟ οογάϊ5 0. 117, Ο: χαὶ ὑπού- 
λως διαχείμενοι τοῖς θυσιαστηρίοις πρόσιμεν Π, (2: 

εἰοἷος ἰαπίμι ἐπὶ σον δ υεγεαπίος ἀσοραϊηιι5 αὐ 
αἰίαγο. Νἰάϊι Ἰοο ἱπίου ργοβ (τη πο ΑΓ} ῬΎΌΘΟΡΙΪ 
Ρ- 18 : ὃ δὲ μώλωψ ἴχνος ἐστὶ πληγῆς ὕφαιμον, ὃ 
τὰς ὑπούλους καρδίας δηλοῖ : ἐϊνοτ' ἀπίδπὶ 65: ρίασ 
φοϑιϊσίην δι δογιιθτιίτετι, τετιεἰο σιν ἀοἷα οἰ {αἰία- 
οἷα εοὐάα ἱππιειτΐτι". 

Ρὰρ. 591. ". 8. Θμωφομηνιο οπίπι. 1 Οὐ πὶ 
μᾶς ΡΊβΙ πᾶ σΟΡΓΟΟΙα διιηΐ., Θὰ Ῥάιι0 15 1Π Πα] ΠῚ15., 
ΠΟΙ ΘΏΪΠῚ ΟἸΠΠ ΠῚ ΓΑΓΙΟΠΟΠῚ ΓΟ Ὰ6Γ6 ΠροΟ550 οδί, 
ΠΪΒῚ 510] 5650 αἰοναι ὀσοάβίο 51Π|1}65 ῬΑΓΓΊΙΠῚ 560- 
ἰοητ1ὰ5. 1ΠΠπ5ῖγαη αι, Ῥοζουιηΐ 4] ΟἀΠ ΠΟ ΠΘπι ἰδίατη 
ΟΠΠῚ ρ  ΘἀΘη.1]}}115. ΘΟ Π α] ΘΓ 1, δι πσα]α 4. διηῖ 
ΘηἸοΠαἴα σΟρ ΠΟβοοιο, Ηΐὸ ογρὸ ΠΠπ4 ἁμαρτάνουσιν 
Δ4 Ψυάτος γοίυ]οναι ἸΠΙΡΓΡΓ65., γηαΐα {{Π1 ροριεῖο 
Ρεοοαπίϊ ἐπιίθη αι διε}, ἰϊοιογὶξ δὲ ἐπὶ πιο ὶς ἱρεὶς 
Ρόγορίσεγε. Ἀιϑιι5 ἽΠῊΞ ΒουΙρβογαΐ φΦαμοαιῖο 
γιοδίτα οἱ α ἀοοίγίπια ρμοροπάογὶ!, πιοδὶς τηΐτεις 
δοπν Θπίθηίοι υἱίαηι κατ θα βθηί τις. 

Ραρ. ὅ92. ". 4. ψειὶ ἵπι ἀτοαπο. Ὑποχλαίειν ος 
Ἰοθο ἤθοῦσθθ ΠΟ {|| Ἀ4Ὰ 110. ορ τοῖο ΘΧρυποΓο, 
ἦπ αὐοάπο 56.655: 66. Τὸ: 5οιἷ ργῸ δ Ηρ ΠΟΙ χλαίειν 
ἀρίπι5 50 Πη85, ΡΥ ΘΒΟΓΕ ΠῚ ΟΠ} 56 ΠΠΔΙ} αἰσχύνεται 

γὰρ, 4ιοά Ἰπή Ποῖ ο8ΠῈ ΠΟ 115. 5[ΔΠΠ0ΠῸΠῚ Ραμ οη- 
ἀλιιπὶ 41 πρόσλλαυσις, Π16{τι5, ἀἸ σον", οὐ 115 Πὶ 
τη ηο [ἢ ΡΡΟΠάΪοΟ Ερί βίο]: σα ποηϊο Ἰορογιὶ 
Ῥ νανα ιν 6}. ΒΘ πθα αν Πΐο, ψιαγθ πὸπὶ αηὶ 
ΘρΡρογίον" πόγαπι δοηιπιεοπὶς ; ἀἸ χαὶ σύναξις ΠΟ 
Ἰρδάμη ἃ μέθεξιν τῶν ἁγιασμάτων, ΘΟΠΙΙΠπΙΠΙΌΠΟΙΠ ρᾶι"- 
το Ἰ ΡΑΠΟΠοΙΏΖΙΟ 58ΟΓ ἃ Π] ΘΉ [ΟΥ11Π διρῃοαί, 506] τὸ- 

ται 1, ἐν ὕστε οὔ οίπιοι, ψιο ΤΑτη1 (0}]6- 
οἴδπι οἱ ΝΙτταϊτην: Οὐώοὶ οἰΐαιη ἁγίαν λειτουργίαν 
ΔρΡο! αηὶ, εἴ ἘΞ ς ΕΓ 5Π11|ΠῚ Ρ᾽αΡΊΡιιβ οβίοη- 

ἀἴπηιι5 η Ποβίγις ΝΟΙΙ5 δα Ποιμ} }Ἰα πὶ ΟΠ ΡὙβοβίοιηιὶ 2) 
Δάνονξιιβ δπάαθοβ., ᾿ἰσοὶ 1ΠΠ|π|5 Ραιν Ομ πὶ Πρ δ γα 
διιδο  ρἰδηΐ ὙΙΓὶ (ἀο1᾽ ἴῃ ΠΟΥ 5 5115  ΘΧΘΡΟΙ ΠΟΙ] 15. 
ΝΟ|τι6 ΘΠῚΠῚ ΠῸΒ ΠΟρΡΆΨΊ ΠΝ. σύναξιν [ὑπο Δα] 501 πὶ 
55 ΠΠοαιο, γο] Ῥοϊίας ΘΟΠΥΘΏΓ ἢ δα Τὐιο να 5 18 Π| 
ὙΠ πε ει ΘΟΔΟΙΙΠῚ, 504 σύναξιν (ὦ Θᾶπι βράΓΙ ΘΠ 
ΒΕΠΠΡΓΠΟΠῚ5. 5ΔΟΓΑΠΙΘΏΓΟΙ ΠΛ ΤΟΒΙΓΙΠΘῚ 50] 0 "Ὸ ἃ}} οο- 
ΟἸοϑ᾽ αϑιτοῖβ ΒοΡΙ ριον Πει5, ΘΟῃδ[απίοιν ΠΕΡΆΜΠδ. ΠΙᾺ 
ἀομμιιπὶ υοά 56 4ιΠῖπιν", ὅ τι ἂν τύχη πλασάμενος, 

γουίοναι ἸΠΙΟΡΡΙΘ5., μέ π6 εἰθρὺ “ὀπεπααϊι: 75 
δἰπιαίϊο. 

Ῥὰρ. 593. ο. 1. οἱ οἱ ον. Ἴ ϑογίρβοναι ΤΙ! - 
ΠἸΔΠΠ15.. πὲ ποίϊθ γἱζιις ιοσήαηι Θα Θηταγ{ 1} 
οἰΐηι ἰθρο ἐπ!ογε οίος. Τύχην οἰἴαπ 51 Ιθρὸ ριαν- 

ϑογί βίος ἢ ΓΙ 5 {115 δοῦν, 1ῃ ΡΟΡΏΪΟΙΟΙῚ κὶ οοάπ, 

ὑπ Αροβίο! 5 Οα]αι. δ, 2: Οἰμογιίαπι 5ἱ οἰτιιηι- 
εἰεαμιτιὶ, Οἠτίδίιις. υοὐιὶς πὶ ρτοάοτιί. Ἐν 
ῬΘΡΪΟΟ 5616 01] ὀπώρα, ΠΟῚ Δμ ΠΏ Π τ Π| 5 561 {{|- 
οἴτι5. ΔΓΕ ΠΉΠΑ]05., νο] ροιρὰ 515 Π|Π|0αϊ. ΠΘΠΙΖι6 1 
ΕΧίγοῃιο μὰς ἐἸΠῶ6 νουίογαί Ἰηΐοι ΡΙῸ5. δοπιρίθοίετιΣ 

σἰιαϊοκαιη αἰαογίἐαΐδηι μετ [δοίοτιιιη,, [Ἰοεῖ ἴῃ Νς. 
ὅδεὶ τελειῶν, ΠΟη τελείων. 

Ρὰρ. δ94. ". 12. Ομοπιαάπιοκζεη.1 ΤΟΙ ΓΟ 
οατάοναι : Ομοηιαεϊπιοάιιηι ὁπίπι υἱτὶς ΡΕΤ' Ποαϊοα- 
{ἰοτιθηι τεοτὶ Θαδρὶ» απ Γαΐ ὀυαποβοῖῖ. Αἴ ομῖτα 
διαπνεῖσθαι ἋἸΟΙΓπ" ΠῸΠ 50] 0π0 4πο64] ΑΙ ΠΔίιτ οἱ 
ΟΥΔΠΟΒΟΙΐ, 504 οἰἴᾶπὶ ηιοά ΠΣ ΤΑ δῖ γον 
ῬΟΡβΆΓΙΡ», ἈΓ ἀρ α ΠΙοβοουιἀοπὶ {1}, 5, ΟΡ. 
δυσδιάπνευστος ἋἸοΙπν, 4] μον ΒΡ ΓΙ 4165 ὌΝΟΣ 
ὩΡΊ6 {ΠΑ ΘΠ {π|0, τὰ εὐδιάπνοος» 411 μοι Π αῖιι5 
ΠΕΡ ΔΡ 1}. δῖ. ΟΠ]. πη611ἃ 11». ἄς οἀρ.1 ἄς οο]οπ 445 
οἵ πιιάαηα5 6556. γιίδβ πιοποῖ, αἱ ΠῚ {ΠῚ} 05 
Δα δὰ5. γα πη [η{ππ’. Ἀπ Γβτ5 ΠΠπ4, μὴ ἀποσχευα-- 
σαμένη » νογίοται, αὐ Πιΐπι5 ΤΘοῖ6 56 σοπιρο-- 

χιθτι5 εἶσοα ἔς ΟΠ ΡΟΙ αἴας Αἵ οηΐπ ἀποσχευά-- 
ζεσθαι πΠοη εϑὶ παρασχευάζειν, ΡΓΡάΓΑΓΘ, σΟπιρο- 
ΠΕΙῸ, 5664 ΘΧΟΡΠΆΓΟ, γ6] ονϑοιανο, οἱ ΠΟΥ ΠΟΙ 14, 
36, προστάξει ὃ ἱερεὺς ἀποσχευάσαι τὸν οἶχον , ῥΓ- 
εἴρῖοι ςξασογάος ὑαοιαγθ αοηγιίπι.  υ]ραῖα, τί 67: 
7ογάπι τιτιΐνοτδα ἰδ ἄοπιο. ϑ1γ}} 15. ΟΥΓΟΓ 510] {π|5 
65 51}}0 Πποιη ΡάρΊπα, ἐξοιδαίνειν παρασχευάζοντα, 
αὐ λοο σοτπροποπίθς ατεηι τη, τιῖ ἱπιατεὶ ἐμπιογὸ 
δμρότῦ. {ὠτβϑεοαί. Π θ᾽ Δ6πα σον ΓΙ ΘΠ τπιπὶ ὁχ ἈΘρ 15 
αἰ ἴῃ ΠΣ ΑΠρΊΙΟΟ {αἰ ὑπερφυσᾶσθαι, ΡγῸ 
ὑπερφύσασθαι. 

ΤΙ, ἃ. 12. ἐλ ϑρθηῖο πιιίτίίιις. 1 Υ ἰοξα ἰεοιῖο 
Ε΄. Μϑ. νουβίοποπὶ ρορου τ ν ἢ οϑᾶπη ἐτράφη ἐν ἐρήμῳ, 
4081 50 πιΠτι οἱ ΑῊΡ]1οἱ Δ55. Νουα ἴῃ Ἠδητι-- 
οἴάηο οἵ Φοδιβθθο ϑουΡιαπι τοοίο ἐτ τάφη; δοριἶις δεῖ, 

Πτάιιο βοσε ΘΠ 15 οδὶ Ἰοοι5 6Χχ ῬιΌΘΟρΙῸ Ρᾶρ. 10: 
ὧν ὃ ἐπιθυμήσας ἐπιθυμητὴς πάλαι λαὸς ἐν τῇ ἐρήμῳ 
ἐτάφη. Ομοόγμηι ἀεὶ ἀδγῖο οτέτι ἔθη ΘΓ ί τι ἀδοϊάετα 
101) Ροριείιις οἶϊηι ἵτι ἀἐξογίο σορμἶξιις 65. δὶς ΟΠ 
Ἰορίπιιδ Ν ὑ1η0. 11, δ4 : ὅτι ἐχεῖ ἔθαψαν τὸν λαὸν 
τὸν ἐπιθυμητὴν, "ΠῚ Ἀπ) Ό515 1}. ἄς 43 τπλη- 
510 Π 1} 115. ἱπίθυ ρχοιδία, ΠΊΔΠ5Ι 06 12, ψιία ἰδὲ 
δϑροϊϊογιιτις ρορτεζτεηι ἀοοϊογαίοτοπι. Ἰηῖον ΡΟΝ 
4ποαιο. ΡΙΌΘΟΡΙΙ γοΟεπὶ ἐπιθυμητὴς πΠοη ΘΧΡΙ 5511. 
ας. 397. Ρ. οἰοσιί οἰδογὶ. 1 ἤος. 4ποαιο 

ΤῊΪΡΟΡ ἃ} Ἰρίε πεῖς [556 οἸηΐβδιιπι (ποα 15. Ε΄. 
οἱ διιρϑοϑδθγαῖ, οἱ αἱ [15 ΟΟα ΟΊ] ιι5 ἈΒΠΟΒΟΙ αν", 
αἰάιιο ἐ ἱροὶδὀχοονριὶς ῬιΌΘΟΡΙΙ Ραρ. 80, ὡς ἄσυνέ- 
τοις τὸ προσέχειν, ἢ τὸ ἐνωτίζεσθαι, ὡς ἐξέδωχαν 

ἕτεροι, Ῥοριείο5 ΟΥ̓ 5 50 γ65 δὲ ἘΠ ΟΡ ος αἰϊεπαάεπαϊ, 
ατιὶ, τι αἰϊὶ οαϊογιιτι, ατιρίϑιι5 ρεγεϊρίοπαϊ. Ὑτο5 
Π ΠῚ αι πὶ ἱΠΙΘΡρ οἰο5. Οὐθοο5. [Π[6}}1511, Α4ΌΠ]Δπι, 
ΒΥ ΠΉΠΠΔΟΪ τ π, οἱ Τ᾿ ΠΟΘ ἀΟΠΠΟΠΘηι, «ιοινιῖπα ΘΙΒ0 1 
Τοιναρ! 5 οὐ ϑοριπαρί πα. σΟη] ποῖα γαῖ. Πα το 
Ποὺ {πα ρηπιθηίαπι ΠΠΠοσυπι ΕἼ ἀπη]η11 ΝΌΒΡΗΠΙ σΟΠ]Θοῖὰ- 
ΠΟΙ5 ἈΠ] ηρομάυη 651. Ῥάι]ὸ ροβί, οὗ φυλαχτιχός 
ἐστιν, 51. Θχτα]οΡαὶ ΤΠ ρυῸ5, σε σα τι5 οἰδίοαϊαπι. 
ιιὶ αἰζονίτπι5 ὁ5ῖ, οοἰοιον θναά!. 

Ραρ. ἀθέ. ἃ. 9. ςθα οπιπθῆῖὶ οπλτγιῖπιο. 1 ΑἸαα 
{αἴσιιπι οϑί ΟΠ ΠΟΙῚ ΟΠ ΠἾΠῸ ἄἴοιη ᾽ς νΟσδἴι 1) 6550, 

ποιιρο χλητήν : ππη0 ἰὸς ψα}} ΠΡ 5. ΠΠπ|5. ΠΝ τ} ετη 



ΙΝ ΟΟΜΜΝΕΝΤ. 

ΦυοπΙρ α πὴ ΘΟ οἰ ον Ἵπλιμπ ἀἴοιη το] ἰοἱ , Ψ ΟΡ ΈΠῚ ΟΠ ΠῸΒ 
ΘΟ ΘΌΓΟΒ. Νόζιιο ΘΠΪΠῚ ΟΠΠἼΠῸ5. ΟἸΠΠΙΠΟ (65 χλης- 
ταὶ ἡμέραι 51ηΐ ἀἰοίαΣ, 5644. ΘΟ] Ο  ΊΟΡῸ5 ΤΔΠΕ {ΠῚ οἱ 
50 ΘΙ Π10 165. Πὰ Μον οὶ 25, 25 : καὶ ἢ ἡμέρα ἣ 
πρώτη κλητὴ ἁγία ἔσται. δ: αἰϊος Ρτίπια νοοαία 
ϑαποία οΥ  υοὔὐ ἐ5.1ιοιη 3,. αἱ ἑορταὶ Κυρίου, ἃς κα- 
λέσετε αὐτὰς χλητὰς ἁγίας. ϑοίοπιπῖα 1)οηιϊγιὶ γι 

τνοσανιτὶς θα νοσαΐα Ξαποία. Ἐλάδηι νὸχ [[ουγα 
ΝΡ ἐπίκλητος νου ἴπν ἃ ΤΠ ΧΧ, αὐ Νυππον, 38, 
18, ἡμέρα ἣ πρώτη ἢ ἐπίχλητος ἁγία ἔσται, εἰϊε5 
Ριππα βδαποία οτὶ! υοὐῖς. Ν᾽ α]ραῖα Τιαιίμα. δ Ρ6 
χλητὴν ΘΟ θοΡΡ  πλιιπὶ ἀἴοπὶ ἀρ ρο ]αΐ, Ἰσγ μι, νο- 
ΘΔ] οΙη αἴοπ δαποίιπι. Υ ἰ θέν ἀοδιρ μὰν πᾶ γΌο6 
(65 σοῃ γοσλι] 015 οἱ [οϑΕ}ν 8115. : Πὰπι οἱ ἢἰὰ σοί 11 
ἩΪονΟ ΠΥ τι5, γοδεἰνί!αίος αἰΐας ποῖ {τ απι ; αιιοά 
δα γουθιπὶ Μοηίδπιιβ οχ Ποριωο : σοσαϊο δοτιρο- 
Θαϊίοπθπι τιοτὶ ρΟί67Ὸ. ϑῖ5 ΘΡΡῸ 5006 πη πι ἰοο 
Ἰοοο : γοδαάϊογισιὶ υοσαίαπι, Τἰοοάοιίοι ατεοπι 
χλητὴν δσοπνοοσαίαηι, δγπιηιαοἼιι5 ὍὉΤῸ χλητὴν 
δοπινοοσαίἑοτιθην τιοπὶ (ογαπι : “ιαγ ποῖὶ Θαϊοιῖ- 
τι αἸῖι5., οἷο. 5Θεἰ δηιηθηι εἰΐθην ῳιιὶ οοαίτις οἰνο 
οοἰοῦτις. ἀρροϊζαίιι". 515. ἀριὰ Ῥροφορίτιμι Ἰορὶ- 
1115 Μαο ἴῃ οοιη ρθη πὶ γοθδοία, ἀντὶ δὲ τῆς μεγά- 
λης ἡ ἡμέρας χλητὴν ἐξέδωχαν οἵ λοιποὶ, ὡς μὴ μίαν 
σημαίνεσθαι, πᾶσαν δὲ τὴν ἐν τῷ νόμῳ καλουμέ γὴν 

χλητήν. 
Ραᾷᾳ. ἀθδ. Ἁ. 4. «πἰπιάηι γιδίαηι. 1 Υ αἱραῖα 

Τιαιϊμα ἐχ ἤοριῶο: Δονι αὐηϊροι ])ονεῖτιις. Γαπιὸ 
απίπιαηι γι: : 564 Πἴο δ νει θιπὶ νου θπ τιπὶ οὐ, 
“πίπιαπι γιδίογιίηι. (λυιο γοΡῸ 5θ απ, ἃ ἰπίοι-- 
Ῥγδίδ ΟἸΏΪ5511Π|., ΠῸ5. ἰΠίοΙ ΓΟΙδΙΪ 511 Π}}18.,. 504 υΠὰ 
γΌοΘ πμα τ! Παπὶ 510 58 ΠΆΠΑ ΠῚ οδὶ ὁχ Ν55, Κ΄, Η, 1. 
οὕτω δ᾽ ἂν χαὶ ἐναντίωμα ἦν πρὸς τὸν τῶν μαχαρ. 
Νοη ἀφργοοδίιν οὐθσῸ ΘΟΓΡΟΡΙ5 [ἈΙΠ6 ΠῚ, 4181} ἸΠςΘ 
ΔΠΠΠΙοὐἴοπο5 Ἰδυα τις ρυοβο]ιιοη ἀὰ5 παιποναὶ Ραμ] 5. 

Ῥὰρ, 410. ἀ. δ. τος 65: οε)μ5. 1 Τ)ο] αν μλτι5 11ἃ 
ΤΠ ΟΡ ΓΟ 15, δα δηϊοίῖο ὦ ποὺς ἱρδὶδ Τοητῖγιὶἐ ἀσοιε- 
γναΐαπι Ορθγμηι ἐχονοϊαἰοπθηι. ΑὈΘυγαηΐ ΘΏ]Π) 
ἃ 56ηϑ8ι1 Διο υ 5, {ιιθῖη Οἰ ΟΡ Ώ ΘΙ ἀΟΟΥ 551 Πη115. (ιι- 
ἴον τ5 ̓ ἃρπά Ῥγορομίιιπι 510 Ρᾶρ,. 25 ΘΧρτοϑσῖς, ἣ δὲ 
τῆς τῶν χαχῶν ἕξεως ἀπόθεσις, ἔργον ἡμέτερον, 
βοηθοῦντος κἀνταῦθα Θεοῦ χαὶ τοὺς ἐθέλοντας δδη- 
γοῦντος πρὸς ἀρετήν. (810 σοοἴογιίι ργάρος ἰιαὐϊίτις 
τιοδίγ ΟΡ ΘΥΩ Θά 1616, δὶ αἰνίηιο απ το σοἰηίας 
ποδὶς αἰ υἱγίμίοπι αἰτ' ἰσαίατ, Ροϑϑιεπιιις. ΑἸ τα μὴ 
Ἰοσιιπῖ οιποπεζαν ἴμη115. ρατο ᾿η[ια, ἵνα μὴ μόνον ἀπὸ 
τῶν. Οτιοπι ἰΐα ΟΧΡΙ 556 ΓᾺ πε τ πηϑ , πὶ πὸ {{{ὶ 
αὐπηαπι5 δοίπιπι αὖ αοἰϊοτίδιι5 διέαπι ργονιεοτι-- 
ἐΐαην., 56εἰ πι6 ἡιίάοπι ὦ πυεμὶς οοτι [αντεζαιίοπὶ-- 
διι5. Νοοοιη αὐτὴν γοίμ! δ Τ)6ῖ ριον θη}, 
ΠΟ ἃ(] πονηρίαν, εἰ διαλογισμοὺς, ἃ(1 φΟἸ]οηυῖα, πο 
«ἡ ΟΡ ἰ ΟΠ 68, δὰ ιιὰβ Ρουτῖποὶ «04 δοάα ταν ΟΧχ 
Ἀροδβίο!ο, ἢ ἀγάπη οὐ λογίζεται τὸ χαχόν. ϑιυϊα- 
Βαιον ᾿ναϊο Ἰηίογρι ἴδιο Ῥτοοοριΐ ΡΑΡΑ Πα δἰ5 : : 
δεῖ οὖν λογισμοὺς χαθαίρειν, οὐ μόνον χαχίας ἀπο- 
χόπτειν ἐνέργειαν. 7) 6δεοὶ ἐξέ {πι" απίηιὶ πιοίτι5. ἐπς 

Τ ΓΟ 5 ΡΆΓ ΘΑ. ποτὶ ἔρδα γγιοεἶο πϑη εἰ ΟΡΘΙ ας 

Ῥὰρ. 411. ἃ. 10 Οπιπία διΐμι. 1 Τὰ φυμάοηι 
ΑΠρΊ οὶ 155. οἱ ᾿λορῖτ5 Ε΄, πάντα ποιεῖ, {πὰ π]Ὀ Ὁ ΠῚ 
58 Π6 ΤῊ ]Γ11}}. «π0(ἱ ΓΠΙΟΡΙῸ5. 50 Ἰρδοῖαΐ,, ἱπποναῦϊε 
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ὁπῖπι οπιτια, 4 ααϑὶ ἰορ 5561. μεταῤαλεῖ γὰρ πάντα: 
561 Ἰηϑρθοῖο ροϑβίθα Πορῖο ἁ] τοὺ Νῖ5. ἢ. οἱ 1. βουὶ- 
Ρύππι οἰΐοπάι πάντα ποίει. ΠΘ5ον ΠΟ π τπὴ ἰρίταν, 
Οπιτῖα [αὸ οτιηι σοπ δὶ ϊο. Τάτ γΟΓῸ 5ἱ ιν 5, Ὁ] 
᾿ιοο ϑοιιρίανα αἰχουῖε, Π1}}}} ἀΠ τ ΤΟΘροπ ον 8 Ρ05- 
51.111, [η΄ ΘΟΠΒ1ΠΠΙΠῚ ἈΠΡΙΕΟ ἄνωοο ᾿πά]οθ. δἰνο 
(προ ΔΠ|115 ᾿ΑἸ ΡΟ νου, συ πὶ Δ] Π ον ΒΔ. ΠΠππὶ δά 
1Πππὶ ΕΠ οοἰοδίαβιϊοὶ Ἰοοι 52, 20, ἄνευ βουλῆς 
μηθὲν ποιήσης, 0] Ν᾽ υ]ραία 1 αι1πὰ, ϑὲπο οοποϊζϊο 
συ εἰΐ [αοία5. δι αὐ! ἀθπι 511η1}}5 4115 Ρνον. 15,10, 
«Ἵ5.πι{πι5 οτιτὶα ἀρὶς οτιην ον ϊο, 56 ᾿ος ἃ 
ΠΧΝ 516 οἴογειιν, πᾶς πανοῦργος πράσσει μετὰ γνώ- 
σεως, Θηιπὶς ἀϑίτε{πις δὶς οτμμι δοϊθτίία : οἱ ΠῚ 

οοάδηι ΘΔΡΙ6 γον5. “10 : (δὲ απίοηα, οηϊτιῖώ διε 

οἴει οοποιίζίο, τϑριίι' δαρίοηίία, νέος οδὶ., 
οἵ δὲ αὐτῶν ὅπδμσες σοφοί, Οἰεὶ αἰεΐφηι 5τεὶ 
ἰρϑοτίίην σοϑτίζογος., δαρίθηΐο5. Ῥ ποοάοιϊο ἀἰχὶι : 
καὶ ἐν συμῥουλευομιένοις σοφία. Ετ ἰπ τὶς φιιὶ σοτι- 
δἰ ἐπε αἀμίνοιι, δαρϊομιία. ἸΠτιῈ 5ρθοίαθαι [ον- 
ἴᾳ556 ἀοοιἰ5βιπηιι5 (ιν δε τι5 » οατη 1ἢ ΠΠΓΘΠῈ Οὐοιη - 

ΠΙΘΗ αν Ῥιοοορὶὶ ποίαθαι Ργονοι}». 1, ». 300, υ}] 
Ἰορίταν ΠΠ οπα ταὶ ἴῃ Νῖ55. πάντα ποίει, (τέπι σοτιοῖ- 
ἰΐο οπιιῖα ἤαοί!ο. ϑοαιθηβ αὐίοπι [οοῖι5 οδὲ ῬυΌγοΙ}. 
12,5. Ῥάν]ο ἀν16 οαρ. 2, {Ππ4 1051}1, ἢ ἔννοια 
τῶν χεχηρυγμέ ἔνων, 516. ΘΧΠ ον ἂὲ ΤΠ ΡΓΟΒ » δοσίια- 

0 ἀγοατιογίίη ποῦ δ ι6 ἐογιιϊαὐ Ἤμην, σι 
ἐπι ἱγθηιθγιείο ἡμαϊοῖο 56 οἰ εγόπί. ΑἹ ΟΠΙΠ65 ΝΜ5-. 
φοηϑίδηίοιν Ἰοριιηΐ χεχηρυγμι ἔνων, ΠΟῚ χεχουμιμ. ένων. 

1.014, ο. ὃ. “ιι αοοοριανά. 7 8ουἶρίαπι, ΟΧἢ!-- 
Βοι Εν οἱ Απρ] οι ππιι5 τά τε λεχτέα χαὶ μὴ, χαὶ 
ταῖς συγχατ. δι ]15 ΑΠΡΊ]1Ο. τά τε λεχτέα χαὶ τὰ 
πραχτέα,, καὶ μὴν χαὶ ταῖς συγχ. Θμώ αἰϊσοπάσ 
δι(πιι,) “πιῶ ἀροπάα. ΠΗ. Ἰ. τά τε λεχτέα χαὶ μή. 
Θιιώ αἰϊοσοπάα κἰπῖ, ψπ ποπὶ εἰϊοοπεία. 

Ρ,. ἀ1δ. Ὁ. 1 «ἀεοεροπέοηι 1 χαθαρμοζομένῳ. 
γουίοναὶ ᾿πίορρΓο5, φοσοηιηιοίατϊ ὁατι οἰνὶ κεἰ 
ϑαϊπίθην : 56 οὐπὶ δή ἈΡοβίο]! Ἰοοῦ. ΔἰΠπα1 ὃ 
Οονίηιμ. 11, 2, ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ ἀνδρὶ, 
γυραις ΠΣ τῆ νου θὰ ΒΕ δα τα πηι.» 7) οροπείϊ 
δπῖπι Ὁ05 τἰπὶ οἱ!Ὸ. Νάτη ΠΟ 'ρ56. Ἰθοζα αἰ ΠΠΠιοειι" 
ἁρμόττεσθαι ἀριιἃ Ποιο(οίτΠ δι" Ρ1Ὸ μνηστεύε- 
σθαι, οἱ γοῦθιιη Ποθγιιπι “)), οὐ ἀο οπηηὶ 
σοιππηοία ἈρρΠΠοαΠοπο ἀϊσαιιν, (6 οὰ ριΌρυῖο ἀἰοϊ, 
{τα αἱ ΘΟΠ] υσ πὶ 5ροοίαῖ, ΡΟ Ροδι ποθὴ 6115 
ΟΧΡΙΟδδατη ἔμοναι {Ππ͵᾿ 4, δμοτίμως τοῖς ἀνθρώποις : 
ψμαδὶ [)θιι5 56 ΣΤ ΤΕΙ διΣ μομαϊτιιιη 7"αἰοίιι, 
ΠΏ ΠΟ . ψιαϑὶ Ρανὶ οἰιην οἷς 776 εἰϊδοορίοι. 

Ῥαρ. 415. ". ἃ. ἐπ᾿ οιθίο σαγπθ5. 1 Απποίδν αὶ 
δηϊοα ἰῃίοΡΙ 65. Ὑ6] αἰΐὰ5 Φα!βρίαπι ΡΙῸ οὐρανῷ 
[ογϑᾶη Ἰορομάιιπι ζήλῳ, Ζοίο : 5804. πο δήἠνουίογαι 
γουθὰ 6556 ΡΙΌρ Ποία Ἰύβαϊ δά, ὃ : ἐμεθύσθη ἣ μά- 
χαιρά μου ἐν τῷ οὐρανῷ. Πηθύνιαΐιι5 651 σίας 
πλθιι5 πὶ οιδῖο. ἈΡια Ῥ ΟΘΟρίτΠῚ 511}1}15 ὁδὶ ἐχ ΠΙο- 
τ ιηἶα βθηϊθηΐία, ἐμεθύσθη ἀπὸ αἵματος τραυματιῶν, 
Τηοῦτὶαξιις 651 δαπιρηῖπθ ατεἰπιϑγ αἰ οΥ τη Σ αὶ οα0.. 
2.5. 1ἢ ἸΠᾶΡΡῚΠΟ ΠΟΙ ΑΨ ΤΠΊΘῚ Ρ 657 οπῃ 511 ΠΙΟΡομμΙ 
406,10: χαὶ καταφάγεται ἣ μάχαιρα, τοῦ Κυρίου, 
χαὶ Ἐμπλιεσθήσεται, χαὶ μεθυσθήσεται ἀπὸ τοῦ αἵμα - 
τος αὐτῶν. Εἰ ἀονοναὐλι α᾽ααζι5 Π1)οπείπϊ, οἱ ςἐα- 

{γα ιπι, οἱ πον! ΕΠ ΠΣ ϑὦη σι π6 ΘΟΓΊΗ. 

ΙΝ ΕΒΛΑΙΔΑΝ. 
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Ῥαρ. 416. ο. 10. “14 ργοδανϑίϊοπι.Ἴ {τ ἴῃ σοῖο 56- 
ΟἾΓῸ5 εἴ αι] 8611 δουιιπίιη", δ᾽ ΠΟΥ ΠῚ 5ΘΥ ΠῚ πηιῃ- 
ἄληᾶ 5δρίθητία οἱ ὑβθίογί σα: ργοθρι 5 ἀουίτν: αἵ 
Ἰπίθγργος γογθογαπι [Γα]δοῖϊοπο ἢ τ ΠῸ 5θηβιιπ ΟΡ ξοι- 
γογοπι τἀ πάθναι : βεγίπαάς ἂὸ σἰαάίο σθγηιοτιθ 
ψιορίαπι σαρίθτεϊα ταϊιπα αἰ δα αοιιθηΐος., 7 μι 0 
ΡΕΓ ργονανίίεδιι Ὁ ϑγὶ οἰνγὶ ἐϊειμἰϊπεδηι οατείαϊϊα νι. 
γιόγα ἱπγεναπί. Βιδοῖίι5. ἐγρῸ βουῖθ65., ρογίπάθ αὸ 
βἰαάϊο φιιοάατη σεγπιοπε, αὐ ογαϊϊοτις ργονανὶ- 
ἐϊιαΐθηι, πειπιάαπα ςαρίεπίϊα ἱπείγιιοιὶ οαϊιϊαϊία. 
Ῥιοοορίις ἀἰκχὶῖ, τῶν ἁπλουστέρων τὴν ζωὴν ἀφαι- 
ρούμενοι, χαθάπερ ξίφει τῷ λόγῳ τῆς τοῦ χόσμου σο- 
φίας. 7 εἰκεεῖ αἰααῖο μει τι5 πειιτιάϊ σαρίθπίΐα ἤοο 
ἐποίγιμοιὶ εἰπιρίϊοϊοτίνιις υἱίαιπ αἰἀιπιιπί. δ} 
ἤποπὶ ΡᾶρΊΠδ5. ΡΆΠΟΙ ΡΓΟΠΙ ἰγὰροιῖα ἀἸοιηιαν 
}ιχῖα Ἰλομη!η] ν θυ] πὶ, Οὐ τι5 πηθη το Οσπβιτατ10-- 
Παλ}}} ΑΙΡΟΒΙΟ]Π]σαγιιπὶ 10. 3, οαρ. ὅ0 : γίνεσθε τραπε- 
ζῖται δόχιμοι. Εἰ5ίοί6 ργονὶ ἱταρετίζα. 1 ὙΠοδδαὶ. 
5, 91: Οπιπία ργοϑαίθ, ψιιοά δοπιιπι 65: ἑθποίθ. 

Ρ. 219. ο. 5. Θκαίε δπῖπι. 1 τως ρογίοάιις τ5- 
4116 δ 504 ιθη11|5 ρϑα πε ΠΙΠθᾶπὶ {α]ηξατ ἀΘο μη ἃ ΠῚ 
Ῥοπάξηϊα βθηίοητ!α ργοΐθηϑα ἴω ἴγο5 ἀϊνγογϑαβ [μϑγαΐ 
αἰνίβα βογιοο5. 810 ἱπίογρυθιθ ᾿ς ρδοῖο : Ο μαῖα 
δπίηι βροοΐαο, ηιίατιαπι ταίςίοτιθ τοὶ σίοσπι αἰϊοὶ 
ιοαὶ εἰ ααἀπιϊταΐίοπο ἀἰσπιιπι βάγηι αϑοςὶ 
ἐαἴδ φμῖά αὖ ποπιίπαπι παίισα. Ζέσιιιηι [μοραξ 
τι ν οἰ πειιέις αὐ οίιι5 οοπινιεὶς,, εἴς. ΝῸπ ἰσίταν 
4 Ποπιιητπ παίατα ἀἸο1 1 Ἀθοσβθ, ἱπηπιο {{ΠΠπ|5 σᾶ - 
Ῥίαπι ὀχοοάοιο, 4ιιοά ἢ Γι πη ἃ]} δὰ νἰ γίιτθ Πουη - 
Ὧ65 ἴ)60 51π|1}65 οΠ]οἰδητιν, {πη 46. Οἴσογο ριὸ δ]αν- 
06}10, ““πίμπιηι οἱποογὸ, ἱγασιπαίαπι σολίνονα, 
νἱοιοτίασι θα ρθΡαγ ΘΟ, ἀἀυογεαγίιπι τιον τ αἴε, 
ἱπσοπῖο, νίγίμ6 ργασίαπίθπι, τιοπ τποάο ἐασίοῖὶ- 
ἰθγὸ Ἰασοπίοπι,, σϑά ἀπιρὶϊβοαγθ δ) ργιςιϊπιαπι 
εἰϊἰσηϊζαίεηι, πκδὸ τὶ Γαοῖαϊ, ποτὶ 65 Ὸ διεῖγε Ομ 
διε πεὶς νι Γὶς ΘΟμΊραΓο, σϑεὶ κἰπιὶ ἰηιιπι 1) 60 71ι- 
αἴοο ; οἱ ΟἸαιάίηιι5. (6. ἀιανίο Οοηδι αι, ϑοία 
2Ὄεος «ημαὶ οἰεπιοπίϊα ποϑὶς, 

ΤΡ14. 6. 7. δ σγαυΐοτος.  Δηΐοθα ἰοσοθαῖαν πιῖ-- 
Ὧ5 ἃρίο, φιεοά αὖ 60 νίάδγεοὶ 56 ἑαπίο ογανίογί-- 
διις οἰγοιιηρδὶείὶ πιο εις τ αἱ ὶς περιίστασθαι 
ΟῚ ΟΞ ἀοεὶ βοηϑί, 564 ἰδο παι, αὐ ον ΐαγο, Ῥαιι- 
Ἰὸ ροϑὲ δχυριιποῦ5 Ὑ αἰ σαῖα γογ 5. 5υ θ᾽] δοίπλι5 ἰηἴον- 
ῬΓοϊατοποπὶ δι νου μη Οχ αΒ"]Π]οηδὶ οἀϊάιϊοηο, 
δαρ. 0, 7. 

Ρας. 421,.». 8. ΟΡ ποο εἰ εἰαίμξα.] Ἀπηοία- 
ταὶ ἸΏΙΘΓΡΓῈ5 [ἴῃ ΠΙΑΓΟΙ ΠΟ, «41{ἰθπή6 ρτίξοιίπι ππο- 
τοηὶ ᾿οοἰοοίιθ ; 5οὰ ᾿ς τηο5 ΠΟ 5415 αι] πο 46 
Θγᾷΐ δα ρ ] οα 5 ; δῖ. Θη1Π| ουαϊ : Οὗ κθς δὲ εἴϑπα 
φιιράαπι οἴγσιιπι θοοίὀσίαιη οἰ αἰεί", ιιδ εἶε- 
ΡΓΘΙιοπδος ἐπὶ ἐπιοτἀϊοις ρϑεοσαϊίς αϑαγοεπὶ ἱπ- 
ΒΓόδδῖι οἱ σοατοβαπί : 4ααδὶ Πἰτηϊτιι πη οββοηΐ οἴ σίο5 
υάδπη ἀὰϊ μορμολυχεῖα, {ις5 ΠΠ105 ἃ Ισουθηΐ - ἴπ- 
110 ᾿ρ585 Θ᾿ 6ϑαβίϊοαβ ᾿Πἀιοαὶ βαποίίοηθβ. Απιδηΐ 
δηΐπὶ ἰὰς γόοο αἱ πὰς ποίΐοπο Βαβι τι5 οἱ αὶ ἂὰ- 
Οἴογοβ ΘΟ ὁδί αβίιοὶ, αἰ ΠΠ}0. 6 Θριγίτα βαποῖο οὰρ. 
99 : χαὶ δὴ χαὶ παρὰ τῶν πρὸ ἡμῶν πρεσδυτέρων 
τύπον χαὶ κανόνα παρειληφότες, οἰ πος Εἰΐαηι 70Γ- 
γα Γοριίαφιε ἃ σεπογίδιι5, αὶ ἀπίδ τος υἷχα- 
γπὶ, αοοορία. Ἐκ τη Ερίδι. 1 : ὑποδέξασθαι τῇ καρ- 

ΝΟΤῈ ΕΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕῚΙ 

δία τὰς ἐχ τῆς θείας διδασχαλίας ἐγγινομένας διατυ- 
πώσεις, πὲ ἀρίτιπη οἱὲ αὐἀπιίίεγε εἰϊφοίρισιαπι ἐα 
αἰ υϊπῖς πτοτιιηιοπίϊς ἱπῥογπιαίαπι. δὶς ἈΘΟΘΡῚΙ Ποο 
Ἰοοο τύπους ἱπίογργθβ ΡΙΌΘΟΡΙΙ Ρᾶδ. ὅ5: διὸ χαὶ 

τῆς Ἐχχλησίας οἱ τύποι τοὺς ἀπηγορευμένα πλημ- 
μελοῦντας χωρίζουσιν. Πιαφιι εἰ τἰΐω, φεῖδι Εδ- 

αἰδοῖα παΐίπι, Γογιιτῖ δος, αὶ νοιἴϊα μαιτγαγιιτιῖ, 
ατεἰϊητεῖς Ξεραγατιί. ϑ6α οἵ σοΠβ.ΠΠπ||0η6Πὶ 5οηδὶ δια- 
τύπωσις, πιὶ τύπος, σἐαξείπι. (ΟΠοΙ]Πο ϑαγά τ οθηβα 
ολῃ. 13 : ἅπαντες οἱ ἐπίσχοποι εἶπον" ἀρέσκει χαὶ 
αὕτη ἡ διατύπωσις. Οπιπες ορὶΞεορὶ ἀϊπογιι: Ρ[α- 
οοὶ ἱθὸ φιμοζιιθ σοπϑίίμ{10. Βα51}15. Ἀδρια 47 
[ἀδῖὰ5 ἀἸβραῖ, περὶ τῶν μὴ δεχομένων τὰ παρὰ τοῦ 
προεστῶτος τυπούμενα. Τὸν δὲ υτὴ χαταδεχόμενον τὰ 
παρὰ τοῦ προεστῶτος διατεταγμένα : 5]5 Θηϊπὶ 66η-- 

560 ΘΟΡΓΙΞΘΠ "ΠῚ ̓ ΓῸ διαπεπραγμένα. 7)6 μῖς, φεὶ 
τιοἰπεπεὶ ααἰηιί{{Ἔγ 6, τι ΡῈΓ απ ϊς.Πἰοτη ρτιϑϑογρέα 
διίπί. ἢ Ἔγιίπι ἰδ, ψεῖ τιοῖε ἀεἰπιίίογε, ψμκδ απιϊ- 
οίες ρμεγ[εϊμτιάα γι55ογῖι. Οουο!]. Ἐρμοβι πη οδη. 
1 : ἐχρῆν μὴ ἀγνοῆσαι τὰ περὶ αὐτῶν τετυπωμένα. 
Οροτγίεναὶ ποπ ἱβπογαγθ, ψμ δ ἱρδῖς 5ιεσι! δοτι- 
δια. Τὰ Ράβδιη π᾿ (ΔΠΟΏΔ])ι5. Αροϑίο ον οἱ 
ΟὐποιΠ ον Απουνδη!,, Πιδοά!οοηὶ, (ἀαπατθηεὶβ α- 
οὐητι Δ] ΘΓ, 58 ον! 651, δὲ ἂἰ ἢ αἀἸ γ ΟΓΞῚ5. ΟΡ πη ηἷ-- 
Ῥεῖ ΟΡποχῚϊ, ἀφορίζεσθαι, κωλύεσθαι, ἀνάθεμα γίνε- 
σθαι, γεὶ δά ἀἴγοῦϑοβ ρου οηϊπιι ογάἴπ05 διηδῃ- 
ἄατι. 

1014. 4. 19. δε πεπιιδῃ ΐδιι6.1. Αρυά ΠΧΧ 
Ἰοσίπηιβ ψιάϊειη 17, 6, εἰ 31, 94: οὐχ ἣν βασι- 
λεὺς ἐν Ἰσραὴλ, ἀνὴρ τὸ εὐθὲς ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ 
ἐποίει. Δοπ ογαὶ τὸ ἵπὶ ]ςγαοσὶ: νὶν τϑοίμιπι ἐπ 
οομεὶς σεῖς ᾿αοίοῦαι. {Πινο τι6 ὁδὶ ἴῃ Υ α]σαία, 
δά πηιιημίξι6., χιιοί οἰδὲ τδοίματι νἱάοθαίπιτ, 
ἰοὺ {αείεναι. ϑοτίρδεγαὶ ΤῊ πη. φμοά ρίαοεναὶ 
οοιεἰὶς σεῖς, πα» ἸΘΟΌΕ10 ἄτη! 1 }}5 διϊᾶπη δου ρειιγα, 
ει Εβιμον 3, 4, φιίθ οοιἰς τρὶς ρίαοιογῖι. ἘμΊ 
ἢος 930, ὅ, 7πινοπὶ «ταιίατα ἐπὶ οομεἶϊς {ιῖ5. Νἄτα 
“αοηίαπι ΒΑ ι1|5. ἀπ ΘΟ 5. ΠΧ Πη6. 586 Ργοα ΐ, 
ἰάοῖγοο ῥγὸ αἴϊοοιιι, βθηιθηῖα., γ6} ΠἀἸοἷο πιο πε 5 
δαπαῖτν, αἱ Ποιΐθγοη. 15, 9, Δὲ πιαϊ  στιδέμτ' Θοιι- 
ἐπι ἱππις σοπίγα [πΠαίγϑηι ἔτιπι, ᾿ς δβῖ, Π6 ἰηψὶ 
ἄτι5 515 δαὶ πη Ἰδθυίοοιβ. Ὡ ρα, 10, ὅ : Δοπ λο- 
πογαὶ ἰλ)ανϊα μαίτοπι ἔμτεπι ἐπ οοκεἰὶς {μὶς, ἢος 

ἐδῖ, ἔπια βθηΐθη! ἃ γο] ορίπίοπο ὃ Αγ, Μοηίδηιϊιβ ἴῃ 
Τα του 5 πη 15. 

Ῥαρ. 4223. Ρ. 6. φιοιὶ πὸ αὖ ἐπεϊεῖο.1 Ἄνομοι ἃρ- 
ΡΕΠάπίαν μου Ιοοὺ 111, 4ι Ἰδρὶ 5] δου ποὴ ἔπ - 
ταπῖ, οἱ Βοπιᾶη. 9, Ὡ. : τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, ἀλλ᾽ 
ἔννομος Χριστῷ. ἐϊς φιιῖ εἶπε ἰθξ6 δγαπὶ, ἰαηι- 
4ιίαπι 5ἴνι6 ἰ656 655 6πὶ 7 δἰιπὶ ἐπ ἰό5 6 65δθηι ΟἈσὶ- 
δἰϊ; 564 Π]υ4, τὴν ἀρχὴν, 4φιοά Δάνονθ!! νίσθην 
5ΌρΡΓδῖ, ποι δά νου τηΐουρΓο5. ἰάθπὶ νάϊογὸ φυοά 
ἀπ᾽ ἀρχῆς, υἱ Τοφῃηῖβ 8, 25: τὴν ἀρχὴν ὅτι χαὶ 
λαλῶ ὑμῖν. Ομοά αὖ ἐπιιῖο ἀϊοο υονῖς. ϑουιρβογαῖ 
εγσὸ ΤῊ] ππΔῃ., ἀπέ οογίθ, φιὶ πθ ργὶποῖρίμπι {ιιῖ- 
ἄδπι αϑσογοσδὶ δεῖ, μὶ Ορογὸ ὀαρίθφαπι. Ἀατδιιδ 
ἰηΐνα ΡιῸ ἐνεργηθήσεται,, ἱπίον Ῥιεἰαξιις δὲ {ιιᾶβὶ 6. 
σίββοι εὐεργετηθήσεται. Ομακὶ νΈΓῸ ΓΟ ΠΟ ΠΧ 
Τοοηιΐνιεπι πο ρμοϑίϊιαο σἷξ ρμϑοσαίμηι,, τι Θἰϊαπε 
δδηοβίοῖο αὐοϊαίιι.. Ομιπο5 ἰαπιοῦ Οοάϊοο5. Ν55. 



ΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΥ. 

ΡΓἕ 86 ογππὶ θκουιβᾶπι ᾿Θο 0 Π6ΠῚ, οἱ οὖχ ἐνεργεῖσθαι 
Ροβίθα Ἔχροηὶὶ 45: }1ι5 τοὺς ἐνεργοῦντας χωλύε- 
σθαι. Αἱ (Βγγϑοβίοιπιιβ, ρᾷρ. ΘΘΊ, ἁἱτῖον ὀχρ!ϊοαῖ, 
συντελεσθήσονται. Οἱ δὲ ἀσεῤεῖς, φησὶν, ἀπολοῦνται. 
Πηρϊϊ νετο,, ἱπημῖῖ, εἰϊερεγίνιπιί. 80} ἤποπι ρὰ- 
αἴης, εἰ γὰρ ἣ ἅλωσις, οπποηάἀδηάιμ εχ . εἰ 1. ἣ 
ἀνάλωσις, τε]δοία ἰδοίίοπε Α.. εἰ Εἰ, 4ιιά πὴ 5 αι 
ΤῊ ΠμΔ ΠΏ 115 50 Ἴρ56 δ], δὶ δπῖπι σαριϊνίίας. 

Ραὰρ. ἀξέ. 4.1. απο πογιὶ. 7 Ἐπαμφότερα 411- 
ΟἸΠῚ ΤΟρογ Ἱ ργῸ ἐπ᾽ ἀμφότερα ἄοοεὶ δυοῖον τοὶ 
ὙΓΠΙοσδαΓΙ, οὐ! Ιοοο Ροίΐογιὶ μος Θχθιηρ πὶ Δ} 1οἱ, 50}8- 
{γαραηι 5 Εἰς, εἰ Δ, Νῖ55., πῖσὶ οθδίθηι ἈΠ ἄπο Η. οἱ 
1. «υὶ ἐπ᾽ ἀμφότερα 5εγιρίαπι Ἔχ μὶ θθηϊ. Ηοο δγσῸ 
γυϊι ΒΑβ:] 5... ἴῃς ῬΟΠᾶπὶ ΠΟΠΠΙΙΠΙ ΙΔΠῚ ΡΔΓΙΘΠῚ, 
ΠΟΠΙΙΠΊ τᾶ πη 1Π 1Π4181| 80 ΟΙρὶ ἴῃ δου! ρέι ἃ γΟ ΟΕ ΠῚ 
12 4ιᾶπὶ ΑΔ 0114 Ροπιΐοιι5, 41] 5.0 Ἠδάγίαπο Ππηρ6- 
Ταΐογα οἶγοα ἃπηνπι ΟΒγ 1511} 1325 μοὶ ϑοριυδριηΐα 
ΡΓΙπηι5. Ὑ εἴτι5. Τ οδίαπηθηΐιμη ἴῃ (ὐταροδπι {Πρ Δ ΠῚ 
ὁχ ἤορεξο ἐοηνεγίῖ!, χἥπον 1 απὸ το} (ἀοποβὶβ 
Ὡ, 8, 0υ}} ΧΧ,, παράδεισον, ραταάἴδιίτη. Ττηπιο ἰρ5ὶ 
οἰἴαιι ΠΧΧ, Τδι ογοποι!! 11,10, δαπηάεπι νοου πὶ 
χἧπον γεογίογιιπι, χαὶ ποτίζωσι τοῖς ποσὶν ὡσεὶ χῇ- 
πον λαχανείας. ΕῈ ἱγτίρατὶπε ρμοαϊϑιις οἴοιι ἢ τ- 
{μπι οἴθγιιηι. Π|16 ΘὨ ἐπὶ «ἰ οἴ τιν ΤΟΥ ἍπῚ ῬΓΟΙΠἾ5510- 
5 θη σ6 ἈΡΟΡΙΟΥ ΠῚ 6556 ἤλργρίο, 4υ-ς διαβαλλο- 
μένη, ἄμεηι νεϊρθγαίτιτ", ἀϊοιῖυν 6556 4ιαϑὶ Ποῦ 5 
οἰθνιμη, φορά ροάς γἰβοίαν., βῖνα Ια θον 6 ΠΟΙ ΠῸΠῚ 
οἱ [οϑβίοηθ, γιά ςοῖ ἐχ ΝῊ ἀφιὰ5 ἀοάποοηάο μοι 
5.605 οἱ ἔυθ585 : ἂἱ ἴῃ ἰθγιὰ ΟΠ ΠδΔΠ ἈΡΤῚ 51Π6 [ἀ- 
ΒΟΓΟ οχ 6β5]0 ρ]ενία γἰροπίιν, ἀυδιπ πο ΠΆ]5ο 
ΖἘΈργρία5. Ραι]ὸ ροβὶ ὡς πρὸς τὸ ῥητὸν γούδιπι ἴμο- 
ταῖ, Θμοὰ αἰξινιοὶ αὐ Πιαπο ςοπίθηιαπι, πο5, 56Π- 
δ0πι {ΠΟ ἃ 611, σιν [δι ογ οιμπη ᾿Π ἰσα Ὶ ΘΟ ἢΒ 1 Π}115. 
οαΐ ορροπίϊιν ἀοἰηάς νοῦς ἠθιχὸς, 5΄ν6 56ῃ5115 {Ὁ - 
ΡΟΪορίοι5. 

Ρὰρ. 420, 8. 3. ϑδϑοίπει 4.1 Απποίαγαι πίοι ργοβ, 
ΡΓῸ σπινθὴρ διχαίων,, αιιοά 5ογηρίμπι ὀχ Βίθοηὶ Ε. 
Π.1., Ἰεροπάμιη σπινθὴρ πυρὸς, ἐφστηῖς. Αἴ ὙΘΡΙΟΓ 
εϑὲ Α. ἰοοῖίο, δικαίως, πιεγίίο, φιια ποθ οπὶ χραη- 
ΧΙΙΠΙ15 γοοθιη  μδέογιηι, οἱ ἐλέγχους νου Ππηι15. ἀ0- 
οιιδαϊίοπο5, Ροιίι5. μι ἀγσμπιεπία. Τῃ ἀ00}}}5 
Μ5ς: Η. εἱ 1. ἐμπυρσεύεται τοροείπηι5., ρΓῸ ἐμπυ- 
ρξυεται. 

 ΤΡΙά.}.6, ὕπτια φείάσπηι.Ἵ ΒιοσεἸτυΐ πιτι5 ἱπιουρυοία-- 
ἀπο ἢ }0}5 ΡΕΡῚΘα], Οἰπὰ οἴη ηθ5 Οοάἴο65 ἴῃ γθεο- 
Ῥίαπη Ἰδυϊτιοποιη οοηδοηΐ"δηὶ.,, ἀρ] οιῖς 115, Ομία 
νἱς ἔξο ἐἤήίσας ἃ 1)έο σοπζογίμ σαποῖὶς. Οοηῆν- 
τηᾶΐῖ Θπποῃ ἀλ!]Οηθπη ῬΙΟΘΟΡΙΪ ἱπίογργοβ ρᾶσ. 40 : 
ὕπα φιίάεπι 65: ϑρίτίξιι5 σταίία, νἱτιπίοηι α 1) 60 
δαποίϊς νἰτὶς αὐ δογιέτη ἡ ἱβπογαπίιιτ οσστιίεῖο- 
σιθπι ΡΕΤ τενοϊαιίοποπι σογάϊδῃιο ἐἰΠπδίταἰίοτιοπι 
ΡΓωβίαν 

1014. 6. ὅ. Ομαρτορίοτ.Ἵ ΝΠ Πα ππὶ ὀχ μοὶ μᾶπο 
Ρευϊοάπιπη ΒΘσι5. Οοιίοχ Ε. Ρνορίθιοα ἱπίογργοβ, 
4] 60 ὉϊΘ θα αν, ἱπι στῶ μι {Π|ᾶπ| γΘρυβοπίαγο ΠῸΠ 
Ῥοίιίτ, Διὰ ἐκ προσώπου τοῦ Κυρίου διαλεγομένοις 
αὐτοῖς, ὡς δηλοῖ : δἱ Ἀφρίμ5 4]τει Η, εἰ 1. 5υρα- 
Βαηΐην ΑΠΡ]]615,}Π 4 }}}0.5 Τὰ πηθη σον ρθηά πὶ ΠΠΠπ|6, 
μέλλειν, εἴ 50} ])οπή πὶ μέλειν, τ 5ΟΓΙ ΡΒ, Ππιι5 
41}}0}} : μὴ μέλειν αὐτῷ τῶν γινομένων, αἰ ποι 
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δἰίτηι ΟἸΤΓΑΤ , {τι φοΓεσείμγ : Ὦϊο αι 46 γεγίρῃ 
ἄτι εδῖ : Λἴίαηι φιεοχιΐατι ΤΠ) θιίπι ποτὶ ΘΙ ΓΑΤ αΓΡὶ- 
ἐγαδαπίμ τος ᾿μιπιαπα5, 605 δεῦσαπηαθαπί, ψιὶ 
δας: ρόγϑοπα 1) οὶ ἀριια 605 οΘοποϊοπαναπίτ", δἰ οι 
Ηϊογοπιῖας ἐπάϊοαι εΐσεπ5: Τοία ἀϊδ ρεγεθυοτγανὶ 
διιδαππαίμς. Μυ]σαῖα Τιαϊπα Ηίογοῃ. 30, ἵ: 
αοίτις σιπι ἐπ ἀθυίδεπι ἰοία εἶδ, οπιπιτιθ5 διεὐ-- 
δαππατ  πι6. 

Ραρ. 427, 4. 2. ϑέργα πιπάαπιεπίππι.) Ὑ ϊοδα 
Ἰοεῖῖο Μ5. Εἰς, Ἰπηροβιῖ ἸΠΕΘΡΡΓΟΙΪ, 4ηᾶπὶ οἱ ΟρογᾶΣ 
ΤΥ ροσταρ ἴο δι ]οχο δι ηΐ, ἀππὶ Θ᾽ θραηίον δου] - 
Ρίμπι Οοάίοοπι Ἀδρίσπι αιιάπι ἀρΟΘΓΑρ πὶ ΑΠρ]}1- 
ΟΠ ὙΑΓΙΪ5 ᾿δο ]0Π 1115 ΟΠΟΓΑἰ ΠῚ 56 411 πηϑ]ιηϊ: αἱ 
ἴῃ 60 5ἴοιϊ εἱ 1η Η. 1. βογιρίμτη οὔϊθη 65, ἐπὶ τῷ θε- 
μελίῳ τῶν ἀποστόλων, εἰ ἕν τῶν ὀρέων ἦν Πέτρος. 
Ἐριεσίον. 5, 90. Πἰάφιιθ Ἔχ ρ απ χΊπηι5 1ΠΠ8π| Ἰπΐογ- 
Ρ οἰαιίοποπι ΤῊ πᾶ πηὶ., 1 5ὲ οπῖπι αϊοαία ἔπι 
ἀροσίοἰϊς εἰ ργορ]εῖϊς, ψιῖ εἼτι5 {ιπαπιεπία 76- 
Θογιίπί., ποι τίτιι5 ἐγαί Ρείγιι5. Ἀἀ 51) ρα] τὰ 
Ποδίγαρ ΟἸπθηάαι!οη] ῬΓΌΘΟΡΙΙ ἱπίογριες μᾶς, 41 : 
ψιῖὶ σιρογιραϊοαίος σιιροῦ Γιεπαάαπιοπίμπι αρο- 
διοίογιιπι ε ργορ]ιοίαγιιπι 501 δ!. τα} }}5 βθηΐθη-- 
τὰ ΠΡ. 9. αὐγογϑιις ΕΠ ΠΟΠΉ ΠῚ: τὸν διὰ πίστεως 
ὑπεροχὴν ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὴν οἰχοδομὴν τῆς ᾿Εχχλησίας 
δεξάμενον. δῖ. οἱ Αὐριυβίίπι5. ἴῃς Ῥϑαϊπιυπι 80), 
{ιιπἀαπηθηία 6115 1 πιο ηΕ 115, ἄς ἀΡΟΒ(0}15 οἱ ῃγ0- 
Ῥ θυ ἜΧΡΟΠΙ, 

Ῥαρ. 429. ἃ. 10. Τῆς ἀϊδιότητος. Ητς 651 ἈΘρῚΙ 
Οὐά. Εἰς βευρίαγα,, 4ιιαπὶ 5645 ΤΉ πὰ πη. οὐτ- 
ἀογαῖ, σοπιρίζογηια [λεὶ πιαξισίθ: ἱ ΔρΟΘ ΓΑ πῃ 
ΑΠΡΊο, 1ἴπ ππᾶρῖπθ ΒάΡρυ τῆς ἁγιότητος τοῦ Θεοῦ, 
σαποιί αἷς Π)οἰ, ἴτι ᾿ρ50 νϑγὸ ἴοκίιι τῆς ἰδιότητος, 
οὐ 5υ νασαπῖιν Η. οἱ Τ. Ῥγοοοριιβ ἢ. 48: εἰτα 
προχοπτούσῃ τῇ γνώσει τὴν τοῦ Θεοῦ προσθήσομεν 
ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ ᾿Ιαχώδ. Μεῖπάε ργοπιουεηίε ἐπ- 
(οἰ σεπεϊα ρϑοιιίϊατε 1) εἰ ὕαοον κεἰϊϊοίόπιιις5 εἰϊ5-- 
ἐγίπιθπ. ΟΡΡοηΙ  ΘΟπηπλΠ6 ΠῚ ΠΟΙ 114πὶ Π 6], ΡΘοιι- 
Ἰίαυὶ οἱ ργορτία, 4ι 5! Πσοῖ Τηοιι5 {460} ἀσποβοῖ-- 
ἴτυν, οἱ αἱ αἷΐ Ἀροβίο! 5 ἤεθν. 11, 16, ποπ δοπ- 
Πιπάϊιιν νοσατὶ ἴλειις δοτγιπι: ἢος εϑῖ, νοοδνὶ 

ΙΝ ἘΒΑΙΔΜ. 

εις Αὔγαθιαπι, [5ᾶας οἵ 1460}}. [ἀπ υᾶπη ρ δου] 1 - 
τς ϑοσαπὶ Ποιι5. ἔχοι δ, ὅ. Πα] 1ι6 ἀρΕΠτ5 ΒΟ 5ογὶ- 
Μεΐαιν., ρεοιϊανῖς ἐἼιι5 αἰ υϊτιϊαἰἰς. Τπ δατηάοιη 
ϑοηϊοπίίαιη ἀἰχίς Π}0. 1 αἄνοιϑιβ Επποιηΐτπη : τοῖς 
μὲν ἁγίοις αὐτοῦ ὃ Θεὸς τῷ ᾿Αὐραὰμ καὶ τῷ ᾿Ισαὰκ 
καὶ τῷ Ἰαχὼδ, ὧν διὰ τὸ εἰς πᾶσαν ἀρετὴν τέλειον 
χαὶ τὸ Θεὸς ὀνομάζεσθαι: εἰ ΟΠ γοδίοπιι5 ἴῃ Ῥ 54Π|. 
155, ρᾶρ. 507: ὁ Θεὸς Ἰακὼδ, ἵνα τὴν οἰκείωσιν 
παραστήσῃ χαὶ τὴν πολλὴν πρὸς αὐτοὺς ἀγάπην. 
οιις Ισααο εἰ [εις ὕαοοῦ, κι οείεπάαι {απιῖ-- 
ἰαγίἐαΐοπι δἰ οοτι εποίϊοτιοπι δὲ πιασπηπι δμμπι 
ἐπ ἐος απιόγόπι. λα βιι5 σου Γοχίπηπ5. ἤθο ἰοοο νοῦ- 
δίοποιι Π]ου τη ψϑρθογιιπ), τοῖς δὲ στοιχειωθεῖσι λοι- 
πὸν χαὶ τίνος Θεοῦ, οἷς νόγο, ιὶ ἀείποορς 7απὶ 
σιμπὶ ὀχ 46 [60 : ποη δηϊπὶ ἈΠ ΡΟ] ΐο 46 1)60, 
504 οὐἤιι5 Πεὶ ρϑυι! ἁγίου φορηἰτἰΟΠ6Π) ΠΟΙ]. 

Ραρ. 460. ἀ. 7. Τοῦ τότε.] 81. Ε, Αἱ Η. 1. εἐ 
Αηρ]ς, τοῦ ποτὲ δοθέντος, ἤ που γεγραμμένου : ψιί 
οἰϊπι ἀκαία,, αἰ αἰϊοιθιὶ σοτίρία, εἰ νογύμηι 120 -- 
πιΐνιῖ ἐο ΗΙογιιδαίθπι, ργορ]ιοιίοιππι νϑγ ει εἰἰ-- 
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οἷξ; ΤΠ ὁγιίηι δίχιθ ἐπὰ σπάκρα ἤθο δυδηῖς δ, γιοτι 
ποεῖ ἵπι ΠΗ ἰονιιδαίθηι. Δίαιιο μος ΤΙ] 100 οΠαγαὰ- 
ΟἴογΘ ΒΟ ΠΟ Π ἄτι} ΠΟῚ {{|1, ΠΟ] Ὲ6. ΘΠῚΠῚ γοοο5. Πὸ 
511Π| ΡΓΟΡΠ Ια", 56 ΒΑ5 111, αὖ οοηδίαϊ ΟΧ Ρτοοορῖο 
Ρα4. 44 : τίς δὲ χαὶ ὃ λόγος; Εἰ γὰρ ὅ προφητιχὸς, 
πῶς ἐξ Ἱερουσαλήμ; Ομοάνανι αἰ θπὶ οι ἢ 
δὲ δτιῖμι ργορ]ιειϊοιιηι τϑςροπαοαπί, φιοηϊοίίο ἐε 
ΜΙογιιδαίθηι ργοαϊς 56. αἰοοονιμι ἢ ἤος νυ] ΡιῸ- 
Ρἰνοῖα, ἴῃ «πιθαὰ Ἰδρθηὶ ἢΠ1ὺ5 Πα εΐ556, οἱ ΡΙΟρ]οῖα- 
ΓᾺΠῚ ΜΟΙ] 5 ἰΠδ οἴ 5. {{|550 θ᾽ 46 Ἰοοουι. Ριω- 
τονοὰ ΤΠ] πη} ν Π}1}8 50 ΠΘΠΓΘΙῚ ρου Ἰοάτιμ., ΠΕ ἐογιΐνι 
βδατιοίς. ΘΟτοΙμἶ εἰϊδοτοία ἐἰϊα αἰϊγμαϊσαίο,, ει 
σιιίψι πιουθεϊσξ, ψιιαὶ οἰπί ργοπιογις: ἐιιαϊοίιεηι 
απείθηι ἠιὶς ὁοτυυοπὶξ Ἰιαῖπο {ι Ἰοαγὶ ἀοθομῖ,, ποθὴ 
}παϊρανο, 

Ῥὰρ. 451. ο. ὅ. ζ᾽1 σἰαάίις {1.1 Ταηχὶι νο- 
6611 φθαρτιχὴν οἴιπὶ 1115 «τια]νιι5, ζωοπιῶν σπερμά- 
τῶν; ᾿ΠΓΟΓΡ 657 ΟΠ ΨΟΡΠ, οἰμαϊιις {{16 ἰπίογηιο- 
οἵΐνιις5 ΟἱΓαϊτιιηι 5 θηιίσιεηι, γο}, ιιὶ νἱαἴὶα ρμογαϊι 
δθπιΐπα : 50 ΔρΕΠ1|5. οἴη Δ]ΊΟΓῸ γον θα]] Πππροηξι" 
οαρἄομὶ ἀτὰρ νοῦθ5, τι ἀἸοαίιν, μάχαιρα παρασχευα- 
στιχὴ σπερμάτων. {7| δ]᾽αάχις ἐ{|6ς χει αὐ ἐπίοτί. 
τιθτιατιην ἐπι γυτίπι ναἶοὶ, αὐ ργθραγαπάα νἱνὶ- 
οα Ξοπιΐγια τισι δοσοῖ, σι απὶπιαῦιις Γαϊϊοιιο 
ῬΙιραιιἰς μο δαρίοτίαπι ἐπϑ Υ  Π}{{|1. οἵ σοιν 6 ν- 
{οπάπι5. Δ 5. ρα] αι πες ομπθηΦαιτίουὶ Οὐτροιις ἴοχ- 
1ὰ5 6 ΤΠ ἀτπιι5 ᾿ΠίοΓριο5 ῬΡΌσΟρΙΙ, Ρ- 40, ὑσὶ αγαιγιιηι 
Ἴαπι σοπιροῦσιις σθμιίτια {ἰα νἱνίϊοα, σι ϑαρίοπ- 
{ἰ δοποίίοῖο τιαἰϊονῖς Ρῥαγιϊοὶρίδιις ἀπίῃς ἐπ- 
παδοιη τ}, ῥ'ΦΘραγαγοί. μοὰ ΟΖ {π᾿ Π χάριτος 
φυλαχτήριον ποιητικὸν, ἰΘοΙ1ὺ ὁδὶ ορη Μ5. ἢ. οἱ. 
Ἰλοοῖτι5 τη Εἰς οὐ Δῃρ]ς, Βα οῖαν φυλαχτηρίων ποιη- 
τιχόν. Ῥοβίγοπιο πεπωρωμένα σοπμη 5 ἢΐς Ἰοβο- 
τὰ 6Χ {6 ἀπουιπι ΠΘρτογιτη. οἱ ἴδχίιι ῬγοΘΟρΙΙ, 
4αδιη ΟαΠὶ ΔΉη5]16. πεπυρωμένα. “Ζιδύνη αἰιΐοιη 5[π- 
Ποῖ α5 ποθι Ιάποθα, 4ααπ ἠαοιείπει [ογΡῸ ρτιο- 
«Οιεηἰγα{π||1. τ [ον ἀν ουβοί αν [εἶς ἀΠαΠΠαἸηοηίο 
ἸμιοΓρΡΓΟ Ια. αιιο οδὲ ἀριμ] ΠΟ συ ομτλ οἱ δι άαμι, 
ζιδύνη ὁλοσίδηρον ἀχόντιον ἢ λόγχη. «]ασιείιονι ργον-- 
διι5 ἤόγγθίιν νοὶ μασία. Τουια] ]ΠΙαητι5 5 ἴῃ Μαχοῖο- 
ΠῚ, οὰρ. 21, (ἀνθοδπι ἀἸο ΟΠ οιη στοιϊηα, οοποῖ- 
εἰθπὶ τη αοϊιώγας ἐπὶ ἀταίγα,, οἱ οἰδνπας ἐπ Παἴεο. 
Το νόθα γόθθιη, αι τἰδιι5 οι, Εἰβαϊαβ, ΓΟ ΣΓΊ, πῆς 
δόρυ, υἱ ΝΠ] οι ἀ,, δ, ππιπὸ σειρομάστην, τι 4 Βορ. 
11, 10, νογίοιπηι ΠΧΧ τ αὰ ἀϊοιῖο πο ρλαγο- 
ἐγαπι, αν Ῥυλαν ἢ: ΚΑΊ ΡΟΠονιι5., οὶ Ἰαπιοθαπι ροι5 
5 5ΏΠΠοαΓ : γογιιπι οἠμἰϑὶϊ ἸΠΤουΡ 5 . χαὶ ἀπωθούμε - 
νον, οπεδρίαα ρμοτ[οαϊοτις αὸ ρτοροίίοης. 

Ρὰρ. 456. ἃ, δ. δ'αῖξο αγϑιίναία 65ι.} Ὑπολαμ.- 
ῥάνειν ᾿ος Ισδο ποη οϑὶ Θχοίρθνθ, αἱ ραϊαν!ν ἰπιοι"- 
ῬΓοβ,50 1 αρῥίϊζτατὶ, εατςεϊιανο, νομίζειν: φιιοά νου- 
Ῥι1ηῚ 515 η {1 δὲ αὐ Ἰδοιιπαπη {ΠΠ8 πὶ ἜΧρίθη - 
ἄἀπὶ ἀριιά Ῥγοσορίτπι, αὶ ἰπς βυππὶ (Ομ δο ἃ- 
ΨἴΠ ΠῚ Πῶϑο ΤΡ ΆΠσ 0} 11 0. 47 : τὸ προφητιχὸν ἔχειν ἐνό- 
μιζον, τὸ Κυρίου προσέθηκεν. Ομονίαηι αιθηι 50 
Πἰοϊοπίθην οἰδὶ Ἰοθπὶ ἰια νοῦ τὸ αν εἰπε τιν", 
ψιῖ ἱέραϊί οἱ ῬΤορ]ιοίίοα ἐἰἐμδιγαγ αι, Π)ομιϊπὶ 
ἐμοθι ααἰοοῖ!. ΤλοἸἸαιιαπὶ Ἰνε 15 ΡΟ Το] βοῃ ΠΕ απ 
ΟΧ ΘΟ]]ατΙο πο οἵτπὶ Οὐάοο. τΟϑυ Ευΐπλιι5, Φο]οιὶς 1Π15, 

ΒΕΕΟΝΉΤΟΝΙΒ Ὀῦς6ΕῚ 

ψια {θην ἰπι δ ρμιθυία ἱσπογαπίίαηιν ΘΟγ τ σοΥί - 
δεγοί, χιὶ ἐμ ἰοπιονγὶς σοδηϊ. 

ΤΡ’ 4. ο. 4. ϑεεγγμείανίξ. ΤητοΡρτο5 οἀ Δοναι, Θεία 
μοὺ ἵμπμῖῖ ςοΡ πιο ἢ ΝΟ πὶ πη Δ νογίοναι. [ΠῈῸ 
᾿πΘρ Ἰὰς. ΟἸ ΠΑ ΠΕ πΠ| χαὶ τῶν χληδονιζομένων, παπς 
ὨΠ ΘΓ ΑΡὶ, αἰ 50} ΠΠ06᾽ Θχ δου παι 0 πὸ Θάρίθη διι- 
δαρίαᾳ, ΤΠΘοον τι5 ΕἸΔΥΠΙΟ Υ : 

Σιμαχί ἐν Σιμιχίδαᾳ με ἔρωτες ἐπέπ' ταρον: 

δισπαἰοϊιιο πιοῦν ες οἰου πα ανο ται. 

ἴπ 4ποιη Ἰοσιη ϑ ΠΟ Ιάϑιο5. ἀΠποΙαὶ [ον Πα απ η[α 
4υααπη ἈΠΠ1ὰ 6556, Πα ἀμ ποκία, οἱ 054 Ηο- 
ΠΟ αι ἴῃ ΒΟΘα πὶ βάγίΟ πὶ ἀοοῖρὶ. ΔΙΒοπώις {1}. ὃ: 
ὅτι δ᾽ ἱερὸν ἐνόμιζον τὴν χεφαλὴν, δῆλον ἐκ τοῦ 
καὶ κατ᾽ αὐτῆς ὀμνύειν, χαὶ τοὺς γινομένους ὕπ᾽ αὐ- 

τῆς πταρμοὺς προσχυνεῖν ὡς ἱερούς. Ομοά αἰιίοηε 
δαογιπι οἶϊπι ἐαριί οαϊςίωπανδείσιξ,, ἱσιαϊοῖο δος 
ἡισαπαϊ ρον ἴρδιηι οοπϑδιιοίμείο, δὲ οἰδυ μι αληο1:- 
ᾳ, ἡμ ἐὰν ἔρ5ο ργοάοιπι, αἰἰον απ. Χοηομ]ιοὴ 
110. ὃ Π)ὲ ὀχροάϊοηο Ογνὶ ρας, 500 : τοῦτο δὲ λέ- 
γοντος αὐτοῦ, πτάρνυταί τις. ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ 
στρατιῶται πάντες, μιδ' ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν Θεόν. 
Καὶ Ξενοφῶν εἰπε᾿ δοχεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ 

σωτηρίας ἡμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ Σω- 
τῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ Θεῷ τούτῳ. “ωο ὁὸ ἴο- 
ιιοπίθ ααϊάαπι σἰογημῖ. 1εἰ εἰεηὶ απιαϊς σον τιτιῖ- 
Φογοὶ πεἱϊτο5., τιτιὸ ἐπιροῖι ἰλδιιηι αὐογαπί. ΕἸ 
«Κοπορίιοι αἰ: Ομαπείο, πὶ ἰος. τιοϑὶς εἶδ ςαἰπειο 
ἰοηιιοπνιις 5! υατοΥγὶς Χζονὶς αἰριισίπιν οὐ Ταίμν 
65, ὀητίάοιι ἐμεῖο 7260 νοι χυιτιοιερ αν ατ-- 
δίλνονς Ῥυορουε 5 11). Ὁ, ορίδι. ὅ : υἼγιάιις αγϑῖι- 
ἔμιπ σίου πιεῖ οτεθτι ἀπο. δ τὰς Αὐὶϑιοίο!οπι ΡιῸ- 
θ]οιη. 20; ῬΙπίαμπι Π}0. 28, οἂρ. ὃ. Ραι]ὸ Ροϑι 
ἐνεσχέθη ᾿οσίταν ἴῃ Οπιη 15. Δ 55... ΠΟῚ ἐνεσχίσθη, 
τὰϊ ΨΊΒ115. οϑδὲ 510] ἰοϑ σδ6 ΓΙ] Πηι5. 75 ἰηιδ τι {1 
εἰϊδοϊ 55ιίηι ὁδὶ. Οἰηϊδοναϊ οἱΐατ. 111ὰ χαὶ τῶν πάνυ 
γνωρίμων. 

Ρὰρ. ἀσά.. Τ. 7 οοἱ βογιτιῖ65.} ϑοααο)ατιιν ἀρι] 
Ἰῃτου ρΓοῖοπῚ, ἐδ ποι εἴαπιοτο εἰϊοίμι": Εἰ ἐο- 
ΘΥΓα πα 65 αὐ ἡπο κί ρΓ ἱπορία ϑϑπαϊοτιῖς ἐπίθηις: 
Ρόγίθ σοτεἰϊς σοπιτα εεπίπι. Τὴ. κόραχες, ἐπὶ δὲ τοῦ 
χράζειν λέγεται καὶ ἀλύοντες. Δα ν᾽ἄοιαν 1116 4ι1-- 
ἄδιη οχ ἰδ Ππά556 Πθ [ἀΠ θα ΠῚ ΘΟΡΙρ αραΣ νου]α ρτὸ- 
[ουτὶ : ΠΟΘ Π1Π} [ἀΠ]Θ ἢ ἴῃ Θὰ ΠΟΪλ15 ΟΘΟΌΓΓΟΙῸ ροϑὶ εἰ- 
ΠΙβοπίθμη ἱΠν Οδ ΡΠ ΟΠΟΠῚ ροἰι τη, ΠῸΟ ΒΡ α1} Θὰ 
ΜΟΙ ΘΟ] ν6] Δ41118 ΘΈΠηθη 05. Ο]} ᾿πΟρ ΠῚ Ρυάα: 
ΡΌΠΠῸ5. Θοπιπιθπιογαΐ ; ἐδ πὶ ΔΙηῸ5 8, 4, ἰοσιμηιϑ τ 
εἰ ἐρεύξεται λέων ἐκ τοῦ δρυμοῦ αὐτοῦ θήραν οὐχ 
ἔχων ; δὲ γτιερίοι ἴθ ὁ σαί τοῖν αϑότις ρτω- 
ἶαπι 9 Τῃ ΒΟ ΘΏΠ ἀιίθηι ρου οο πλιὰ ἱππεῖ - 
ΜΠ, {πιῶ ἃ] ἃιιο ον 5 ΠΙΘηΐο ἀΡοΡ γα ηΐ, ὁ ἀρρα-- 
ΤΠ ΠΟ ..6 Πηπδ6α: νῸ} οαη5 56 ἀἸσοου ροηι15, νοὶ Ρυΐπας 
Θαριι ΘΧΘΘΡΟΌΓ5, “τι ΟΠ 1, πιο Ομηηΐα, αι 
ΟΥ̓ ΓΘοϊὰ 51η{4 ΠΟΟΟ556 ΠΟῊ 511 ᾿πα ἴσαν. ῬΟΓΓΟ 511||- 
Ἰομὰ πὶ δα ρου ΠῚ 0505. ἢ 1565 ΟΥ̓Δ ΟΠ 6 πὶ οἱ Δάν ΟΓδι5 
Ομ πᾶ ἀρι( ΟἸσονΌποι {1}. 1 }) 6 αἰϊνὶπαιϊίοπο 51} 
{πολ οἱ ράι]0 ροβὲ ἐπ ται ΠΡνὶ 2: Ονάϑϑιεμι ΠΟ τὶ 
Ζιιῖσδο ρϑεϊεσιί, οἱ οπιϊνὶ ρας ςεῖ; {τι δὲ σιιδ- 
οἰρίαηι5, ροιϊς ΟΠ επδῖο τιονὶς, οἱ αὐγριο οον- 
γτίθίιδ, οἱ σίουπμίαπιοπία οὐ οὐδογναπεα: οἵ 



ΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤ. 

ποι] αἷι ΒαβΊ] 15, 91 ᾿πορίαπι ΟἿ᾽ ρ]ογιπηαπο {πὶ - 
δθΡῸ ἅγ65, ΠΟῚ ὖ ΑἸ Ι4υ 1 τη }} ργοϊοηαηΐ, 5ίπηη!α 
ὁ5ὲ 11 ἀρορ μι Ποστπαῖ!, φιιοά τίει! Ἰτάθιη Οἴοογο {10. 
1 ἢς ἀϊνϊπαίίοπο :τεηι ΕἸ απεϊτεῖτις (οπσιιῖ σοπῖτα 
«“ππιναΐδηι ἰοσίοπος ἀπισοτεῖ, δα μεἰϊατίο χιι- 
σἰνί, οἱ με ποτὶ ρασοεγεπίμτ, φείά ξαοϊεπάιιπι 
ἐοπϑογεῖ ; οείπι {16 πιιοεοοπάμιπι τεςροπαϊ55ε, 
ΕἸαπεϊτεῖπις, ρτιδοίατα ὑδγὸ αἰδρίοία, εἰ δδιιγίθτε- 
{ἰδιις μα Πἰς τὲς σογὶ ροίογῖ!,, σαιγὶς πιεῖ σοτα- 
εἰσ. Ν τΔ6 εἰἴαπι Ρ] ἴσο ἢ ατ πεοὶ δεισιδαιμονίας. 

Ρᾳς. ἀδ5. 4. 3. Οἰιπι Ξοοϊοταῖος.} [ἢ τηᾶγαῖπο 
ἀηποίαναι “ΤῊ ΠΑ ΠΠῚΙ5. 56, ΡΓῸ πολιὰ ἔθη, ἰδθοῖα 
πολλὰ ἔθνη, 4ιίτεπι πειιῖτας σοπέος, δὲ ἱπιργοναἴῖς 
τπουῖϑιι5 πϑϑδιιθίας ἐσοθρίςϑεπί, οἰ θσογιιπὶ σθοιιη- 
ἄπει οα5, οἷς. Αἰ τὰ Η. οἱ 1. βογιριιπι οὔϊδη πηιι5, 
αὖ παεὶ ἀρορτγάρθαπι ΑΠρΡ]ο, οἱ Ῥγοοορὶϊ ἰοχίιιβ 
Ρ- 48, αἴχιιο "ρ51115 ᾿πίογριθβ., ἀρια 4ιθπὶ ἀρίϊ5 
ἤονίαβϑα {18 δἷς νϑυῖοβ., χαὶ εὐθὺς ἐχ γενέσεως ἀλλό- 
τρία γίνεται τοῦ Θεοῦ, σἐαίίπιηιε αὖ ἴρσα παιῖνῖ- 
αι αἰϊοπὶ α [260 εἰεϊιεπειιτ, οὲ αἰϊοπίσοπι ἀρ- 
γεϊ απίιι. Ῥυαγϑυιβ κάτ ᾿πίθγρυοϑ βά51Π [πη πιᾶτ- 
δίπο δάιποπιιεγαξ 56. ργὺ τῆς Ψυχῆς σοπ θεῖο ἰ6- 
βοηδιπη ἤγβαῃ χοιλίας, αἴξ γαστέρος, συοπίέγίοιϊ : 
Ἔα ϑι ππδῃ5 [ον ας Αἰ 11 δὰ ΠΠΠπ4 ῬΞαὶμαὶ 190, 5: 
ἣ χληρονομία Κυρίου υἱοὶ, ὅ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς 
γαστρός. Πεγοιϊας ])οπιῖτεὶ Π{ϊ1, πιθτοθς “τ ιιοῖτις 
σϑπ τὶς. δε ἈδρΙ Οοάϊοῖς. Ἐς Ἰδοιοπθην τπεητ 
Η. 1. εἰ Αῃρ]ῖο.., αἴφιιο 'ρ56 Ργοθορί 5, {πὰ ΠῚ ΙΔ Πη 
βϑηίθητα ποπηῖμι! γανίαιίς., ἐπὶ Ψυχῆς δὲ τέχνα 
ἀλλόφυλα οἱ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν τῆς θεοσεθείας λόγων 
χαρποί. 4:1 απίπειιπη ἀπείθπι οἰ το ίεγας Πἰϊος αἰϊε-- 
τυίσοπας, Κγιιοίιις {πὶ βιογῖπιι ἱπέθ  Πἰσοπιάϊ, αι 
ἦδ κογίρεϊς εαίεγηῖς εἰ κα ρίείαίς αἰϊοτιὶς οοἰῖ-- 
διιπίτιτ,, 

Τρ14. ἃ. 10. ἑά βεγὶ.} Ἀτιρβυις οοπ] οί τη 5.18 Π| 
ἴῃ πιάΡοῖπο ΑἸ ππχοναΐ ᾿ΠίοΓρΓ65, ᾿Π5οι Πά τιπὶ γἱ46- 
τὶ, ἄπεηι ἄἴοῖι! ἰοα, Νεηιαπάο,, εἴς., οἱ Ξυ γαραθα- 
ἀπ 6} 15 ἘΟΠ] ΘΟ γα ῬΓΟΘΟρ 5, ἀριμ φίδι ᾿ΘρΊ Πη115 
Ρ. 49 : εἰπόντος τοῦ νόμου, μὴ πληθυνεῖς σεαυτῷ. 
Ὑογιπηΐαπιθη οὐπὶ Δἀ ἀπ απιοπίιπι ΠΠπΔ ποφας Βο- 
511, ποάῖια 1}}1 4}}1 ΟΠ 65 ἀςποβοδηΐ, 5 ρογἤιττη 
νιάεῖιν : ἰἀπειπὶ δρυαά ἱπίογργοίθη μάθο βθπίθηεϊα 
115 νου 5 σοποϊρίοπάα εβὶ : διεψιαπαο τη ἰρ[ - 
δανετὶς {{ὶ Θατίιπι ; εὶ ἔππὶ τορτοϊιεπή εν απίτι", 
ἰαπέαπι σὲ ἐηποτγιιπι παι ἰ{πεΐπαπι σοπιρατανε- 
γαπῖ, τεῦ τιιεπιϑγιίπι 5 ρογσγθάεσθιιγ. Ῥεπά οὶ ΘηΪπὶ 
βοηίθηεϊα αἷν ἱΠ|110 ρογΊο! τοῦ γὰρ Θεοῦ δουλομέ- 
νου, ίαηι οσἰπὶ σεἰϊοὲ 1] διις., εἴς. Ῥογγὸ Πεπίογο- 
ΠΟΠΉΪ 17, 16, ῥά] ΑἸ Πτον σου ρίιπι δὲ ἦ6 τοσο 
5ῖγα Ῥυϊποῖρο Ρορα]ὶ : οὐ πληθυνεῖ ἑαυτῷ ἵππον, 
ποτὶ πυμἰἰριἱσαντε οἰ ἐιιπι, ᾿οο 6ϑῖ δααϊταίιπη, 
τπἰ Ἔχ ροπ 5. ΑἸΡτΙ5ΠΠΠ15 1ῃ Ἰοχιατἰοπίθιις, ΑἸΠΤΟΓ 
οἴϊαπι χα! Ργοοορίι5, μὴ πληθυνεῖς, Δίοπι τατεῖ- 
εἰρ!ἱσαΡὶς. Ῥαυθο ᾿πῆνα ἐπίμιχτον,, πιϊδοθὶ [ανιδτίπι 
δἰ ρῥγοπιίδομὶ Ξοπιϊηῖς γοτῖϊῖ - νὸχ Ηρργθα 50}- 
ἰθιπεη δὲ ἰγα πη πη 5 ΘΠ] ΠΠσαΐ, Δἴ 4116 οἰ πὶ σα] 6115 
ῬΓΟΙΠΙ ΒΟ ΠῚ, ΦΙΔΠΊΟΌΓοπι εἰ Εχοάὶ 12, ὅ8, καὶ 
ἐπίμικτος πολὺς συνανέδη αὐτοῖς, δἰ δοπιπιϊπξιις 
τμεἐξιι5 ἀϑοοπείϊε οἰεπὶ εἷς, ὉὉῚ ΟΠαΠ ἀδιι5 ρᾶνα- 
Ῥἰιγαδίοδ, ϑαιγαπ δὶ πε, χιιῖ πιοπ ἐγ απὶ [ςγαεῖῖ-- 

τρ0ῦ 

{ἰοῖ. διθὶ αὶ ᾿π|6}}Π|σὰπὶ εργριῖος α΄ Πάοπι σοη - 
ὙΟΥΒῸ5 ὈΠ’τι5 ΠΕ]. 

Ραρ. 456. 4. 11. οἄΐοξα Ξρεοίας.} ΤιΘβ θαῖωτ 
δῃΐθα, {αϑιϊάϊο ςιπί, αο οἱ! ατιιτ, σοι Ξρεοίασιῖο 
ἱπαάϊαπῖ, ψμασὶ ἐχογεπιθτε ει ἐτπρέ. Αἵ μεῖς ἐν- 

΄ 
τρέπεσθαι γεγθιπὶ δϑὶ πιθά πὶ, ΠῸΠ ΡΑΒΒΊ γΊΠη. 
Οαἴογαπιὶ ιοά Βῖο ἄσοεὶ δπεοῖον, βδέλυγμα 50] 6Γα 
ϑογιρίαγαπι 4014 γόρᾶγο, οοπῇγπιαηι ΠΧ Χ,, οπε 

Ἠοῦγααιη ας οποια Ὧν δὲ 4ιὰ ΠΣ τἰσὰ5. οδὶ ῥτο- 
ΡΒ εῖΆ. οὐπὶ αἶχι, ἑεσγαπι αὐοιπὶπαίϊϊοτινιις τὸ- 
“γιαπι, νθγῖαης Πόντος, 19, 4 : εἴδωλα, άοία,, 
οὐκ ἐπαχολουθήσετε εἰδώλοις, ἥοπ 5δηϊπιοπιϊτιὶ 
ἰάοϊα; εἰ Ῥεαΐπι. 96, Τ : οἱ ἐγκαυχώμενοι τοῖς εἰ- 
δώλοις, φειῖ σἰοτιαπίτιτ ἴτε δἰ ππεϊαοτγὶς. ΟὨγγβοβίο- 
Πι15 ἴῃ ὦ Εδαϊ. ρ. ΟΥΤ : βδέλυγμα δὲ εἴωθεν ἢ Γρα- 
φὴ καλεῖν τὰ εἴδωλα" ἐντεῦθεν καὶ βδέλυγμα ἐρημώ- 
σεως λέγεται ὃ ἀνδριὰς ὃ ἐπὶ τοῦ ναοῦ ἑστώς. ϑάπα 
ϑογρἔμγα ΡΓῸ τπογ 5μ0 ἰάοία πὍυοσαΐ αϑοπεϊπαίῖο - 
σιθηι : μῖπο αϑοπιϊτιαίϊο ἀδεοίαϊοπὶς αἰοίτιτ' ἐἔα- 
ἐπα, χι σἕαξ ἔπι ἰεπιρίο, Νίαιι. 32, 15. 

Ρᾳς. 458, 4. 9. καὶ δήξεται.7 Εππεπάανπιι5 ἐς 
τοχία ργορμοι δήξεται : ῥτοιΐ εγαΐ εἰᾶπ ἴῃ Ἡ. εἰ 
Ι. Μεπάοβο Αηρίτο. δέξεται, 5ιεδείρίοι, Ἰειπιο Εἰ. 
δείξετα:, οξξοεπεεξ. Τἴοπι ράι]ο μοϑὲ 5ογ ρβίπιι5, ἤθο 
ὁδί, πὶ σοϊϊάιιπι {τισι απιθτίίτπι, ᾿τὸ 1115. γοΡθ 15 1η- 
τογρυθεῖβ., ἐιος δε, 56 βιεῦσίογπαπί σοἰίάο βσγπια - 
πιοτιῖο Πάει. ΝΙαϊιαῖι5 ἐσὲ πος Ὁ Αροβίοίο (οΪο5- 
56η5. 2, ὃ : χαὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πί- 
στεως ὑμῶν. ΕἸ {ἰγπιαπιεπίμπι 6}1ι5, {τι ἐπ Οἰσι- 
σίο δεΐ, βαθὶ υεείτι. 

1014. ς. 3. ἰοροτίνιις. 1 Ἐχρυηχίπηι5. γΟΟΘΠῚ 
γί πιασεῖς Βυῖὶς ργῆχαμη : ᾿Ἰσδξ ἴῃ ν εἰ θυ] Ῥ5α] οι 
εἴ δρᾷ 5. Απριυσξπατη Ῥβάΐπηο 165. 18, υἵταπι- 
416 Βαθεαῖιγ, ρείτα τε[ιβἔπιπι ἐογίοϊϊς ἐὲ ἰεροτγί-- 
ὑπ: αἵ ΤΙ ΙΧ βουίρβογιηξ ἰαπίαπι λαγωοῖς, ἔδρο- 
τίδιι5., ὍῸΠ χοιρογρυλλίοις, ογίπαροῖς ; οἱ ἰοκϊδταγ 
ΠΙδιοπ πηι ἴῃ Ερίδίοϊα δ διιηΐαπη εἰ Ετείεὶ. 
(ογίθ ἴπ οπιπηίθιι5 Βά51}} Νῖ55. σά ΠΟΙ 115 λαγωοῖς 
ταπΐαπιν ἐγαΐ : 564 ἴῃ Ε΄ ράπ]0 ροβὲ [θσϑβδίαγ, τὶ 
Θχουβιπι δδὶ τῷ χαθαρῷ πρόσχαιρον,, εἰ 4ιεῖ ρεγτες 
ὁδί ορροτίμπιιπι, 5ῖνε σοπνθηΐετις, ΠΟῚ σε σίπεπι, 

αὖ φάἀ ἀπ ᾿πίογργοβ; ΠΟΉ1|6 6Π|πὶ χαταφυγὴ ἀρίε [πῃ σὶ 
ΡΟἴοδὲ οἵιπὶ ΘρηΠιοῖο πρόσχαιρον ; 5.04 ἀἀ τὸ μέλι 
Ροξίε5 τοίεγγι ροΐογιξ , γεὶ σογία αξ δογιρίιιπι αϑὲ πὶ 
ΑΠ5]. ,τῷ χαθαρῷ πρόσχορον, γεὶΐ αἱ τη Η. εἰ 1. 
τὸ χαθαρὸν πρὸς χόρον, ριιγιεπι ἀεὶ σαἰϊοίπίοπι,, 515 
αὖ ᾿πβογῖι5 τιἀθαίαγ ἰοοι5 Ῥβα αῖ 105, Ρείτα γε- 
ιφίμιπι ὀγιπιαοοῖς ; οατα δα ἈἸταπὶ ροίτπ5 Πάν 15 
Ἰοσῖπι πος βρεοίαγοϊ., τδὶ ἀϊοϊτα ριιγο πι6}16 δή 
βα Ποϊαῖθ πὶ ΟΡ 15 Ραϑίιι5. 6556, Ῥβα]. 80, 417: 
χαὶ ἐχ πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς. ΕἸ ἀξ ρμείτα 
πιοίϊο ςπαἰιτανῖξ δος. Νοο ἴαϊ! σαισα., οατ δά ἀογοῖ 
Ροβίοα ψόσεπι γόσ65, οἵπὶ Δίογϑα ἀἴχογιὶ ἰἀπίμπη, 
Βοιΐοσοη. 52, 16 : ἐθήλασαν μέλ: ἐκ πέτρας, καὶ 
ἔλαιον ἐχ στερεᾶς πέτρας. ϑμχότιπε πιεί ἐδ ρείγα, 

δἰ οἴειιπι ἦε ξαχο ἄκιγο. 
1014. ἃ 9. ἢ ὃ διὰ μετριοπάθειαν.] Ησο πιοπη- 

Ῥγιπὶ ἀρογαῖ ἃ Ε΄... 4πὰπὶ Οὐ Οαιιβᾶπη 80 ἱπίοτργεῖα 
οἰμἰβϑῖπη [αἰΐ, 564 ἴπ Πα] οαη. Η. 6.1 τορουπαγ. 

Ρὰς. 440. ες. 4. δα μὶς νογνῖς σογεπιπιο[ϊο5ῖς.} 

ΙΝ ΕΒΑΙΑΜ. 
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ΜΙ} ογαὶ ᾿ς μου τι5 ἰὴ Πόσο Εἰ, {πο [ἀοτιπὶ 
δδῖ, αὖ ΤΠ] ΠΟᾺΠῚ ΘΙ ΔΤ 1Π ΘΓ ΓΟ ΑΓ ΙΟΠΘΠῚ ῬΘΡΟΓΟΙ, 

4ιιαπὶ τοσΕ Γἴπητι5, πὶ [4}10ι᾽.,. Δ] πηθηΐοπΠῚ ἀιιοίοΥΪ5. 
Ταητιπι ΘηἿΠῚ οὐαὶ ἀρχὴν πρὸς τὸ ὑπερηφανεύεσθαι 
τῶνπολλῶν. 64 εἱ ἰπ Ἀορίο Η. ργὸ ὑποφέρεται [οροθὰ- 
{ὸι ὑπερφέρεται. [ΠΕ 6 Ρ 5 ᾿Π5ΟΓΙρ56 Γᾶ , διέ ργὶτι- 
οἴραίιιν ορροηῖῖ, τεὶ στέρτα σδίθΡος οσοπορίοίαϊιτ: 

απαῖθ σοπίοπεϊζ, τε 5ιρεγθηνίπιθαι τυτἐ{ἰ5. Ἰτλτη 0 
μος νυ] ΒΑ51Ππ|8..,. ΠΕ {π|ΠῈῚ 5ὉΠΊΘΓΘ. 5006 πη. ἃ} 
Δ]]1ον αν αι σΟΠ [ΘΙ Πρ ἴα ς Π46 ῬΡΌΘΟρίτι5 ραΓ ΡΠ ΓΑΒ] μα 
ἸΝΟΥ "Δ ΘΟΠῚ ΡΟ ΠΕ ἸΙοϑα πὶ ἴοχοπα. Ρ. δῦ : προηγεῖται 
δὲ τῆς ὑπερηφανίας ἣ ὕόρις" ὃ γὰρ τοὺς ἄλλους δια-- 
πτύων, ἀλαζονείαν προοιμιάζεται. 7 ἴαπι ὍΘΓῸ πῖῖι- 
χΐ ὦ οτιρογϑίαιη. σοπίιπιοῖϊα : σι ἐπῖπι αἰίως 
αἰθερίοῖι, ἱποιϊεμῖ ἐαογἀΐπιτι ἀγγοσαπίϊω. ϑις νοὺ- 
τη απ ἀΥὈ]ΓῸΓ Ἰοοιιπὰ {ΠΠπ|πὶ ΡΡΌΘΟρΙΙ, Ῥάι]ο ἴπ- 
[νὰ Ἰη!οσνᾶ5. ἀτπιὰ5 ρου] 05 ΓΘδε ἐπ] πλι5. Θχ ΑΠΌ ]10, 
Η. οἱ 1... οἵ Ἰματῖπηθ ΘΟ ΠΥ ΘΥἘΠ}115,. 4τιὰ ἀ να ἢ: ἃ Ε᾿,, 
συγγενεῖς γὰρ ἁμαρτίαι, εἴς. ῬεοοΟρίιι5 ἀἰχὶ!, τὰ 
συγγενὴ πλημμελήματα. 

Ρὰρ, 442. ο. ἀ. δὲ ἐνιπει [θηι. ΠΛ ον ἴπλιι5, δὲ ἰπι- 
Ργμάθηίθπι, 40 [Ογίασϑο ἴΏ ἀροσΡάρμο ἰορ σδοὶ 
᾿ΠίοΓριο 9 ἀνοήτῳ, μγῸ ἀνονήτῳ, φιοά [᾿ς Π.. οἱ 411] 
ΜΝ 55.οοπδίδηϊοι ρυ ον : αἱ τη νοι Ῥβά]μὶ 100, 
10, ξύλα Κυρίου Ιορὶν Ε΄, ἀιαρτορίον ΤΠ ΠἸὰ ΠΗ 115 
οἀϊάοναι ἰΐσηια Ζ)οπιῖπῖ, ἀλο ρᾷοῖο οἰϊαπι ΒΥ πηπιᾶ- 
οἰλι5, Οὐμπία οἱ δοχία δά νϑυθυιη! : 4υ1ὰ ἰὰ- 
τηθὴ ΠΗ. 1. οἱ Ῥγοζορίιι5. παθομ! πεδίου, οαηιρὶ, 
οὐαὶ Υ αἰ σαία ΤΠ Πα 516. ᾿πηΠλ τὰ ν 115. ΑΔ] οἱ 
“Ποο ο.10 αὐραπιιιο ἀπ ρ] οχὶ βαηϊ, ξύλα τοῦ πεδίου 
Κυρίου, ἰσηα σαμιρὶ Π)οπιϊηϊ, 

Ρὰρ ἀ45.4.1 .οοποιοιαο.Κοινὴ ἀἸχῚ τ, Ποη χαινὴ, 
αΠ ἸΠΐουρτο5, δογιδεοἐμεἰϊπιομι ἐπι ρον υἱνοπαϊ πὸ- 

νἱιαίο ὁχοοσίίαἴαηι σοπ ἐγ απθγοιί. Ἰιπτιο τὶ 
αἷϊ ΡιυοΘΟρίι5., σχληρὸν ἦθος δηλοῖ χαὶ ἀντίτυπον, 
τοὺς δὲ τοιούτους χαὶ ἣ χοινὴ συνήθεια παρειχάζει 
δρυΐ, ἥρδάπι πιοσιιην εἰιιγ δπὶ Ροτνϊοαοίαηιι6 
διβηίοαί : σια φιιὶ ργιϑ αὶ σιπὶ σοπιπεινιὶ οο-- 
διιθιιἰϊγιο οἴεηιὶ “ιιεγοιι οοπιραταπίμ. ΝΝοῖθμι ὁδὶ 
14 Ηοπιουίοιπι ᾿Ὄδυσσ. Τ', 

ΝΟΤΕῈ 

Οὐ γὰρ ἀπὸ δρυός ἐσσι παλαιφάτου, οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης. 

͵αμι πόθι ζαιϊὶἰοα ιδηοι δαίιι5 65, ποήμ δάχο, 

ΑΔ «ιοά 4}Ππ|ῖ1 ῬΊαῖο 111ν. 8. ἀα Βοριθ]ῖοα - ἢ οἴει 
ἐχ δρυός ποθεν, ἢ ἐκ πέτρας τὰς πολιτείας γίνεσθαι, 
ἄλλ᾽ οὐχὶ ἐκ τῶν ἠθῶν τῶν ἐν ταῖς πόλεσι; “1π| διῖ-- 
διϊπιας 6 {π6Γοῖ αἰΐψιεα τιοοριὀϊϊοας παςοὶ, ἀμ 
σιοτὶ μοίτιι5. θα πιο γὶ ὑτι5 ΘΟΤ ει, αὶ ἐπι οἱνιταἰϑιις 
φνογοαη μι ἢ Ῥνοίογι [)65, Πνάδυμιις ΟΠ]. 4, 1, 
ορηϊ. 8, ρτόνοι, 87 : λα φιωθγοιίνιις. πιαιὶ, οἱ 
γϑροῖς ΟΠ Πα 4, 4, οοητ. 7. ρυόνοῦ. 96 : Λονι ὁ 
ψιιότοι δἰ σαχο,, άθιη Εἰ τᾶς Πηι15, ᾿ΠῚ ΠΠΘΙΠΟΙ" ΘΟΓῚΙΠῚν 
4ι:5 βου ρδοραϊ., δῖνθ 4115 Δ] 15... Οὐ τ15. 1116 Ορονὰ 
ὉτοΙρατιιν ἃ. Ῥυονθυθίουιπη. ΟΠ] 4ὰ5. ΟΠ] Προ Π485. 
Οοα ἀτῖθπι Ὠλ}}}0 ἱπα ἰοαϊο ἁπιοίουο οἶϊαι, δὲ ἄμτὸ 
ΤΟδΟΓΘ τιαίος, οδὶ οχ Υ ἰνοΊ]Πο ὃ ποιά : 

Οεπδημα σένα ἐγοὶς δὲ αἰ ο γοῦονὰ παία, 

(μοὶς πϑῴιιθ ἤπιος πδῴιθ οι ἐναί. 

ἘΚΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ 

Εἰ οχ {πγοπαὶὶ., 

7 ̓΄ρεϑαπὶ Πιοπεῖνιος ψιιΐ γρίο γονον παῖὶ, 

ϑαῖγγα 6. 
Ραρ. 445. ς.11. δἰ οπιτθηι. ἢ ΠΝ Φαϊπηιι6 νοσο5 

ΟἸη]δοΡαΐ ἸΠ ΓΘ ῬΓῸ5, 56 γδοθρία ἰθο ]0Π 6, 4 π [6 Π- 
τὰν Α, Η. 1., νϑυῖον ν Δ οι" 1114 Θά εἰσ Εἰ. ὅς ἐστιν 
ὑπὲρ πάντα νοῦν. 114. 6. 4. ἐπιπεπλεγμένως νογίϊ!, 
4181 6586: ἐπιπολαίως, σιρον οἶδ [δια ἀοπιίπ- 
τἰαξ : ον ἐπιπλέχεσθαι 511 ἱπιρίϊεαγὶ, ρμοτγπιῖ- 
5οογὶ. ἰλυοα ᾿ϊὰ ΘΟΡῚ ἸΠΊοΥρΓῸ5 ῬΡΌΘΟρΡΙΪ μᾶς. 85 : 
ἐπιπεπλεγμένως δὲ περὶ τῶν δύο τοῦ Κυρίου παρου- 
σιῶν ἣ Γραφὴ διαλέγεται. ϊχίμπι απίθηι μίσει -- 
4π6 (᾿γισιὶ «ἀνοηίιηι ὑΓΟρ]οί οοπιρίεχα ὁεΐ 
οΓαΐιο. 

Ρὰρ. ἀξτ. ο. ὅ. αισσα!.} δουίρβονας ἰη ΘΙ Ὸ5, 
αἰϊεροτῖοο αἰϊοὶ ρος ὑϑορογ εἰ ἰοτιθς : αἱ δηϊιη 
Ἰοὺ ποὴ ἀ1οἱ1 [)45}}1π|5., 564 ρ505 4 Ἰηοπ65 γθβροῦ- 
1ΠΙΟΠ6 5. ΡΟΥΪΠ15. ἀρρο}]ατὶ. Νόηιο οπίπι [40] 0] αἴ γὰ5., 
564 ἀμπιοηοβ. ἀἰχὶς ποοίυυ 5 θη θΓ5. ἀοἰθοίαν!. 
Αριά Ρτγοοορίτμ, Ρ. 58, ᾿4οιη 5θηβιι5 οἱ ποοὶ : νος 
Τα Ῥάμ]0 ροβὶ λιισία ἀπαϊορίαηι {εἰ κοι Πρ5ὶ, πο 
αἰ οταϊ δηθὰ, ἤέχσέα αὐιαἰορίαιη 5ἱη σις χιῖψιι5-- 
μ6 ἵπ (ἐιτίςιιιπι ογοάθηβιις σιωι σοπαϊίςεῖτι-- 
οἰ, αἴ ἀρράγογοῖ δι οἴοΓο ΠῚ ΑΡΟΒίοΠ νου ὶ5 τπὶ Ἀο- 
τηᾶῃ. 12, ὁ : εἴτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν 
τῆς πίστεως. δὲνο, ῥγορ]ιείίαπι σϑοιπάμηι γαίο-- 
σεθηα {1 6ἱ. Ῥόντο υ]τίτα απ ΠΠΠπ|4 τποιηθγιπι, Ομΐο- 
56 αὖ ποπιῖτιο, αἀνποποῖ Βαβ.}1ι5 1 ΟΧΟΠΙρ] Δ 15 
ΘΟΙΠΠΊΠΠΙ5. ΘΠ] η15. ΠῸμ ΠαΠογὶ,, 564 ἴῃ Ποργαΐοο 
ῬΟδΙτα 1. ἃ ΤΠ 1115 πιο ρ ΡΟ ]}115, αἰ νοΡβ 15 ὨΠΠ ΠΈΠΠ 
ἃ ϑερίπδρίηία οἱ Τ᾽ βουάοιίοηθ, τυ Δ ΠΝ] αἴτ ΠῚ 6556. : 
ἀιιάπι ΟἿ) ΘΑ 5 ΠῚ [ἢ ΠΙΔΓΡῚΠ6. ἈΠΠΟΙάΓαΪ (150 18 π| 
ΘΟΙΠΠΊ ΘΠ] ΘΠ ΠΟ Π ΘΙ 6550 Οτροῖδ, {πω οἱ ϑορίιια- 
δ᾽ητα πιο ΡΡ οι" : αι τ πη νου τη ΠΟ οδῖ, δὶ 
δι΄. ΠΙΘΡΟΏΥ ἢγ0. ογοά Ἰπη15, 4} ἴῃ Ερίδι. 135: σὲ 

δοϊαι5 αἰΐαπι 6556 δα ϊιϊονθηι, φαπι Οτίσοπδς, 
δἰ (ςατὶ ἐγοῖς Πἰπδονῖιι5, οπιτιοσ 6 Ονροία ἱγα- 
οἰαίογες κοινὴν, ἰὰά 6εῖ, ὁοοπιπιίπθηι ἀρρεοϊίαπί, 
αἴσηπο υμἰσαίαπι,, οἱ ἃ ρίεγίοχιιθ πιιπὸ Νουχιανὸς 
εἰϊοίίαιτ : αἰϊαηι δορίμαρὶπία ἐπ θυ ρτ ἔτη, {πιδ 
οἱ ἐπ ἑξαπλοῖς Οοαϊοϊψιις τϑρογίτιι" ; οἵ ἴῃ Ρναία-- 
τίοπο ἴῃ 11}. ῬάγΆ]ρ, : Ογίροπος ἐπὶ δαϊιίουιθ 86- 
Ρ[μαρὶπία Τ)θο(οἰϊοτιῖς δα ἰτίοη θη ταϊσοιεϊξ, αοἴ6- 
τί ϑοῖς υἱάοίίοοί ἀἰδοίσηαπς, {π πεΐπιις {6 ατιῖ, 
εἰ ἰγρεἐΐο, συμ δὰ σρογἤιιο υἱάοιναπίι ἀρρο- 
δα. 564. Τάθιη ΗΘ  Πλι5 ἴῃ Ἐ ρ βίο α οἰταῖα πνο-- 
ποῖ ᾿η[ον χοινὴν οἱ οἀΠποποηι ΠΙᾺ Χ Ποο 6556 αἰβουῖ- 
160, 404 ΘΟΠΙΠλΙ 5 ΡΓῸ ΙΟΟἷ5. οἱ [ΘΙ ρογΊριι5 οἵ 
ῬΓῸ γψο]ιηΐαῖο 50} ΡΊΟΥιΙ ΠῚ νοίουιπὶ οοΥΤρία οἱϊ 
ἐαϊῖο,, δα αιίθην “τ ᾿αϑοίττ ἐπ ἔξαπλοῖς, ἱπιτ 
ΘοΟΥΤτρία οἷζ ϑοριυαρίηία Ἰηϊουρυοίατα δά το. ὑπ 
ἰδίσαν οχ ἴοχίι δα ϊα αι ὁδὶ ἀρ Ῥεοοορίμμι., 6χ 
ψοιοῦ! Οὐάϊοο Ἀοηαιὶ ἩΙΆν ΟΠ} «ἰοδιιηῖο,, 48] ππιης 
ὁδὲ ΠΠπ|5 Ὁ] 5δὶ πὴ αν] Π4}15 ΒΡ Γ Ὰ 11, οοπδίοι, 
Ἰιος ᾿πθιμ νι οχ Α4ΌΠ]α Ῥοηιὶοὶ γϑγϑίοηθ 6556 
ἀδοογρίυιῃ,, Πΐπο 60]]1 6 πλῖ5. ΠΟΠΠΠΠΙ Ια ΠῚ γοοᾶυὶ 
ΘΟΙΠΙπ τ ΠΘΙη ΘΠ] ΟΠ ΘΠ, Ζιᾶπι ΟΥρθηοβ ἐσ ΓΧΚΧ εἰ 
ἹΤΠοοάοίοπθ. οοηῇανιτ, αὐ πος ἰοοο ἃ Βαβ ΠΟ : 
ΠΟΠΠΙΙΠΊ ΙΔ ΠῚ Θἰ Δ Π] ΘΔ ΠῚ; {{{|28 ΘΧ ΟΠΊΏ ΠῚ ἱπίΈΓρΓο- 



ΙΝ ΟΟΥΜΕΝΤ. 

ἴὰπη ψογϑ ΟΠ 115 ἀἰ νοεῖ πηϊχία., ἨΣ Ιάοτη ἨΤΘΙΌΥ-- 
πιὰ5 ἱπαάϊοαν τ. [ἀἄθπὶ οἰϊᾶιη ἴῃ (ΟΠ πιθηϊα ο 1Π 
πὰης ἔϑαϊτε Ἰοοιπι ἰδϑίατιτ ΠοΟ πηθῖη γα ἃ ΧΧ 
Ῥυδ θυ Πι 5811π|, ἰπ (ὑγδθοῖ5 ΘΧΘΠῚρΡ ΓΙ θιι5 ἃΡ ΟΥῖρθης 
ΒΡ βίου :δοὶθ 46 δὐϊτοπο Ααι]α» δι τιιπὶ 6558. 
Ῥοβίνοπιο ποίαπάιιῃ ἴῃ ἀπο θι5 ΔΟΡῚ 5. 6556 ἐν τίνι 
ἐλογίσθη; ποη ἔν τινι, ἵπ φιι0 τϑριξαῖτις 65: ἢ Θὰ πὶ 
ΤΠ ΘΥΤΟσΑ ΠΟ πΘ., 4ιοα οἴϊαπι ἀριν4 ΟΠ ϑοϑίο ΠΗ ΠΠῚ 
σοΡγΙσοπάιιπι ἰῃ ΟΟιμπηθηΐαγ!ο τη [ 58 18]. 

Ραρ. 448. ἃ. 5. {μἶδϑοι ογιιειπχτι5.} Ηως ἱπηπια-- 
ταν πιι5, αἰ ἀσποβοδηῖιν γεγθα Ἀροβίο!!, 2 Οονίηι. 
15, 14 : Ναπει εἴ ογιοίατις δεῖ δα ἱπηγπείίαιθ, 
σοὦ υἱνὶξ δα υἱγιμῖε Ποῖ. Ἰΐοπα {}Ππ|4, ἐναποθανεῖ-- 
σθαι γὰρ, 4ιοά νογίογαὶ ΤΙ]ΠπΔη. Ῥοοραίῖς δηΐπι 
ποσί σις ΤιοΥ  {{τ|5 65ΐ, [656 δοτγίρέιτα, πο ἀπἰ τη - 
γογίθηϑ 6556 τογρα ΟΠγίβιὶ Φοαπηῖ5 11, 35. Πεπίηιιο 
τάτη παι} τὰ ογᾶπὶ οπιθπάδπα, υἱὲ ἀπτὰ οαγγοηῖο ρτῶ- 
1ὸ ᾿πέθρρυθίδ πο πὶ ἤᾶΠῸ ΓΕΟΘΏΒΘΠΊΙ5, 4181 ρ} υΡ πὰ 
ὯΟ5 ἴσου ἢ, Οὐ πϑπιο αἱ ὁσὲ ΠΠΠυ| αιιο ΡΓΟΧ Πα 
5θα ταν, διὰ φιλοξενίαν ἀντλοῦσα, ρΓῸ 4110 ἀηποία- 
γαϊ ᾿πίθρρυο5 ἰΘσθηάιπι, ἀνθοῦσα,, 50 Ἰρ5ογαῖ 16, 
ϑέιἴο ποορι αἰτίαις πεῖγὸ οἰ Πογιῖξ, Αἰηιο ἀντλεῖν 
«υϊάεπι νυ] σαΐα [μεκῖοα δχροπιιηΐ Δ] !4 πὰ πάρ Ετ- 
μαιιγῖγε ἰαϑονοπι,, γοὶ ἐαιαπείαγεδ ; 56 Ἰοοο δοοι- 
ΓΑΓΠΠ5 ΘΧΡΘΏ5Ο ΘπΊο Πα Ἀ Πα τιπ| σΘΠ56Πιι15, ἐοσρίαἰῖ-- 
ἑαῖὶς σἰμαϊο αἀηιίαπι ἰναιιτῖθηι5: 5᾽ απ! 46 πὰ 14 [ο΄ τι-- 
ἴὰ οδὶ Ἀοθοοσα ρογοσγίη πὶ ΑΡΡΑ ΠΑ ΠηΪ τη} πὴ 6 κοῖς 
ΡῬίεηβ, αδηο5. 32, 20 : χαὶ τὰς χαμμήλους σου ποτιῶ, 
χα) ὑδρεύσομαι. Καὶ ἔδραμεν ἔτι ἐπὶ τὸ φρέαρ, ἀν- 
τλῆσαι ὕδωρ. Εὶ οαπιοῖιΣ {πὶ ρμοίμιπι ἄανο,, οἵ 
μαμγιαπι ἀηπάπι. Ἐτ οιιοιγ τὶ! ἐΐουιιτι αὐ ριείθιίηι, 
πὶ ἀημαπι ἐκαπι σϑ. 

Ραο, 450. ". 6. ϑεέ οἱ ἐπι Ε οἰοεῖα. Ἴ Ἰποίάογαὶ 
ἴῃ (ϑαΐσοπι πηι} πη Εἰ. ἸΠΊΘΓΡΓ65.. ἰἀοἶτοο οἵ ἔγιιπ- 
οαἴδτῃ ἰδ Πο ΡΘγΙοά πὶ ΘΧ ΡΓΌ5511, ἢ γιιπι ἐπι Ἐ οἰε-- 
δἷα ργίπιαίιν οὐ εἰπεθιιξ ἀροδίοῖϊ, σϑοιπ μην ογ- 
αἴπιεπι μγορίιϊοια. Ταπαΐτ Ἰοοι πὴ ΑΡΟΒΙΟΙ 1, 1 Οο- 
τῖηῖ. 12, 8. ταοθ δηΐπη οἱ ἰπ Ν5. Ε, ἀλλὰ χαὶ 
ἐν τῇ ἐχχλησία πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφή- 
τας. Ἐὰν οὖν ποτε. Οὐ γοιῸ Δα Πἀϑιπὶ εχ ΑΉΡΊΙοΙ5, 
ΒορΊι5 Η, οἱ 1. σοη Πριηδπί. 

Ρᾳσ, 401. 6. 1. φιϊπηιιασίπια.} Τὰ ἄτι} 5 ἢ ὁ- 
δ115. δὲ 1. ταπίμπ οὐαΐ ἐνναχόσια,, 564. ῳ Απρ]οαη. 
ΔΑ: πέντε, νἱτοδο ΟΡΙ ΠΟΙ ΡιῸ πεντήχοντα : 516 
ΠΤ ἐδὲ (επ65. 9, 39 : χαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἣμέ- 
ραι Νῶε ἐνναχόσιχ πεντήχοντα ἔτη, καὶ ἀπέθανεν. Εὲ 
7ποιὶ σιετιῖ οπιπος εἰἰος ΝοΘ,, ποπροπίϊ ψιιτιητια- 
δίπία ἀππὶ, δὲ τπογίιιι5 65:. Νουα τοϊγασδτον [ἀ11Πὰ 
Ὑυ!ραία : 564 δὲ φιιοι ἀϊχι ἀς Μαι πα ]α, τυ] θιιθἢ 5 
11}}1 πθηρθηῖοβ βοριπαρηΐα ἅππο5, ΠΟΠΠΪΉ1]) ἀἰνοι- 
511ΠῚ Θδὲ Δ 60 4ιιο μαροηὶ 1,ΧΧ, οπηε5. 5, 27 : 
χαὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἵ ἡμέραι Μαθουσάλα, ἃς ἔζησεν, 
ἐννέα χαὶ ἑξήκοντα καὶ ἐννεαχόσια ἔτη, καὶ ἀπέθανεν. 
Ετ {ποιὶ σι οπιτιος αἷς γαι]μιδαῖα, φιιος υἱαῖέ, 
πιοπϑετιϊ φοχασίπία πόνόπὶ ατιτιῖ. ῬΟΒΊΓΘΙΠΟ ΟλΠη 
ΔιηὈΙστια ο55οῖ ΜΙΆ ΠΙΙΒΟΓΙ ρεὶ δορί ρέινα, ἐχείνου ]ερὶϊ 
ἹΠίεγργοβ ΡγῸ ἐχείνων., ργορίογοα ψουε, {10 ττῖο 
ἀοἴτιοθρ5 πιδπιο σϑγιοτ υἱαῖῖ. 

Ῥᾳρ. 252. α. 10. με ἰοοο.1 Ἐδάοιη Ἰοροραπίηγ 
ἴῃ Ε᾿; οὐϊάονας Τάπηθὴ ἱπίογργοβ, φιὶ ργῸ δγιίο 
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οοιεἶο οοπε 1, ει αἰζοτιση, οὔ εγαὶ : αἱ πος πα5- 
4πάᾶπὶ ᾿ἰϑσίπηι5 ἴῃ Ενδηρ  Ιο : 564 ἰδητιπι Νδτε. 
5. ὅ, ορροπῖὶ ΟΠ δι, Δίοσι σϑϑίσίεγο πιαῖο., 
564 5ἱ ηιιῖς ρΘΓΟι 55 ΟΡ ἐπ ἀδχίογαπι πιααὶ πε 
{παπὶ, ρῥγίθρδ ἐἰϊὶ δἰ αἰΐογαιπ τ 1Πὶ Ἰϑαὶβ νοἴογὶϑ 
Ργοορίο Πον ποῖ 94, 90 : ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλ- 
μοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος" καθότι ἂν δῷ μῶμον ἀν- 
θρώπῳ, οὕτω» δοθήσεται αὐτῷ : Οεπζπη. ργο οομῖο, 
ἀεπίθηι ργὸ ἰδπίθ ; οσἱομέ ἀδάογις πιασιίαπι ἤο- 
πεΐηὶ,, οἷο ἀαθίμιτ οἰ; εἰ ΠοαϊογΌποπ! 19, 31, 
Αριυά Ῥγοσορίππι, Ρ. ΘΖ, ψιεῖ ποι Ἴαπιὶ οσιεζπηι 
ΡΓὸ οσμῖο ἐ[[οάδτε, 5 παπὶ πιααιἐϊαπι ξεγϊεπίὶ 
αἰξεταάπι οἰΐαπι ροτγίροῦθ σοπϑιῖαι ἢ Ῥάμ]Ὸ ροβῖ 
μετεωρίζεσθαι τὴν διάνοιαν ἀἰχ!ε, αἱ ἀποίον ΠΡ τὶ 3 
ΜΔΟΑΡοσαπι ὃ, 17, 46 Ἀπιίοομο τόσο, χαὶ ἐμε- 
τεωρίζετο τὴν διάνοιαν ὃ ᾿Αντίοχος, εἰ οἰοναίιι5 65 
τπϑπῖθ αἰ πιϊοολτις. 

1014. ἀ. 9. σόγιπι τὶ απιϊπεὶ ρτόρος. 1 Αππο- 
ἰάγαῖ ἸΠΊθυ ΡΡῈ5 τ. {1{8ΠῈ 6556. Πᾶηο ρΑΓΓΟΙ] ΠῚ, ΦἸ1Ὧπὶ 
1τὰ ψουίοραϊ : [πὶ διπιδηεὶϊς δας τι οἱΐ οριιγοιις, 
αἰ Τα άτι5, 56 σογαϊ στο, αὐ πποπιϊς ἀεεϊπιαιῖο-- 
τι ἐπιργίππαῖ., μα 1)οπιῖπιις, εἴς. Τηηπιοὸ ΡΟ {π|- 
ΤΟ Π6 ΠῚ ΠΟῚ 6556 γα] π΄ ΟἸΡΙ5., πὶ Οοπβί ΠΟ Π ΠῚ 
ἸΠΟΠΑΞΓΙΘΑΓῚ ΠῚ οᾶρ. 90 αἰΐ Πο5 ἃ ΕἸ ΡΙ5 ἈΡ5ΠΙ ΠΟΙ, ΠΟῚ 
αὐ δυο ουιτα ΤΊ 15. 564 τᾶ πηι, οὐ γὰρ τῶν τοιούτων 
ἀπεχόμεθα ᾿Ιουδαΐζοντες, ἀλλὰ τῆς τρυφῆς τὴν πλη- 
σμονὴν φεύγοντες, “δἰ τεὶ ἐοἰϊοίαγιιπι «αἰπιτί αἰ οηῖ 
 ιδίαπιιιδ; οὶ Δ αρασιηυ5 1}. 50. οσοπίνα Ἐδαβίιπι 
οὰρ. ὃ : Ολτιϑιϊαπὶ αἀογπαπαϊ σογρογὶς δαῖιδα, 
ΡΓΟΡΙΘΡ ατείπιαιπ αὖ ἰγταἰϊοτιαῖ δι τποι δτις ἢπτι- 
πε ἰϊατιάίαπι, τοτὲ χιοί {{1π 6556 ἱπιπιιπάα ἐγ6- 
ἀαπί, ποθ βοἶτιπι α σατηϊνιις., ϑότίιτη α ψεῖδιι5- 
εἰαπι εἰΐαπι ἔΘΓΓΒ ἤγιοίιντι5 αὐ ειϊποπί. Ῥαάῦϊο ἴη- 
ἔνα οἰζαϊταν Ιοοι5 ΡΡογου ον 25, 13, νου 15 ποη- 
πἰ8}} ἀἰνθυϑίϑς [ἃ θη πὶ 68 ἀρ ΤΙ ΧΧ  : εἰς ἐνώτιον 
χρυσοῦν σάρδιον πολυτελὲς δέδεται " λόγος σοφὸς εἰς 
εὐήχοον οὖς. 7π| ατιγόαπι ἱπαιγὸπι σαγάϊιεπι ρΓΕΙῖο.. 
διην ἰϊραίμηι Θ5ΐ ᾿ 5ΈΓΠΊΟ 5αρίθηι5 ἐπὶ ἀιίγθπι οὗ- 
αἰϊεπίεπι. Ἀρυά Ῥεοοορίππι ρτὸ σόγϑμπι ρτγείῖο- 
5101, [65 Ἴ ΠηΠ15., σϑγϑιιπι Ορογοϑειπι,, ΝΟ ἴογίασβα 
ΤΥΡΟσΓΑΡΙ. 

Ραρ. ἀπά. ς. 7. Κταϊ δηῖπι (6. 1 Ἐπιοπάαπά τη 
οδὲ οχ αἱΐεγο βοσίο Η. εἵ 1. φιισά ρεγρεγαιη οχ Ε. 
οἄτειπι οϑῖ, ἀπᾶδ ΤΠ ατῖπὸ μασο οἀτχοναῖ ΤΊ ΠΠΔΠΠι15, 
7ϊάονις ἐπῖηι υἱάϊ ππόγιιι στανίξαϊεπι ἐπὶ ἀσοαπα 
οατῖζ6, σι οἱ δοπιὶ σϑτδιι ργιδαϊία 65: : αἴ υθνὰ 
Ἰδοῖῖο ὀχιριῖ, τῷ γὰρ φρονήματι ἑώραχα πρεσυτι- 
χὸν τυγχάνοντα ὃ βλέπων τὴν σεμνότητα τῆς ἐν τῷ 
χρυπτῷ πολιᾶς. ΡγΟΟΟρΙι5. αἰχὶς Ρ. 66 : ἐπεὶ χαὶ 
πρὸς Ἱερεμίαν οὕτω διελέγετο, μὴ λέγε,ὅτι νεώτερός 

εἶμι, δειχνὺς μὴ οὖσαν ἐν αὐτῷ νεότητα διὰ τὴν τῆς 
διανοίας τελείωσιν. Τὰ Ἔχ ρ] πα 651 1ΠΠ1Ὸ ἐχ Βαβ Π10 
Ἰδοαπᾶ, αἰ ΘΟ] 6 ἀ0οΓ1551Π|115 ΓΕΘ Γρ 65 (τ ον 5 : 
διφιϊάθπι εἰ ]οιπίπιις ἴρϑθ, εἰιπὶ Πϊογεπιίαπε 
σοπνοπίγοί, ΠΘ 56. 7ιπίοτϑηι 6556 αἰϊοογεί, ΡΙΟλῖ-- 
διιῖξ, πε γεν ὁπίδπα τιοτὶ 6556 “τε πιο πιϊς 6556ῖ σϑηὲ 
Ρέγ[ἐοιίοπο ργϑάϊιιις5, οσιοπάοτει. Τῖχὶϊ ΒΆΝ. Ππι5, 
πολιὰν ἐν τῷ χρυπτῷ, πὶ Αροκίο! 5 Ἀοπηαπ, 2, 99 - 
ἀλλ᾽ ὃ ἐν τῷ χρυπτῷ Ἰουδαῖος, χαὶ περιτομὴ χαρ- 
δίας : δα εὶ ἐπι αὐοοοπάϊιο 7μάκειις δεῖ, εἰ οἷγ- 

ΙΝ ἘΕΒΑΙ͂ΔΜ. 
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εἰιπιοῖδῖο οογαϊς; οἱ Ναϊ νι Ὁ, ἀ : ὃ Πατήρ σου, 
ὃ βλέπων ἐν τῷ χρυπτῷ : Ῥαΐδν {μμιι5, σι οἱήοὲ ἐπ 
ΔΡΞ ΠΣ δὶ 50} ἤποιι Ῥρίπεθ ἃἸ[ο ἰδουξ δϑὶ ἃ πο- 
Ἰυὶς. γτοβιταἴιι5. ἀρ Ἰπιουργοίθπι., δα ραηοεῖβ 1115, 
5ιιαηιθὶ αἱιοίοτιπἴδ, ΡῈ ἡπ οἰ ϑεἰϊ οἰδὲ ρμο5- 
διιπὶ ἀϑοῖδ 676 ειῖςηιθί [αοιῖς, εἴ ἂν Εἰς αΥΓΙρεΓΘ 

Ροϊοπίαϊδμι «ἰοπιϊτιατιϊ. ΝΟΩ Θπὶπὶ αἰΐ ΒΑΚΉΠ 115 1] - 
ΤπΟΥ 65. ΔΥΤΟρ ΓΟ Ροϊοβίαίοιη ἀοπηϊηαπά!, γα] δᾶ πὶ 
[ὰοιῖβ 5.15. 510] ἀβοι πΓῸ5 : 56 ἾΡ5ο5 δος ΡΟΥ τ 
ῬΘΟΘΑ 5. 5115. ΡΓΟΙΠΊΘΓ ΓΕΡῸ. πὶ [50 Βαγθαιοχ τη 
58} 1οἰδηῖαν. δειιπι ἐσ ἀπ θιι5. Ν55. Η. εἰ 1. 
ὁπποπ αθυτη ἐδὲ ἰὴ ατῶοο, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἔφη 
χυριεύσειν, ἐ ἐξ ὧν ἕχαστος ἕαυ τῷ διὰ τῶν ἔργων, οἵ 

ἁρυά Ρτγοοορίιμ Ρ. θ0: χυριεύσειν φησὶν ἑκάστου 
τὸ χυριευθῆναι π. α. δ, τ. ἐργ. ἐπισπωμένου : ἡεῖ 
αὖ τπὸ φιιοχιθ αὐ ἀοπιϊπαπαὶ ἐϊεοπιίἑαπι ορετὶ - 
ὑτι αἰἐταϊκατιίιιτ:. 

Ραρ. 450. ἃ. ὃ. 1π δογιιπὶ ρατγίες. Ἶ Οπηϊξογαὶ 
σογθιιπὶ προσεχώρουν ᾿πίοΓρΓο5, 404 ἀρίμπι 65 δά 
[λοιϊοποϑ οἱ ἀἰβοιαϊα 5θαἸΠοβογιιτ, 41} [οπηρογα Π6-- 
ΤΌΚΟΥ πηϊ άπ ΟΞ ΔΙΟὨΪ5. πα αγ θα θαηῖ.. [η61- 
οαπάᾷ : νος Φοβορμιιπι 0. 5, 6 εἰ ἴ, Ὦς μ6!]οὸ {ὰ- 
ἀαῖοο. Ἀλιγβιβ χλανίδα ναϊμάαπιοπαμιπι ὙΘΓΓΓΠΉΙΙ5, 
ΠΟ ἔογ  τ{6 πὶ, 56ῖὶ φ μοι [11 Π} Ροτγίθηιι ἃς τπο]Πτοὰ- 

Ἰαπ, 4ιοα οἸαϑιποάϊ ογηδίιβ. ἃ Υ 5115 ΡΥ ΠΟΙ ρ6 ΠῚ 
ΠΟῸῚ ἀεβισηδῖ. ΡουτῸ Ρυ4 Ριοοογίτπη. ἰδοιπᾶ οϑὲ, 
485. ἐκ δὸς ΒΘ Οταῖθο τόκα ᾿Θχρ οὶ Ροϊοδὲ, 5] 
1ἴὰ 6 ΆΠῚι5 Ῥ- ΟΥΤ: “γαμιχῶν ἐνδυμάτων, χαὶ χό- 
σμου τοῦ πρε ἔποντος ἐστερημένον, πτωχεύοντα ( βρω- 

μάτων πνευματιχῶν : γιιῖ πιιρεϊαἰῖδιις φεσίϊνιις 
δαγϑαΐ, φιιὶ ἀδοεπεϊ δὲς οἰ ἀδειζίειι 5, οἱ ςρῖ- 
τι τιαἰζιιην οἱ νοτιεπι μοπιιγὶα ἰαβΡογοί, δὲ ϑϑγιπι 
γάπεπι, οἷο, 

1014. ο. 3. τουτέστι, τὸ σιτομέτριον. Ηδο 
Δογαπὶ ἃ δῖ5. Εἰ; ποὺ ᾿ἴθπὶ ἃΡ Η. εἰ 1. 1ἀοἶτοο 
ἰηἴοι ΡΓΌΓΙ5. γο 15 ἃ] οιπηι5, ἤθο δεῖ, ἐρὶἰοὶ παι π- 
διιγά. 

Ρα».457. ἃ. ὅ.ποπ εοπίτααϊσατι.} τες οπηΐβ5α 
πογὰπς ἃ}0 ἰπίδγργοίθ, {πὲ ἴγῈ5. ἰδπηθη Νῖ55. ἘΠῸ 
ΘΟΠ5Θηδ.. ΘΧΒΙθοπι. ὉΡῚ ποιδηία Ργο τα. ΠΠ1πὶ5 
διδοῖ], 4110 56} Πρ ηΐ 56. ΔΒ Οπηηὶ αἸδ ηἰζαί πὶ εο- 
οἰ οϑιβεϊσαυατη ιλ Ὀ π Ὑ]γὶ βαποίϊ, ἀποα, δἱ Ἐχθιηρίο 
510. οοπἤτνιηανις ὃ. Φοαηπῃο5 ΟΒεγβοβίουμιισ, ΟἿΠῚ 
ἴαρα σοΠβι} 65 510]. σοι] ταν! 56, π6 δ δρίβοορα- 
ἰπὴτ ΡΓοΙποΥθγθι 1", οἱ ΠΡΌγαπὶ ἀοἰδηβιοῃὶβ 5ιι δά 
Ἰθᾶ5. απ 5ΟΟἰ πα πὶ δὲ ΘΟ ΠΕ ΘΟ  Π4 ]6 ΠῚ. 51111Π} 5ΟΓΙ ΡΒ], 
410 ᾿πίϑι 4114 αἰ Που]ταῖος σα ροηῖξ, αιθι5 Ἔρίδοο- 
Ρὶ ταλιηιι5 Οἰσδθϑϑιμ δϑὶ, ΠὈγὶς σὸχ 6 5ΔΟΘΡΊΟΠΟ, 
τὶ ἐρα1 δοοναίοϑ 111). 6. Πίδῖοι.., οὰρ. ὅ. Ὑ δβίαϊαν 
οἴἴαια. Ἰάοπὶ ΠΠ͵| κυ ια. ἔπσοηαϊ Θρ᾽βοοραῖι5 
ἀρ γοίοιοβ Ἐρίσίοία 114 ΟοποῖΠ Ν᾽ αἰοπεῖπὶ δα 
ἘτΟ] ]16ἢ5.. 4ιιὰ ἀφο]αγαηὶ Φιιοβάδπι Πογγογὸ βυβοὶς- 
ἘΣ, ΞΟΠ βαβὸ ΑἸΠαιιο σΟπηπι βῖσϑο 6! οἴμπι 
6556 ΘΟ Ό5505, ΟἸ 115 οραῖια ροβϑθηὶ ἃ} 1110 ἀ6ρ6}}}. 
ΑἸ ΌΞΙ 5. οἰϊαπὶ τὶ ἀϊσπίταίοπι εἴϊαρσογθι, ογο υ}}15 
σφ αι οἱ πη ριά ἴοι τὐσε Ὑ᾽Ιάς Ραμ! πιιη ἰῃ 6115 
για, οἱ Βαγοπίμπι 80. στά,0. 

ΤοΙ4. ἃ. 10. τὸ ἄξιος εἶναι. 1 (οπιγαγίαπι 6}1- 
οἰοθαὶ ὁχ δ γ ΓΌΙ5 Ἰπίογριοβ. ἀθοοτις ἐπαϊο πτίηὶ 
56. 6556, ιιΐ ρμγιςίάογοι : αἰχαὶ ἰος ἴρβο 56. ἀϊ- 

ΝΟΤῈ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ 

ΘΠ 6558 Οϑβίθηάοα!, φιοά [νι π}}}15. 46 τη 6515 
δϑξοῖ. 

ΤΡΙ4. 4. ὃ. μεσταὶ ἀνομίας. 1 Ἐπιεπάαπαιμι εἰς 
μετὰ ἀνομίας, φυξ νάνῖα ἰβοιῖο, 1ῃ πιᾶγαῖπο ἀροστὰ- 
μμὶ ἁἀά τα, ργαξογεηάα [αἱὶ αἰ ἐογὶ ; θα πη ιι6 ΒΘ τι 
1ὨΓΟΓΡΤοίΔΠ1Ο. 

1014. ο. 10. δμηι δοσγισα ἰἴπσιια. 1 Οοπἰπηχὶξ 
ΟΌΠῚ γΈΓθῸ ἀντιλέγειν, ΠΟΠ οἴ μελετᾷ, ψΟροΠὶ 
γλώσσης Ἰπίδγργοβ, πο απἰπιδάνουτ ρυά Ῥανὶ- 
ἄοπι Πησιδπὶ αἸο] μελετᾶν, ῬΞα]ι. 54, 98 : χαὶ ἣ 
γλῶσσά μου μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου, Εξ ἘΣΞ 
81:4 πιθα πιδα αὐ χέτιτ' Γεδιϊτἰαπὶ ἱπαπι ; εἰ 0,320 : 
Ος }ιδιῖ ταεαϊτα τιν ςαριοπίΐαπι, αὐὶ ρα ρογᾶπι 
ἴῃ (ἀοΡπιδῃ ]οῖ5 ΒΙΒΠΠ5 γϑγί τ, οὐσαὶϊ σαρίοι-- 
{ἰάπι, ΠΟ ΘΠ τη οϑὶ μέλει, Ξε μελετήσει, [πῃ 4.]θι5 
Ἰοεὶς νοῦθατῃ ἨοΡγωιπὶ ΠΣ ποὺ βοϊαπι πῖ6- 
αἰϊιαγὶ ϑοηαῖ, 56 οιἴ8 πὶ Πειιδϑἰίαγε : ἰϊάζιιο εἰΐδτη 
Ῥϑαίπιο 118, 15, φωνεῖν γεγεϊταν, οὐ φωνήσουσιν ἐν 
τῷ λάγυγγι αὐτῶν, ΔίοΤι ΑΣΣΕΣ ΔΕ ἐπὶ ϑιίειτ διὸ. 
Τάοῖνοο μἷς ἀεἸονίπηιις. 1Π|4 γουρά ἱπίθυ Γαι : μέ 
πιθαϊϊιατεπίμιτ' τιοσΐθ αὸ αἰἶδ ἰόροπι ΤΠ οπιϊτιὶ, {{π|-- 
διία εοτιπι σοτίγαάίοοναι. 

Ρᾷς. 458. ἃ. 6. φμοΐ μορτειις. Ἴ Οαν ἐπάαπι τη- 
ἴογρ δι]. Π6 51Π}}}Π40 σόοι διῃ [41]. τ πος 
Ἰοςο τὸ ἀνίατον, ἐπιοιιτανῖϊθ πιαϊττηι., οαιϑεηντῖ 
6558 παρὰ τὸ ἁνταν 404 6βὶ, πιοϊεειΐαπι ἵπίειτε, 
βου  ρβίιιο, Ροριεϊὶ (ργΘ ενδπεῖς. ψιοά τεβροπάε- 
Τί. Αἰχαὶ ἀνίατον οϑὶ τὸ ἰᾶσθαι μὴ δυνάμενον, φιιοά 

ϑαπαγὶ πογὶ Ροϊοσί. 564 ΒΟ θοηιι Ραδίπα τθοῖθ μθο 
Δηπηδαν. ΘΓ, ἀνίατον νοσοῦσιν, ἐπδαπαριἰογ βατο- 

ἐαπέ. 

1014. ς, ἀ. οἰσπίβοατγο ΟἸγιςέιπι. 1 ῬΘβΕ αΐπητι5 
Βυῆης Ἰοοιμμ 6χ ἅΠΠΈτὸ Βερῖο Η. εἰ Απρ]οῖβ, τὰ φαο- 
ΓᾺΠῚ [Π0 ᾿ἰεβοβαταν τὴν περὶ αὐτούς : “αὶ Ῥιοορίας 
οοπιρεπάϊοεο, ἃ ἃ δὴ ποιχίλως ἐπινοεῖται Χριστός : 
φιῖνιις υαγὶδ οἰ σπίβοατὶ (τὶ σπιηι ἐπιοἰ ἰἰβέπις. 
1ηῈΕ. ΘΑ ἸΆπιο ΘΧΑγΆ υΙ, τορονὶῖ ΤΙ ππΆππιιδ, χατὰ ποι- 
χίληντ τὴν περὶ ἑαυτοὺς συμδουλίαν χαὶ ἐπίνοιαν ὃ Χρι- 
στός : οἰπιοῖα ξαοίπειι «ἡ πεῖ {{ἰξοτηπθπι ἐϊἰαπε εοτι- 

γα ϑεπιθὲ σοποιιταιοποπι δὲ πιοϊϊϊοπος. Ἰάθπὶ 
Ρᾶι]0 μοδὶ βου ρβοναῖ, δι πιϊάϊα θπῖπι πιαϊϊ ρατς 56 
δέἐ1 ἰπίγα Ρεεεσαΐμπ ἐπ ἴρϑο ΡεΓαογὶ νοϊιπιξαις 

α[ἤεοία : 56 αὐοναῖ ἃ Ἀδρῖο Ε΄ χυοά αἴπις Η. 
5Ό ΒΘ Θ551} οἱ ἀροβσ γα ρ]πιπι ΑΠρ] οαπι, 4ιιοα 4014 ταῖ- 
ΠῚ5 “Εἰοραπιονς ΒοΡΙρίαπι. οΓδΐ. ρος ΤΥΡορταρΠῖοι 

Βδρίππὶ Οὐάϊοεπὶ 5640] Ἰπδ] μογαπι, ἴάοοχις ατω- 
88 Ὁπηϊβοιιηΐ ἡΠἃ4, φιοα ᾿ΠίοΓρ 15 γε θ]5. δ 61- 
ἀογὰπὶ : ἔξέ ἐπῖπι ρον θοία πιαϊία, οπεπι ἡτεῖς 
εἰς. Ῥελεία γὰρ χαχία τὸ χαὶ γνώμη χαὶ πράξεσιν 
ἁμαρτάνειν - ἥμισυ δὲ τοῦ. δῖ. δῃ1πὶ οΥαΐ ἴῃ Ἡ. εἰ 
Απρς, Ηπο σον σοπάτι5 οδὶ ΡΊΌΘΟΡΙΙ (οπηπηοηία- 
Τὰ Ρ. 68, φαΐ μα ἴῃ ΘΟΠΙρΘμ  τιπη το Δορίε : τὸ τέ- 
λεῖον εἰπὼν ἐν χαχία, σοὶ τὸ λεῖπον. ἐξ ἀναλόγου 
χατέλιπε. 'Γὸ γὰρ ἔργον τελειοῖ, ἣ δὲ τῆς ΣΙ ΟΙΣΕ 
δρμιὴ ἀτελής. 

Ραᾷς. 460. ἃ. 8. καὶ ἐν ἐμοί. 1 το ρογαπὶ ἃὉ 
ἀροστάρμο ΑΠΡ]1Ο. 4τι8 οχ ΠΕρῚΙ5 Δῖ55. Ἐς εἰ Η. εἰ 
Ἂ Δα ἀἸἀϊπιδ. ρυᾶ οδπποπι 14, σύ, ταρίὰπὶ Βα-- 
Ρείιιν, χαὶ ἐν ἐμοὶ οὐχ ἔχει οὐδέν. ΠΟ ΣΤΑΣ ΤΩΣ 
λαῦοι φιιϊάηιίαπι. Ῥορβίαταν τἀτηθη ῬΠποσάοτιβ Βο- 

πσνσσ. “ῃᾳ{ᾳι τ  ΞσσυσσσαΨ ΨΝΝΝΝ δ πὰαπαπτ ΞΡ. Φ πὰ πισσαισανσαισα. κυ 
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ξαῖὶη ἀποῦτι5 οχοιπρίαν!θιι5 Νον! ᾿Γοβίαπηοηιὶ [ιῖ556, 
πὶ εἰς ἰορὶς Βαβι 5, οὐχ εὑρήσει, ποπὶ ἱπνοποί. 
Τὰ Ιοφαθθαῖαν οἱ θθαῖιϑ5. ΜΑΡ ἾΠι15 ΠΙΟΥῚΪ ργΟΧ ΠΠ 15: 
μά αὐξίας ογμοπία ὑεϑίϊα Δι ἔτι πιὸ ἔμπε- 
δἐϊ γορογὶθ5. ϑονθῦιιβ 'η 14 5. αι, 

ΤΡΙ4. 6. 8. βοπιίίαηι. 1 Ητο γθροίίοναὲ ᾿ΠίοΡρΓΟ5 
᾿ᾶο 56 η ΘΠ 114 Π| ἰΔΠΊ Ια πὶ ἰθχίι5. ρᾶγίο πη, ΠΟΘ 
οὐαὶ Ρυβοθθηεϊ πηι ΓΟ ΘΟὨΪ Πχογαΐ : ΠΟ. ΘΠΙΠῚ 
5101 γα ἀτιοῖογ, 605, 41 ργϑῖου πη υ  τππ} αι] ηϊ, 
56 Π|}18Π| ΡΘά τιπὶ σΟΠειθαγ6., οἵ τΐ 41} ῬΙΌΘΟΡΙΙ5., 
συνέχεον αὐτῶν τὰς ὁδοὺς, ταῖς σκιαῖς ἐναπομεῖναι 
χελεύοντες: υἱά5 δογιίπι οοτι [τι οὐ απί, ὶ τπιῦτὶς 
αοφιίοδοοτα γμδοθαπί : 5ιφυϊάοπη τὸ μαχαρίζειν, 
οἴδι δὰ γϑυθιι ΠΟΙ Πιπ τ ᾶπι 5οηᾶΐ Ποαΐιπι το 6- 
το, γ6] θεαιἤοανο, τ οἀἸἀογαξ ᾿πίθιρι 5 : μ᾽ θγιπι- 
4116 ἴάπιοπ θδδῖιπ [ἀἸοᾶτα ν6] ρεωάίοανθ ἀριά 
ΡΓΟΆΠΟ5 οἰϊαμπι δηΐου 65. 55 πΠοαΐ, ἀπ6 Αὐίβίοιο! 
1 Ἀπεῖον. μαχαρισμὸς εἰ εὐδαιμονισμὸς [τ ΠΑ 1] ΟΠ 15 
ῬιφοΙριια 5ρθο 65 δπΐ, ὅ1. εἰ ΕΟ] οβἰαδίϊοι 11, 95; 
πρὸ τελευτῆς μὴ μαχάριζε μηδένα : “΄π|6 πιογίεπι 
φιιεπεηιίαπι τιὸ ἰαιιος ποπιΐποηι : Α αἰραῖα χιο-- 
46 Εαϊα ὅ, 1, Ομ ἐδ Ῥδαίτιη αϊσιιπί, ἱροὶ ἰδ 
εἰοοίρίπε. Ν᾽ οχ φιυρρε ἤφργωα Δ᾽ δὲ ποη αἱ 
βοηδῖ, τι Ῥβαϊπι, 146, 1δ : ἐμαχάρισαν τὸν λαόν, 
ὑδαΐιπι ἀϊχογιιπὶ ρορτείτπι : ΠΟΠΠ 48 πὶ ἰαΠη ἢ 
μαχαρίζειν θοαίιπι ἴδοογα ἱπίθυ ργοΐατιν [8] νοι, 
πὶ Ρ8α]. Ζ0, 3 :χαὶ μαχαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῆ, εἰ 
ὀθαΐιιπι ξαοϊαξ ετίπι ἵπι ἐογγα. ΟΠ] 48α γϑρϑῖο ἐδ ]- 
ἄοπι, οἰ ἀαὐῖϊ οἱ δοαι μα ΐτποιι ἐπὶ ἰόστα. 8. Ηϊε- 
ΓΟΠΥ͂ΠΊΙ15, δὲ ὑδαΐιις5 ογὶἐ ἐπὶ ΓΟΡΓα. 

Ραρ. 403. ε. 11. Λοπ ἐπῖπι δεὶ γμάϊο.1 Τιεοῖϊο- 
π6πὶ ἰᾶπο Εἰ, 5, χρυ πιο αὶ ̓νἶ5 νου 5 ΤΠ ππδη-- 
Π05, οὗ γὰρ τοῦ χρίνοντός ἐστι μετὰ τῶν χρινομένων 
ἔρχεσθαι πρὸς χρίσιν, ἀλλὰ μετὰ τῶν χρινομένων 
μετ᾽ ἀλλήλων α. π. π. χρ. ον δηῖπε ἱπίογοςί 71ι- 
αἰϊοῖς, οιιπὶ 7απὶ ργι)μαϊοαιὶς υϑπῖγο αὐ }μαϊ-- 
οἰμεπι, πὶ ἐπίθτ' 56 οὔνιϊ οἴπιί ἡμαϊοῖ. Ν᾽ Θγυιτὴ ἀρ ϊοῦ 
εβὶ δὰ, “πὶ ὃχ Η. 1. εἰ Απο]. δχργθϑβίμηιι, 
Ουΐη οἰϊαπι ἴῃ ΠιοΠΠθΙῸ ρυΘοθ θη! ρυ εγοθαΐ 
Ἐν οὐχ ἐπὶ τῷ χρῖναι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ διαχρῖναι : 
564 τπιὶ αἰΐος 5δοογπαΐξ : σϑγιπὶ ἴθ ΑΠΡΊ]ΪοΟ οδὶ ; 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ διαχριθῆναι, 56 τεί γιιάϊοῖο σοτιίοτι-- 
αι, νοὶ, μὶ Ἵμάϊοῖο δαρογίαίγ. ἃ Βορῖο Η. 
ἰδία αἰ εἴπαιπιὶ ραηἰ 5. ἀθογαῖ, Εχ οοάδιῃ εἰ 1. Ε. 
Α΄. δά! πηι5. ̓ πιο ργαίαιοηἱ ραρ πὰ βο πο πιὶ δὲ 
πιθγοθθ σοπαάιιοιἰς, εἰο.. αι [ἀθραηΐ ργρίθι"- 
ΤΪβϑᾶ. 

Ρὰρ. 404. ἃ. 4. ἐπὶ τῷ κάτω. 1 Ἀδοϊίι5. ἴῃ Η. 
ΕΥ1, ἐπὶ τὸ χάτω : 4ιιοά ΔΠ]δοίιπι 6δι ἀροσγάρ!ο 
ΑὨΡΊΙΟΟ Π1ὸ πλιὸ; 564 Ἔχριηχίπιιι5 ἃ γΟΓΘΙΌΠΟ 
51Π6 οδιιδα γροίίτιπη 1, ἐεγσάτι ὉδΓσιις. Ῥάι]Ὸ 
Ῥοβὲ Ὁ}ὶ ἀθ ΒΑ5.}156ὺ ἀρ ὶτατ, βου ρίθπη ογαΐ, οιέπι 
ϑοῖο ἀδρϑοίϊε ΘΟΓΓΙΠΊΡΘΓΕ; αἱ διαφθείρειν ἢΪς ἐδ 
πιϑοαγ δ. ΝΟ ΘΠΙπὶ 50] πὶ ἰηΠοϊΐ, 56 ἱπιουΠοῖξ. Ρ]1- 
5 110. 98, οἀρ. 4, Ηϊδβίονία : Βασιζιςοὶ, φιίαηι 
Εἰΐαπι Ξεγρεπίος ἱροὶ {ιβίπιπιι αἰῖος οἰβαοίιε πιο- 
δαπΐίοπι, ηιι μοπιΐποπι υδἶ οἱ ἀϑρϊοῖαι {απίϊιτη, 
αἰϊοϊζιι ἐπιθγίπιθτθ, ςατισιίνθπι πιαρβὶ πιϊγὶς [αιι- 
αἰἶδϑιις οοἴοῦταπέ. Ἰάοδτα 10. 8, φᾶρ. 21, παγγαΐῖ, οἱ 
Οὐτοπαϊοαπι ρου ποΐδπη οαιπὶ βοποιαγο ΧΠῚ αἰ ρτο-- 

τον, 1. 
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ΓᾺΠῚ ΠῸΠ ἈΠΙρΡ Ἶπι5 πιδρηϊ τ ἴπης ; Πα Πι5. οἰϊαπε 
11}. ἢ, οἱρ. 5, Πα δηϊπια}}}0., δ Πὶ 6556 ΡΑΪπιὶ ἰοη- 
δἰ τά Ἰη6 5ογ!θῖ:, σπιθαμὴ δὲ τοῦ βασιλίσχου τὸ μῆ-- 
χός ἐστι, χαὶ μέντοι χαὶ θεασάμενος ὃ τῶν ὄφεων 
μήκιστος αὐτὸν ἐκ τῆς τοῦ φυσήματος προσδολῆς 
οὗτός ἐστι: τνοἶ ξογρεπίιπι τα ασίπιις ἐἰ{{πι5 ἀ5ρ6- 

διε δίαιΐη δὰ τρίαἰϊονιῖς ἀρριιῖδιε ΤΟΥΓΟϑΟΙΙ. 
864. 110. ὅ, οαρ. 51, ΒΑ5}Π15οῖπὶ 11 νὶδο δ }Π1ηᾶ-- 
660 ἰγοηθιθ, δἱ Δ 110 1ΠΠΠπ|5 οδητι [ΘΓ ΓΟ 6. ΘΟΠΟΙ5- 
511πὶ ΠΟΥ : {πᾶ πι 0} οαπιδᾶπι 1{Π], 411 Ρ6Ρ Αἰγισαπι 
ἴϊον Το αηϊ,, ΘᾺ] πὶ ΠπἸ ΠΟΥ 15 ΘΟΠη ἴοι. 510] ἀά)ιιη- 
δαηῖ. 

Ρας. 405 ἃ. 7. “1{φτι6 τιϊτιαπι.} Εἴθε δὲ μὴ χαὶ 
τῆς ᾿Εχχλησίας αἱ θυγατέρες τὰ αὐτὰ ἐγχαλοῖντο : 
510 Ἰοσοπάπιπι εχ Η. 1. Α... ποὴ τι ογὰΐ τη Εἰ, εἴτε 
δὲ μὴ, εἰ ἐνεχαλοῦντο : ἅπΠ46 ΘΧΡΙΈ55Ι 1 ἸΠΙΘΓΡΓΟΒ, 
“2“π|ποη {Πἰω διΐαπι Ἐσοϊοσίς οὗ δαάοπι ἐπ 75 
οσαΐῷ 5ιιπί. Ἐκ ΠἸ546πὶ Νῖ55. οοάϊοιθιι5. σογγοχὶ- 
Πηι15 Ράμ]0 δηΐθ πὶ ΑΠΡΊΪοΟ ἀΡΟσγάρΡ]} 10 πιΘποϑυπὶ 
1Π04, τὰς ἀρχηγοὺς αὐτῶν τὰς θυγατέρας Σιών. 5.4 
Ζιιάτην 5 τθοίο 5ογ ρίμΠη δϑβοῖ μάτι] ροβὲ ἴῃ Εἰ, παι- 
διαῖς ἀσέμνοις, 586. ἰοσΊ5586. ριυΐαν!ς ΤΠ ΟΓΡΓΕ5. παι- 
δείαις, 56 ἀφάμιτιί ἱπιϊιοτιοεις εἰϊδοὶρὶἰπὶς. 

ἸΡ14. ἃ. 8. ἶξε ἰρίζιι ορτιδ. Ἴ ϑβια]Ίπηι5. πο - 
[Δ Π| ἸΠ᾿ΘΙΤΟΘΑΙΙΟΠΪ5, {18π| ὐθοα, ΠΟ ἃρΠΟΒοΙηΐ, 
Οἵ οπιθπἀαν!μηι5. ΟΧΣ 66 115 Φιρα ογαὶ ἴῃ ΑΠΡΊΪΟΟ, 
χαὶ οἵτινες ἡμῶν τῶν τιμωμέν,, οἱ ̓ΠηΠ ΠΕ ᾺΥ [ΠΠ115 
Πα ἱπίογργοιῖς : Ομοά ἐρίζιιτ' Θδὲ ορτι5 ])οπαιϊπὶ ὃ 
Πονοΐατγο μαδίίτιηε ; δἰ ἰἰαφιιθ ἱμΐεγ το 5 δὲ πόπιο- 
τὸ αἰγιοϊαπίμτ ἰοο ργιριθχίιι. Ῥαλ]ο ροϑὲ δηποίἃ-- 
ταὶ ἀοοιϊδ5. ΤῊΠΠπὰππὰ5. ρτῸ χαλυφθήσεται ἴῃ Ε᾿, 
σου σθηάιπι ἀναχαλυφθήσεται : 56 4]16Γ Ἀδρίι5 
εἴ 1. δὲ Απρῖτο. οχμηθιιογα βου ρίιπι οὐχ ἀποχα- 
λυφθήσεται, υἱ ἐδ: ΝΙαιΙΠ:ὶ 10, 960, οΥΤλιοα 12, 9, 

Ραρ. 466. 4. 8. ποχις φμοσάαπι. ἡ Κοσύμδους 
ἜΧρομὶξ δυοῖον, ἀποδέσμους τινὰς τῶν χροσσῶν, 
4105. ἸΠίουῬΓο5. ψοιίογαῖ, ψιασάαπι ξασοϊοίας Πηι-- 
ὑγὶϊς ἀὐοιίίας, ἰά δεῖ, υϑεΐος Ππιύτιαΐας οἰεπὶ αρ-- 
Ρεπαεπιϊθιις εἰσιεἱτιτια τες. δ. ΠΙΘΡοη  πηι5, ΕρΙδί. 
1500, πιιπηογαΐ [ποι νοϑιπηθη ἃ ΒΔΓ ΟἴΔ}1ἃ 5. ρογ- 
Βυπηογαϊα οἱ (ιηΐοαθ χοσυμδωτὰς οἵ οἰἀαγῖπι, ἴῃ 
4π6πὶ Ἰοοιπ. ΞοΡΊ ΒΡῈ Π5 ΝΑ ΓΔ Πιι5. ̓  Ἰοίου 115, ἀοοοῖ 
{πη θγίαιασπ. γα πη 5 σπΙΠοᾶγὶ., 404 Ποκυ- 
οἰνιιι5 χοσυμθωτὸν κροσσωτὸν ἱπίοιρτοίοιιιν, ἰ( οδῖ 
Πιμθείαίιτη, οἱ Εχοαὶ 38, δὶ Ὑυ]σαία ΠἸπθᾶπι 5ίγὶ- 
οἴδπι ἰγάπϑίι} 1, ατῶοο οδῖ χοσυμδωτόν : 411] τηὰ-- 
Ἰαηὶ χοσυμδωτὸν ἀἴοὶ {ππ|οᾶ πὶ ΠΟΙᾺ 15. 515. ΓἸ οἰ ΠῚ, 
οἵ δχροπιπὶ χοάϊ 38, χόσυμόοι τῶν χιτώνων ἐκ 
βύσσου, ποιῖϊὲ {μμτιϊοασιεπι δα ὕγ550. (ονῖς ῬΟΙΠαχ 
110. 2, οἂρ. ὅ, χοσύμόῥην ρΓῸ ογΙπίιπὶ Π040 ἃςροὶρθὶ 
δἀπιοπεῖ, 4ιιοπὶ χρώδυλον ροιϊ15 ΑἸΠοο σὰ] ἀρρε!- 
ἰανὶ : Ἔτρεφον δέ τινες ἐχ πλαγίου κόμην ἢ κατόπιν 
ἢ ὑπὲρ τὸ μέτωπον, ποταμοῖς ἢ θεοῖς, χαὶ ὠνομάζετο 
πλοχμὸς ἢ σκόλυς ἢ σειρὰ τριχῶν" χοσύμόη δ᾽ οὐχ Ἂτ- 
τικὸν, ἀλλὰ κρώῤυλος. Λιείσί ᾽πὶ ϑογῸ οοπιάιη αιῖ- 
ἄἰαπι ἵπὶ οὐ ἰφιίιιτ Ὁ ΕΓ σὁτιΐθπι ατιΐ σα ΡΕΥ' ἰδ Υ ματι 
ἀτει 51 0ρ 61 [γΓοπίδπι, ιμηιϊσυϊιι5. ατεί εἰϊῖς. εοπ56- 
ογαίαπι, ψιιθ πλοχμὸς απ σχόλυς ποπιῖπαῦαΐμ1"." 
οη δπῖιπ χοσύμόη, 564 κρώδυλος «1{{Ἰοοτιεπι 65ΐ. 
8, Αὐριδιϊπιιβ 1π ΟἸι 5001} 115 1ῃ Εὐχοάμπι [1}ν. 2, 

06 
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4πῶσι, 114 : 7Ζιμπίσαηι ΦΘΡῸ οἰεμὰ σον πΐϑιις Πο- 
γιθδί 5 ρε(ανισιί Πιαιη ἐμ  οΡρΓΟΙ 5 αἰεὶ, ἡιιαπι 
δὲ εἰϊσογοτεί, ΟὉ Τὰ ΟἸΥ 5.) ψιιὶ ὑόπιο εἰϊςροςίτὶ οὐτια- 
ἡιθη0 6556 τδείϊθιις δοίθηϊ. Οὐ ᾿σίταν. Εχοάὶ 
0, δῦ, κόσυμθοι 51π1 ΠΟΙ {{᾿ Δ. Π1ΠῚ 6 Χ Ῥγ550, 
ν ἀθηιι" ἀρ ρΘ᾽ Πα ΠΟ πο πὰ ποῖ ὁχ δἰ μα τἀ πὸ οἷν- 
ΤΌΥ ΠῚ ὙῸ] ΟΥΠ Π11Π|, 411 5101 ΠΟΙ οἶγο ΠΟΧτ5 (α- 
ῬΙΠΟυινΩ : ριορίουθα Ποχτβ ἤπιε ϊαραπὰ ἶς ἰηΐον- 
Ρ ΟΙάπαμ". ῬΆΜ]Ὸ ροβὶ ἐγχομθώματα χροσσῶν νοῦ- 
{Ππ115. Οὐ αἰ τιηι Ζἰυ  ιανιθνι, ἀυο ἴοαι Ῥοίγιις 
Ἐρίδι. 1, 5, ἐγχομδώσασθε τὴν ταπεινοφροσύνην, 
Λευί αΐθηι ἱπιοινίαί δ. νο] δοίοί ἱμάς ζιιηιιῖ1-. 
(αἴ οΥπαγὶ τ αιιοά νοις Ποχίοιπη ἐγχόμβωμα οχ- 
ΡΟπαϊ δεσμὸν τῶν χειρίδων, πόχταμ τι απιοαγιηιν 
51Υ 6. ΠΟΐΟ5 {0 »] Γαι πῈ πιὰ ηἰοἰ5. ἀϑϑιίοσς. ΑἸ πια-- 
ἴπηὶ ἐγχωμδώματα ἀἸοὶ νοριπποηῖα 4 πὶ, αἱ 
Πσγοἶμιι5. χόσυμόον 6556 4Ἰοἰϊ ἐγχόμδωμα χαὶ πε- 
ρίζωμα Αἰγύπτιον, “εὐϊραομζιη ὐοὶ απῃιϊοίμιη 
“Ἐβγρίΐμι. 

Ραρ. 407. ἃ. 1. αἰτον χιιϊάανν,] 8. ΠΙΟΓΟΉγΊηιι5 
ἴῃ ὃ. ὅβαις, Μως οἠιπίαᾳ ἰΐοοὶ ΠΧ Δ ἐμ! ΡΥ 65, 
«Ἵφιιία, εἰ δγπιηιαο μια, ας Τ]ιοοαοιῖο εἰϊνοτ εὶς 
τποεἰὶς ἐπ οργθί θη 141), τος πε μοίιιίπετις εἰ ἐδ 
Ποντο, τοὶ (ὁ ἱρϑογιίηι {γαπιϊαίίοιιο Γοατείηιις. 
Τὴ τοχίτι οἴϊαπι ΡΙΌρΠ Ποία, 4τιο πη. γα] σαν} 4 ΟΕ 1Ξ51- 
1π1|5 «10. γ του 5 ΟΧχ ψ ἔμ 5Ε 155 110 Οοάϊοο, φαΐ πτιης 
οδὲ 1]Ππ|50γ 155 πϊ (αν 8 }15. Βα ρ ρα Π 1], ἀηποῖα- 
ἀπ᾽ 1Ὲ ΠΑΡ ΠΟ ΡΙῸ μηνίσχους, {μμιας, δγημμηᾶς 
ονα οὐ αἸ556. μανιάχας, ἐογ τς, οἱ ΡΙῸ τὰ χαθέ- 
ματα, πιοτιίϊα., χαλαστὰ, οσαϊεπιιίας. Νάπι οἱ ἴϊὰ 
ἰόρίπιιβ ἀρ ΓΙΧΧ ἢ ΡΑν]ροηι. ὅ, ὅ, ἔγλυφεν ἐπ᾽ 
αὐτοῦ φοίνικας καὶ γαλαστά. ΠῚ α]ραία Παῖ, σοιῖ- 
Ρδιψιιθ ἐπ θα μαζηϊας, οἱ ψιαςξὶ σαίοημίας 56 ἐνι-- 
νίσόπι σοπιρ οί οπίο5 Σ ἃ νου θλπ, ἐαα αἰϊοι σιίιῖ 
οαΐεη. 

Τθ1ἃ. Ρ. 7. ϑδιαρογοϊϊϊα μὶηφὶς. 1 Τυιυνυίαν!- 
ἸΠῚ15. 1114 ἸΠΙουΡι. δ γε ς {πιτι ἐπὶ σογγαία ἐνι-: 
εχ διροΓοἰἰΐα 5ιι0 απ χζιι οἰτοιίπι Οοιἴος πηι - 
Ρἰθοιιν. διρηϊῆοαι ΒΑ5Π]πι5, ἀ 6] ἸΠοανὶ οἰ 
ΟΟλ]05. ΒῈΡΟΙΌΙΠ ἃ. αὶ νοι ἴῃς ἀγοιηὶ Πππαΐα ΠΠῸς 
ἈΠ} ἴδῃ. δὺς, ΠΟΘ ΟΠ Υ ΠηΝ5 Πρίσι. 10: Δοη πανί 
δίγιθηίος οαϊοσθοῖος, τος ΟΥ̓] 5 οἰϊθῖο “ιἰίρίπια- 
05. Ἐρίδι. 27 ; Τιωγραπάα δε (αοῖος, “ιιαη δ6- 
Τίι556 οἱ δἰἱδῖο σθρθ ἀθρίπαὶ. 8. Τοαηη. ΟἸ γβοϑι, 
ἴῃ τρδοίατιι ἃ ΠΟΠ}5 ψυ]ραϊο ἄο 5, ΦΌ56ρ}. : μέλανι 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπογράφουσα, οομῖος εἰἰδῖο Ρίηβε- 
"αι Του αΠ Πα πτις 1)6. δα {πὶ [ὉΠ ΠΑ ΓΙ ἂρ. ὃ : φί 
ϑόπας τὰ ον} πτασιἐαπί, οοιἴος 7ιμἰϊαῖλιδ οἰττοιιηη-: 
ἐϊπιισιῖ. ῬΟΊαχ 11}. ὅ, οἂρ. 16 : τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὑπογράφει, τὰς ὀφρῦς μελαίνει, εἰς γραμμὰς 
ἡμιχυχλίων περιάγει, γεωμετρεῖ περὶ ἐπισχύνιον : 
Θοιείος. σιδειι5 ἐπγίοῖ!, σιιρογοϊϊα ἀοπίρται, [- 
πιθα5 δϑηι οἰ τοι ας οἰσοιιπειμοῖ!, (ποτε διὶ εἰϊηιο- 
{{{πι1, ψ οὶ Ροῖτιι5, δεοηιθίτί τη ἰγι δι ρογοὶ ἰὶς Θχογ- 
οθι. 

Ρὰρ. 408. 6. 10. Ομοά αιιίφηη γιοηιΐμο. 1 ΑἸ Ϊαπὶ 
5 η!θη τ 1 ΘΧ ἢ] 6 γαΐ ΘΠ ὰ γουϑίο, δὲ τοι τιθιὸ 
φἱαάοὶ πελαίην αἰϊφιίδηι σθου μι οἱ ΡΤϊναίαηι εἰ6-- 
δέπίθπι οἰΐαπι ὑϑείος {μοι οτίας Οἰ ΤΟΙ 1 ἰΟ6 78 
Ρεν οἰἰθ5. Πὸ ἐπῖμι ἀδοϊαγατι δοδςςιιηι ΟἿι ἢ ΘΗὶ. 

ἘΠΝΟΝΤΟΝΙΘ. ὈΌΘῈΙ 

40 ἰδέ αἰνμεί ἱνατί". (Λιοα αἰιοπ αἰτἰποὶ δα 1|ὰ 
Τμαοοηϊοα ρο!Ππο (ἃ... δι. ΠΙΘΡΟΠν μλι15. αἷΐ [τὰ ΤΙΧΧ 
6556 ἰΠΓΟΓρΡ ἰδο5, γ θη 65. [ΘΠ 1155] ΠἸᾺ5 5 σ ἢ ΠΠςα ΓΟ 
ψοβίος, 41] 115 ΠΟ πο που τὴ, 411 ἐπονιηὶ δα 
Β6Π1ὰ Ῥ Ομ ρ ΕἸ 5511, Οἱ διιβίου οΥ ἰ5 ν Τ85, ΘΟ ΡΟΓὰ 1ο- 
ΘΘθαητατ; ΠῚ ΤΟΙ δυ αι ΠΣ 4] θα Γριιρα5 ΤΠ οοῃ οα5 ηἰ- 
ἰθηῖο5. οἱ ΒΡ] η θη 65, 40 [ΔΟΟΠΪοα5. ΡΠ θυ 5 
6556 ὈΓΘΙΙΟΒ 551Π185. 50. αϊ Ρ] ΠἾτ5. ΠΡ. 50 ΠΙκίον. 
ὁΔ}0. (6. ΒΑΒΠΠ115 τἀ ΠῚ 6 ἢ ΤΠ  οεο Πα ι1 ν Θϑίο5. μ 6! Πο]- 
5. Γιιῖδδο γα], οὐ πδιηο 1 {πογιιηΐ (οῶ γοδίοϑ 
ἃ ῬΡΟΘΓ5 ΤΠ ΑΓ Π15. οἰ ο γαῖ. ΤΊΡΆ]]}5. ΕἸορ. ὅ, 
1». ὃ : 

1Π|ὦ ϑόναϊ υδοίεος ἰδηιιθ5, “ας [πεῦια δα 

ΤΖοχιΐι; 

οἱ Ποναῖῖιϑ 11]0. 1, δαῖγνα ὥ : 

«ἯΠονα πὶ! οὐδίαι, (οἷς εἰν ρπο υἱάδνε ἐςὶ 

ἔπι πμάϊαπι. 

Ῥιορουτιβ 1). 2, ΕἸορ. 1: 

ιδὲμε τος 15 ἐἰαπὶ {μἰφέπίεπι ἱποί ον ες (οἷς. 

Οὐϑὰ δῃΐπὶ ν 6 51}5 ρμοΠ]σιιπὶ {τ} ἔα πηα. ΠΟῚ Π ΠῚ ΠῚ 
Ροπα, Ρ]]πῖτι5 (ὁ ἸοπΙ])γ οἰλιι5. 11}, 11, οαρ. 92 : 
Τοίας αγαπϑογιίι πιο ἰθαιιπὶ, σα Ὃτνηόβίοιπ 
ἰματιπιιιὸ Γωπιϊπαγιηι. τίπα ὁας τϑίογαϊι 
Τα δή 16 ἰΘχ  γ6 ἱπινοπὶΐ ἐπὶ (ὁο υοἱ (ο, πιο τ' 
Ῥανιριγία, μὶ ἀοπιοὶ Κπιΐηας υδϑιῖς. ΟἸομ θη 5 
ΑἸοχαπάγιπιις πῶς ἀὸ νϑϑείι Τιἀοπάγιπῃ, Ὁ. 2 
Ρωάαρορὶ, οἀρ. 10 : οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ γόνυ καθάπερ 
τὰς Λαχαίνας ἐστολίσθαι χαλόν - οὐδὲν γὰρ μέρος 
ὅδτιοῦν ἀπογυμνοῦσθαι γυναιχὸς εὐπρεπές. Δεφιια 

δηῖηι σἰομί “ αοπας υἱροίτιος διργώ βῆ το - 
τὶ ποποδίπεν τ τιτεϊέαι δπῖπι ρατίθηι {δ ηλἴτιδ ει: 
εἰαγὶ εἰδοοτίιι 65:. Τιλρθυ 5. οἰϊᾶπὶ φαινομηρίδας 
ΔΡΡΟΙΙαν τ ΤΡγοιι5, ιοῖ Ἰῃοοδδιὶ ΘΟΧἃ5 ΤΟΙ ΘΡΌΓΘΗΪ, 
εἱ ἀνδρομανεῖς, 4115] ᾿Π5ΔΠ0 1 Ὑ]Ὸ5 ΔΠΊΟΓΟ ἀΡάθη- 
165, ἀρι Ρ] αἱαγο τη 5.1} ἤποπι νἱϊα Νυπης, 

Ραρ. 400. ». 8. ρεγριιγα ργὸ. ἡ Πας τι ἀτωῶρα 
ἀοϑἰ ἀονα!ναμειν ἴῃ Ἀορίο Εἰ. οἱ οχ Η. Τ. οἱ Απρ]. 
ΒῈΡΡ]οΙα διιηΐϊ, [1 ΘΟΡ απ ΤΏΓΘΙΡΡΟΙΔΠ10 ΤιαιΠ μὰ ἰοχ- 
ἀπ] ὁδὲ Πα 11, τ ἀιιάταον" ΘΙ οι Θπίοριι Πρ αιτα ροι"- 
[δοῖα ἴῃ ψϑϑίϊτιι βου 14 }1} ἀρ ράγοροῖ, 4ιιϊη οἰϊδπὶ 
ΘΧροηὶὶ 8. ΠΙΘυοηγηηι5 ΕΡΙδι. 128 : ΟἸεαίμοτ" οο- 
ἰογὸς αὐ ψιιαίπον οἰοπιθτιία ΓΘ [εγισιίτι, θα φιιῖς 
δι τἰτυΐνουςα δι 5ἰδιιει. 8 7γ,551ι5. (6770 ἀθριῖα- 
ἐμ", τα δα ἰἜΡΓᾺ δ βηῖί. Πιιγριιγα πιατὶ, ιιία 
δὰ 75 σοοἰιοοἰϊδ ἐπα μιι:. Πγ «οἱπίλιις αογὶ, 
Ῥ͵ΌΡρίοΙ οοἰἱοτὶς οἰ εάππιοπι. (οοοιις ἰσπὶ δὲ 
αἰλονὶ, φψεὶ Πεονταῖοθ 2) δι ἀρρο αι" : δὲ 
{ιιδιιιτηι 556 ΘΟ ΘΉ ΟΥ ΑἸ, τι ῥοπιϊγεν ογθαίο- 

τὶς ποτὶ 5οἴπηι ὑΓῸ 1 ογαθί, 5θ ῥΓῸ τιπῖνθῦ50 πειετι-- 
(ὁ τοροῖ. “ ]νθοάογοιιι5 (ὁ 1Θρ ΙΒ] Ώ]]01}5 Ἰθον μᾶ οι }] 
ἅθοη5 (Λιιωδῖ. ΘΟ ἴῃ χοάτμι : τὸν δὲ ὄροφον εἶχον 
ἐξ ὑφασμάτων ποικίλων ἐχ διαφόρων χατεσχευασμέ- 
νον χρωμάτων, καὶ ταῦτα δὲ τῶν τεσσάρων στοι- 
χείων ἦν τὰ αἰνίγματα. ο μὲν γὰρ ὑάχινθος τῷ 
ἀέρι προσέοιχε " τὸ δὲ ῥοδοειδὲς ἢ “χοχχοδαφὲς τῷ 
πυρὶ, τὸ δὲ ἁλουργιχὸν μηνύει τὴν θάλατταν᾽ ἐχείνη 
γὰρ τρέφει τὴν χόχλον, ἐξ οὗ τὸ τοιοῦτον γίνεται 



ΙΝ ΘΟ ΜΕΝΤ. 

χρῶμα ἢ δὲ βύσσσος τὴν γῆν ̓  ἐκ ταύτης γὰρ 
φύεσθαι λέγεται. 7 σοι αμίι" ὐατὶϊς ἰθατιιτὶς εἰϊ- 
ΨοΙδὶς {ἰποίὶς οοἰοτίνιι5, πὶ χιιίάθηι ἡταίτιον" 
εἰοπιθπία σεν ἐπαϊοαναπίι. Δίαμν ᾿κγ αοἰνιί]ειις αὐ 
για 1 ἀΘΥῖ5 ἀοσϑιεϊίὶ; τοδαοοιι5. ατιίεηι ΟΟἰΟΥ", 

861 ΘΟ0ο0 {ἱποίμ5., «ὦ παιιράπι ἰρσηὶς : ραγριι- 
τις ἀμΐθην πα ἀδποίαθαί, ἐπ {τι δγιεἰγ {π|7᾽ 

οποία, επιάϊδ οοἴοτ' ἐς πιο φιεηεϊίι : ὕγ στ 
απεΐθηι ἔθ απι ΤΟ [ογοῦ αἱ, τι τιαποὶ αἰϊοίίιτ.. 10-- 
5Θρ]ν5 ἀδηλτ ἢ}. 3, οὰρ. 8, Απιίχι. : τά τε 
γὰρ φάρση ἐκ τεσσάρων ὑφανθέντα τὴν τῶν στοι- 
χείων. φύσιν δηλοῖ. Ἥ τε γὰρ βύσσος τὴν γὴν ἀπο-- 
σημαίνειν ἔοιχε, διὰ τὸ ἐξ αὐτῆς ἀνιεῖσθαι τὸν λίνον" 
ἢ τε πορφύρα τὴν θάλασσαν, τῷ πεφοινίχθαι τῆς 
χύχλου τῷ αἵματι - τὸν δὲ ἀέρα βούλεται δηλοῦν ἣ 
ὑάχινθος, καὶ ὃ φοίνιξ δ᾽ αὖ τεχμήριον τοῦ πυρός. 
7 εἶα ψιιοιιθ 6 ψιιαίμιον οὐἴονίνιι5 σοπίοχία οἴ6- 
πιθτίογιιην ταί ατη, ἀθεϊσπατί. δίαπι ἢ γ 551: 
{ΘΓ αΤη, ΓΘΓΟΡΤΟ οἱάοίτι, δα φιια ἰϊπὶ ἤθο φόπιις 
Ῥγονθηΐ : ρει γα ὑΘΓῸ τι, 60 πιεῖ οοτιο]ιγ- 
ἀϊὶ ὉΡμΟγῸ οἱ γμοαία : ἀόγόμι ϑ Ὁ ΤῸ [.γ αοἱπί εις 
ΤΟΡΙϑθπίαγο υἱείείτ1), οἴοιι! ριιπίσειις οΟΐοΥ" 
ἔϑπεπι. Νουτιο ᾿ρίταν οὐ ἀπο ἀἰοι[οπιιπὶ πίον ν- 
Ἰϑαξιιπι μΘδἐ [Γι Π|115.,. οἴιπὶ ἃΠΙΘὰ 510 ΘΧΡΙΓΟ55ἃ 6550η1 
ἰδία, 4ιιαϑδὶ Π}}} 161 65 οϑδθηΐ ἱΠ4 180 γος {ΠΠοη{15, 411: 
5115. ΘΟΪΟΓΙθι15. Θ᾽ οι θη] ΓΘρΓ  βοΠ ΑΓ οηΐ ; 56] οἱ ἴῃ 
Οταοὶβ δάλμιο οχ Βορίο ἢ, οουνιροπά τι οϑὶ οἱ 4]- 
ἰοτῸ ΑΠρΊΙο, ὁποῖα ἐχεῖνοι σύμδολα, ἱπιάμίω;, φιια-- 
ἴα ἐναπὶ θα, ψιεΐδθιι5 σασονάοιος ἱπιαμιϊ. 

1014. ο. ὃ. ““εομϑϊιογὶα. Ἴ δου ρϑί πιὰ αοοι- 
δίιοτγία, οἱ ἴῃ ὐωοὶς χατάχλιτα, ιοά ἴῃ δα 16- 
ΟΙΠΟΠ ΘΠ ΘΟΠβοπΠΔηΐ ἄπο Βορὶὶ Ε΄. Η. οἱ 1. οἴῃ 
ΑΠρΊΙοΙ5. [ΠΙΘΙΡΓῸ5 ἰάπποη. ἀιιοπαπ) ἴῃ ΒΙΡΠ1]5 
ῬΙαπεϊ Δ Ϊ5. οἱ (ὑουππδη οἷ5. ἀρι ργορΠοίαπι ἰορὶ-- 
τιν θέριστρα χατάχλειστα, γεγιοναΐ, ἐμογίσίτα οἷαιι- 
84. Ἐκ νόγὸ ἴῃ αι θιι544πὶ οἰἴᾶ πὶ [}451}1} Θχοπηρ]- 
ὙἼ]Ρι15. 11 Ἰοσὶ δάπποποὶ νἰν ἀοοιἰσδίτηπ5. ΕἸ] «μη ΐ ΠΙ115 
ΝΟΡΗΠ 5. ἴῃ οαἀ οπο Βοπιαπα ΠΙΧΧ,, φιοπιδάπιο- 
ἄτι οἱ ἴῃ ποηη}} 15 Εβαϊα: ΡΓΟρ Ποία ΠΠν15 αγῶοῖβ: 
ΟΡ ΔΘ 51Π6 (1010 5011 051556. ΠΑΒΙΠ πη χατά- 
χλιτα ἱπά!οδι 058 δἰ ὙΠΟ ]06 18, 4118Π| ἴον, φαοά 
1ονΆ} 11 ἀἸο5ἰ ΡΠ ΘΠ 11, 51 ν 6 [ἀρ6ῖ05., 4 115 ἰθοιὶ Ποὴ 
Ἰδοιϊοῖ ἰΠδι Ου ΠΘΙ ἈΠ 1). Οπὶ Αἰ βου πη 6 μ 1). οἵ 
ρα Ὑ ἸΡ Ί τ 1 ΖΕ ποϊά. : 

δ αἰοίιιδ 506)" εἰ ἐδ οιιγε {μ)" οσί ΡΟ. 

810 ἀριιὰ Τρ ]]Ἰἀπαπη. Τ)6 ρΆ]}10 οαρ. 8., ἰπι6}Π|ρ 1} 
ῬαπΊο  τι5 {Π 6. Ῥάνοης : Ομαπιφιίαπι οὲ ρᾶνοὸ 
ρῥίμιια Ὁ οδιἷ5, δέ ψιιίάθηι εἶδ σαὶ αοἴἰιὶς, ἱπιο οπιτιὶ 
ΦΟΠΟΙ γἰϊο ἀδργοϑϑίον., ἸῺ ὁδὶ, 46 δου  εἰ5, αιΐ-- 
Ῥὺ5 δὶ δοοιιῃθοπά πηι πο αηίιν., ἰαπηοίοὶ ϑ14α5 
ΠΟῊ ἴοΓΆ]}1ἃ, 56] χλίνας, ἰδοῖο5, 6556 να]ῖ τὰ χατά- 
χλιτα. Θεά πθὸ 1}}} 58θπι θη άτιπι ρυ10, ποο 115 
4μ| παρὰ τὸ χαταχλύζειν ἀοάποιηι ΠΠπ4 δα αοϊιιὶς, 
Ομπι ΒΟΥ θη ἀτιπη ΡΟ 115 Γι δϑοῖ, 46 οα δ  γδι}5 : γος 
ΓΙᾺ ΟρΕΪΠη6 ΘΟΠ]ΘΟἶ556. (οἰ Ἰ55᾽ πλῖιπ) Τ᾽ ΘΟ οτιιη 
ΜΜανολ]ναπα μἷο οποπἀαπάτη, (6 οαἰδο}15115, ὁοχ ΕῸν- 
ἴαπαῖο ἢ}, 1)6 γα 58. Μαιεηῖϊ, Ογοϊακϊὶ» αἰ 
ιιαϊὶς οαἰαοϊἑςιὶς Θὔίοτα υαδὶς , οἵ Πρνὸ 4, θμῶ 
πιάπιι5 αΥἹ ἰοἷς οαἰαοϊκείοα Πα γοίανί!; οἱ εχ 

1011 

Δριυ'οῖο 1». χι, Εκς αἀπιώπιις ἰθοι δι γενθπ- 
{5 Ὁδ5ι6 πἰνθα οἱ οαἰκοίϊδία τοηϊΐθπς δθή{π|6- 
᾿αΐτ ἰοῦ; ΠΟ ἀπίοπὶ εχ Τογ]ΠΠ]ᾶ πὸ σου τ 
δοηάτπ ΔΡαΠοῖπ πὶ, αἰ ν ] θαι 10. ΝΙονοον 5 41, (,, 
οαπη {Π|π| Θπιοπ αἰοπομ οΟηΠεηοὲ Πῶο [δοιϊο 
αὐωοὶ ἰοχίι5 ΓΙᾺΧΧ, αθὶ1 θέριστρα χατάχλειστα 41-- 
οαπίαν ραϊοία οἰαιιδα,, εἰ ΑἸ1ἃ ϑοηθος, Π}Ὁ. 1 Π6 
{ΡάΠ1}}}. οἱ ΑἸμπλϊ πὶ ΔΙΑΡΟΟἢ πὶ ἰοσὰ , ὁΧ 4]|}Ρι5 
σΟηδίαϊ ΘΟΙΠΠΙΘΠΑΡῚ ΡΟΙΙΒ5 1 ΠηπΠῚ ψοδίοβ., “πὸ 6Χ 
ΔΤΟῸ]15. ῬΓΟΙ ΘΓ Π τ ρΓοσδὸρ ΡΟΠ ΠΕ θ115. αἱ πὰρ 5 
5Ρ]ΟΠθαηϊ : ποι [8116 ΟΘΟΙΠ ΟΡ ΡΟΒ51Σ ΔΠΟΙΟΙ,, 
41 γοϑίοβ οί [85 4Ἰοαϊ, 56 οαΐδο! ἃ ἰΔηῖ πη 10-- 
ΓΆΠΠα γοοδηίι!", [ἢ ἰοχίι διὰ πὶ ὐᾷθοο ἃ (ΓΟΙῸ 
6ἀΠπ0 ποη χατάχλιτα ἰδρίπηι5 ἀρὰ ΠΧΧ,, εοὐ χα- 
τάχλειστα. Πχ ΠοΡνὰο ποθὴ ροϊοδί ΠΠ4ιιουῈ αἰνὰ νΟχ 
511 δριϊοῦ, {ιιο Πος Δα τι 511 Ποργωο ἰοχία ἃ 
ΠΧΧ, αὐ οχ 8. ΗΙογοηγτηο. οοπδίαϊ , 41 ΠάΠο. 
ἰΔηττιπὶ δὲ ἐμογίδίγα ; υᾶπη ΟἿ σαιιδᾶπη Β ΑΒ {15 
Αἴτ ἴο Οθο]0 ποίαίαπι 1Π|ὰπὶ ἀἸΟΠ]ΟΠ6πη, ἃ} 4118, 
ΘΥΠΏΙΏΔΟΠΟ οἱ ΤΟΙ Π{1Π15. ΟΠ] 5581}, αἱ οἰδίορα ΟΠ6]0 
Μιρα!αθαηίαν ἴῃ δά ποπο Οὐ θηἶδ, 48 ΠΟΡνθο 
ξιθγαηι ἁἀἀ11ὰ, 5᾽οιῖ ἀπΐθα [ἢ 1{Ππ4 (ἀεποβοοβ Δηπο-- 
(ἀν πηι15, ὲ σοπρτοραία ἐδ ἀφικα, ᾿οπη1]. ὦ ἴπ 
Ποχδοηι. 

Ραρ. 470. «. 8. δι ἱποονϑιιηι.) ϑογιρίπνα 1ο- 
οὐπη αἰ Θοσηαν [τη115, 1Π 410. ΠΠπ τηθπῖϊο ο] 6] πΠοΙ 015 
οἱ {Π᾿γιηϊάτηα 115. ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΙΟἢΪἶ5, Φιιοά Ὑ α]ραῖα ἐλ. 7}- 
πυΐαπια αὐοτπ αμην νοοαῖ. ῬΟΓΓῸ οὐ ἢ] ΠΠ4υΠ4 
ἄφο556 ἀγΠΠγτθιυν ἸΠΊΟΓρΡΓο5, Δα] οςοναΐ ἈΠΠ4ιοἱ νογ-- 
"νὰ, οἵ πππᾶπι μου] Οά τιμ 1π ἦπ|5 ἀν ]δογαῖ : Αἴ ογίας56 
ὁπῖηι ρμοσίψιαπι ἐπ᾿ ἰοπιρίο 6556 σωρϑγιτῖ υοἶκ- 
ῥίμοσω Πγαρτγατλῖα οὐοτὶδ, {πιπὸ τσ βιεοπίμπι 56- 
ΟΡ τἰσιοιἰοτιῖς οἱ {Π..γπιίαπια δοπιμοσἱἰοπὶδ 6556 
εἰδοίογιινῖ, {πὶ {γ Γαι ϑτιῖτη, εἰ δ] οοίπιηι. 

Ραρ. 471. ἃ. 8. “1π|6 υὐγίεμι. Τηΐογρτοβ δα - 
ἄοναι, ὑγωτγίρὶ πιουίθ ἀπίθ ἡνθςϑογίατη βαίσοπι: 
4:04 ἀχμὴν πο Δ μη νϑυίογῖ, ΠῸἢ 50 Ππ|π δοίοι 
5ΙΥ 6. Ομρ 6 πὶ 50ΠαΡῸ, 564 δια τὴν νεότητα, [ὰ- 
νοηϊιοπι, οἱ ἐν ἀχμῆῇ, 5ῖνε τοὺς ἀκμάζοντας, εἴαϊα 
Πογοπίοβ, τοὺς ἐν τῇ ἡλικία καθεστηχυίᾳ τὶ ἴῃ 
Β 45:15 αἰχὶι, οἵ ἐν ἡλικία πάντες, σιιΐ σοποῖ- 
δίτιηξ ἐπὶ (οἰαἰς ἱρόν. 864 οἵ 1116 ἃ πηθῃ!6 δτ- 
οἴοΥ 5 αἰ βοθβϑὶῖ, οπιοπαίο Οοά!οο ἀθοι {5 οἱ γον - 
16Π5.. τεξ πε  ϊ τιδιιὶ οσσιρα556 υἱάδαμπίτι σι 
τον" «ὐἰαϊὶς, ἀμί φαγί ψιῖα αι ο ἀθεεπι|ὶ 
δἰπί, ποτὶ αἰἰπιοίϊιι αἰ οἶος α«α τοϊογατιάα 
οπιτῖα : νοῦπὶ ὃχ ΠιΘρίο οἱ 1. γυθϑυ πη ἀπ οεὶ 
ἢ διὰ τὸ ἀδοήθητος. 

Ραρ. 2712. ἃ. Ο. Ετ πιοϊοοίίαηι. Ῥνὸ ἀγῶνα αὖ- 
τοῦ ἀηποίαναι ΤῊ] πιδη, 56 ἰορειὸ ἀγωνίαν ἑαυτῶν : 
βου ρβογαίαιιο ργοῖτι ὑθἰϊ6 56 ἰόναγο οἱ οοπιοοϊαργὶ 
σαηι οΥνιςα! πὶ εἰσιν οἰπειῖ ρζπγῈ5 : ΠῸ5. ο0η- 
ἰγὰ ΘΟΠΒΘηϑιπὶ Οπηη πῃ (ΟἄἸοιιπι Ἀ1}}}} 1π τοῖς 
ἐμπη πη αΓΑ ν ἸΠῚ115, 5644 1πη 1 ΑΠ]Π|5.. 111 οἵ ραι]ο ροϑὶ 
χρῆσον γοΙΙΠι  ΠῚΠ5.,. ΠΘΖΘ. οὐμπὶ 110 ΘΟΡΡΟΧΊΠΊΙΙ5 
χεχλήσθω ἐφ᾽ ἡμᾶς, Πινοοσοίμι7᾽ ΣΙ ρΡ 67 τιο5. ἴπητη0., 
(οπιπιοία τιοῦὶς ποηῖετι, τὶ ἀϊοαπιμτ 65 ἕα- 

ἰὶς υἱτὶ. 
Ῥαρ. 478. ἃ. ὥ. Οιιπὶ θτεῖμα ργορτία.1 Οὐ: 

{που ῖηϊ ἃ Π0}}15 Θα ρα ποῖα ΠῸῚ ΘΧΡΙΙΠΊΘΠΊΙ8 , β6ἀ οἵ 
θ8. 

ΙΝ βαια Μ.: 
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Ἰνῖο δὲ ἴῃ 1115. δα] π5 Οὐπιιηθπίαι ἢ ]οοἶ5., Ζιια) [πη-- 
πηι αΐα 5]η1 γ0] οιπθηαϊα., Ὀἢ 1115 ΠῸΠ ΘΧρΟΠο- 
ΠΏ115..0. Π6 ῬΓΟΪΙΙΧΊΟΓΟΒ 51η1  Νοίω, ἰαηταπιχιο αἰ-- 
στο νοαὶ ἰηΐθη!ο ᾿Π Πα τπιι5. Θἃ5 50ΠΙΟΗ 5, 41 
ΟἿ] 4}115. ΘΟ]] αἴ ΘΠ ΟΠΠ} 115, 4114 ᾿π ας ατώοο- 

Τ,μΑυ1Πὰ 511 ργυρβιίταπι ᾿δοῖοΥἹ δι π1050 5] 5 η] ΠΟ θιιηΐ, 
Ῥαρὶπὰ 56 4011 5ΟΓΙρ51Π}}5 χρίσεως ἡμέρα ΡΓῸ χτί- 

σεως οχ Ε΄. Η. οἱ ρἅυ10 ροβὶ λεῖμμα ριὸ λῆμμα: 
1ΠΠι 4 χατ᾽ ἐχλογὴν χάριτος, 5ϑοιπάτεηι οἰθοιοτιοιη 
δΓαιί. οδὲ α Βοιηδῃ, 11, ὅ. 

Ραρ, 415. 8. ὅ. Ομαπάο ἰσίψι. Οἰπίδογαὶ Πϊο 
᾿ΠΙΘΟ ΓΑ ΠῚ ΠΠηραϊῃ τοὶ ἰοχτίι5 πληανς . 4ιπ| οἵ 

Βορῖας Εν Χμ θοῦ, οἱ πονάπι ρου ιπι πο Ποαγαϊ 
ψοθὰ 111 γϑγίοηβ,, χαὶ ὃ λόγος αἰνίσσεται, Ομεΐτι 
οἰΐαπι ἐαοῖ!6 ἰπυτειε «πα ς 6556 δρθοῖο5 δαριίςηια- 
{ἰ5, πὸ φιιαπάϊο αὐ [οΓποπόπι τδῴι6 ρΡοσναϊα- 
ἐπι ϑαρίίεηνα. Ῥοόγτο 1ΠΠπ||, πνεῦμα χαύσεως, ερὶ- 
τί (πιτη, αὐ ἀογὶς., (6 Ἰλα ρτ]5πι0 οἰϊαπὶ χα ροηὶ! Ογτ]- 
ἴπι5 ΑἸοχαπάγιπιις. [0 (οιπηθηΐανο., χαύσεως δὲ 
πνεῦμά φαμεν τὴν ἐπὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος χάριν 
οὐ δίγα πνεύματος ἐν ἡμῖν γινομένην. ανἀογὶς 
ΦΟΤῸ ερίγίτιανν αἰζοίννειι5 στα! απ ἵπὶ 56 ΟΓῸ σατο ο 
δαριίξπιο, ποῦ αὐδηιο ἐριγῖιε ποϑὶς ἱπροπθ- 
Ταίαπι. 

Ρᾷς. 477. ». 9. τ πιαΐθ οὐδοηιιοπίος.] Νοη 
ΔΗΙΠΠΔ νου. ον Ώ50}}1 οἱ, ἀροϑίο! Ραμ] νου 15 αἱ 
Ἰθαβ}} πὶ ᾿πίουΡ 65, πεαϊΐσπθ οὐξοηιιοπίος αἰίοιι- 
105 το άοναι, οἵ. ἰανεοτιαἰϊο σαὶ ἱπιρωπίιοι- 
(θη σοποίεηις ππ ΓΟ ἀο (γι εἴα πα σαἰμίοηι. 
Τπηπιο ἀμεταμέλητον σωτηρίαν ἀΤοῖ!, ΠΟ ΠΟΙ ΠΟΠῚ 
ἱπηρηἰοηΐοπι, 564 βα] αἴθοπι ἀμεταχίνητον : να] 
οογίς μετάνοιαν ἀμεταμέλητον αἰχῖ! Αροβίο 5. ἢ 
Οὐτίπιιι. 7, 10, αἱ οπίΐαπι, οἰεἾτι5 τος τιοπ ρω- 
γυϊίοαΐ, ααὶ ἀοπα 1)61 ἀϊοιπιιν ἀμεταμέλητα, Βυ- 
τηδη. 11. 39, ἁἰ4ιιο ἢτὰ ν άοιιν ἀοσορί556 5. ψοδη- 
Π605 ΟΠ γϑοσί. Πόμ]]. 15: οὐδεὶς ἑχυτοῦ χαταγνώ- 
σεται, ἐὰν λυπηθῇ ἐφ᾽ ἁμαρτία, ἐὰν πενθήσῃ, χαὶ 
ἑαυτὸν συντρίψη. Δίόχιιο δηῖηι σις ιαπι πτιφιίαιη 
δὶ 60 ποηιῖπθ δμοσθηδοῦι!., ιιο οἷ ροοοαία 
5656 πιῶγονὸ αἰπιίχογίι., αἰψιιε ον γρὶνογῖι. Τηῖγα 
τὴν γὴν τῆς χατασγέσεως ἀἰχὶῖ, φυοά ΤΙ Πηι5 
ψΟΡΠΣ, ρΓΟηιϊ  οἰοτιῖς,,) Πλ5ὶ χατάσχεσις ἰάοιη [νϊο 
γά]ογοὶ, αι ὑπόσχεσις γ6] ἐπαγγελία : οαΠη ΡΙῸ- 
ΡΥΪΘ 511 ροβδοσϑίο: Ῥβ4]. ῶ, 8: δώσω σοι ἔθνη τὴν 
χληρονομίαν σου, χαὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα 
τῆς γῆς. Πλαῦο εἰδὲὶ σοηίος ᾿ιογθαϊαΐδηι ἰαηι, οἱ 
Ῥοσδοσοίονθηι ἱπαπὶ ἰοΥΠιΐτιος5. {67} : οἵ Ἰάοπι 
γουλιπὶ ΠΟΥ πὶ χληρονομία. νγονεϊτν Ὁ Ραγα]}- 
Ροιη. 31,1. 

Ῥαρ. 481. ". ὅ. Θιαποημίάοηι.} Προ ψιοαιιο 
Ρ ΘΙ οΡϑδὰ {που ηΐ ἃ} ΠΕ ιια το 56ιῖ ΠΡγανῖο, αὶ 
Ἰλορίαια. Εἰ. ΘΧΒΟΡΙ ρ 5119). ΤΌΘΠαὰ οχ ἁ] ΓΘ Ὸ Ἀορῖο 
ΤΙ]. οἱ ΑΠΡΊΙΟΙ5., οὐ. ΨΟΓΒΙΟΠΟ διὰ : ροτγιῸ {Ππ4 ἐν 
χειρὶ μεσίτου 65 εχ Ἰὰρῖδι. 44 Οα]αι. 38, 19. τε 
ΔΠΡΟΪΟ οὐδίοθ. πίοι! 16. ἀιΕἼαο0 ἀἸοιατη. οδι 
ΑἸ}}01 ἴπ Ῥβαὶπιπμ 50, ὃ, 7ηιηι θὲ Ζ1προῖιις., νοὶ 
(αςιΡαηιοία χ{ι. 

Ραρ. 4δ4. ἃ. 11. Δοπ ὁδὶ θπίπι. 1 Ἰ οοῖι5 οϑὶ 
ΗΙογοιηα 14, 23: μὴ ἔστιν ἐν εἰδώλοις ἐθνῶν ὑετί- 
ζων ; Καὶ εἰ ὃ οὐρανὸς δώσει πλησμονὴν αὐτοῦ, οὐχὶ 

ΝΟΤΙ ΕΒΟΝΤΟΝΙΘ ὈΌΘΚῚΙ 

σὺ αὐτός; “Μιμπηιιία 51 ἐπι ἰάοἱϊς σοπίϊεπι,, τι 
γζμαι ἡ Ομοί οἱ οί μηι ἀαὐϊὶε ςαἰϊοίαίοπι σιίαμι, 
7. 1716 {τι 65 ἴρ56  ΑἸῖοῦ ἀὐΐομ, ΕῚ ρίζαι σι 00 
τίθησι, Π1}}}} ἀἸδογοραὶ ἃ γον 15 ΑἸη05 4, ἵ. ῬογῖπιΣ 
ἀοηλιπι οδϑὲ Εχοο]ο} 15 4, 6, ποπηῖμ}} ἀϊνογβιιβ : 1}- 
1ΠῸ Θηΐπη οδὶ ἴῃ ΒΙῚΡ]115. ΒΑΘ ΠἸΘΠδΊθιι5 οἱ ἀρὰ ΡοΪϊγ- 
ΘΠ ΡΟ ΠΠ αἰ τ16 Ἰῃ ΜΔμιΙβορ 15, Ζιοσιιπι πο 1 
ΕἸΔπϊηἶπ5. ΝΌΡΙΠ 15, καὶ ἐγὼ δέδωχά σοι τὰς δύο 
ἀδικίας αὐτῶν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν ἐννενήκοντα χαὶ 
τριαχοσίας ἡμέρας. Εἰ 650 δαὶ {δὶ ειας ἐπι ψαῖ- 

ἑαῖς5 ἰρδογιίι ἵπα ται Θγιιηι εἰϊετιεηι,, τιοτιαϑίτια 
οί Ποθὶ οἱ ἰΓδοθπίος εἶες. 8. ΠΊΟΡΟΏΥ ΠΙλ5. 1Π ΘἸμ 
Ἰοοιιπι ἰοδίαϊαγ ἰὰ ΤΙ ΧΧ δα άϊδ5θ., ᾿ϊοιηαι6. Α4ι]1-- 
Ἰάπὶ, ϑυιπιηδ πὶ οἱ Τ ΠοΟἀο.ἸοΠομι, Ποῖ ψυ]ραΐα 
Χο ρ]ανγία σθηΐιπι ΠΟΠΑΡΊΠΙα ΔΠΠ05. ΠΡ Θδηϊ : δἵ 
ΒΑ51Π 5. ΡΓῸ Ποπαρ Πία οἱ ἐροοοῃῖο5. ἀἰχὶῖ, πογια- 
δ[πιία [Γ65. 

Ρὰρ. 485. ο. 9. Εὲ οοιπις ἐπιοαιαιιδι. Ἰηΐον- 
ΡΓῸ5. δογΙρβοιαΐ, ψιίαπι οἱ «ἰο ιϊοτὶς τεοιιηι πιεῖ 
οπιπῖηο μοσείάογο. Αι συνορίζεσθαι ποη 651 Πΐο 
εἰογινυῖνο ἀριι 56... νούῦπι οοηγίηῖο ἡιπαὶ. Ῥάμ]ο 
ΡΟϑὶ ἰπ Μ5. Τὴ. βογρονάπι βογί ρει {τ οὐ λήψει, 
απο ΨΙΠΙΠΔΠηι5. γογίογαῖ , ἰρδθ ἀπίοπι πιλΐ 
οπιτιῖπο αὖ 16 αοοίρίει : αἱ ται 0 τθοιία5 'π Η.. οἱ 
Α. οὐ λείψει, ποπ ἀο[εϊοῖ. 

Ρας. 488. ςο. δ. Χμαία ἰφίζια". Ἵ ΝΟΩ αἱ δηΐθα 
ογαϊ, ἡετία ἰσίμ" ραϊοπιίαπι, Ὡς 4115 Ρτοἰδητιπι 
6556. ρῃτοὶ ἁἀαρίιηι ; 65. οἢΐπι ἀρι. ΘΙ ΟΙΠΟΠΟΠῚ 
ΡῬγονογθιογ. 96, 31 : εἰ γὰρ εἰς τὰς φιάλας χαὶ τὰ 
ποτήρια δῷς τοὺς ὀφθαλμούς σου. δὲ ἐπΐπι ἐπὶ ρβιὶ- 

αἴας οἱ μοσιπία ἀδάεοιὶς οοιἶος ἱπο05. Ουοά γοτο 
δΘ ιν τὸν γενεσιουργὸν ἐννοεῖν, 65 ὁχ ϑαρίθηι 
ι8, δ. ἩψΨυχτήρων δὲ πηδητῖο, ᾿δάνα 1, 19. 

Ρασ. 489. ἃ. 1. δϑιαομίαγίμι. 1 Ταῖς ἔξωθεν 
αἰχῖτ, αὐ ἃ}0 Θοο  6β  ἀϑιϊοῖ5 δου ]ἀγ65 αἰδεϊησ δῖ, ΠῸΠ 
ἃ ΟΠιε δια ἢ}5 βοπι 1165 Διιΐ βαρ Πιιδ. 7) ΦαΘΠ Δα Ππ ἄτι 
Ἰπι6 Ποχὶῖ Ἰηΐουργοβ, μὲ ργ [δοιιτὶς ἰσιῖ5 ὦ ΟἸιτῖ-- 
δίίαπα {γσαϊίαιο αὐ ]ιογτοτιϊδτι5 πιοτιτε ει ἀο- 
οΡθϑδοαΐ Πποποοίαιϊϊς. Ἀυινϑιιβ οπηϊδογαϊ ΠΠΠπ4, τὸ 
ἐπονείδιστον περιστέλλουσα,, ἰαῃλτιπ| ΘΉΪ 50 Ἶρ56- 
ταῖς γιοά Ρίαπο υἱειιροταπ τε 65ϊ. 

Ῥὰρ. 499, ος. ῶ. “1 οοσοακιη.} Νοη τὶ δηΐϊοα 
ογαϊ, απ γοιϊπαοιϊα οἱ; ρου ρογᾶμη ΘΠ 1ΠῚ οαά 10 
δχαναίιμη ογὰΐ ἴῃ Ε΄ μέχρι τῶν δεσμῶν. Αἴ οπποη- 
ἄαϊαπι ὁδὶ οχ Π. οἱ ἃ. μέχρι τῶν δυσμῶν τῆς ζωῆς. 
Δυσμὴ 5οἷϊς οσοασιιπι 5οηαΐ : ΓΔ Π5 θυ τι" οἰάτη δά 
γἱϊα ἤποπι. Ἡ ΘσΥ ΟΠ ἶτι5 οἱ 1485 δυσμαῖς βίου, τῷ 
τέλει ζωῆς. 

Ραρ. 493. 4. ὅ. Οιε ἐς Ο αἰ. Καθήχοντος 
ἀἰχιῖ, 4υοά χαθήχειν ἀδνεπίγο ϑοπθῖ. ῬΓΟΘΟΡΙ 5 
αἰχὶι καταγομένου, ρ. 17: ἃ τοῦ ᾿Ιωδάλ ἐστιν 
εὑρήματα τοῦ ἐχ τοῦ Καϊν χαταγομένου,, ποι 
αποίογοῖη, ἡἰίιιηι, ψιιὶ Οαἰπὶ ςοὐοίος ἐασεϊι, ἀο- 
ἐδρίπις. Ἐπ᾿ ἀπποίαϊιιν θη65. ὦ, 117. Νὰπι ὁΧ 
Οαΐῃ οὐἵα5 οὶ Ποποοῖι, ἂς ἀοίηάο ἐχ ΠΌποοῖι "νὰ, 
εχ να Μίαν Δ}, οχ 400 ΝαΙ] 586}, οἱ ὁχ ἰδίο 
Τιαπθο νι, οὐ τι5. ΠΠῚ {806} οἱ {0} 4!. Μα]ο ἰπίου- 
ΡΥῸ5 Οὐ οναὶ,, ζαναὶ χιὶ δὲ βοπθαίορία «ἰδὲ 
δοπνθηϊοπῖθ, πόπιρὸ σα απ ργοσηπαζις 50Γὶ- 
δίι. 



ΙΝ ΘΟΟΜΜΕΝΤ. 

Ῥαρ. 4905. ". ὅ. Δεἰθοιατιάμεη. 1 Τηΐουρτα5 [6- 
δι᾽ τὴ Εἰ. πρὸς τῷ ἐναργεῖ, φιοά πε ποτὶ οοἰ- 
ιιοδοῖξ: τηο] 5 ἴθ ἢ, τῷ ἐναγεῖ τι φαἸα πηιι5: 
ΠΟΘ. ΘηΪπὶ ἐναργὲς, πιαηὶ[δείτεπι οδὶ Ἰ)ανίἀθιη 
ὉΠΊΏ65 ΡΘΟΟΔΙΌΡΕ5 [ΘΓ ἰΠ 6  ἴδοῖ556. 

Ῥαρ. δ0ὅ. ο. 10. Ζαἴον γταϊϊοπθς. Νοη τὶ 
ΤΙπιδηπι5., χεὶ ἰάθη! ργο ίοτὶ 56 6556 ραγὸ5 
βογιϑοπάϊς ἐδ πα ψιιάψιιθ τὸ {ἰῤτὶς. Μοτιῖο ἰὰ- 
ΠΊ6η ροδβίθα ἴῃ πηᾶγοῖπο ἃ] ἀοναὶ τῆς ἐποχῆς ἰπγοη- 
ἴΟΓΘΠῚ ἔμ1556 ΡΥΓΓΙΌΠΟΠΙ, 411 4556 Π5.}Π) ΓΟ ΠΟΘΙ 
γοίαθαι. ΥἹάς Ποροποπὶ [ἀονίϊαμι Π}). 9, 0. 670 : 
οὗ γὰρ μᾶλλον τόδε ἢ τόδε εἶναι ἕκαστον, πϑήτι6 
ὁπεῖπι 6556 σιιἑάψιαπι ἰδιπα ρμοίίπις φιίαπι ἐἰ{μέ. 
Οἰηϊδογαΐ ραι]ο ροϑὲ Ἰάθμη ἰΠίογριθ5. 114 νευρὰ, 
48 ατῶοᾶ βιιρροδβογαὶ 5, Εἰ,, χιΐργι 6556 αἱἹ"- 
δοηίϊινν ΡΥΌρΡΙΘΡ τιιίσίπθηι, φιαηι Θἠπιπάϊε, 
ΤΡΙάοπι οἷς προσομιλήση γουίοναϊ,, ιεὶθτίδοιεν τὰ 
αἰειἶιι5 οοτιστοάϊαγο [απιϊϊϊανίιοτ', Ποῖ ἀ51: πο-- 
ϑάϊο, οἱ δμιιλεῖν Ποη 5] ΠΠοδὲ ἰαῃίιιπι ἴλτη ΠἸὰΓΙΤῸ 
ΘΟΏρΤΟΩΙ, 56 οἵϊδπὶ ᾿πη πη Δ }}, γΘΥΒΑΓῚ ἴῃ ΤῸ ΔΙΊ ιιἃ, 
αὐ ἀρ Τμπογάϊ οι ὡμιληκὼς πολέμῳ, σέγδα- 
ἔμι5 ἵπ δοίίο: οἱ δριιά (ιν υϑοβίοπιμιη. ᾿οπ}}}. 1 
ἄς Ραπίϊεπιϊα Ρ. Θύ0,, Β: χαὶ πολὺν χρόνον δμιλή- 
σαντες τῷ πυρὶ, αἴψιι6 ἵπιὶ ἴστιθ τπτεἰτο ΓΘ ΠῚ ΡΟΓΘ 
σϑγϑαϊῖ : οἵ 110, 1 46 Ῥνουϊάθηιία Ρ. 158, Ο: ὡς 
χαὶ ὁμιλῆσαι γάμοις, μὲ δἰ πμιχογο5 αἰιοογοπί. 

Ῥαὰρ, 509. Β. 1. οπ ἰάπιοπ ἐδ 60. ΤΙ πιαη. 
«11 οπΐηιν ϑογίρισα τιοτιάτει ἱπιτιον ἰθπὶ 6556 
οἶγοα ἰαΐες απῖπια α[δοῖτι5: ιῖτ εἶδ 60 εἰϊ556-- 
γἰξ, οἵο.., τι Ρ]ΔΠ6 ἃ πιδη[6 ἃιιοῖου 5 ΔΡΟΡγΔηΐ. 810 
ΔΒ. ΘΠ 115 6δὲ οἵ ἀρια Ρνοοορίιιπι ἰΙοοι5 Ρ. 80 : 
ὅτι μήπω λέγει τὸν ἀπαθῆ. ϑοφαίιν ἰσοιι5 ὁχ Ρνὸ- 
γΘ.]}}}}5 12, 10... 10] 5. βαθεῖ, ἄφρων αὐθήμερον 
ἐξαγγέλλει ὀργὴν αὐτοῦ, χρύπτει δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτι-- 
μίαν ἀνὴρ πανοῦργος. Ζιαιμτις ἴρ5ο αἷς ἱπάϊοαξ 
ἐτατπι 5ιίατι : σοἶαϊ απίθηι σίαπι ἱβ ποπιϊπίαπι Οἷτ' 
οαἰϊίάπι5. Αρυά Ριοοορίι Ἰδρίπηι5 ἐξαγγελεῖ, ἐγι- 
εἰϊοαῦῖι, ργοάοῖ, αἱ ἀρι ΝΟ ΙΠ τπὶ ϑομοϊαπι ανδ- 
οὐπὶ δηλώσει θυμὸν αὐτοῦ, ρμαϊοίαοίοι Πιγοτόπι 
διίιιπι, οἱ ΤΠ Ποοάοιο γνωρίσει, πιοίμτη, Γαοῖοί. 
14. 4. ἀ. ΕἸαπιπια «οοοη54.} Φλογὸς ἀνημ- 

μένης 5ογρίιπι Ἔχ ΒΙθο πὶ ἄπο Ἀορὶὶ Οοαἀ. ΚΕ, εὐ Η. 
π60 ΑἸ Πἴϑι ἰεθὶ ἀριια ΟΥνΊ]]!Π πὴ ἀπποῖαι ΝΌΒΙΠ 5, ὦ 
Πανιπια ασοθηιδα : 4ιϑτηο οΠῚ 58Π6 τη ἴτιπ|, πο 4 
ἰάθη οοπίθμα " ἀρια ΒαΒ Πλπῖπὶ ἰθρ], Ζιιεπμα πη πῃ 
ἀριια Ῥυοοορίτιπι οἱ 'π οαϊτ. Ἀοιπᾶπα, ἀνειμένης, 
4 βαπιπια τϑϑοίμια : εἰσὶ ἴουτς ΠΠΠιπὶ π΄ ΘΥΓΟΙ ΠῚ 
ἸπὴΡ.] 1} ἱπίολρΓο5. Γι τηιι5, 4] βου! ρδονραῖ, αὶ ΠῚ απι-- 
πιὰ Θἤμδα., νεὶ αἰΐαπι Οὐά σοι βου ρίιπη. πδοίιι5 
εδι. Ὑυ ραία Τιαιπὰ αἰχὶς οὰρ. Ὁ, 94, οἰ οαϊον 
“Παπιπιω ὀαιιῖε. 

Ῥὰρ. 512. ο. 8. 15εἰ φψιιαϑὶ.  Ηξο δᾶ νουθιιηι ὁ 
Οἴαοο διπὶ ΘΧργοσδᾶ,, δἷ [η΄ Ἰοοιπὶ ΘΟΥΙ ΠῚ 51}0511-- 

τυτα,, 4ιιι ΤΠ ΟΓρ Ὸ5 ἃ] οοογδῖ. ΒΘ Γι πὶ οηΐηὶ ἴοχ- 
ἴὰχ5 ΟαρΠ 5. ΦᾺΠη1Ὶ νουΐοναΐ ργορ] οί, οὐ ΤΆ] 1οο 
ΟΒανοίοι Ὁ ΘΧρΓΘσβουδῖ, ΠῸῸ 6550 ΒΆ51Π1}1 ψου]ὰ δυϊ- 
τηδἀγοντογαι 1 Ππ|4 [Ἔχ ιι5. ΓΟ] Φυπι πὰ 1π σΟΠΙρ ΘΠ ἴπι πῃ 
τοάϊ ρθη! 15. 

Ῥὰρ. 518. ο. ὅ. Εἰ ἰρπὶς δον δαί. } Τὰ 5ον]-- 
Ῥϑἴππιι5, ΠΟῚ οἴη ΤΙ] ΠΠΟ, ἀσρεοίτι5, “τι ϑογσα- 
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Παιαπια, ἀἸοὶ τἀγθοπθιη. ῬιΌΘΟρΙτ5. ἴῃ Ἐϑαϊατη ἢ. 
88 : ἄνθραξ δέ ἐστι πῦρ γεῶδες μετὰ τὴν τῆς φλογὸς 
πάροδον τῇ παχυτέρᾳ ὕλη ἐναπομεῖναν. 15: αιιίοπι 
ἐαγῦο ἱρπὶς {6 τογγόπιι5, χιὶ θα ίϊπιοία Παπιηια 
φοἷοί ἱτπὶ ογ ἀϑϑίοσ Γοιπ απο ἡπαΐογία. Νοι ἰριτυγ 
ἜΧΡΟΗΙΣ Πἰὺ ΒΑ5.} 115. 1|8 γου 5 ὑπὸ φλογὸς ἀνημ- 
μένης, αἱ ν]άδιιν δα βεϊδιηασϑο ΕἾαπι. ΝΌΒΙΠ5 ἴῃ 
Νοῖῖδβ διιῖ5, 564 αι")! 511 ἄνθραξ, ἐαννο, Θχροηϊῖ. 
Οὐοά 5ἱ νϑγὰ οϑδοῖ αἰ δι! ποι ]Ὸ Ισιάογὶ, ἄνθραξ ἰν]6 
ΡΓιίσια ροῖϊα: οϑδεῖ. βγισια 65ΐ, ᾿φαῖτ,, φικαπιεῖζιι 
αγάοι : οταπ θαϑίϊπιοία {μογὶϊ, οατῦο ποπειῖτιαίμ. 
Ῥρισια α ρεγιιγοπάο αϊεία 65: : σα ὍΘΓΟ ηιιοα 
“Παπιπια ἐαγεῖ. δε οἱ ἀρ ΡΠ Ιπί τα, 1} 10, αἰ- 
οἰἴαν οἴϊαπι σαν, Ζυαπῆο ἰρηῖαιβ: ΕῚ {πίη 
δανο το]ιδηιθηίοι" οοἰϊοος ; οἱ 11. δῦ. οἀρ. 5: 
οαγϑοτιὶ τι α}0}" νἱ5 Θατιδίο ἐ{ΘΤ Πι16 Πατγαμιὶ. 

ΙΝ ΕΒΑΙΑΝ. 

Ραρ. 515. ἃ. 1. Ετίαπι ἰδ οἰ, Ἴ Ἀπποίαγαϊ ἴῃ 
πᾶ ΡΟ ἱπίουρυο5 υ!ἀἀ απ 56 ἀθϑιἀθγᾶγα ἴῃ ΟΧοπι- 
ῬΑ : εἱ πιϑυῖο ; ἀθοναϊ ΘΠ ΥῸΧ ἀχοὴν , 4181 
ἸΔπιΘη ἰἴὰ ψΟΙΘΠῸ οχ ριοβδούαϊ, θϑθθηι 1)οπαϊτεῖ 
ποπ φιϊάθηι, τι ἰσογὶ: ἀμτθπι ΘΟΥΡΟΤὶ5 : ΤΠ! 
{μα 1)οῖις απίτιτη πιθηϊ ΘΟΤατ Ρ6Τ' τοί 5 ααπιη- 
ὑγαίϊοτιος ἐπιργὶπιϊξ οουιδίζτεπι. ϑιιηη]ο πη μά θ08 
Ἰσσιιπὶ ἱπῆγα : οὐ διὰ τῆς σωματικῆς ἀχοῆς, ἀλλ᾽ αὖ- 
τοῦ τὸ ἡγεμονικόν : οἱ ἀρ Ῥτγοοορῖππι ν. 102 : 
«1μάϊ! ἀπίοην ὐοσοπι ])οπιῖσιὶ, αι τποπῖθ αὖ 
ἔρδο ἱπήονγπιαία τϑϑδοπαιιϊς ἵπὶ 56 θεὲ 5ΟΠιι1, 
αἰιδομίιαῖ. 

Ραρ. 517, 6. ῶ. ΝΥ πος δάπιοας. Ἐἰχ᾿διπηαν 
ἰπίογριο5 56 [ορΊ556 μὴ ἀναγχάσηῃς, ν6] ἀνάγκη, 4τιπὶ 
σου, ργοἠοϊσοατὶς τιοῦ  βοιιτη, τελεῖ! τιοο 556 Τ105 
ἐπιῖρταν 6. Τχοα! δ, 15, 16ρΊ πιιι5 Ράυ]ο ΑΠΠῸΡ, εἰ 
μὴ σὺ αὐτὸς συμπορεύη μεθ᾽ ἡμῶν, μή με ἀναγάγῃς 

ἐντεῦθεν. (δὲ ποτὶ {π| ἱρ56 ὍΕΠΘΓῚΣ πιο σοτίπὶ), ΤιΘ 

πιὸ δάποας εἶπε. Μαυϊσαῖα οὐ νου} 15 [4511] ὁοῃ- 

56 ΗΠ: δὲ σιοτὶ {πῖρ56 ργιδοθίας πος, π θάμοας 

σιος. Ῥάμ]ο μοβὶ ἀνθρωπότητα 1161 Π6χὶῖ Βυιπηδη!- 

ἰαΐοπι ἃ Ομ εϊδῖο ἀβϑϑαπιοπίαπὶ ἱΠΙΟΓΡ 65, 50] 06} 5., 

εἰ αἰ ἀςοιιπιοπάκηι α 1)60 Κ΄ ἐγ νο ἐμμπιατγιϊ αΐοπι, 

ορογίοναι ἰγρίοῖς βϑιισὶς ΡΓιδςιβπατὶ: ἈΡΕΠ5 ἰᾶ- 

ἸΠ6 ἢ ΘΌΠΙΙ5. Πιπηὰηλ} ἰΠ16]}16.65.. 510 ᾿ομη}}. 31 

θο 1Πϑογο ἀυθίινῖο : εἴπερ γὰρ ἴσχυεν ἣ τῆς ἄνθρω - 

πότητος φύσις ἐκτὸς τῆς τοῦ ἁγίου Πνεύματος πανο- 

πλίας. ΤἸΠΙΟΓΡΓΕ5 ῬιΌΟΟΡΙΙ Ρ- 101 : Μξιιγίςψιιθ 

ΡΓίμ5 ἰιοπιῖπο5 ἀϑ 5 6506 Γ6. 

Ραρ. 518. Ρ. 1. “44 “μιά φεϊάοπι. 1 Ηὶς ἄτι85 

οἰμἰϑογαΐ Πἰποὰ5. ἢ ρνανῖι5 (σά !οοιη Βορίαηι 1ἡ. ὁχ- 

ΒΟΙΊΒΘη5, 4π|45 ΤΠ 6 ΘΟΠΥΘΙ 585 ἸηΓοΥ ΡΥ Θ 15. γον Π15 

ἰπδογαίιηι5 : 564 ἡ] ποῦ ἀπά] 115. ̓πο  πιδιμπι Ὑ]0- 

Β.}}15 ΠΟῚ ΔΘΠΟ50Ι Βορίι5 Π., ΠΟά 6 ρβς Ῥτγοοο- 

Ρία5 Ρ. 101 : καὶ ἐγὼ πορεύσομαι. 

Τρ14. 519. 6. 8. σϑἀ ψιοΐ τοιὶ. Νονᾶπι ρουῖο- 

ἄπιπι μἷο ᾿μομοαγαὶ ἰπίογρτοβ. μῸΟ τη 60 : ρετ᾽ {71} 

ιιθηιιι6 ρογδόνθγαῖ. (εῖπι οἱ οοἰϊοϑῖο ομίιε 

αρρεῖϊ αἰΐο στα σοτιϑεγν δίπ : 564 ΘΙπο Πα ΔΙ ΟΠ01} 

ποβίγαπι οὐμπὶ ΝΙ ΔΠυιϑΟΥριΪ , ἴα ατγῶοιιβ ῬΙΌΘΟΡΙΙ 

Ἰοχίτι5 ὁχσιδιι5 οοη[ντηαὶ ρᾶς. 104 : Ομοά οἱ τιγνῖ- 

νιι5 ἱροὶς αοοίάογε υτάθηις. Τάοπι ᾿πίογργορ Ργο- 
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ΘΠΟρῚΪ ἀλλοιούμενον λόγον γον ναγί αἴτειπι Ὑ6] ηιτι-- 
ἐαζιιηι. 

Ρασ. 525. ο. ἀ. ἰαμάκιϊο 1) οὶ 1 δοτί ρβίπιιιξ οΧχ 
ἀπο }}15 ἈΘΡΙ5 πϑμονε το ΡΙΓῸ μετωνόμασται, 
{04 Μιαϊναῖι ροριαρ πη. ΑπρΊο, Αριά τους 
ΤΙ γ πιο] οθῸ5 εἶνο ἴῃ [νοχῖοο 46 ποιηίπίθιις ἨΠΘΡναίοὶς 
Ἰοβίπιι5 , Ἰουδαία ἐξομολογουμένη. δ. ἨΠΟΓΟΉΥ λι5 

ἴη ΠΡ. (16 ποιηίηῖθιι5 ΗΘ ναϊοῖβ τ ϑμάα ἰαιαιῖο 
σῖνθ ΘΟΠἤο55ι0. ; οἱ ορίδιο!α 95; δὲ σιάα δον [68-- 
δῖο ἐπίογΡΙ' δίωξιν" » Θοπ [6115 ατέθην οπιτὶς ατιΐηνα 

εὐ θαάοπεϊς : οἵ Ἰῃ ἀραὶ 20 1 δαί : (ἀπεϊοιιη ἰδία 
ἔνι τοῦτα ὕπιάα εἰν Ψάα, ψιοί ἐπίεγργοίαίι" 
κε  μδη ο σοη[εςεῖο. ΓΟ δοπαὶ στα 5. ἃρσοιο., 

ΘΟΠΠΙΘΙῚ, Ιαπτάανο. [πὶ ΗΪονοηγπιδ ἢ ΠῚ ΠΡ Ὴ3}: 
οΔΡ. 47 : ἘΠ αην τοῖς ϑατσιιῖς ὁασοὶ, οἰ οϑοιϊϊ εἰν 
ῬΡοοιιϊϊ: οἵ Υὐυ σι, ἱπίον. Π)απιασοιιπι, μοὸ ε5ΐ, δαπ- 
διείσεθην οἰ ἰοῖλ, δὲ σον τειν Ποηταίπηι. Τά σα 
1η ΟΔρ. 17 ᾿πυϑαϊω : 7) απιάϑοις ἐπίθγργθί αἴτι", σατι- 
διείσεθινν ὑϊδοτιΣ, ἀπὲ δατιβιεὶς οἰ ϊοῖϊ. Ῥτορίονοα 
ΘΟΓΓΘΧΊΠΊΙΙ5 ἰπῇτα, δι ρ ΡΟ ιηι Θαριι 681 ὀαθογα- 
δὲ, ἀο μ᾽θμῖιν 5 απ σις, ΠΟῚ τ ΒουΊρβοναι ΤΙ- 
ΠΊΔΠΠ 5 γσαριε 651 4πιάαην ϑαπβιίπαγίμς : Σ ΠΟΊΠ6 
ΘηΪ πὶ ΠΟ 10 δῖ, 564 οἰ γ εἴὰ5 ϑυγι ΡΓΠπάγία Ἰθ)αιηᾶ- 

5615, [ὑβαϊα 7, ὃ, οἱ 11ὰ ἴῃ Υ α]σαῖα ΤΠ ατῖπα, Ἀτιρδιιβ 
ἐπ τ τον ὙΡ}ΤῸ μιωπιϊιοπϊα, για εαϊοίἠπαίιτ, 

ΠΟΠ »Ρ!Ὸ Ριδηϊοπίϊα βοἰοπηὶ οἱ ἔπι ΠΙΟΤῸ Ροσίία. 

{ει Θηΐπὰ ἀρι Ποιοάιδηιιπὶ ὡς νομίζουσι Ῥω- 
μαῖοι ναϊθαῖ, μὲ Ποιιαπὶς πῖοὸς δεῖ, οἱ τὸ νομιζό- 

μέξνον 511, ψιίο ἱ ἐπ ΠΟΤΕ. Ῥοσίξεηι οδι τοῦτ ἰΔιπΠ θη 

δοαιαξαν οὐχ οὖσαν δὲ ἀληθινὴν, ΤΠ 6 15 ΔΟΟΙρ δεῖ, 

τιῖ 5Β0η 6. νομίζεσθαι οχ βιππανὶ Ἂ ΡαιανῚ, αἰ τη (ὐπ- 

5110 Ολμρτοηϑὶ οδη. 19 : εἴ τις ἀνδρῶν διὰ νομιζο- 

μένην ἄσχησιν περιδολαίῳ χρῆται. δὲ ιιὶς ἶτ ρτὸ- 
716} δαπε, {ιδ ἘΣ Σ ΣΝ ἐχογοϊίαἰτοπϑηιν απιῖ- 

οἰεῖο ΠΣ 
Ρὰρ, 528. 4. 11. Ομοπίαιι ὁς 5ϑηλΐη6.] Πως 

ἁὔά τα σαπὶ γοιϑίοηὶ ΤΙΗππὰΠηὶ, Φιοηίδμ οἱ τθοα 
ἸΠ ΟΠ τσ γ ρσ]]5. ἈΡουΔ ἢ ἃ Βερίο Ν95. Ρ᾿. οἱ ἴῃ 56- 
4ιιοπιῖθιι5, τὸ διέφερε 510 ἀσοορ ὶ ̓ΠΙΘΡΡΡΟδ, τὶ 50ηᾶ- 
ΓΘὶ δι  ΠΘ ἢ ΓΔ Π]. ἸοὉ Ρδοῖο, ἐπεὶ Π) αντα, μοο 65, 
7)οηιῖπιις 5σδοιιμ ιν σαι ι, ψιοάρτιδοπεϊπεναί 
ἕπα τπίνοῦδα σοβπαίϊογθ 1) αν ἃ, ἰάψιιο βαιισίιίηι 
7οἰΐαψιιο ΣΡ ΣΙΣ ὁ5ῖ. 

Ρασ, 590. ἃ. 8. Ειΐαπι Ρ»πίσιαηι. 7 ως «441- 
ἰὰ δι ηὶ ψΘυΒΙοηἱ ΤΠ ατη οὉ Οτοα ὁχ ΑΠϑ οἷ ο- 
ἀτοΙθιι5. ἰπβουῦία, [ἰσοὶ ἃ Βορὶῖβ ἄμοθιιδ Ἁβοσθοηι: 
χαὶ μετὰ τὸ γενέσθαι μητέρα ἔτι παρθέ νος διαμένουσα: 
4ια τθοθρίπιπ ἀ6 βουροῖτα δ ΠΟΙ δϑι πηὰρ. Υ ἸΡΡ η15 
ΤΠ ΡῚ5. ὙΠ αι. ἀοσηηα τηΔη  [οδῖα πα δ τες 
Οἰιοά γοῦο (δ να] τυ ]ιῖ5 [υρ πὐϊῖς. δα θ οἷς, Ζ511-- 
Π115 οἰΐατη πάγιοΐ 1}. ὦ, δαρ. 40 46 ΑΠΙπηΔΠ Πθιι5 : 
γῦπα δὲ ἄῤῥενα οὔ φασι γενέσθαι ποτὲ, ἀλλὰ θηλείας 
ἁπάσας: ατσοπι ποη πιασοὶ πταάγοηι αἰτιπὶ ᾿ σοε 

αδιεῖπιας οπυπθ5 ΘΟ ΠΘΡ Τὶ : ἀὐἰνογδίδ Ζιι5ῖνο υο- 
ἰαπῖ; υοἷ οἱ “1 τπιδίθι" τιοη ἐρίται, αὐ τισιίηι ὐδτι-- 
{πη ΟΥῚΣ πΐαϊπι 56 ραπιάιηξ: ορίγιιτπις υδπίϊ ἰπ- 
Πίος ἴρϑας ἱπιρίοι. 

Ρὰρ. ὅσ. ο. 1. ἀπώγωνα. 7 Ειποηάδαηάιιπι οχ 
ΤΠ. ἃ πώγωνα, “πα βαρ ϑάπι «ρροἰίανίε, ΠῚ ἀριά 
Ρὲυ ὉΘΟρμπη Ρ. 1320 : χαὶ τὸν πώγωνα, τουτέστι; τὸν 
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κατὰ φύσιν ἀνθρώποις πρέποντα χόσμον. Εἰ ϑαγϑαμι, 
λοὸ δεῖ, οὐπιαπιθηάιηι, ιοε τιαϊετα τον. Ποπεῖτιος 
εἰδοοί. ΤΌϊοΡ  Ὲ5 δου ρβογαῖ, αὐϑαιθ ὑαγτῦα [0ΓῸ 
εἰϊαῖ!. Ττθτα {πὰ Βα {πΠ π| ἃ ἐπὶ τῆς γενέσεως γίνεται 

νογίογαι, δϑοικπάιην πιαϊτυϊαίθηι ποςισὶ Β πιηῖα-- 
πος. 

. 502, ἃ. 8. γπϊϊί6 υἱ6ς5.1 Νοη, αἱ ΤΠΠπαη- 
Πιι5 δἠὐἸάοναΐ, πεῖ 6 υἷος ἀϊσιγαἠογοπί ΠΤ σἰοἰϊς. 
ῬιΟΘΟρ 5 ἀϊχιι, πᾶσαν ἄμπελον χἂν σίκλον ἔχῃ 
τιμὴν, οπιπθιι οἱζοπι ἡμαπηινὶς δἰοἰδ ργοιο 
ἐδείἱηπαΐατη «ἰοδογίαπι δὲ ἱποιίίαηυ ΓὉΓΘ : νἱιοιη 
ΘηΪμ) ἀρίπι5 ται ἄμπελον ρυῖο, πα πι νἱηθάᾶϊῃ., 
δαιη ΠΔ}1|6 νἱτο5. ΠΩ Π16 βἰο 15 ΡΓΟρΡ]ιοία Δ χογὶς ἀϑϑι-- 
Πηδίἃδ5, 

Ρὰρ. ὅδά,. ἃ. 3. ῥγορίον θογιίηι. 1 Τιοσογαὶ ἴὰ 
Μ5. 1ἢν, ἸπίοΡρι65 δι’ ἃ τὸ εὐπειθὲς, ἰάθοαιο νοι"- 
ἴογαὶ., υἱ ἐπιέοἰ ἰἰσοπίϊ {[πεῖδσθ α ποὺὶς ἀδργολθη- 
δίεηα, ΡῸ1" {{{{6 πιο ὴ ΠΡ άϑτιο τιθσοίϊο,, 4 5ιεὑγθοία 
διιπί, ρεγοιια θη". ΜΝ Ἰεε τ εες {π6η- 
τιν Ἦν δὲ ΑΔΒ]. οἱ ΘΧθηρ] πὶ ΖΘ 6 15, αι 
5.0} 1οἱτα,, ῥ᾽ ορ]ιοῖα; σϑνο οὐοαϊοπίϊα α ποῦὶς ἴτι- 
ἐο ρίξει. 

Ρας. δῦ0. ἃ. 10. κιὲ σὲ ρεγίγα]ιαϊ. Ἑλχόμενον 
ἀϊχίτν: ΠΟ ἕλκοντα, τι δχίροθαιὶ ᾿μτουρυθίδιιο Τ ]- 
ταδηαὶ ν πιθ0 Θιίην ρογίγαϊιαὶ αὐ ττϊδιιαίία γιάε-. 
οἰεηι, “τὶ 56 Θαπιορὶε δὶ τἰπῖσα. ΑἸΤυ 1: ΠΙμλ τ 
αὐ ΜΠ04 Μαιμωὶ 5, 40 : χαὶ τῷ θέλοντι χριθῆναι, 
χαὶ τὸν γιτῶνά σου λαῤεῖν, ἂφε Ξς αὖ τῷ χαὶ τὸ ἱμά-- 

τιον : οἱ φιεῖ οἱ (δοῖεν ἐπὶ [πε ϊοῖο ᾿δοπιοπεογο, 
δἰ {πηΐοάηι (παι [οἰ ον. εἰϊηιϊ{{6 οἱ οἱ μαϊίζεηι. 
Ἀιιῦδιι5 φαοα βοαιίε βλασφημούμενον παραχαλεῖν 
νουΐοναϊ,, μὲ δα ρ]ιθπιιιηι ΘΟἰλΟΥ δι, δἰ ῬΤῸ 60 
γοροὶ : αἴάα! σὺ ΟΧριοβδα 50ηϊ οχ ψουθὶ5 ἀρο- 
5[0}1 1 Οον. 4, 16 : βλασφημούμενοι παραχαλοῦμεν, 
ὑ]ασρἠιδηνατπιι", οἱ οὐ ΘΟΓαΊη 5. 

ΤΡΙ4. ο. 15. Ξε σθγοὸ πεαρηῖιπι.} ΤΠ ΘΙ ΡΥ 5 5011-- 
Ρϑογαῖ: {πιο θην 1)6ὶ πααὶπεῖει 65: αΥ̓Θτ Πιοτι-- 
{μηι ἐιὶπ.,. φιὶ ααἰηχζιενιτι" αὐ σοοϊαπάαηι Ρογ[6- 
οἰϊοπόπι δεγναίο [θη εἰϊφοὶρίϊπι. 1Ππ 4 γοργὸ, 
πάντα χαταπτήσσειν, Ἰοφια!ῖο δὲ τπδυγρᾶῖα δἰϊατη 

ἃ ϑεριπαρίηια Ριόνο». 8, 14 : μαχάριος ἀνὴρ, 
ὃς χαταπτήσσει πάντα δι’ εὐλαδειαν. Βοαξιις Οἱἱτ' 
ιιὶ εἰπιθὲ ον οὗ οαιπεϊοπθηὶ. ϑοαυιταγ 1014. 
Ἰοοιι5. Εὐϑαῖεο οἰταΐιι5. ΠΟῚ τ ΘΧΡΙΌΒδΙΙ5 6δὲ ἃ ΧΧ, 
Εξαία 38, 16 : ἰδοὺ ἐγὼ ἐμδαλῷ εἰς τὰ Ὁ 

Σιών, ἜΣ 650 ἱπιηείείαπι ἐπ [ιπαἰαπιοτιία ϑίοσι : 
ϑο αἱ οἰϊατας 65᾽ ἃ} Αροβίο!ο Βοιπμδη. 9, δῦ : 
ἰδοὺ ἐγὼ τίθημι ἐν Σιών. 

Ραρ. δέ1. ο. 8. οἱ (σ᾿ αἰϊ!εοἰ.1 ΝΠ 50] πὶ ἰάἸοία, 
564 εἴ παίίοηθ (ἉΠΠ|αὶ, Ποης αὐ ᾿Π ΘΓ ΡΙ 5 ἀϊχοναῖ, 
ἰάϊοία: ψιιῖρρο Ἰιοπεῖπος (ὐ αἰϊϊιδῖ. δῖ. Μαῖμαὶ 96, 
60 : Εἰ ἐμ οἱπὶ σόοι Θαϊο θρας. Νάπι δὲ ἴο᾿ 
ιιοῖα {α ππαπὶ[ονίιτι 16 [αοὶί. Τὰ αιιοπὶ Ἰοοιιηὶ 
ἨΙΟΡΟ ΠΥ Ήλ5.: “ποι τπιώ αιιδηιιθ ρεονὶποῖα οἕ 
τόϑίο μαϑθαὶ ργοργίθίαιος δίας, οἱ φνογπαοιεζεηι 
ἰοαιίοπαϊ πιοάπιην οὐΐανδ ποτὶ ρμοϑεὶΐ - Ἐπ Τπιο 
Φ., 59: παπι δὲ Οαϊϊίαιις δεῖ. Φοδορλιις ΕΟ 
ΠΡ. δ 6 Β6}10 οἂρ. ὃ : μάχιμοί τε γὰρ ἐκ νηπίων 
χαὶ πολλοὶ πάντοτε ᾿ αλιλαῖοι, χαὶ οὔτε δειλία ποτὲ 
τοὺς ἀνδρας, οὔτε λειπανδρείυ τὴν χώραν χατέσχεν. 



ΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤ. 

Ῥιιηαθες διμὶ αὖ ἐμ ανιία Οαἰϊίιοὶ, οἰ οπεπὶ 
ἐθιηρογὸ μἱμτὶγιὶ,, τίθει αἰ βοτιπῖο τιπιφιίαπι 
γος, αἰ οἱνοτίίηι ροτιγία γορίοπθς ἀϊα5 οο- 
ομραντῖ. 

Ρὰρ. 545. ἃ. 1. “211{τ{ {1 φιϊάφηι. 1 Τὰ Ἀδ6- 
δῖο Ε΄ Ιδοαπὰ ογαΐ, ιιοα ἀτιὰ5 ΠΠπ085 ΠΠὈΓΑΡΊ15 ρτο-- 
ΤΟ ΡΠ 5 5561, {ιὰ5 οχ Η, εἰ ΑΠσΙϊο. τ βεμαΠΠη115. οἱ 
Ὅτάθοο ἰδχίι!, οἱ ἰπιγργοιὶ, πβάιο Δα Π|ὰ γου]α, ει 
ἐπι ΦΥΤΟΥ͂ θην ρΡεἰ ἰἰοϊιισείτιτ. Ο:οτουιαι ᾿ς ἃ Τ᾽ ἀγάβῖῸ 
ῬΑιγΙάτο μὰ οἸζδητι ἴῃ Ἰἐριδῖ. (6 γ᾿ πδΓ!ΠΠΡι15., 
Ρ. 195 7115 Οταοο- Βοπιαη!: τοῦτο γάρ ἐστι τὸ 
χαταγέλαστον. ΥἰἊ6 οἰΐαμη. Ρχοοορίτπι ἴῃ ᾿ππὸ 
Ἰοοιμη. Ῥάμ]ο ἰηΐνα αὶ σὸς : ᾿ς ΔἸ] άτηι δά 
"Πα Π δι θροποπι! ὃ, ὅ : χαὶ μνησθήσῃ πᾶσαν τὴν 
ὁδὸν, ἣν ἤγαγέ σε Κύριος ὃ Θεός σου ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
καὶ ἐκάχωσέ σε, καὶ ἐλιμαγχόνησέ σε. ΕῚ τοοογα- 
δθγὶς Οπιτεῖς ΟἿ, ρ6Γ ψιίαμν παῖς [6 ])οηιίπτι5 
7οοιιδ ἔμιι5 ἔτι ἐἰἐδουο, οἰ αὐ Πα ῖι 6, εἰ ἀΠΓ6οἷξ [6 
πηι. 

Ῥαρ. δ48. 4. 1. «οοορὶϊ οἴσπιίι. 1 ΝΟ, θὰ; 
οοπιραοίο ἐπεὶ ἔμ) οἰιγτ οιείτιι, αὐ ἀηιθὰ ἰοροθα- 
ἴων : σύνθημα οπίτη πο πὸπ βοηαΐ, οοπιραοίμ ἃὶ 
οοτπροσίξιηι, 564 ἀφορμῆς σημεῖον, 5ἰθηίιν ἐα- 
οἰιγδι ογεῖς ἱπιοἰιοατπεῖιρ, αἰ ἀρ Υ ἱρρι!ιη ἢ Πθ ποϊά., 
οἰσσπιίηι οἰαπιοῦ μαγαϊὶς ΖΠργιἐς ἰοηρὸ ἀφαϊι, 
ἱπδοπίίψιιο Παροίο, εἴ ἀριιὰ Ποργοάίαπιμη 11}. 9: 
πάντες ἐφ᾽ ἑνὶ συνθήματι συλλαμόάνονται : Οηιϊιδ5 
ἀι0 «ἰαῖο οἴϑπο οομιριο]ιθπαιεπίιτ. ΘυΟΘΟρΙ5 
Ρ.1465: δρομεὺς δὲ ὧν ἀγαθὸς, ἅμα τῷ συνθήματι 
πρὸς τὸ τέλος ἠπείγετο. (τιν ὉΦΤῸ ΙΓ ΣΟΥ θοπιις 
655εῖ, αὐ Ππεπι ἀαίο σἴρηιο ργορεγαθαῖ. 

Ραρ. 549. 6. 1. Πιάιιῖε οπῖπα. ἢ Οογιϊροπάιιπι 
ἴῃ ανῶοο ἰθχίι οχ ΝΙῖ5. Η. Ε΄. ἐνέδυσε γάρ με, 
ἐπαμίξ ὁπὶπι πὶ. Νος αἰτΐον Υ αἰ σαία ΒῚΡ]}1ὰ Εβαϊα 
ΟἹ, 10. 564. ριῸ εὐφροσύνης οκἰδιϊπαν 1 ἸΠ ΘΓ ΡΓΟ5 
56 16ρ1556 δικαιοσύνης, [[ἀ 416 50Ὑ]Π6ηάτιπ|, ὁἐ ἐμεπῖοα 
ἐκ εἰ, αὐ ἀρ Ῥεοοορίππ Ρ. 148. 

Ρᾳρ. ὅδ0. ο. 7. αἰτιπιοτοίι". 1 Συναπαρτίζεσθαι 
Ἰάδπι να]οῖ, ψιιοε ἀπαρτίζεσθαι, αϑοοίπιίιαπ γοάαϊ, 
οπυμπίψιις. ται ογὶς ἐαρίογὶ. Βυάτοιιβ. ἴῃ Οομπηθη- 
ἴὰν. Ρ. 755, σὐημὶ βπιτὶ, αφιία 6556 πιαβιϊάζιο. 
ΗΟ ᾿ριταν νευΐονο ροΐοβ., οὐσεμ οιέηι ἴρεα πιμτιεἰὶ 
ὁοποίμἰΐοπο. ῬιοοΟρὶϊ ἸηοΡρυῸ5. αἸχι ᾿. 151: 
μία οἱ θὰ πιεηεῖο ὁ55οί, αὖν ἴρεα ογί σίτιθ πιμτιαὶ 
ορί556 πιϑοθϑϑιίηι δἱτ, (Λα γΘΙῸ 564 ιπιπέι)" ἀρ 
οαπηάοπι ῬγΟΘΟρίμπι., οχ [5.510 5α. οιποπάδηα 
ΒΠΐ, συνέσται τοίνυν αὐτὴ τῷ παρ᾽ αὐτῷ δεξαμένῳ 
μέχρι παντός. Μγιτ ἰρίτα πὶ ρογροίμιι ἐἰϊα 
απ Οἰεπὶ 60, ἡιιὶ αὖ ἴρδο δαπὶ αροοροῦί. Ῥαοὶβ 
ϑα]οιποης ΠῚ πιθητῖο ὅ Ἀσριμη ὁ, 34: εἰ πανεναὶ 
Ῥάασθπι δα: οηιπὶ ρμαγίθ ἐπὶ οἰτοιῖζιι. 

Ραρ. δ5Ί1. ἀ. ὃ. βαγιο ἐπὶπι. Ησς πα] πηι5 
δ γουλιπὶ, 4 πὶ {|| ἸΠίοΡργοιῖα., δογιζισιοιι- 
ἴάπι δτεΐμι ἰσὶϑιις 1λανίαάϊοι εἰ 1 ἀμοθηίος, απι- 
ιαπιν {6 παιΐΐο πιοροίῖο αὐοϊογὶ ροδϑοί, οἱ ορ- 
ΡΓὶπιῖ; ἰἰδοὲ τϑρίωμι οὐτϊτιοτοί αἰϊστιϊ αἴθοπι. Νοαιιο 
ΟὨΪΠῚ πΠᾶ ΠῚ {1 θιιπὶ ΡΟσϑιἀοναῖ ἀοπλι5 Παντὶ, 5οά 
ἀυὰβ {γῖθιι5, {4 οἱ θοη πη, ροσὶ (οἰθοι!οποῖη 
ἀἰοοοπὶ ἀΠ Ἰαττιῖ, αι ἀἸχογαηῖ,  Ῥαγα!Προμ. 10, 10: 
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οπ ἐδ ποδὶς ραν ἴῃ Πανῖα, τιθητιθ μαυθάϊας 
π Πίϊο [5αἱ. 

Ῥας. δ56. ἃ. Δ. ρρτορίπημανο. 1 ἤσο 5ἴπὸ 
ἰῃ οι Ῥυδιαιῖομο ἐγᾶῃ 51 }Πθ τὰς “Γ Π]πιδῃΠιι5. 4ιιο, ππθη- 
4056 ἴῃ αἰτοχιο Ἀδοῖο σά. Ἰορογοίαν, μᾶλλον ἢ οὐχ, 
ἥττων, ριῸ μᾶλλον ἢ ὃ χιτών. Υ οὐυη!άπηοη Ορ6 
Τπα]οἰ5 τοὶ Κρ μπιάηηι ἀἰπ φυαβίτιι5. ἶο Ἰθοιι5 
ΡΟ’ 5ἰπρ 115 γ 065, ΠΟ μάτι ΠΟΪ)15 ΘΘοιιΡ Ὶς ἴῃ ϑοῦὶ- 
Ρίατα. Υ Ἰ46 ργονθυθίιμι, 7 ιΐοα ῥΤΌρίον.. 

Ραρ. δ58. ". 9. ἐἐ “ἀπιαρίαπι. Ἴ ϑ αι γάτα 
ΡῈ Ἰπιορργθίομι, (μθηιαεἰπιοείεπι οἰ ἰὸς οὐρὶ, 
δἰ ἰὸς οθίθγος οπιπθ5 ρῥγϊιοίραίι5. σαρίαμι : 56 
μὰ ἃ ΕΥ̓ΡΟΡΡΆΡΠΟ 511Π1: ΟἠΙ55ὰ ,. ΟΠ Θὰ ἀοἰοια 
[υϊ556. ἃ ΠΟΡῚ5 Ρυΐανοῖ, πὰ οὐ [}15.,. ΦΌΠ]]ιῖ5 ΤΠ|61-- 
ΡῬγ65 5θαιθη θη ρου οτ Οχριοϑδογαΐ, ᾿ῃ ἀτιὰ5 ρει - 
Ροιάμι ἃ 56 ἀἰνίδαμπι : δα πο ἰβι{πι οἰ δὶ σορῖϊ, τὸ- 
ἐϊψιίας οπιτθς σρ6 ρΓιδοιηιῖξ 56 Ρ0556 σε ἡ σπίηι 
Ρογίγαΐιονο. Δίεο ἐπογῖπι ἰδίθ ἐπιοἰ ]οαϊξ ἰε ἐοτι- 
Μεὶ. 

Ραρ. 500. ο. 3. εἰ οοποιιίίαπι. 1 ΤΠΙοΡΡΓο5. οὐ - 
ἄοιαὶ, γεγϑιιαοτιάο Ρέγιγαλαπι, 4ιοά τὴ Οομαρῖιι.- 

τοηδὶ οἀοη6 6556ῖ, πείσω; Ποῖ ἴῃ Εἰ. [ορΊ85οὶ σείσω, 
τιῖ 65. ἴῃ το] ιι5. ἢ 55. οἱ ἀρι Ελιβθθημα 11}. 4 ἀὸ 
Πεπηοηϑί. ουᾶηρ, οαρ. 9: 4πᾶ: νϑγὰ δϑὶ ἰθοιο., οἱμπὶ 
οἱ 1ἴὰ Υ αἰϊοᾶπὰ δὲ Δαγομα! Οὐ οχ μαθοαὶ, ει ΗἸο- 
ΤΟΥ ΠΝΙ5, Θὲ εἰοἰγααὶ χιιασὶ μοίοπ5 ἐπ δεν ἐπὶ τὸ- 
σἰάθηπίος. ΝΆ]6 ἀρ ΟἸοιποηίοπι οἱ Εἰ αβοθήιπι 10 
ἀς Ριφραγαῖ. σώσω», 56γψάθο. 

Ρας. δθ4. 4. 1. Διαπιχιιο αὖ ἀπὶπια. 1 ἴὰ 
τορῖο Ε΄, Ἰοροθαιαν, ἀρξάμενα μὲν ἀπὸ ψυχῆς, λή- 
γοντα δὲ ἐν τῇ καρδία χαὶ οὐδὲ μέχρις. Εχ αι 
] απο Ἔχ ριθϑδοναὶ “ΓΙ μά Πηιι5., αὖ απιίπια ει οην 
διίίι οΥὐέμην «ἰοοηεϊα, ἐπ ἴρ5ο ἀπεΐθηι οογείο Θον- 
4ιιϊοδοοπίϊα : 5041 ἴῃ ἁ]τονὸ Βορίο Οὐά. Η. [τὰ ογὰϊ 
τ ἐχ ΑΏΡΠΙοῖ5. δ Ἰτυτὴ δδῖ, ΠΙΒῚ πο 5.0] 10 χαὶ, 
ἰαηῖμπὶ ἰοσο αι, οὐδὲ μέχρις. Αριυα Ργοοορίιμι, 
Ρᾶσ. 170, «δα μιῖπο ἰσοιπὶ ΑΙ] πάπεπν, ἀρξάμενον 
ἀπὸ Ψυχῆς τῶν ἐν τῷ νῷ παθημάτων. Ραι]0 ροδὶ 
Ἰπθπείοσο ἰάθη ΕΝ. Παίς φθόνον Ρ᾽Ὸ φόνον, [41 
ἴπ ἰοοιπι ἰην τα, εὐϑάθπι 5 511] π115. 

Ραρ. ὅθ6. ο. 12. δἰφείάοιπ αἰϊὶ.1 ΝΑ]6 ᾿πηπιιτα-- 
ταὶ Πᾶν ἱπΊοΡ ΓΟ 5, δὲ ιείείεν Ποὑτωθὶ υἱά θη" ργο- 
Ρίμι5 αφοθάεγο. Νάτο δηΐπὶ ἢ Ριῖθο5 ἀοβίσηαὶ Βᾶ51- 
Τππι|5 564. ἀτάοοβ ἱπιογρ τοῖο 4.118 π|, δ γΠηΠΠ Δ 11 
οἱ Τ]Ποοάοιίοποιη, οὐπι δ οἱ ἄλλοι, 4ιϑπηδ πη τ 
βιιρτα ὅπερ ἕτεροι ἐχδεδώχασιν. {1 πῃ {ΠΠπ|π| Ἰοοι 
δηποίαν τππ15 : δἱ ᾿Π γα ΘΟ ΒΟ ΠΙΔΠΘ6 ΓΟΒρΡΟΠ οι Αρο- 
δίο]ο ϑγιπιρδοίιι. οἱ ὙΒΘΟάἀοΙΙΟΠ πὶ 511} ἤμηοὶ 
Θαρ Εἰς 5115 ΑἸχι, 

Ρὰρ. 568. ς. 5. ρἰογίοο. 1 ΝΟ, υἱ δηϊοὰ ογαΐ, 
εἰογιοαῦο : δοξάζω οὐ αἸχιι : «υδηηαιαπι, ἴῃ 
Ἶρ50. ϑουιριανα ἰοχίι οαἸ τη. δῖ, 1 Βορ, 3, 80 : 
ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τοὺς δοξάζοντάς με δοξάσω : σιιοπίαιπ 
σοι τιϊοὶ οἱ ον ανιίος πιὸ σον οανο. (ιο Ράοῖο 
οἰΐαμι. οἰταϊταν. [ἄθπι ἰθοιι5 τηἴγὰ ρὰρ. 512. ἃ. Ὗ, 
ὅτι τοὺς δοξάζοντας. 

Ῥαρ. ὅθ09. ἃ. 11. ἐοτὶ πειισιείο.1 Ἀα γου]υῖπι 6556, 
οιαμ ἰοίο πειιπῖο ογιοίΠαα οἐε : 4ποα ΟΠ δοιγιιπι 
51, οἱ ἃ ῬιοοΟρο ρυω ον ΠἸ 5511 5. ΘΧ 410. [Δ ΠΊ0 
ἐπαπλε αν ἔπλ115. ἸΏ ΓΟΓΡ ΘΙ ΔΠΙΟΠΟΙΠ. ΘΟΓῚ ΠῚ, ἄτι Πᾶπς 
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Ἰοσιιπὶ βοθθητιγ, ἐσιψτι6 πιϑάϊο οἰεαοὶ 67τις 
αἰγίἴ αἰ πες τιδτι6 πιιαξιοτ ρατγεζπετσι τητιτιϊ 

56 ρῥΓοίοπάοπίθ οἱ ραρῖπὰ 5θάυοηεὶ 4] ἀἸπηι5 ἴη-- 
τογργοιαϊϊοη!, θὰ ]ογαθῖ, ψιῖ αϊοῖτιιν Ερμγαῖτα, 
ΘΧΡ ΙΠΟΕΙ5 115 σου 5, υϑγὶ Γ[ςγαθἐϊξθ. Τλθοοῖα θη ΐ τα 
ἀγιθιι5.,. 4ιιῶ ἃ [ἀιμ}}ὰ Πάν ἀϊς ἀοίδοογαηι, οἱ 5α- 
ΠΙΔΙΊΔΠῚ ΓΘ ΠῚ τοσηΐ ΡΥ ΠΑΝ]. ΠῚ ΟΘΟὨ ΒΕΓ ΠΟΓΔηΐ, 
1σγδθὶ σοοθαηίαν οἱ ΕΡ γαΐπι., οἱ ἀοπηι5 {056ρ]!, 
αὐ ΖοΠανγῖ: 100, φιιοα ΠΙπιγιιπη ρα πὶ ἄθοοιη {νὶ- 
Βυαπὶ ΓΘρ 65 6χ {0 ΡΠ γαϊ πὶ ΟΥἹἹ οσβθηῖ, Οὐχ 5 
ἴῃ 1 Οδεὲ : ὅταν ἀχούης τῶν ἁγίων προφητῶν ὀνομα- 
ζόντων τὸν Ἰσραὴλ ἤτοι τὸν Ἐφραΐμ, τότε δή μοι 
γόει τοὺς ἐν τῇ Σαμαρεία. (τεπὶ αἰιϊς Ξαποῖος ργο- 
Ρἠοίας ποηεϊχιαγι 65 ]ςγαοὶ οἷν ἔρμγαϊπι, ϑαπια- 
τίΐαπος ἱπίοἰἐϊρ. 

Ραὰρ. 5710. 6. 9. «7πιπιοτι.Ἵ Ης ΠἸποᾶπη ᾿πίοσγαιη 
ἸΠργάγιις Ἀορὶϊ Οοά τοῖς Εἰ. οἰπϊδοναϊ, αιδιῃ Η. οἱ 
Ας τοργωβοηΐδηϊ. [η Οσάϊοο Νῖ5. Βοοῖῳ ΒΙΒΠοΙΠθο 
Τμοχίουπι ατσιπι ποι ητι πὶ ΗΘ γα σου. 5ἷο ἰπ-π- 
τεγργοίαιιγ, ᾿Δαμὼν ἐκ τοῦ γένους μου, ᾿Αμανῖτις 
λαὸς ἡμῶν, “1πιηῖοπ Θχ ΘΌΠΕΓΟ 60, α{πιατιεῖς 
Ροριῖμς ποςίογ; οἵ ΠΙογοη γ πηι5 ἴῃ οὰρ. Ὁ ΝΆΜαπι., 
“Μοαῦ ἱπιονργθίαίιτ' θὰ ραίγδ, ιιπῖοτ ὑθγοὸ “1ηι-- 
μῖοτὶ δὶ {{ἰϊιι5 σοτιοτὶς τπθὶ, ὑδὶ ροριεῖιες τιοςῖετ.. 

Ραρ. 511. 6. ὅ. δὲ ρμοϑί ᾿ιθὸ δάϊπιοθι.  Ἀπποία - 
Γαῖ [Π πη Γρῖπο ΤΠ] ΙΠ Δ ΠΏϊ5, ὑΓῸ τέλος ἰορ τὸ φῶς, 
εἰ ἱπιογριοίαῖοβ ογαῖ, Εἰχοῖοί για ϊοίμανι πτϑιίπι., οἱ 
Ροτὲ ποὺ δάπιοθι τὴθ ἔπε ἰποθηιὶ : ἀυαδὶ ὨΪΠΉΪἼ ΠῚ 
50 Ὀ5ΕΠ1πὶ γ6]]οῖ θὰ, {πω ἀρια ΜΟΙ πὶ ριόρ ιο- 
ἴδτη Ἰεσπίαν ΜΠΊΟ}: {, 9 : χαὶ ποιήσει τὸ χρίμα μου, 
χαὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς. Νὸ5 οοπίγα Οοάιοιπι Β6- 
δἰογαπὶ. δὲ ΑΠΡΠΪΟ. σοηβθηβιτι ὨΪΒ1] ἐπ πλττἀ Πα τι πὶ 
ΘΘΠΒΕ ΠΠ115..). ΟΠ 5506. 5010αἱ ΒΆ51}1|5. γὸ] [Ὡ]]θπῖο 
ΒΙΘΙΠΟΓΙἃ 9, γ6] ΟΧ ἃΠ115 ΡΙΌΡΠΙΟΕΪς ἃ] ἰὰ νουρὰ Ἰηΐο- 
τοηΐθ, ΠΟΏΏΙ ΕΙΣ ἹΠηΠλιαϊα. ὉΠἾτ5. νου θα ΡΥΟΪΌΓΓΟ. 
Ναιῃ οἱ ἀριιὰ 0} Ἰερίπηιις 95, ἴ : ἐξαγάγοι δὲ εἷς 
τέλος μου τὸ κρίμα, Εἀϊτιοαι ατιΐεπι ἐπι ἤπθηι {πι-- 
εἰπιοιτίια πεθιίτι,, οἱ ἈΒάοιιο. 1, 4 : χαὶ οὐ διεξάγεται 
εἰς τέλος χρίμα, Λίδο ἀφαπεοιζι ἐπὶ Ππθηι ἡμαϊοϊτεηιι 
Αὐταϊαι ἀοιη 6 Ἰοοὰβ ὁχ Ρβαΐπο 103, Ὁ, αθὶ Ὑ}- 
Ραΐα, πϑῆτι ἐπὶ (δἰ δγτείπι σΟμιτϊτια δἰ {τ. 

Ραρ. 572. ". 8. “24 ἴάδηι δτιῖπι. 1 Τὰ ΠΡ Ἀ6- 
Εἰο Μ5. ρογβουῖρίσι ἔα δοξάζειν τε ἐπιτετευγμένως, 
ὉΠ 6 ἰπίθι 65. θα! !ονοῖ, “76 δοΥ" φιίάεπι ἔρϑιει 
ϑρθοίαϊ, κιὶ σἰογί οὶ ΤΠ λϑιιηὲ οὐτιοσῖθ, ἀὸ 561- 
νῬογιηι τίτιι ἐπ ρ5αἰπιοάὶς οοποῖπαι. ᾿πιτεταγμέ- 
νοι δη1 ἴῃ Ὑ ἈΠ] 5.115 Γιοχίοῖβ διε νοὶ πεϊμπϊςιτὶ, 
4υαπΠΟθγοη ἐπιτεταγμένως νΠάἀοει Οχ βι!Πηᾶ556 ΘΟΓ- 
ΤΙ θη τ 6556. ΤΊ ΠΏ Πιι5, ΔΙΖι6 ᾿ἴὰ ΡΓΌΓΒι5 ὁχ τ 
θοῦ βουῖρίαπι ἀἸ τὸν Πορτη5 Η. Υ ΘΓ απ ΠῚ Θἢ 561 1ὸς 
ἔρϑᾷ Παργα τ] Πὶ5 οιμθηἀαηάτπι 5ιιϑοι ἐπιτεταμένως, 
«υοἀ ἴῃ ἀιδιι δδὲ., ποὴ ἐπιτεταγμένως, ΠΟΩπ6 ἐπίιτε 
τευγμένως. ῬτΟΟΟρΙτ5 αἰχὶϊ οι ροπά οβε ρ. 195 : 
ἑνὸς γὰρ ἄμφω, αἰνεῖν τε χαὶ δοξάζειν χαλῶς. ζπίως 
ἐπῖπι μἰγιιπιηιια 65ΐ, βἰοτία εἰ ἰαιο τθοίθ α[- 
ΠΟΧᾺ 

Ρὰρ. 575.}. 2. σεεδίεναι.} Ἀρεϊα5 πο ργοία]ογο, 
Τοπεῖνιις ὁασαϊίαιί γιδέος. Αἰχαὶ ἀριὰ Πανίάοπὶ 
ΠΡ οἴουταγ Εἷς Ἰοσι5, δα αιιθπὶ ]]Πάογα γἱάθιν 
ΒΑ5Ι]Ππι5, ῬβαάΪπιο 145,8 : Κύριος ἀνορθοῖ κατεῤδιγ- 

πξ 

ΝΟΤῈ ἘΒΟΝΤΟΝΙΒ ὈΌΘΕΙ 

μένους, Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους. Τοπιῖπιις οτίοίε 
οἰϊδος : Π)οπεῖτιις αἰἰϊοῖϊ ἡιδῖος. Ἐοτγίαββο οθνουδα- 
Βαΐαγ ΘΗ διιοίογὶβ. 1}}6 ἁἰτοῦ Ῥγόνοῦῃ. 18, 10 : 
αὐτῷ δὲ προσδραμόντες δίχαιοι ὑψοῦνται. .4σοτισΓοη- 
(65 ατίοϑηι ἱρδὶ πιδιϊ ἐα αἰξαπίιιν. 

Ρορ. δ14. ο. ὅ. εὐπιοαπάιιη.) Κ οτῖον Βεο [6- 
οἴϊο Εἰ. οἱ Α. ἀνατροφῆς, φιαπι 1Πὰ Η, ἀναστροφῆς, 
σοπνοιβαίϊοπθ. Ῥαιϊο ροβὲ ἴθ Ε΄. εἰ Η. ὀχϑῶδες 

ὨῸη ὀχρῶδες 5ΟΓΙρΡί ΠῚ [7 ἀξ ἢ 4]}10 ΔΡΟΘΙΆΡΠΟ. 
Ῥεοοοριια. αἰχὶς Ρ. 503 : μὴ ἀπόκρημνον., οἵ 615 
᾿ΠίοΓΡΓΟ5 . πιθτὲ ρτ τρίτην ατιξ ΡΓαοῖρίίοπι : 564 

ὑπτιότητα ΠΟ 5115 ἀρίθ σψουτῖ, μεπιϊαΐοηι. 
ΤίάΖαθ τοβου! ρθη ἄτη γἱάἀοίαγ, σιέα ἐάπιοτι ρἰ απ εῖ6 
ἐπι 60 πιαποτιίδιις. σϑοιγιηι, ΤΌΙάθπι ργῸ ἀχρος 
σφαλεῖς οχ᾿πεϊπηαν! ΤΊ] Δ ΠΠῈ5 50 ἰοαῖβδα ἀσφαλεῖς. 
Οὐ ΨΘΡΕΙ, γϑάδαϊέ ἐμιΐονος Πἶδ, χιιὶ ἀδοθπαμιτιῖ 
δίαίϊοπος., ῬΙάη8 σΟΠ γαγο 56η5ι. ΒΟβίγοπιο ΡΓῸ 
νοῆτε οἱ διηγῆσθε, ἰΙοσεθαῖαν ἴῃ Η. νοεῖν εἰ διηγῆσθαι, 

Ραρ. 576. ἀ. 11. Κερες υϑγο. Ἴ Ἰπίουρυδ5. βου 
Ρϑθγαῖ, γόβες ὑθγοὸ, ψιὶ αὐ μαδίοταϊθ τοβίπιθη 
οοίοεῖ εἰϊριιπέι. Αἰάαϊ Ἀ1}}} ἰα]6 ἀο ραβίουι- 
Βι5 Οὐξοα δοπᾶπί, πε [τὸ Ρ Πα]γοῖ ῬΥΌΘΟρ 5 
Ρ- 304: ὧν τοὺς ἐκλεχτοὺς βασιλέας χαλεῖ, Θμο- 

Τιισὶ εἶδ πμιπιθγο.., {ιὶ ἀοἰδοιὶ σιιπὶ. τβῈ5 605. 
ἐατιψιίαπι τοσπὶ Πἰϊος ἀρρεϊϊαξ. λανϑι5. ΙΒ άθιῃ 
ἹπηΠλ Α Υ]Πη115., 404 5Ξοαιθθαΐαν,, φεῖα ὐοα οἷς 
δαπίιϊιπε εἰΐψιιθ σοπίϊιιι παιἰξασιιτη ὑοο 6 (δηιεῖ- 
Ροϊϊοι. 

Ραὰρ. δ77. ". 5. ἐπβαοϊιαιὶς. Ἴ Τιοσοθαιαν ἱπ᾿ Ες 
πονηροῦ θυρεός ἐστιν ἀπιστία, ΤΙ] πα πηι5. γονίεγαῖ, 
γοργοϑὶ οἴγροιις ἱπἢαοϊιίας 65 : αἵ ἴῃ Η. ογαῖ, οἱ 
ΘΔ μπτι5 Σ οὐ σα γασαταγ ΠΠπ4 Ῥγοοοριὶ Ρ. ῶ0 6 : 
τοῖς μὲν θυρεός ἐστι πίστεως, τοῖς δὲ ἀπιστίας. ΑἸ] 11 
δα {ΠῚ 4 Ερ]ιεβ. 6, 16: ἀναλαῤόντες τὸν θυρεὸν 
τῆς πίστεως, ἀϑδιεπιοπῖος σοι Πα οὶ. Τιοτα ράι}0 
Ῥοβὶὲ ἴῃ Εἰ. ογαὰὶ ἐπαγγελίαν χαχῶν, πιαίοχιπι ροί-- 
ἰϊοϊαξίοποπι, αἱ ἢ. ἀπαγγελίαν, ἀδπιιπιϊαίϊοπεπι. 
Ῥοῦτο {Πι4|| ἐξ ςρί τί τις σαῖνιις Π1αξ, 51 1 ΟονΊπη]ι. 
ὃ, δ. θὲ ῬΒν ΘΕ Ιο ππθηῖῖο ἢι 3 «α ΤΊπιοιμ. 1, 15. 
564 ἀϊοινητι" τΡα Δ 11 βαίαμα; ἩγΙποπεριι5 εἰ Α]οχαη- 
ον 1 αἀ Τίιμοι!. 1, 90. 

Ραρ. 519. ἃ. 4. δαϊναίον.] Νοη υὲ ἀπίθα οἀ τα πὶ 
ἔα, δὲ ἄόπιο σταΐία ϑαϊναϊοτγὶς αἰϊοὶ ροπ5ὶϊ τιο- 
ὑιϊὶς. Νες αἰτοῦ Ἰεσίτανγ ἴῃ Η. φιδιῃ ὃ χατὰ τὸν 
σωτῆρα, 564. [Ὀγίαθϑο γοῖϊπ5. ἀριια ῬΓΟΘΟΡΙΠΠΙ., 
Ρ- 308, ἀδογιρία εδὶ ναγία ἰθοῖϊο χαὶ ὃ χατὰ σάρχα 
ἄνθρωπος εἰ [ἀοίνοο, ᾿πίουργος Ορίορ 5. ψοετ : 
ἴρ56 ργορίοτθα 5θοιπιάπει σαάγτθηι ἤοπιο τεϊαΐο 
αὐ Π)ανίάοπι σόπογὸ ποὐϊὶς. Τῖὰ σθρο ἀρὰ Ραι- 
Ἰὰπὶ ἀρρε!]ατὶ βοῖποις ΟΠ γἰδίαπι, ἐκ σπέρματος Δα- 

διὸ κατὰ σάρχα, Βοπιαῃ. 1, ὅ; οἱ ἐγνώχαμεν χατὰ 
σάρχα Χριστὸν, 1 Οοτίηϊ. 5, 16. Ῥαμ]ο ροβὲ ποι- 
ΠΙΠ}] 56η5115 ἱπηπγαΐαῖτ5 ογαΐ, ὅταν διὰ τὸ προτ- 
εγγίζειν, φμοίϊος τος ἴρϑδος αὖ δο εἰοηισανογίπις, 
ΡΓοριπιιιαπιις ρογα ον; αἱ ἴῃ Ῥϑαϊπιο 81, 19, 
ψιιὶ οἰοπσαπὶ 56 α ἰδ, ρογιψιτχειῖ. 

Ρὰρ. 58:3. ἃ. 4. Ογίοπθπι ἀρρ. 1 ΑἸΐαπι 6] !οῖε- 
Βαϊ βθῆβιπὶ ΤΙ] άπη. φμὶ υδὶ ἐθείθ ϑογίριιτα 
Ογῖοι ποηιϊπιαίι5 δοῖ., ιιοά ἐπ τππῖίπὶ ΠΟΓΡ 5 
οοπιραοξιις οἷξ. Αἰάαιῖ πιιβφιαμι τἀ ἰοδίϑτιν δογὶ- 



ΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤ. 

Ῥίαγα, ἰἀπίαπι Οποηὶς πιδιηϊηἶΐ 700 ὅ8.. 51 : χαὶ 
φραγμὸν ᾿Ωρίωνος ἢ ἤνοιξας. Ει ΕΡυῦ πε ΟΥ̓ΣΟΣΕΣ ἄρε- 

τις. Ἀαγσασ τη ἢ πὸ Ραβίπε μεταξὺ τῶν μερῶν, 
γειίογαΐ, {ᾶ5ὶ οϑϑοῖ. ἐν μέσῳ τῶν μερῶν; πιθάϊα 
ἐπ ραγίε Οτϊοπιῖς. 5ι4 Ἄγαΐς ΠΟῚ ἰηἴον Ῥαγίεϑ 
Οὐίοηῖβ, γ ΓΙ ΠῈ [πίογ Ρᾶτιος ΑΤΟΙΟΡ ΕΣ 8ο5 5611 Βοο- 
ἴα ἙΟἸ]οοαὶ Ατοΐαγιπι, ὑπὸ ζώνη δέ οἱ αὐτὸς Ἔξ 
ἄλλων ᾿Ἀρχτοῦρος ἑλίσσεται ἀμφαδὸν ἀστήρ : φιοά 
Οἴσαγο ᾿ΐὰ γογις, μος ἀμέθηι σεϑίον ρῥγιδουτάϊα 
ἴχα υἱάοίμτ διεῖϊα πιίσαπς ταςιϊς ΑἽτοιισιες πιο- 
τιῖπο αἰϊοῖα. [4οπὶ Ασάῖας 4Ὁ Αγοϊορμγ ]ασο, 56 
Βοοῖε ἀἰπείπσ τὸν μέγαν Ὦ,( ρίωνα, πιαβπιίπι οτῖο- 

ποπιὶ, {λιοτη Ἐπ ἐπὶ δόξδ δαπὶ Βοοῖε ΠΣ αἴξ ΒᾶΞΙ-. 
11π|5. Νυβίογ σόγὸ (Ἰανίι5 [π ΟΟΙΠ ΘΠ ἰΔΓΙΪς ἴῃ 5ρ|15- 
Τάτ Φοιπη15 ἀε ϑασγοθοβοο, Βοοία 5εὶ ἈγοορῃΥ- 
Ἰαοὶ σοηϑ 6} }αἰοπὶ 4υϊπίς ἸΠΡΙΠῈ βιδ!!αθ ἅπας δὲ 
ΣΝ τογιϊς τη ἢ Π15 Ζιιδίιοι . Φυαγί πο- 

Υ6πι, 4! πἴα 0 π| ΠΟΥΟΠῚ, 4ι6πηδπποάτπι πἰς Βα- 
5:11π5, 564 Οτίοπὶ δοηβιθ! ’ατΊοη ἐγ 6ϑ πηα {ιπ σε 
παρονῖ ἀ 516}}5 ὨΠΠΊΟΙῸ ἀεισιηΐα σοῖο 3 Ῥτἰπηδ5 πιὰ- 

σαι 15. ἀιια5., βοουπᾶα,: ιαῖποτ,, ἴα ΓΕ]88. ΘΟἴῸ., 
4ιδιῖα «αϊπάδοϊπι, 5οχία αυΐπιιθ., ποθι οϑαπὶ 
ὉΠΔΠΊ. 

1014. 4. 10. φιιὶ τεϊιπίχιμι. 1 Τὴ Ἐς, ταπέππι ογαὶ, 
ἔξωθεν δηλονότι, οχ 4015 ΤΊ πη Πηι5 Ἔχργασβοιαΐ, 
αϑοθοίαπίιτ, ρμεία Πεντιαὶ, αὶ ἰδιθθο ἀτοαπα 
πιαΐτ ἀπαῖο ἰαθοτα εοπεπι θεαταί; αὶ ἴη Η. 
ἔξωθεν τῶν παρ Εδραίων δηλονότι πολυπραγ γμονούν- 
τῶν, εἴ ἴῃ ΑΠΡ] το. τὶ δα τάξη. ; [τἀ 41|6 το ρθιο 

ΔΥΤ ΟΠ] Ξθηβιιπὶ ἱπηπηι[αἱ. ῬΟΓΓΟ ᾿άθπι Η. ρτὸ ὑπό- 
κιῤῥον͵ ΒΓ ρία πὶ οχ ΠΠ])ε1 ὑπόχειρον, ἈΘΡΊα5 Δ]1ον 
Ε. ὑπόχηρον: 566 [πίογργαϑ γθοῖο ὙἹα εἰπε απάτπα 
ὑπόπυῤῥον., οἵνπὶ σιεδ γι ΓἜσοθιὶς γουτῖς , φαο 4 δἀριά 
Αὐίβιοίβιοπι ταρογίταγ, δὲ Ἰῃϊογργοιαῖαγ ΡΠ η 5 
πιοὶ οὶ οοἰοτὶς. ῬΊ εἰδα 15 τηοτηϊηῖ {0} οαρ. 9, 9. 

1014. ς.6. “Μαϊφάϊοιιις.ἢ Ετθὶ Πορία5 Ε. οχμὶ- 
Ρεβραὶ ἐπικατάρατος Χαναὰν, ἰΔιπθῃ ΘΓΓΟΓῈ Π6βΟῖο 
4110 5οΥἸρδογαῖ Ἱπίογρτοβ, ἢ͵αϊθάϊοιεις (Ἰαπι. 4 {φιὶ 
οοπίγι σἔαξιι5 οναἰ. Οονῖο οποβὶ5 9, 25, ποῃ "τε ν 
Ἰερίπηι5,, ἐπιχατάρατος Χαναὰν παῖς. Μαϊοεϊοειις 
Οδαπααπ Ριθν", Ῥάι]ὺ ροβὶ διπθηἀαηάα οϑῖ γθυϑίο, 
566 σεγπιϊτεῖ 6715, δὲ οροτὶ ἱροῖμς . ἡτιοί [ἢ διιγαία 
Ομαπααπ πιοπιϊτιαί τ: ΠΟΠ ΘὨΪΠῚ ὄταοο εβῖ διὰ τὸ 
ἔργον, 564 χαὶ τῷ ἔργῳ αὐτοῦ. 

Ῥαρ. 586. Β.19.. διέπι πιθησιιγα.] Ἐν μέτρῳ Ρτῶ- 
πάει Ἐ᾿ ΤῊ τπάπηιι5, σα δαϊσεπείαπι (δ ἐμεῖς, ἡτεῖ 
Ρόγρέγαπι υἱχεγιιπί., ρῶπῷ εἰϊνεγοίοπθπι. ΡΙοοο- 
Ρίιι5, εἰς τὸ χολάζειν ἐν μέτρῳ τοὺς χαχῶς βεδιωχό- 
τας, εἰ αὐ μῶπας ἄϊθπε ἐδ βοοϊογαϊίς., οἰ οτιτη 
πιϑπδγα ἐαισοπεας. Ατῖη Ἀδρῖο Η. ογαΐ αὶ ἴῃ Α. 
ἐμμέτρως, οἵη ΠιΘΠΣΙΓα, πιοάογαίς, νοὶ αἰ εϑὶ 
δολπη. ὅ4, ἐχ μέτρου, αὐ τπεπιγάπι. 

Ραρ. 587. ἀ.3. ιατε αὐ ϑοίπίε. ἸΘιπϊβογαῖ εἷς {Γο5 
Ἰϊπεαβ Ἀθσῖι5 ΠΌΡάΓ 5 1π Εἰς, Ιάθοχιιο ᾿ΓΠ Ια ΠητΣ 6 Χ 
Οοάϊοα ΞΜ γεγίογαϊ, σαγ θα υαΞίϊα5, ιεαπῖο 
δ5δϑὲ ἐδπιρογθ ἀιιγαίισα,, α᾽ οί τιοτὶ ἀρογιεῖξ. 
οπ ἐπῖμι ἐἰ1ο. Ἀαγϑιιβ ἱπίγα ριῸ ἀποτελεῖσθαι, υἱ 
5οΓ Ὀζυπα ἔμ]: ἴῃ Εἰς, εχ βυϊπηαν τ ΤΠ’ Πρ 65 568 [6 1556 
ἀπολεῖσθαι, οὐπὶ γεγΕ!, σεπιοῖὶ αϊσγιρία ποπὶ οἰ πῖ-- 
τι" ἰοροτῖγε. (οπῖνγαγῖο ρ] απο 56η511 : ΠᾶΠῚ ἴῃ [οἷ 
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Βα τατὶς ρογῖγο ἀϊοίταν, αὖ ἀρια Ῥτοοορίτπι μᾶς. 
918 : εἴωθε παραθραύεσθαι, πιπδ {ἰΐαπι αϊςτιιπιρὲ 
εἰϊςείρατίητι δοπεϊτρίε. 

Ῥαρ. 588. ". 8. οὐεοωπιίηι.] το κάθυλαν ἱπ 
Ν5. Ει, ΘΠηθΠ λ{{π|5 1η 4115 χάθυλον ᾿οσοθαίυν, Ζαοά 
Ἐππτεπ ΑΒ ὑλαχτεῖν, 404 651 ἰαέγαγο, πο ἀράμοϊ- 
ἴὰγ : Π6 οἵπὶ ΤΊ ΠΠΔΠ πὸ Πἰς γογίαβ, οὐϊαίγατις, 5οὰ 
τὸ ἔνυλον, ἢ ὑλιχὸν, ἢ ὑλαῖον, φιοΐ πιαίογίαϊε δεῖ, 
τὸ πρόσυλον, ψιιοά πιαξογία αἀπωτεῖ, χμοά σατ-- 
πιαίε δςξ, αἷν ὕχη υοά δριιά μθοϊορος βοῦς ἴ- 
ΘΟ54Π6 πιιπάδηας 5 σπιβοδῖ. 816 ἱπίαγργεβ Ρτγοοο- 
ΡΙΪ. δηλῶν χάθυλον καὶ ἐσχοτισμένον δαίμονα, μὲ 
οδδοαπίηι οἱ οαἰϊσίποκιιπι ἀκθιπόποπει ἱπαϊσατεῖ. 
δῖ. ἀρια Ηδσυομῖιπι χαθυλομανεῖν εδὶ ὕλην ἔχειν 
πολλήν. Οἰοα διιΐοιη σθαι 6 ΟΠΟΘΟΠίδΔΓΙ5 
Ἰνᾶῃο 6556 ἈΠ ΓΘ Γαι (25 ΠΟΠ ΠῚ ΘΡΘΟΙΟΠῚ., 4ιιᾶπὶ ΓΟ] - 
4] ἰπίογργοίοβ ποιηϊπάτιηΐ Ἠδθγαΐοα γόος ϑ11π|. 
αὖν ΕΌΒΘΡΙΟ {04:16 ρα ττ πὶ δὲ οἰταϊο ἴῃ Θά ΠΠῸΠ6 
γαιίοαπα,, ἀντὶ τοῦ ὀνοχένταυροι σείειν ἀνέγραψαν, 
Ετ ργο Οποεοοπίαιιγὶ τογίρϑογετι διϊπι : ητοα 
ἰΔΠΊΘ ἢ Οὐδ σίογο ΠῸΠ ΡΟΙοβί ΟἸΠῈ 60 5, 4ιιο ᾿θιά θη 
αἷΐ ἸΙάοπὶ Ευδερῖα5, ἀντὶ τοῦ θηρία σείειν οἵ λοιποὶ 
ἑρμηνευταὶ ἐχδεδώχασι, ἤ͵ΤΟ ὑεπίί, σ(δίοτὶ ἱπίοτ-- 
ΡΓΕΙ65 οαἀϊάστιιπε διϊπ : ποάιια ἀ46ο οἰμπῃ ἰρ50 ἰθχία 
δργθο, εχ 4πὺ Ρασῃὶπυ5 ὩΣ Ν 7 πὶ Τιαϊϊπα 

Θχία τε, δοοίϊ 5. Ἰνδείγος, εἰ Ργὸ Ὡ 3 δὲ5- 
μἰγῖπι, ἀιθπιοπθς., Αὐὶὰ5 Μοπίαπας ΟΙΙΠῚ Αφυΐα, 
Ριἰοσὶ, αἱ δοριπα σίηία ὀνοχκένταυροι. Ῥοίγοπηο 1]υ4, 
υετὰ τὴν ἐρήμωσιν, γΕΓΕΠΠῚΙ5 7 Ροσίηιιαπι ἘΕΣΕΣ 

Μιονῖε ἐπὶ δοἰτιπιΐπιθην., ποῦ, υἱ αηΐθα ογδὶ, τεὶ ἴο- 
οἷἐ5 ἀαϑϑὶπιϊϊείιτ Βανγίοπὶ τ ϑοἰϊπαΐποιι τϑαϊ-- 
σεπάω. 

Ραρ. 590. 6. 7. Τέγγα μο.] Νοη ἀἰϊχῖῖ, οὐκ 
ἔχε! μερίδα, 564 οὐχ ἔστι μέρος : πα Ἰύοιι5 511 γογ- 
Βι0ηὶ γα! σαίω ἀπίοα, 7ΖΈγγα ἴδο πεΐΐαιπ μανοὶ 
Ραγίοπι οἰεπὶ 64, 6 χια σε )δοία πιαϊοαϊοίο εἰἰ- 
οἵἴπεηὶ ἐδ: Πι Δοίοτῖϑιις, δἰ. Ῥλασβιις γογίογαϊ ἴη- 
ἴογργοβ, ἸἸαχὼδ, ὃν γειώραν͵ Γραφὴ, αοον,, ἀϊοῖο 
ἐπι δογίριιγα γειώρας, 4851 {4 60}} ρ56. 51 ̓ δἴοιαις 
γειώρας. Τπηπηο ΡῈ. {4600 πιο Πρ ῖι ΡοΟραΪιπὶ ᾿5υᾶθ- 
Ππεϊοιιπη, οἵ] 4π] 56 αὐ] ππθ11, γειώρας εἴ προσήλυτ Ὁς, 
«ἄνοπα, ἀϊοιῖαγ,, αὐ Εχοάιὶ 123, 19 : ἐξολοθρευθή- 
σεται ἕν τε τοῖς γειώραις χαὶ αὐτόχθοτι. τῆς γῆς; 

Ρετγι δὶς ἐπιψτια αἀνεπὶς εἰ ἐπιαϊσοπῖς ; οἱ ἴῃ ἐσάοπὴ 
οσαριο ν. 29, νόμος ε εἷς ἔσται τῷ ἐγχωρίῳ χαὶ τῷ 

προσηλύτῳ. 76π τιπα εΤῖϊ ἡπιάϊσεπι εἰ αἄνοπα:. 
Τιγοθίιιο ὁδὶ ἤεργαα τὸχ 2 ὅτ, 4ιῶ εἰ γειώ- 
ρας εἴ προσήλυτος ψεγετιν. Ῥγορτίο γειώρας εδΐ ὅ 
γὴν ὡρῶν, ει ἰότταπι οιιδίοαϊξ. Ἠρσυο τις, »Ὑειώρας, 
γείτονας ἐξ ἄλλου γένους, καλουμένους, ἢ ἢ τοὺς περὶ 
τὴν γῆν διαπονουμένους. Γεώρας ἐαροχῖς υἱοῖπος 
ἐχ αἴϊα σεπίε, νεῖ εος, φιῖ οοἰόπάα (εἰ) ὁο- 
διιρατεῖμ". 

Ρασ. 595. ΘΣ - ΤΟ Ρεθοαιῖς. 11 Βερίο αἰγο- 
41 ταῖς ἁμαρτίαις ἰδβο, ΠΟ τὰς ἀμαρτίας, αἴ γι- 

ἀοἴυ ἱπίογριεϑ5 ΘΟΡΓΙΡΌΓΟ γο] ῖ550, 50. ΊΡῈΠ5, ζγορα- 
δίπιοτι ἱγμοϊάθιιξ, πεπιρε ρεσοαΐα : 56 ᾿ιος αἱὲ 
Βα51115, απέππιθ σα ἤθίιις οοοίάατιε ρϑεοσαίϊς, 
πιπάα 5:}}}1011, ΔΙ δὲ ὀγεῖπη ἱρσὶ πιοτί πε ρϑοσαίο: 
ἀπ ταί οπο Ἰυη ταν δὲ Αροϑίο!ες δα Ἀοπιαη, 6, 3: 

ΙΝ ΕΒΑΙΔΜ. 



᾿01ὃ ΝΟΤΕ 

οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ ἁμαρτία. Οἰμεὶ πιογιεὶ σι - 
σεις ρμοοοαίο. δῖ. αἰχιὶ ἃπίθα Βαβι ι5., εἰς 
σφαγὴν ταῖς ἁμαρτίαις. 1)4}1}0 ροϑὶ νογίοναι ΤῊ]- 
πιὰ. ἐπιρίοαϊ ἑοτγαπι εἰς, αιιαδὶ Ἰορ σοὶ ἴῃ Ε᾿, 
πολέμων 5 411 ἰάπη θη 5 Ἰρίαπι ΘΧ ΒΙ] 11 πόλεων, οἱ 
οὐὐἴονὶ Μ55. Υ αἰσαία ]ναιπηὰ αἰχίι, πόθ ἱπιρῖε- 
νι ἐαοίοηι οὐϑῖς οἰντταίπτη. ΑΛ Ίη Ὗ αἰϊοαπὰ ο{11- 
πολέμων, οἰ ἰς,, οἱ ἀπποίαιαν ἴῃ 4} θ τ 54πὶ {0015 
Ιδρὶ πολεμίων, ποσίίδιις, οἵ ΠΟ θγαϊοᾶπι γοοοπὶ 5]- 
ΘΙ ΠΟῦΓΟ ρΌ556 ΟΧ 56ῃ!οη11 ΠΙΘΙΌΠΥΩΙ οἰ ρίξαί 5 οἱ 
«ἀνογϑαῦῖος. 

Ρὰρ. δθ4. 6. 8. αάνεγδιις ἱπορίος. ΜΆ]]οπὶ 
αἰχίδβοι ἐὐισώ δἰπιρίοίονος, νοὶ ἱπιποσθηΐος δὲ ηιῖ-- 
γΐηιο τπαΐος. ἴὺι τ᾿ῃ Ῥπαϊμηη 28 ἀἰϊχιὶῖ : ὡς 
πρόθατον διὰ τὸ ἥμερον χαὶ μεταδοτιχὸν λέγεται 
ὃ ἅγιος. δὲς οἱ ονὶς εἰἰοϊ(ιι σαί, {τα τη τι: 
565.) δ 5τα εἰς ροΡ 1 ἴπι Θοηιητιτιθ. Αοῖοι Ομρο- 
εἶδ πῃ ρου ΘΟ. ΠΟ 1}}}. ἴη ΜατΠι. - αὶ [οδίτιηι ὁ5ὶ 
ἴα ονος ἀρροίϊαι ργορίε" πιαπ σι οἐτεἰϊγιόιι, τιοτι 
{ἰηιθιῖδ5. απίοπι }26ιιπὶ ἰμρο5 ργορίοι οΥμοἰϊ- 
ἰαίεηι. 

Ρὰρ. 598. ο. 9. δὲ ἰάοίτοο. ΚΚαὶ διὰ τοῦτο 5οι1- 
Ῥίμπη Θα]η]οὲ Εἰς, ἊΓ Ἰῃ ΠπΠ6 ΟΔΡ 15 1η ΟΟΙΠΙηοηἴὰ - 
το ΒΑ51}1} δι᾿ αὐτοῦ οἵ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ σωθήσονται, 
ΡῈΤ ἴρϑιών Ἰειεγεῖ ἰὸς ρος σαἰμίοηι ἀϑϑθιιθηίτι, 
411Ὸ βᾶοίο οἰϊαπα [δριτι" ἴῃ Ὑ αἰϊοάμα, ΘΠ 06 εἰ 
ἀρια Ῥιοουρῖιπι. (Φυαιμο  υθιη ἰἶο ἀο]οη τη δὶ 
{ΠῸ 4, σαἰνανιείτ ροριιὶ πνιἰ : Πὰπι οἱ ἴῃ 1“. 
[1 δου ρίθπι οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ. 8.1.1} Πποπὶ ρὰ- 
δίπα Ῥα] δε πουιπι οἰ πο] οσία ΠΟΡΡαΪοα {ὐαά  ἴτιι}., 
αὶ ἰΠίογρΓο5. ἀπποίαγαϊ 56 δ0ΓΙ ρέι πη. Οἰ ΟΠ 556 ἴῃ 
Ιλορῖο Ε΄, πίπτοντας πτοήματι, σακίοηίὁ5 ρανογὸ, 
απ ἡλοίτι, 561 56. Ἰόροῦα οἱ ἰπιο ρ οίαν] ποτήματι, 
Ροΐιι, πὰπι οἱ ἢϊῸ δα {γ΄ ἀρια βΑΒΙΠπιτ. οἱ ἴῃ 
δοάομι Βορίο Οοάϊοο, πίπτουσι δὲ οὗτοι ποτήματι. 
Αἱ ἴῃ ἁἸΐονο Ἀορῖο Η. ριϊοῦὶ Ιοοὸ [ορ τι" πτώματι, 
ἰαρσιι, σαδιι, Ροβίογίουο ποτήματι, ροίτι. Τὴ ατω- 
Γογιιπι 50 Π0}1}15. (6. ψοοῖθῖ5. ΠΟΡΓ ΚΣ. ΘΘΟΙΓΡΙ σα ρο 
Φυλιστιεὶν,, ἀλλόφυλοι, θαυμαστοὶ, αἰϊοπῖίποπιδ, παὶῖ- 
ταδῖϊος. ΠΙοΛΟΉγτηι5. ἴῃ Ρ5]πι. 28 : δλιεϊεεἰΐηι 
Φ ΤῸ ἐπιοτργ οί απίι, οαἀἰόπίος ροίϊϊοπο, μος ἐς, 
γιιὶ ἱπουγίαιὶ σιπΐ 6 οαἰϊοο αϊανοίϊ, οἰ ἱποῦγιαιὶ 
ἐθοϊάοτιιπαί. Ἀπρ δι ητι5. π΄ δυπιάθμι ῬΘαΪ πλλπι : 
αἹἱοπίροιθ πὶ Πεῦτγθο αἰϊοιμίι εἰ δεῖϊηι., 
φιιοά ἱπιογρτγθίαίι ἐαθπίος μοίϊοτιο. υδῖμι χει ς 
716οἷι εὕτῖος, Ππιατιγία κιθοιείατὶς. Ἀρυα ϑαηΐοπι Ρὰ- 
ΘΏΪΠΙΠ ΠΩ οίοδοι μι, Ῥα!αϑιῖπα ἀἸοῖτανγ τὸ- 
σῖο τηανιτπηὰ αι] ὁοοἰἀοηΐοιη «αι... ΘΟΠ ΠΟ ἢ 5 
Ζαϊπαιο Ῥε[δοιτγα5. 6] δα ΓᾺΡ 5... οἱ ἸΠΟΟ]α 6115 
Ὁ. ΡΟ βιμη. ἀϊοαπίαν,, 451 γοΠρίαι! ἴῃ 
Οἰπορο; οἵ 4η ἀπ ΤΥ 5010 6. ΟἸΓῚ5. 5έρο.}} ἐπι ρ] 101 105 
ΘΧΡΟΠΊΙΗΙ : ΠΔΠῚ Ὁ 2 μαίασοίε οδῖ ρα !νοιο δὶ 

οἴπορο 56. ἸΏγΟΪνογο. Αρια δι ἀδπ) τΘρογ τὰν οἱ ἴῃ 
Οὐδπίανία 5 Ῥγοψου Ἰονιπι 9. : γυμνότερος ὑπέρου 
χαὶ λεδηρίδος, Λάϊον ρμιδιϊϊ0 εἰ ἰορονί δ, οἱ 
γυμνότερος παττάλου, δμάϊοτ οἴανο, ἀς Ποια!ηἰ- 
Ἰν5 ΟΠ ΘὨ ΙΒ 5. 

Ραὰρ. 06. ". 4. Δοιείη διεῖηι.] [ἡ. τὴν γὰρ Να- 
ῥαδ. ΔἸιον ἁὐΐοιῃ ἤορ. Π. Ναδαῦ. (Οὐ 5 σαί 
γατοαπα οα πο, Απρ]. Ναδᾶν, οἵ τοχίασ Οἀ τς οὐαὶ 

ἘΠΟΝΤΌΝΙΒ ὈῦὕΘΤΙ 

Ῥεοοορίο, ᾿πίθγρυθβ ππιὰϊθ δίαψο. 564 νογίον [οοιϊο 
νἱάοίαν Ναδαῦ,, οὐ] 15 Οἱ πιο ]ορ ἰὰ οἱ ἱπιουργοίατϊο 
Θχρ] θαι ἀΠΠ 0115... οἰδὶ δηποίανος ΤΊ πη πη 5 ἴῃ 
τη Ρ η6 Ἵ22 ἰοφψιιεία, ρμτγορ]ιοίϊα, ςθ5ϑῖο : ποίας 
ΘὨΪπὶ ἴῃ ΤΠοδαιτῸ οθυθθο ΡαρηΪηὶ γοροῦῖο δ] τ, 
4πᾶπι ΓΝ Ὶ22, 41ιὰ γῸΧ ῬΓΟρ ΙΟ18 Πὶ 5οῖν γα ] ΟΠ 1 ΠῚ 
50ηδΐ, ΠΙΙΒΗ Δ ΠῚ 5655] 0Π6η). δε ἼΔΣ δίαρατϊ γεὺ- 
εἴταν ἐγκαθίζειν ἘΖοο 6115 55, ὃ : χαὶ ἐνεχάθισας 
τῷ οἴχῳ ᾿Ισραὴλ δόλῳ, ΕἸ {οἰοπαογῖς ἐπϊπιϊοίεἰας 
«ἰοηιτιὶ Πςγαθῖ; οἱ Ἐποο οι αϑιϊοὶ 8, 14, δαάθμι πὸ - 
το η6 τι5ι"Ράτα γϑυθιμη ἐγχαθίζειν ἵνα μὴ ἐγχαθίση 
ὡς ἔνεδροι τῷ στόματί σου, δε σοεθαί ψιιαδὶ ἱπ5ὶ- 
αἰἰαίον οτὶ {μ0. Ν οχ ἰάπηθῃ ἰρ5ὰ ἐγχαθισμὸς Π6η 110 

ἴῃ δουῖριαγα, ποτ ἴῃ το Πππριιω Τ]οβαθτῸ τὸ- 
ΡοΙταΓ. 

Ραρ. Οὐ4. ο. 11. ἀρροίζιιις 1 ὀρέξεις. Μία! ε 
δηϊθα ΟΥΤΟΥΟ ΡΟΐΐπ5 ΓὙΡΟΘΓΆΡμΙ ἔμ: δαί ἀρρά- 
γοπάϊ σε ον. σότι. διρρνὶπιθηιίαρ, αὐτὰ 5ου  ρ515-- 
561 [γί 556 [πίοι 0165 ἀρροίοη. 80} ἥπειη ρὰ-- 
βίμ ἀδοδῖ ποία ἱπίθρυορα 5 ἴῃ (ἀνέβοο ἰοχίαι 
ΟΧΟΙ50,. δἱ ἴῃ αἰγοχιο δοῖο 5. βιρρίοπάα οχ 
5ΟΓΙΟ ΟΓΔΠΟΠΙ5., 41ι8π) οἱ σθοῖο ἁἀἀ141 ΤΊ] πα πητι5 
ψογβ]ΟηΪ, 4ιιο πη τη οί ιμ οἱ ᾿ς ΠΟΠΠ1}}15 (ΘΠ σθὺ5 
1 νῖ5 αἀάϊιαν, μος ρεοῖο, καὶ ζήσεται ἣ ψυχή μου; 
γα ραῖα Πνατπα, διαπᾳιία ποτὶ πιοάϊοα 651 Ὁ ἃ 
4υ!θιιδάδιη ἰάπιθη ἢ Γ15 ἁθοδὲ μθο ποίὰ. 

Ραρ. 605. ἃ. 1. ὅϑόγπιὸ δπῖηι. 1 Λόγος δηλοῖ 
ΠΟΠΗΙΙΠΖαὰπὶ ἃρι Ῥαιγο5 Ἰάοιη γαϊοὶ φυοά, ϑολὶ- 
ρέμα ἀθοίαται : Ῥνορίουοα. γϑγίοναϊ ἸΠΙΘΙ ΡΟΣ, 
ϑογίρίμα πηι οἰηιιαΐηιι τόνοι, οἱ ἀου τον 
Ρεγο τ σιχσῖς ἱπιργον πιοπιῖς οἰαιτοτθπι., θαμὰ 
ἔρδαια οοτ γον οοἰαϊε : 564 (6 «ιν 5 5οι- 
ΤῸ 0 οαδ ΤΟΥ ΊΟ [10 ἀΡῚ τα, ΠΟῚ (ὁ 501 ϑογιρίιγα, 

αἰ ἀπίοα ἀο Ῥαι]ο γοῦθὰ λοϊοπ5 ἀϊχογαΐ, εἰς συναί-- 
σθησιν ἄγοντας τοὺς ἑαυτοῦ λόγους. 811} {ποῖ ρὰ- 
δίπα ἴθι οἀϊάοναϊ, μὴ χαὶ οὕτω μέλλει, πιί πι6 σἷο 
βαρ βογόπι. Αἰ Ἰνος Ἰθοο μὴ ἱπιοιτοραϊ, ποὴ πος 
σαῖ, αὶ Ναιι. 7,9 : μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ ; 
πεπιητιὶα ἰαρίάοπι ροτγτῖβοι οἰ ἢ 

Ραρ. 006. ο. ὃ. Λίαηι φιιογιαπι.} Τὰ. ἢ. οἱ 1. 
τῷ αὐτῷ δύναται χαὶ πέρας εἶναι χώρας χαὶ ἀρχὴ 
τὸ χωρίον τῆς. δε σοΠπθη} οὐμὶ ἈΘρΊο θς Απρ]. 
οἵ Ῥιοοοριιδ ρΡ. 2317, ΘΌ} 5 ἸῃτΟΡΡ οἴ ΠῚ 5011] 
ΒΌΠΠΙ5... ΟΧΡΌΠΟΙΙ5. 1Π1|5 ᾿ΓΠΙΠ Δ ΠῚ γου 5 τ ΠΥ 
φιιαπείο {ἴηι 65 6556 μοίοϑί , πθῆτι6 ΡΥπιοίρίεηι οἱ 
ἐογηιΐνιις Ἡοανϊιαϊς. Ἐκ οοάσμι Ῥτοοοριο Δ661- 
ἀϊπιι5 ἰοχίι! ατῶοο, ἕως τοῦ φρέατος ᾿Ιλλείμ,. ἤν - 
5115 δι) πάανηι5 1Ππῶ4. ὁοποπὶ ἤοαν., τιοτὶ τιὶ 
«ὦ πιοίίονα ἱγαπσηιίογοῖ, χα οὐαὶ ἀσοο τη Εἰ. 
τὸ μὴ μεταβαῖνον ἐπὶ τὰ χρείττονα, ἀριιὰ Ῥιοοο- 
Ρἴμπι ραρ. 998, τὸ μὴ μεταστὰν ἐπὶ τὰ κρείττονα, 
φιιοά αἰ πιοϊϊονα πιϊπῖπιθ ἐγατιδῖγΘ ὑοἰ μον 1. Ἰὰς 
Ιοοιιη Ποιίοροη. 35, ὅ. Ροβίγειπο δ] ου πιῖ5. ἴῃ 
Ἰητονργοιατοης. ΑὙΙΘ] νόσοι 1261; ἰαπίιτη Θη τη οοὶ 

Οταος λέων ἑρμενεύεται : ἴῃ Η. 15. 1. οἱ ἀρυά Ρτο- 

οορίτιπι, Προ ἴῃ πιὰ ἐπ 6. ΘΟΠ ΘΟ ΡΠ διιᾶπηι βου ]- 
βου ἰπίοτρτες ἴσως λέων Θεοῦ. οτος 1,60 1)εὶ. 

ἨΠογοη  μλι5 ἘΡίβίο!α 27 : 7 ὦ εἰϑὶ, εἰνίίας “1τιεὶ, 
ἰὰ κί, ἴθο 1)οὶ, οἱ χμοπάαπι βογίϊ δίηια,, ψιαηὶ 
ἐχρισπανῖὶ! Πανῖά. ΝΙομϊηῖι Πνα τι5 οἷν τα 15 Ἰάοπὶ 



ΙΝ ΟΟΜΜΕΝΤΟ ΙΝ ΒΒΑΙΛΜ. 

ῬΙΌΡ μοί Εϑαἰδ85 ς. 39... 2 : οἰγοιπιναἰἑαύο τιεῖ; 
5661 101 ΙεϑῸ Ησρναῖοο ΝΥΝ {τιοῖ, τὶς γορὸ ἰαη- 
ἰππιὶ εδὲ ΓΝ, 4α: γοὸχ Ἰθοποιη βοηαΐ, της 
ἩΪΟΓΟΠΥ Πλιι5. γ ΣΕ}, διῖ5 ἡτιὶ {μρογῖπιι ὁ δ οαν 
ἰθοπθηι. 

ΠυΙά. 6. 11. σοπεοτγὶηι.1 Τεγενῆσθαι αἀἰχὶξ, ποη 
γεγεννῆσθαι, 5664 ἐπιοπάα διὰ τὸ γεγεν. ἐχ ῬιΟΟΟρΙΟ, 
ΟΝ 115. που ΡΙ 65 δ 11, ψιαπείο σία ἰρδὶ τεθη τα 
δ Γρθηίτεηι ταί 71} Εἴ αἰτιι5 5 51{ΠῚ Ρϑεγιεπί. 

Ραὰρ. ΟἹ. ἃ. 8. ἐπυϊψιιίταἰθηι. ΝΙΑ]6 δηϊοα, ρὲ γ- 
σμαάθὶ απ ϊςῖθ5 ᾿ντθϑιίιπ, εἰ δα οοἶσο ἱπίψια ἰο- 
μανέμ. Ἰίοου5 δϑὶ Ῥϑάϊηο 72, ὃ, 01 Υ δἰτοὰπὰ 

οὐ πο ὁ ατθοο ΠΤ ΧΧΝ, ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν, 
ἐπϊφιίαΐοην ἐπι αἰάτιπιὶ ἰοφιιει σιιτιῖ. Θοααθθαῖιν 
εἰς ζητήσεις συγχαταδαίνοιεν. ΤΊ ππάΠη. δὲ ψμαπαο 
60 56 ἀοπιϊξετὶπί, μὶ αϑϑοτϊαπίιτ ργομοκίί ι- 
δἰϊοτιῖ. Αἱ συγκαταθδαίνειν ποη ο5ὲ αδεθηπὶ, 564 
60 56 εἰθηιίογο. 

1014. «.Ὁ.. ἐοφιείηι νι. Ἐταοπ αν [πλῖ5 φθέγξασθε, 
τΐ ᾿ΠΙ ΟΡ 65 γΟἱ αἱ ΐ ΘΠΙΘΠ (1401, γϑΡ6η5., ἰοηεηηϊπὶ, 
Οἴπι βογρίππι. οσδοῖ ἰὴ Εἰ. Η. οἱ 1. φθέγξασθαι. 
Ἰοηιιῖ. 

1014. 6. 6. ποφιαητίαπι,, ΟΝ μοῦ. Νοη βεὲπθ 
ΟΧΡΓΟΘϑΙΣ οπιοῃ δ! 0ποπὶ ποδί γᾶπη. ΕΥ̓ΡΟΘΓΑΡ ΝΙ5 
ΤΌΚΟΣ ΘΠ τ ἰρίτιν, πιθψιιαήτίαπι ΘΟ [ππιἀθπιίτι". 
ὧν ποῦ αϊοίμηι ὁ5ξ., Οαπιρὶ Εξενϑοπι. ἰ)ο]δν πηι5 
ΘὨΪπὶ 111 ᾿πίου τοι 5, γιθψιιαςιαπι αἰ{ἱπι5θηΐ ὁέτι-- 
ἐγιεπι οἰρθ ρειτιοίτεηι. Ὗ ̓ υοβάπη ΘηΪπι ἰθοί! ΟΠ θη 00 - 
ἀἸοῖθ Ε΄, Ἔκρυϊπιιηὶ ἰδία, λόγοις οὗ χέντρῳ ποιήσον- 
ται. Διὰ τοῦτο τὰ πεδία. (οτεσοηάτπη ἔν} οχ [050 
ἰαχίι Ῥγοῦτ οἱ βουῖρίσμαι Ἔχ ΒΊθθηι Η. οἱ 1, οὐχ ἐν- 
τραπήσονται : ἀἸοίτιπι οηΐπι 6δί ἃ ριΌρ οί, χαὶ οὐχ 
ἐντραπήσηῃ, οἰ ποι σοπ[ἀπάογῖς. Ἀρια Ογγη] πὶ 
Ἰεριυν οἰιαπὶ οἱ ἀριιά ργομιεῖαιπ, χαὶ οὖχ ἐντρα- 
πήσονται τὰ πεδία ᾿Ισεθών. Εὲ ποτὶ τον τ τετι τι 
οαπιρος Ἐσούονι. {πᾶς [ουίασδθ ΠῸΠ ΠΠΪΠτι5. ἀρίο 
ψουτὶ ροϑβϑεΐ, χαὶ οὐχ ἐντραπήση, εἰ ποπ Τένεγεθθ. 
τίς, οἱ ἴῃ Οοτηπηοπίαγίο [θ451}1|, οὖχ ἐντραπήσονται, 
πϑητιαφιίαιι τε ΘΡοδεμείτι, ἀυῖ, ἐγ ὁδοοπΐ. 

Ῥαρ. Ο1. ο. 1. ϑιμϑατιαϊειτ. ΤΊ ππαηπιι5 οὐ -- 
ἄογαι, «4 δοπιπιτεπὶ ψαϊάδηι ἐδ μιταηιο 5επίε αἰἷ- 
οἰζια", φαΐα ἱισοϑιιπί, σοι ρμίαπροπί. σου οσὶ 
46 ἔξεβθοῃ εὐ ἐδ ϑάβαπια, 56 118 ρῃ 55 αταοα 
ἀπὸ χοινοῦ ΠῚ} αἰ Ππα 5οηδὶ, αιιατῃ γογθιπὶ πενθή- 
σει 5:10 αι ἸΘπά τη, {1104 ΘΟΠΊΠΊΙΠ6 511, οἱ ἡπῃρ6η- 
ἄτιπη οὐπὶ 115 νου 5 τὰ πεδία ᾿Εσερὼν,, οἱ αἴ 
ἰσιϊ5. ἄμπελος Σεδαμά. Ναπι ἰπ Υ' ἀἰίοαπα φάτο πο, 
εἱ ἀριι ῬΡοσορίτπι ἴῃ ἰοχίιι ἰδία 510 ᾿ΠΊ ΘΓ ρ ΠρΊΙΠ-- 
ἴὰγ : οὐχ ἐντραπήση τὰ πεδία ᾿Εσεδών᾽ πενθήσει 
ἄμπελος Σεδαμά. Εἰ ποπ τονογοθεγὶς σαιπρο5 
Τξονον : υἷποα ϑαναπια {ροῦε. Τὴ 1115 ΠΠΓῚ5.. 
πὶ δΐο ἀρια ΒΑ5]]} πὶ, Ἰορίταν χαὶ οὐχ ἐντραπήση. 
Τὰ πεδία ᾿Εσεθών πενθήσει, ἄμπελος Σεδαμά. 81 
ἀρυά ΟἸγιπρίοάονιπι ἴῃ ὅ ΕΠ οοἸοδἰασίε ν. 10 : εἰ ὃ 

[σ] 

ἊΝ 
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χατὰ χοινοῦ ἐχληφθῇ τὸ ὑπὸ τὸν ἥλιον, Οιιο οἱ αὐ 
κἰγιπήτι6 το έγας ἐἰπιά, δεν σοῖο: εἰ ἀρυά 85. 
Φόλη. ΟἹ βοβίομπηιπι ἴῃ ῬΘΑΙμλιπι 17, ν. 6 : χαὶ 
ἴδε τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν σου, εἰρήνην ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ, 
χατὰ χοινοῦ ἡ εὐχὴ; 564 επιοηιἰἀπάτιπη οδὲ εχ (ὰ- 
ἰοηᾳ βορὰ ἴῃ Ῥϑβαίιποβ Νῖβ., χατὰ χοινοῦ τὸ ἴδε. 
Τοῦτο γὰρ μάλιστα ποθοῦσιν. Ῥασοπι δι ρον ]ογαεῖ. 
ϑιεραιαϊ, Γ1ά6. πος ἐπίπι πιααῖπιθ εἰοοϊ δι ατιῖ. 
ΤΠ ΆΓ τι5..,. 4π|041 Παποὸ ἸΟΖυ ΟΠ 6 ΠῚ ποῖ σὰ ρογοῖ, 
ΡΙῸ τὸ ἴδε 5ιιδι τυ οναϊ, ἢ εὐχὴ, ἈΠ 6 ἸὨ ΘΙ ΡΓΟ5 γοῦ- 
ἰογαῖ, Πθο 65. ογαίϊο ἐδ σοπιπιετῖ. 

Ραρ. 618. ο. 11. 6ᾳ ϑρίσιιι.1 Νοη, ες Ραίγθ, 
αὖ Βογ ρδογαΐ [Π!ΘΓΡΙῈ5, 404 τηθηοδο 6δ55οὶ ἴῃ Ἐς 
τρσεμς ᾿ ἐχ τοῦ προς, ΡτῸ πνς. πνεύματος. 

ΤυΐΔοπι 6. 9. ψιεὶ αὐ ἐντξαπάμκι5.] Συμπεριφέρε- 
σθαι ἰἶς αὐ ἀρια ΕρΙοἴδίαπι Ἰάοπι νἹἀοἴμ σοπᾶῦδ, 
4οα συναναστρέφεσθαι, τι οἴεται αοπίδιι5 Ὅδτγ- 
ϑαΓὶ : Ὠἶδι τη4}15. 118 51π|1, αὐ Π}0. ἃ ΝΙΔΟ μα οτὰ τα 
(οΡ. Θ᾽: συμπεριενεχθήσεσθαι ὑμῖν, σοἰεπεαι νι 5 
τοοίγὶς [αοίΐοπι 56 ρῥγοοὺ ἔ{ίστίπι αἴτι6 ἀα55θτιἴθτι- 
ἴοι. Ῥιοοορίι5 ἄἰχιε Ρ. 940 : συγχαθιεὶς ἑαυτὸν 
δόγμασιν ἐθνιχοῖς. Εἰ μισοτιιπι ἀορπιαία ἀπιρῖο-- 

οἴθπεῖο. ΤΊ] πΔΠΠιι5 5ΟυΊρδογαῖ., {πὸ5 πε ἰ σοπ- 
ες, πιιίϊμιη ἐοπίαἰϊοπὶς σόπιι5 ρογϑθιείζιι'., πὲ 
οἰγοιέπι [οτ εγεί τι". 

Ραὰρ. ΟἹ 4. ο. 1. ἀξοοπδίοπος.} ἈΔἀΙάογαὶ Τηῖον -- 
ΡΓ65, αϊδροσιεῖί, οἱ ἃπποίαγαι ἴῃ τηαγσίπο, 7) 6711 ἔτι 
ἐχεπιρίαγὶ διέθετο. ϑεἀ οὐ ἴῃ Η. εἱ 1. ἀθοββοῖ 
διΐαπι {14 γϑυθιιπι, ἃ θΆ51110 ΟΠηἸ5511πὶ ΟΧ δι ἵππὰ-- 
ψ πει5, 5 αν Ἰοηίο εἰσὶ, ἀϑοθηιϑίοτδς 5ιισιΐ : 4110 -- 
4π|π πηπηΐαν τ ὨΟΠΉΙΜ1) σϑῦρθα Τ)αν 1415. Ρϑα τι. 
82, Ὁ : ἀναδάσεις ἐν τῇ χαρϑία αὐτοῦ διέθετο. δο}ιο- 
Ἰϊαϑίθ5. ἰάπιθη Οτίροιι δ πιομοὶ 4ιοβάαπι ΡιιΠοίαη 
ἤρογο ροϑβὶ αὐτοῦ, ἃς νουΡιτη διέθετο 5641: 0Π11|01ι5 
1πησογο, ἀἴφιιο ἴα ἀποάυς ΤΠ οοἀοιοἴαπη ἱπέογριη- 
δον Ε]ΑπιΐηΠι15 ΝΌΡΙ 115 δΔη ποίαν, 

Ραρ.015. ἃ. 10. Ὲ ἐσὶε πὶ τονογθανίι".} Ἐ πιο - 
ἀαηάϊιπι οσῖ, Εἰ ἐγ τῇ {π τονονδαγὶς, ΝΟ] τιΐ {πὶ 
δγεϑοδοας. ἴπ οὐϊιίοπο Υ αἰίσαηα νογί τ, Εἰ ὀγὶϊ 
ἐπ σοπ[ιδίοπιοπι ἰμαπι. ῬΥΌΘΟρΙΪ ἰμἴοΡΡ 65, δὲ τὶς 
με εοπ[ιπάαγὶς : 564 φυϊα ΑΒ. Π 15 Δ4α11 αὐτοὺς, 
ἴῃ Ἰοοῖβ 4} 5θαιηΐα, ἀρτΠι5 γουθοῸ τϑνεγ τὶ 9 νὰ] 
δρμν 5 εγ αἰονῖβ. ΕῚ οτῖϊ τεῦ {τι Γερο ατὶ5 ἴρ505, 
Ἰιος 65ῖ, νηΐ, αἱ ΠῚ ἘΠῚ ρα όγοιη ἱποιεαηΐ, νο] 
Ππηροπδηΐ. Ῥοβίνοιηο μᾶς. ΟἹ ,}. 7. Θμαπίο πια- 
ἠογόπι Γαπι οοἰοὑγί αἰ δηι, 50]0511{||ππι15 πη ἸΟοιιπ 
ΠΠΟσινπὴ ἰπί νυ ρ ΓΘ 5. σουθονιπὶ : Ομαπίο πηι οαὶς- 
σεϊπιανναὶ δι ρ 6 γ6556 οἰνὲ {ει οτιἰοτ 5 εἰϊντ{ω5, 
ἰαπίο πιογοϑαΐμτ, τε τιοτὶ τονοθίαίϊς ἀτοατιῖς : ὑπό- 
λήηψις ΘηΪπὶ [Δ Π)8Π}, ΠΟῚ Ορ65 515 1Π0αῖ, οἱ ἀποχαλύ- 
πτεσθαι τονοίατο, ΠῸη ΟΠ ίοσογο 9 αἱ [πιο 10, 31 : 
χαὶ ἀπεχάλυψας αὐτὰ νηπίοις, Κὶ τενοϊ ας δα ρατ- 
συ τ οὐ 1 (ον, 14, 95 : τὰ χρυπτὰ τῆς καρδίας 
φανερὰ γίνεται, Οοομίία οοτγαϊς ππαπὶ [θεία ἤιΐ. 
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Οὐοά ὕ|γ5565 Ποπιοιίοιιβ 4ο Πίοπιοίς ἢάὺ εἰ 
ἱπάϊνιδο οοπη 6 ἀοριαϊοαϊ, ππουῖο ἄς ΒΑΒ 10 
ΜασΠο τι ραν ον!) κατὰ παρῳδίαν. 

Πῶς ἂν 

οὗ περ υ κεν πρόφρων χραδί γ, χαὶ θυμὸς ἀγή νὼ 

δ φιλεῖ δέ 

Οἱ πιαφ πὶ ροσδεπι ας ἰδ 556 {)ηι 6 ΤΟ" τ} {{{17|2 

δὴ Βασιλείου ἐγὼ θείοιο λαθοίυνην, 

ἐν πάντεσσι πόνοισι" ἑ Χριστὸς Ἰησοῦς ; 

Οἰιις 601" αἰαονε εἰ σι ἐϊπεῖα ρεσίονα ἵπι οπιμὶ 

: τις αὐἰαπιαὶς ])οοίογοπι ἤπιπς 

ΟἸλινίϑεις 1}6 55 ὃ 

αξπο ορενὲ 

Τὐχυιάοπι ἃ) ΐ πο ἈΠῊΪ5. ΧΙ, 5ΟΓΙΡ 5. 6115 σαν ἰ551Π|15 
᾿Πθοπ5 ἱποι πη γα σῶρὶ; πθ0 ΡΟ Ὠ ΘΠ τ 5ιιδοθρὶ 

ἸΑΡόγ μι.» ραγίϊμι ἴῃ διπμοη!α πο Οὐ]. (οιπηαηΐοο, 

4ὰ ἃ ᾿πιογριποιίίοηθ. οἱ [415 το Π415 ΤΥ̓ΡΟΡΓ. 
ἸΑθογαθαὶ,, ραγίϊπη οαπὶ Νῖ55. σοῃ θυ π0 : ραγιϊπι 
ΘΟΠ]Θοἴμ 5 ποὴ ἰπ 6! ΠΡ 15 τοῖος Δα ἘΠ] οη 0 πιὰ- 
Πιι5, ἃς ΠῶνΟΣ [ΟΠ]. οἱ ποοβ. βοίγοιθ ἰοπίαπο. 
Επϊαπιπης. ἰαΐο ργονθοῖα ἰάθη. 5ίαάίιπ. ΟΠ] 1ΓῸ 
511Π} ΓΘΠΙΘΏΒΙ15 ἴῃ ἢὰς Πογὰ οἱ ὀχασϑογαῖα ΘΠ] Ο ἢ ]5 
(ὐγῶςοο- τη τη ] ΠἸ0π6., ἀτιπὶ τοϊδπὶ ἰΥ̓ρορΡᾶ- 

Ῥ Ιοᾶπι ΟἸΙΓΓΘΙ 6 ΠῚ ΠῚ ΠΊΟ56 ῬΓΟΞΟΠΊΟΓ, 

ἈΠῚ, ΒΟΜΙΠΙΓΑΝ ΙΝ ἨΕΧΑΕΈΜΕΒΟΝ, 

Ραρ.ὅ.ς. τ. Τμ6ρ. ὅτι χαλή. [ΠίθυΡΓΟ5 ΠΟΒΙΟΓ [ἴὰ νοῦς 
ἰογαΐ ἃ0 51 ἰδ ϑδεῖ, ὡς χαλὴ ἡ τάξις, 4 ἸΔ5] χατ᾽ ἐπι- 

, ς δι λάρος, γέ ραν, 
φώνηνα, υὖ ῬβαΪπι. γιτι: Ὥς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά 

σου. Ρ]αῖο ἴῃ ΤΊπι. Ὃ Θεὸς πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν εἰς 
ΠΩ Ψ 95:9 “ἢ 

τᾶξιν ἤγαγεν ἐξ ἀταξίας. 

ΑὉ 11. ΒΟΜΙΠΤΑΝ ΙΝ ΠΕΧΑΕΜΈΕΒΟΝ. 

Ραρ. 16.}». 8. Καὶ διηνεχὴ τιφ. Αριά [μποτοι. 1. 
11 ΘΔ 46 πὶ ΠΥΡΟΙ 6515 ΡΓΟρΡΟΠΙΓαΣ ἴῃ ΑἸΟΠηΪ5 : 

Μιὰ πεϊπιιία τιοεἰὶς πειεἰς ρον ταπὸ υἱεϊενὶς 

Οονρονγα πεϊσοθνὶ γαεἰζονιιπι ἐμπεῖπιθ ἐπὶ ἴρ5ο, 

Εἰ υείμε αἴελπο σεν απιῖπε ρμγἰϊα μι πασήιια 

Τάδνὸ {μν πεαζίσιι δ 61" ἰαπίϊα, πὲς εἰαν" 6 Ραϊιδάπι 

Οὐοποιϊιϊς εἰ εἰϊδοϊαϊὶς ἐαενοῖία ογενγὶς. 

Ἐπ ἄπαυστος πόλεμος χαὶ διηνεκὴς ἣ φθορὰ, κρα- 

, » , ᾿ ᾿, 5557 
τούντων ἐν μέρει καὶ χρατουμένων. ΠοπιοΡ. ὀλλύν- 
τῶν τε χαὶ ὀλλυμένων. 

- ΞΡ Ν νξος ρὺ ΓΑ ΘΕ Ως- 1014. ἃ. 7. ᾿Ἀεὶ γὰρ τῶν γιν. Ερίοιοιῖ ᾽᾿Ἔγχειρι- 
κ᾿ : ἜΚΈδ ες δὺο δα : : 
δίου ῬπδςεΙΣ αἰνίβίο, τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ᾽ 

ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν. 

Ραρ. 18. ο. 10. Συνέθαλπε καὶ ἐζ. τ. τ. ὃ. φύσιν, 

χατὰ τὴν εἰχόνα τῆς ἐπωαζούσης ὄρν. Ρ]επῖοΓ γοι- 

510, «71. εἰνηϊ{. ανὶς, ἱπιοιιθ τις ονὶς, ο. Ααυῖα-- 

ἢϊ|5 ἴῃ Εἰσαγωγὴ εἰς τὰς θείας Γραφὰς, Πυ} αϑιποάὶ 
Ἠοθταῖοὶ Ια οτος ἰδίωμα ἐπὶ τῆς διανοίας, πιιη-- . 

οἰραὶ ἀπὸ χινήσεως σωματικῶν, γ6] ἀπὸ τόπων, γε] 

ἀπὸ στολισμῶν. ΑΙΙδΟΠΪτι5. 50116 ἀμ] ἴτι5. οϑὲ ἴῃ 
Ἐρ]ιοπιουῖάς., 

ταϊχίμπεψιι εἴμοννι:5, 

Ομ σρεν αἰλεγθας υοἴϊαναι δ ρένζις τπαῖας. 

ἘπΙμν ΘΙῸ ὩΠῚ νὸχ ΠΟΡν. ἃ ΜοβοΊ ὅδεη. πϑιγραῖα 

Υἱπὶ Πα ])εὶ τοῦ ἐπιφέρεσθαι, συνθάλπειν, ἐπωάζειν, 
1401 ΤΟν Θπ 4ι16. ἐπδίατ. Ἀ}115 ᾿ποιι 4 Π 115 βιιρ τὰ 

ΙΔ πη διιιπι. Αϑὲ ὁ ΡῚ πππὸ σοηΐηιπι ϑυγίαοα {Π|ὰ 

Ῥομπίαιθιιο! μετάφρασις, ΟἸ1}115 ΠΟ Ρ ΘΟ 65 5.5 

Ῥα5)} Ἰαπιιδ ἃ 

Ραὰρ.19.ς.8.Γενηθήτω φῶς. [πδῖσποδο ᾿αου] θη 
τοδ. ΠΟ ΠῚ 11 ΠῈ πιᾶ σ ΠΟ ΘὨ 88 ἢ 1}}115 ΟΥ αἰ ]0Π|5 Ν οϑαῖςι 

ἃ ῬΙοηΥ510 ΠΟΠΘΊΠΟ βογρίογε Αἰμσο ἀπίίιιο Ἔχ ιῖ- 
Ῥείαν 1ἢ ἀπγθο]ο ἢ}. Περὶ ὕψους, [5 νοι Ὁ 15, ὃ τῶν 

Ιουδαίων θεσμοθέτης, οὐχ ὃ τυχὼν ἀνὴρ, ἐπειδὴ τὴν 

τοῦ θείου δύναμιν χατὰ τὴν ἀξίαν ἐξέφηνεν, εὐθὺς ἐν 

τῇ εἰσβολῇ, ὃ Θεὸς, φησί. Τί; Γενέσθω φῶς. Καὶ 

ἐγένετο. 

ἈΠ "Π, ΒΟΜΙΣΙΑΝΓ ΙΝ ΒΕΧΑΈΜΕΒΟΝ, 

Ρὰρ. 39. 4. 10. ΒΑ51}. οἀϊεοηὶ., χυα Βαθοὶ με- 
τατιθέντος τ., ἔαγεηι ἴοὶ σΊσΠθ Πα] οδβιι5 πῆοχ 5}}- 
16οι, ᾿Αττιχῶς. 

Ῥαρ. 32. 6. 3. ΤηϊοΓριῸ5 ν]άοῖαν Ἰορῖβδα ἐναργῶς 
γ6] ἐναργέσι : 56] σογιηαπᾶ ἰδοῖϊο ρμαῖθθῖ,, 51 ἴΐὰ ἴῃ - 

ΤΟΥ ΡΙΙΏΧΟΓΙ5, τοῖς δρωμένοις, ἐναργῆ λαμβ. 



ΝΟΤᾺ ἘΠΌΕΒΠΙΟΙ ΜΟΚΕΙΠΕ ΙΝ ΒΑΘΙΙΙΌΜ. 

ἈΠΙΥ͂. ΗΟΜΙΤΙΛΜΟῸ ΙΝ ΒΕΧΑΈΜΕΒΟΝ, 

Ῥαρ. ᾿ὅ6. ἃ..8. Εἰσί τινες πόλεις π. Οᾶπι| γογὰ 

511 [λδδο 556. 110, ἀοοοὶ Βά5}}}1} ΠΟΘ ΓῚ ἁπιΐοιι5. οἱ [8- 
τῊ Παντὶ ΓΙ θη 5 ἴῃ ΝΙΟΠοΙ ἴα σιιρον ΝΙςοιμ ἴα, οἱ 

ἴῃ Οναὶ. πρὸς τοὺς νέους περὶ τοῦ λόγου, 41 Ιου 

ΔΏΠΟῸ ἃ π|6ὸ ὅταοο οἱ 1 αἱ. διιηΐ άπ; οἱ Β. Ατι- 

συβιίπιι5 Επαγναῖ. ἴῃ Ῥ5Ὰ]. Οὐτιν τ] δοῦῖθιῖ, Κ΄ ἰά46- 
ἐἰς φιϊά γαοίαϊ οἰνίίας., πὶ αὐιπάατι «ρθοία- 

οἶα ἢ Ἰιοιηηιι 8. ΠΠ]Ανίτι5 ἴῃ Ῥ5Ὰ]. οχυ τ. Θοίοη. 

Ης, 46 Οομ! 5, φαὶ ἐπὶ ἐ]ιοαιγαἰίδιις {μαϊς οα- 

Ρίϊνὶ ἱπιοιϑαπε: ψαὶ οἰγοθπδίιηι σοΓ απιϊτ ιις 

ϑογνίμ. 

18] 4. ο. 3. Ὄναρ ὑπὲρ τῶν ἵππων μαχ. χ Ατί- 
βΒίορμαης ἐν Νεφέλαις. δίτορϑ. 

« ι ᾿ 

ὁ δὲ χύμην ἔχων 
. ᾽Ψ, ΄ ᾿ , 

Ἱππαζεταί τε καὶ ξυνωριχεύεται, 
» - 
Ὀνειροπολεῖ θ᾽ ἵππους. 

Ῥαρ. 824. 6.9. Πρὸς τὴν ῥυτὴν ἀφορῶν τ. Ηϊς 

Οχἰπηΐτ» σὶρ γι ἀ ΠΟ 15. οἵ λοιπά Φοδοῖ. Ῥοιῖο- 
ἩΪ5, ΠΟΙΙΟΠο τοῦ ἀφορῶν πο ροτοθρία, ἄοοι Δ} - 
δα 4α Ἱπίογργοίδιοπο, φπαπε ἰτιτηατια μαγιιηι τα - 

ἔμγα υἱάδαιί ἱπίεγάιιτα., αἰ τποπεῖ ΕἼἸάσοιι5, αὶ 

βϑηίθηιίατῃ πᾶπο Βαβι] απᾶπὶ δάιποάιιπι 1ΠΠπι5ίγαὶ 

1]5. γου 51}. Ἐρ. δά 1, Πτππὶ 1 : 

Πιωιίοιις ἐαϑροοίαϊ ἄπει εἰεγμας ἀπιηῖδ, αἱ {6 

7, ανίκε" εἰ ἰανδειν" ἐπὶ οπεπθ υοἰμ ἰδ ντιπι. 

Οὐδ ἀρί{π5. οἱ εἰορϑηιίι5 τὴν ἑυτὴν τῶν ὑδάτων 

μοῖραν Ἔχρτὶπιαῖ ) 
Ῥαρ. ὅ7. ο. 9. Ὥβέλισται᾽ ὁ δὲ ὀβελός. “41΄1{{{πιπὶ 

ἔγάπδν 50 οαἴαπιο οἴσπιηι Αἴ Ποναῖ. ἀἸοίτυν δά 

Ῥί5. Αὐβοηῖιι5, Ερίρυ. δα Ῥαοαίιμι, Οβοῖος 9ριι-- 

τίογιιη, οἐϊσπιαία ϑαΐιηι νοοδῖ. ΝΡ απ. δϑῖ ἴδ πὴ 

ἸΠ5Ι ΘΠ 6 ΠῚ [θᾺ51}}1 ΠΟΒ᾿ΕΙ ἈΠ ΠΙ ἀν Ο ΘΙ ΟΠΘ πὶ [αἰιῖ556 

ΘΡαἀ 1155. δ 41 ΘΠ Ι5ΒΙΠ1Ὸ5 4ιιο548Π| ὙἸΓῸ5. φιλιε-- 
΄ 

ρογράφους. 

ΑΠΥ. ΒΟΜΊΠΙΑΜΊΝ ΠΕΧΑΈΜΕΒΟΝ. 

Ῥαρ. 44. Ῥ. δ. Ιάοπι ποίδιιν ἃ «0. ΟΠεγϑοβί, ἴῃ 
ῬΆΠορΎΥΙ ἴῃ 5. ΤΠοππαπ,. 

ΤΡΙ4. ". 6. Ἵν᾽ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς τὰς παρ᾽ ἑαυτῶν 

βλάδας τοῖς ἀχεραιοτέροις ἐμβάλωσιν. Ηος ἰ4επι 
ΒΆ51}., ἴοπι. τι, ΕΡ 5. σσοοχ, ἃρρε!]αὶ χαταπαίζειν 
τῶν ἀχεραιοτέρων,, Οἰτχἀογ6 τη  ΠΙ Π16 ΠΠ8]05. 

ΤΡΙ4. 6. 7. (ουν. ῥοδωνιαὶ κ. ΊΓΡΙ]. τοσατγία. 
Εἰ ἀριιά Πεὶ τιιδί. δουρί.» αἱ Πἴο, τοϑοία, τη τι ιὶ, 
Ἰατιτιις. 

Ῥαρ. 465. ". 10. Ὃ ὑποχείμενος τῷ φύλλω χόχ- 

χος; ὃν μίσχον τινὲς τ. Πίπο ΠοΒγ ΟΠ ιππ 516 οππθηάα : 
Μίσχος" οὕτω λέγουσιν, ᾧ συνήρτηται πρὸς τὸ φυτὸν 
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χαὶ ὃ χαρπὸς χαὶ τὸ φύλλον. Νίσχος ὃ παρὰ τῷ φύλλῳ 

χόχχος. Ἤϊδοϊιιπι ἱπαϊσοίατιι στάνη, βοϊϊο αὐ- 

μώγθης; ἰά υἱάοῖϊϊοοῖ τι {τιιοίτι5 δὲ ἤοϊίιεην οοτι- 
πθχα σιιτιξ ρίαπία. Νοηπο φθο οαπὶ 45:18 15 

ἈΠΉΪΟΟ ΘΠ] Γαΐ ἢ 

1014. ς. 7. Οἶνον γεννῶσα εὖφ. χι {ι4. ἴῃ ρα- 
γΆ]014 Ζοαι]αη. εἶπεν ἄμπελος, ἀφεῖσα τὸν οἶνόν 
μου; τὴν εὐφροσύνην τῶν ἀνθρώπων. Τγοιμαὶ Απά- 

Εἰναγϑὶβ ᾿ἰοοὶ, οἶνον εἶνα!: ὕδωρ σαπὲν ὑπὸ φλοιοῦ. 

{φιαπι σεὖ οοτιῖοο ρμίγοηι. 

Ῥαρ. 46. ο. 5. ᾿Ερέψιμα, Ἠδδγολἶι5. Θχροηϊ 
στεγάσιμα, κα ἰ6οί. ορτις ἰριΠα, ἰἴσπαν. ΤὈ]4. ἃ. 

9. Τὰ μὲν μονόλοπα αὖ. Ἰάοπι ΠΟ γο ιιι5 μονόλωπα, 
μονόδερμα,, μονοχίτωνα.,, ΘΧρ]ϊοαϊ. Λοπός εοἰάοπι 

φαα ρο Ποῖ λεπισμῷ. Παηιια 5 ΡΙ ΘΠ ππὶ ΡΟ ἴι15. μο- 
νόλοπα, (6 ραπε}5. ἀπῖσὰ τποΙ ΓΔηὰ ΤΠ Π]σᾶγ 6 οἷη- 

οἱἱ5. ΒΑΡ ίτ5 ἴῃ ΠοοΪαπι. χαιτ Ῥάαρ. ΠονΊθιι5 οἴϊαπι 

ταπῖοαϑ {Ἴθι :. Αὥπος ἰατηθη δπηϊοῖι5 4 αὐγ15. ἀ1ο]-- 

τσ, ῬΑ] απ ργορτῖς : της λωποδύται πιιποιραῖ!. 

Ῥαρ. 47. ". 6. Σπέρματα τῶν ἀῤῥ. τοὺς λεγ. 
ψῆνας. ΠΟΊγοΙ,, ἰά τὰ ἄνππαῖ, αὐ Πἶπο ἀορ ΟΠ ρ5 1558 

γίάθαιαγ: ψῆνας τὰ σπέρματα τῶν ἀῤῥένων φοινί- 

χων. Νοχ ἀνορθοῦσθαι πάλ. 1] ΡΑΠΊι5. ἴῃ ΠΟΟΙΠΪΟ 

Ῥαϊιηῶ, Ρ. 8 αν. οάϊξ. ποβίγα, ὃ φοίνιξ ὑψοῦ πρό- 

εἰσι, χαὶ γῆς ἀνέχει τὰ μάλιστα - καὶ παρ᾽ αὐτὸν, 

ὡς εἰπεῖν, ἰέναι σπεύδει τὸν οὐρανόν. βαΐπια ἐπ 

αἴξιιπι 56 ἐγ οἰ, ᾿πιπιοητι θα το αἀπιθάϊεηι : οἱ 
αὐ ἱρϑιίηι, τι ἴα αἴσαπι., οιθἶμιπι ρθΥσΌΓ6 οοπ- 

ἐοπεῖϊϊι. Αἀάϊι Ἰάσπη βοϊαπι ρα] πη 5 Γι] πὶ 1Π 
οἀρ [6 ΘΟΠΒΟΡ ΑΓ, μόνος χατ᾽ εὐθὺ προϊὼν ἐπὶ τῆς 

χεφαλῆς διασώζειν τὴν χεφαλήν : οχ ΤΠ ΠΡΟρν. 110. 

4 Εἴκι. ο. 35, ἀθὶ ἴάππθὴ ἐγκέφαλος ἸοσΊ τ, ΠΟη 

χεφαλή. ῬΆΪΟ, 1 Πο νἱΐα Ἅ]ο5. γχαρδίαν, 601, ποπηῖ- 
παὶ ; φοίνιξ τὴν ζωτιχὴν ἔχει δύναμιν, οὐχ ἐν ῥίζαις, 

ὥσπερ χαὶ τὰ ἄλλα φυτὰ, ἀλλὰ ἀνώφυτον, καρδίας 

τρόπον, ἐν τῷ μεσαιτάτῳ τῶν ἀχρεμόνων ἱδρυμένην. 

Ῥαῦ]ο ροβὲ 46 ἔοι)». οἱ δὲ τοὺς ὀλύνθους ἐκδήσαντες, 

τ. ἘΠδοΐα πα. ̓ υ} 115 ΓΕ ΠΟΙ δα οατιδάτη οἰϊᾶ πΠ| Παῖι- 

τΆ]οπὶ τοίογι Ἡοβυολιι5 ἰπ Ψηνίζων. Ἔστιν ὃ ψὴν εἷ- 
δος ζώου ὅμοιον χώνωπι, ὃ εἰσδύεται εἰς τοὺς ὀλύν- 

θους τῶν σύχων, καὶ πεπαίνει αὐτούς. [ῃ 5601] 506 0165 

511η|}15 ΟὐΠ1οἱ ροποιγαΐ 1Π ΡΊΌ5505 ἤοιμιπη, ἰΐδαιιο δά 

τπαίατ!αΐοιη ἀποῖ! : μοο ᾿πϑοοίαιη τοὶ ψῆνα νο- 

οαπῖ: μος ΟἰϊαπΠ ΠῚ ἴῃ ἃστῸ (οηδίαπίίπορ. 84 

ἀϑιπὶ Δ ΠΡ γὶ., αὐτόπται ἀξιόπιστοι τη] Π] τοῖιι- 

Ἰϑυπηΐ. 

Ῥας. 48. ἃ. 1. Τὴν ἐντεριώνην. ἩΘ5γο 10, ἐντε- 
ριῴώνη , τὸ ἐντὸς τοῦ ἀγρίου σιχύου, ἢ τὰ ἔνδον, 
Ἤτοι τὸ μέσον τοῦ ξύλου χαρδία" οἵ δὲ μυελός. Π)6 

τηϑα τ} οογάο, πιο τ] ]άχιιο ἔειιοίιιδ οἱ Π19 ἢ]. πιδιιν- 
Ῥαΐαν. 
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1014. ς. 7.1μορ, ἐν ἀψινθίῳ ἢ σχ. Εδδινο ἀπίνθιον 

ρα Οομΐοο5 ατν., φιοή ὈΠ Θη 65 {Πα [ἀδι!ἀϊαηὶ, 

ΟΡ ΤΠΒ᾽ ΒΠΘΠῚ ἁΠΠΔΡ 61}, Ζπᾶ τη ῃΪο ἐσχάτην πιχρό- 
τητὰ αἰχίτ, παπάς βαθύπιχρον πιποιραϊαν ; 4ιοά 

5ΟΔΠΙΠΊΟΙΪὰ» ΠΟ ΖΙ6 σΟΠσγαὶ : 46 φιὰ Πίοβο. 1. ὦ, 
οἂρ. 301. Οἷςο.1 ἀς Ὀῖν. Ελ᾿ αδονρ. ΡΙβι465, (05- 
Πλ1Π ο]α5 γογ5. 929, ἀσχαμμωνίαν γοραῖ : 

Ὁ υοὦ πιο ρΓοίατη5 Οἱ ΠῚ 5111}, 

Πα αὶ τισι εἰἰ{ΠΠοἰεττι οἰεπτὶ δαἰ σι σοαπιπιογιΐαπι, 

Οἰνο ᾿ιος «οἰονος ον αϊίαις ἰενεϊινῖ. 

1014. ἢ. 10. Ἐν ταῖς τερεβίνθοις. Εχ ΤΠΘΟΡΓ. 111 

ἄς Η. ρ. ναι. 5001)». ἴῃ “ΤΟγ 115. Π)1ο56.,1. 1, τέρ- 
μῖνθον ἀδαρραὶ. Εἰ ἤδσγοι, Ῥερέμινθος, φυτὸν ἐμ- 
φερὲς τῷ λίνῳ, ἐξ οὗ πλέχουσιν ᾿Αθηναῖοι παρορμίας. 

ϑείσρς 65: ἀϑοιηιϊ ς {ϊπο; τπθ «Ζ1{Π|ηϊδησθς τι6- 

εἰθϑανί πιοηὶἰίιι ἀρροπαάϊοος. δῖ. ΘῊ 1 ΠῚ ἀμ Π10 

παρορμίας [ες ἀοοὶρὶ, ἰἀπιοῖσὶ ἀἰου]ο γΓᾶρα οἱ βιιβροοία 

511. Α ΝΙοαηάτο τρίμιθος δΠἸπὶ γοσαίαγ. 

Ῥαρ. 49. ".. 9. Θιιοά δ Ἰοοιπι ΗΙΘγοπλϊα ἁἰεἰπηοῖ, 

ἂρ. 17. ν. ΘΟ. πο μυρίχη [π΄ γοΓ5. ΧΧ [ΠΙΟΡΡΙ.» 

564 ἀγριομυρίκη Ἰορίτιν, ἔσται ὡς ἣ ἀγριομυρίχη ἣ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ. )6 [απίρογο Ἠερναῖοω ΠΠησιια ροΡ ἴο- 

γῸ5 ἀροϊριπῃὶ τὸ Ἵ  4ιὰ ἀἸοιίοπο τὸχ ρβαϊπιο- 
ΒΡΆΡΠΙιΙ5. τδι15. οδὲ Ῥ584]. 101, νο] αὐ ΠΟΡν. πιιπιο- 

ταὶ 102, ὉΡῚ σοπίγαυο. 50ηβιι ΠῸ]Π1165. ΠΥ ΤΙ οὰ5 

ἌΡΡΘΙ]αὶ ταπεινοὺς καὶ ἀχεραίους,, 4ιιΟΥ ΠῚ ΡΓΘΟΟ5 

Πλοῖι5. ὀχαιά το βοϊοῖ, φιοιηοο Ο] πὶ γούϑπ δὲ 
δ.4 {1 Θχροβιιίηιι5. 6 ὅν να ἴῃ ραμμ Ποπμἰἰδηὶ : 

“γαπιια αππεας (δι ρ 6} 1) ΣΟ ρε ἐα αι ε πιΐπο νὸς 

Ζοιοιιαίτις 

Οὐ Ἰϑίῖτατ [ἢ οαιιβᾶ 65 ΟἿ ΑΙΠῸΓ ΠΟΒΙΟΙ ΔΟΟΙΓΑ 55. 
ἴῃ δ γι ριιΓΙ5 580 15. ΠΙΘγθιπϊα Φυϊἀθηη. Δι τΟΓ [4 [6 ΠῚ 
ΔΒ ον, Πὰν 101 γϑῦὸ ΠΥ ΠΠΠΪ ΠΟῚ ΤπΘΠΠ ΠΟΙ ἢ 
Θά πἰπηίγιπι ΓΙᾺΝ ἰπίουργ. ἀσῶοος ἄποοβ βο]ι6- 
Βαῖτιν, ΠῚ ἁυΐοπι ἴῃ ἨΠΟΡοΙηἶα γὶπὶ γοσαθα}} ΠΡ κωὶ 

ΘΧΡΙΟσβουδυΐ ς- ἴῃ Παν 6 γΘ᾽Ὸ ΠΟ Π[0Π|., ΟἵΠ| ἰθ 

μυρικῶν, 5 5ΠΠπουῖηΐ τὸ ταπεινῶν. (ον φαοά 

Β. ΑΒ} 15 ᾿ἰο Ριοροβιμῖ, τὴν μυρίχην τοῖς φιλύ- 

ὃροις συναριθμεῖσθαι, Πυχηάῖι", τη ΝΘ. ππθὸ Οοά. 

τῷ πάνυ παλαιῶν λέξεων. , [νυ πιδπη 01 ἀὁϑου  ρ ϊο πο, 
Μυρίχη, βοτάνη ἄχρηστος, χκυπαρισσοειδὴς, περι- 

πεφυχυῖα ἐν ποταμοῖς. ἤἴγτιοε, ρίαπία οἱϊὶς, οἷι- 

ῬΓδϑβϑδὶ βρθοὶθ, ἱπιπαδοίίιι ργορίον Πιιηιῖτια. 

ΑΠΥ͂Ι. ΒΟΜΙΠΙΑΜΟ ΙΝ ΒΕΧΑΕΈΜΕΒΟΝ, 

Ῥαρ. 49. 6. 9. Ἀχροατὴν προσῆχεν οἴχοθεν ἔχειν 

ἥχ. ΡΙ]υίάγοι. ἴῃ ἀἰδδογίαι. περὶ τοῦ ἀχούειν, ἴῃ 
δαμηἀοπὶ βθηϊθηϊτίαιῃ 50}. οἱ τοῦ μὲν λέγοντος 

ΝΟΤῈ ἘΞΚΌΕΕΙΟΙ ΜΟΚΕΙ1 

οἴονταί τι ἔργον εἶναι, τοῦ δὲ ἀκούοντος οὐδέν: ἀλλ᾽ 

ἐχεῖνον μὲν ἀξιοῦσιν ἥχειν πεφροντιχότα χαὶ πα- 

ρεσχευασμένον, αὐτοὶ δὲ ἄσχεπτοι χαὶ ἀφρόντιδες τῶν 

χαθηχόντων ἐμβαλόντες καθέζονται, καθάπερ ἀτε- 

χνῶς ἐπὶ δεῖπνον ἥχοντες εὖ παθεῖν, πονουμένων 

1014. ". ὅ. Τίς ὃ τοῖς ἄνθεσι τ. διαποιχίλας. 

ΑἸΤαβιιπι 4 γοιβιῃ Ποπιου, ΠΣ, 

ἐν δὲ τὰ τείρεα πάντα, τάτ᾽ οὐρανὸς ἐστεφάνωται. 

Ἠίπὸ οδί φιοά ΟΟ] μι} ἃ ἴῃ Βογίο, 1. χ, ἐθγγθοίγία 
δἰάογα Π οτος νοοσανῖϊ. 

Ραρ. 51. ο. ἀ.Οὐ γὰρ τορευταὶ λ. (ὐεγπιᾶπα 

Ἰοοῖ, τορνευταὶ, 4ιιὰΠ) 5οηι 115. οδὲ ἰπίορρ 65. 

ΠΡΥοΝ.. τορνευταὶ, γλύπται. ᾿Γορνεύειν, γλύφειν. 

ΑΓ )65 ἃ} [νὰ γοοο οι] αἰ α Τὰ ΠῚ ΟἸΙΒΙ ΟΠΟΠΊΠ 16 ΠΙΙΠῚ- 

ΤΠ πὶ ΠΟΠΊΪηδηἰ ἑάογονα. 

Ῥαρ. 52. ν: 11: “Ὁδαν μήνοει- 

δὴς τ. Ηοο 65 χάλλος νουμηνίας ἀριιἃ ῬΒΠΟΠοΙῚ 

Δι4. 46 ϑδορίθη. ἰδβίοι". ρ. 84. δάϊξ, οἱ γϑυβίοῃ δ 

ποβίγῷ. Ὑιγρ., θη, νι, μηνοειδῇ γε] σεληνοειο 

μάλιστα 

ἀοβίσπαν}ῖ 

ψιαΐίεπι μη ῖπιο σιιῖ 5.) 5.6} 6 πῖ6 1156 

“11 υἱάει, αἰ οἱα ἰδδα μείαι μεν" παϑῖϊα ἰμσιαπι. [( Ἴ 

ΜΔοιῸ}ν. 1 ἴῃ ϑοηιη. ὅ501ρ. θυϊπιᾶπι απ φάσιν 

ῬΟΓΙΠΔ Ὁ ΔΙ ΙΟ ΠΟΙ γ 6 ΘΧρΟηΙ , οτεπὶ πιαϑοί ἐπι". Τιορῖτιν 
οἱ μηνοειδῶς Δάνοι)}». δίκην σελήνης, ἴῃ Μ5. λεξιχῷ. 

Ρὰρ. δ4. ἃ. 6. Προσηρτῆσθαι. Ἑοάοπι γον) 

ἰομρογο ΟΡ δου ναῖο, Π1Ὰ]} 1 1550Π| ἱπο Ῥγοῖανὶ, υἱΐαηι 

ποείγαπι α οιδἷ. σονΡ. πιοιϊοτειιπι ἀρρϑιδάπι 6556, 
αἰ Αὐϊδίοι. σγανιον 4 Ποὺ ἀἰββογθηβ, 1. χὰ 84- 

Ρίθημ15, αἰϊ, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐχείνης ἤρτηται τὰ 

πάντα. Ὁ {Π|0 ργϊπιοὶρίο ἀρρϑηδα διιτιὶ οπιτιῖα. 

Ραρ. δ0. ἃ. 9. Οἷς τὸ ἀντιλέγειν ἀλ. Εχ Ενοηὶ 
γεῖ. Ροοία ΕρΊβναπι. 

Πολλοῖς ἀντιλέγειν μὲ 
ἰ} Ἢ 

τοῦτ᾽ ἐν ἔθει. ὀρθῶς δ᾽ ἀντιλέγειν, 

[υ]4. ο. ὅ. ᾿Ἐχείνων συγχρήσασθαι ῥήμ. 1)6 

Τιῖδοο ψ 5. ΒΕ ΡἸΟΥἹΡιι5 ἀροῖρο, ἐν τῷ χαχοδαιμο- 

νήματι χείμενον,, 4ι1π8 οαδίΓοηϑία [1556 ἀστρονομι - 
χῶν οοῃδίαι ἐχ τῆς δωδεχατόπου,, δ6ῖι ΘΟ ΤὈΡΟΓΙΠῚ 

οαπὶ Φιαίιοτ σαΓ ἸΠ]]}5 ΔΙΑ Ρπηπιαΐο, αθὶ χαὶ ἄο- 
Τηι5. Ροηΐταν ἀἸοῖα χαχοδαίμων, ἀναφορά" ἴῃ 4ιιᾶ 

νὴ οἱ ὡϑυϊπὸ5. ΕἸ νΙηΐοι5 οΟ!]οοαϊ,, οἱ ΝΔηΙ]. 
ΤΙ 

Τρ14. 6. ῶ. Τὸ βασιλικὸν τῶν ἀστέρων σχῆμα. 
Τ16}}1Ρ}: τὴν τῶν ζωδίων οἰκείωσιν κατὰ σχηματι- 

σμόν.  αἰδοὸ αερδοίτια. ἀϊσιηι. Οδηβονίηιι5. δογι- 
φρδοίτιηι. αγῶοὶ ποοίουοὶ βλέψεις. (ογι δγισιίηι οἵ 
ἤκάϊις βἰβθογιμι ΝΆ ΠΠΠ Ἶτι5 1Π4 15 114], οοά. 11}. ΝΙῸΧ 



ΙΝ ΒΑβιαῦμ. 100: 

}Ὲ γένεσιν Θοηἰτγἅπη, οἱ τὴν ἀποχύησιν ΡΟΙΤὰ5 ἰῃ- 

πεΐΐ, 4ιι8π| σπορὰν ἢ σπόριμον ζώδιον. 
Ρας. 58. ς. 1. Πῶς οὖν ἔχει τὴν ἐξ, Ρ]αῖο 'π 

Τίηι. Νὺξ ἡμέρα τε γέγονεν οὕτω, καὶ διὰ ταῦτα ἣ 
τῆς μιᾶς χαὶ φρονιμωτάτης χυχλήσεως περίοδος. 

ΆΠΠ5. (ο Τ]ηἰν. οα οἱ αἶδς αὐ μπιπο πιοάζεηι,, 

δἰ ον Πας σατιδας τιπιίτη οἱ οιεί τη δοἱὶς Φ[[ἐοϊϊ 
ϑδαρίοπίϊ55. αἰ ορίζπιη. ῬΊΝ]ο, Ἰπῖτ1ο ΡΥ ταὶ 

Περὶ μοναρχίας, 115. ὙΘΡΠ 5 {ΠΠδίγαι μαποὸ ἀἰβρυ!α- 

τἰοποηι: ἰδόντες ἡλίου μὲν προόδοις χαὶ ἀναγχωρήσεσι 

τὰς ἐτησίους ὥρας συνισταμένας, ἐν αἷς χαὶ ζώων 

χαὶ φυτῶν χαὶ χαρπῶν γενέσεις ὡρισμένων χρόνων 

περιύβοις βΕλεσφοροῦνξαι: σελήνην δ᾽ ὑπηρέτην χαὶ 

διάδοχον ἡλίου, νύχτωρ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ Πρυσρας 

σίαν ἀνεϊληφῦτον, ὧν τ ἢ τ θα ἥλιον, χαὶ τοὺς 

ἄλλους ἀστέρας, χατὰ τὴν πρὸς τὰ ἐπίγεια συμπά- 

θειαν: μυρία τῶν ἐπὶ δισμονῇ τοῦ παρόντος “ΠΡ 

γοῦντάς τε χαὶ δρῶντας , πλάνον ἐπλανήθησαν ἀνή- 

γυτον, μόνους εἶναι τούτους θεοὺς ὑποτοπήσαντες. 

Τ0ϊα. ο. 8. Σελήνη μὲν ἐπ. Απηυ5 ΠΪο ΠΟ ἴ8Π| 
Τὰ πάν 5. {π|ᾶ1| Δ ΠΠ1|5 ἀἸ οι απ 410 ΠΟ Γ:ο 15 ἀἸοο αίαγ, 
404 6115 ἀἴ65 ΘΧρ] γαῖ οσβθηὶ, 3605 ; ΠΙΘΠ565 Π1}}} 

ὙΠ οβ5θηΐ : 564. δ 605 (165 1ΔΠ| 4113 ΠῚ Δ] ΔΠΊ.5511Π 
ἸΠΘη505 ᾿ΠΠΠΔ]Ὸ5 (ΠΣ σοΓ ἢ. ΜΙῸΧ ΠΙΘΠΪΠ1} ἐμύο - 

λίμου μηνὸς, 4] πιοη5]5 ᾿πίθγο 115 ἐμβολιμαῖος 
εἴϊαπη ἀἸοϊ τὰν : ἐχδόλιμος ἀιιΐεπι Ἔχ ριιΠΟΕ Π{1π|5. ῬΟΓΡῸ 

ἀχριθὴς τῶν ὡρῶν συνδρομὴ, δ δοοσιιναΐαπι ΔΠηΪ 

ἀοβουριϊοποπὶ π᾿ 4ιδ ρα ΠΙο5. γοίογι αν, ΤΘοΙρ] Δα 5 

ΠΟΡιΙ παποιρᾶηῖ, Π βου ΙΓ ἰτοπν ὥρα ἴπ Οοά, 

πιρὸ ΜΒ, τοῦ πάνυ παλ. λεξ. πος τποάο, χαρπῶν 

διαφόρων συνδρομή. {πὶ γοτῸ μΐο ἡλιαχὸς ἐνιαυτὸς 

Ῥνονίιϑ ἃ Ρ]αίοπο ἴῃ ΤΊμπι. ὁπόταν ἥλιος τὸν ἑαυτοῦ 

περιέλθοι κύχλον. ΑΠΠΙΙ5., εὲ 5οΪ σειιπι (οίπηι 
οοπζδοῖ! οἱ ρεγαβγανῖι ογϑέπι. 

Ῥαρε ΠΘ Ὁ: 8: Μιχρὰ οὖν ἢ ὄψις ἡμῶν. ΗΙς 

ὄψις Ποη [ΔΠ| ἀντὶ τῆς δρατιχῆς δυνάμεως, ῬτῸ νἱὶ 

ῬοΙ ΒΡ  οδοἱ , ΠΡ ρα αι. {ιατῃ ἀντὶ τῆς χόρης, γΓῸ 

8016, δ6ιῖ ΡῈΡ1114.5 αἱ ἀρια Ατίδιοι. ὅπερ ἐστὶν ὄψις 
ἐν ὀφθαλμῷ, τοῦτο νοῦς ἐν ψυχῆ, σιιοεί αοἰδ5 65: ἐπὶ 
οσιεῖο, 06 πιθτι5 δ5ὶ ἔπι ἀπίηιο. Τάθηι πη ΜοΙθου 5, 

ἄς 6ὁ αιὶ μι 1118 ν το ἸΔΠογαΡαΐ : ὄψις οὕτως ἀσόε- 

νὴς ἦν καὶ λεπτὴ πάμπαν ὑπὸ τῆς ἀῤδωστίας, ὥστε 

ἔσοπτρον ἐγένετο χαὶ ὃ πλησίον ἀήρ. 

Τρϊ4. 4, 3. Εἰ μὴ υυρμήκων. ΟἸαγίιι5. Παο γου- 
τογθη αι", “πσοτι ΓΟγπεϊοαγιπι οἴο. ϑοπθοα ἴῃ ριῶ- 

(ἀτίοπο Οἰιαβὲ. παΐ. οοάοπι ἴοι 6 ἀΓρ ΠΟ Ο δου θ 11, 
1ἰϑεῦῖε αἴσογο, τν ΝΙΘΚῸΜ ΟΑΜΡΙΒΘ ΑΟΜΕΝ. 

Τογηιϊοατιπι ἰδί6 εἰἰδοιιΓ 5115 65: ἔπι απ σιιδῖο ἰαϑο- 

ταπίϊιπι. 

1014. ἀ. 10. ᾿Ενδαπανηθεῖσα τῷ ἀέρι ἣ ὄψις ἐξ. 
Ηος Ὁ Τλιιο 46 ἀριπμοηδίγαίιν Ὁπτιχῶν τΠοοτο- 

πηδίο ὅ : ἕκαστον τῶν ὁρωμένων ἔχει τι μῆχος ἀπο- 

στήματος, οὗ γενόμενον, οὐχέτι δρᾶται. ζ7ηιιτι-- 

ποίεε δογιίηι τι σοΓπτιπίπι1 σοτίμπι ἐπίθγ -- 

γναΠὶ φραίπιηι πανεῖ, ἵπ χιιο οιπι πὶ [ιογῖς, 

αν ηοι νά θίμιτ'. 

Ρὰρ. 60. ἃ. 11. Τοσαύτην δὲ οὖσαν τὴν γῆν π. 
Ψ νρῚ]. αν ὐπεϊά, 

δοὶ φιιὶ τον αγιπι "απιπιῖς ορόνα οπεΙεῖα ἰδέ αὶ. 

τιοτι 

οΧ ρυΐποῖρο Οάς Ρ᾿πά. ΟἸγιπρίοπίς. : 

υμηκέθ᾽ ἁλίου σχύπει " Ξ 
Αλλο θαλπνότερον ἐν ἁμιέρα φαεινὸν ἄστρον. 

ΤΌ] 5 τν ἄς Βορ. 
Ραρ. 61. ἃ. 1. Ὑπὸ σελήνην, ὑγρότ. (ὐαδδῖιι5 ἰα- 

τροσοφιστὴς, ()υαδιίοπ. πηοάΐο. ΡΓῸΡ]. χχν: διὰ 

τί οἵ μὲν ἐγρηγορότες ἐν τῷ φωτὶ τῆς σελήνης, χἂν 

ἐπὶ πολὺ τύχωσιν ἐν τούτῳ διατρίδοντες, οὐδὲν ὅλως 

βλάπτονται ὑπὲρ τούτου" οἱ δὲ καθεύδοντες ἐπὶ τού- 

τῶν, σφηνοῦνται τὰς χεφαλάς. (" νἱρίϊαπίο5 πὶ 

ἰμπρ {μιπιΐπιθ., ἐαπιοῖδὶ ρογαϊι ἱπ 60 νΘΥ ΟΠ 7), 

γιθημαφιίαιπ αὖ {110 ἰιρἀπιπίπισ: φιὶ ν ΤῸ ἐογ- 

πεϊιπῖ ἐπι ἰμισι τααϊϊς, σαρὶες σγανθαϊτοηι, Θοηι- 

Ρατγαπί. 

Τρ. ". ἃ. Ηἰς ᾿πίθγρυοβ ἀμπώτιδος γοο6 οἰϊαπὶ 
πλημιμύραν ΘΟΠρΓΘ ΘΠ: ΟΧ δ ΠΥ 1, ΤΘΟΙ ΡΟ δἴο5 
τηοίυ5 ΔΙ ΠΧ 5 οἱ γοἤπχιιβ. Ροοία (ἀθονρΊοιι5, 

ψια υἱ πιαγία αἴτα {ιπιεσοαπέ, 

ΟΡ ίιοϊνιις ταιρεϊ5, ΓΤ σειδτ6 ἔπ 56 ἔρσα Υδοίααπί. 

ἈΠ ΒΠΟΜΙΠ. ΥἹΙΣΙ. 

Ραρ. 62. 6. ὅ, Οὐρανὸς τῶν ἀστέρων τὰ ἄνθη. 

αάοπι Πριγαῖα γου θα ΠΟΙΑΨΙΠΊΙ5. 1Π 5.06. ΠΟΙ]. 

να, [πίορρτοθ. δα άπ το. θριϑίοη ἤθη φορτι- 
χὸν, οὐπὶ Πογος ΤΌ 5605 ΑἰχΙῖ, αἱ ἠὼς 4} ΠοπΙοΓῸ 

ῥοδοδάκτυλος ὁΔὨΙΤῺΡ. 

Ῥαρ. 66. Ρ. ὅ. 50"}0 τῶν ἑρπυστιχῶν ἐ. Ηο-- 

ΠΊΟΙῚΙ5 τὸ ἕρπειν {ΓΠΡ 111 ΔΠΙΠΠΔΠΠΡ15 [ΘΓ ΘΒ ΠΡ 115 : 

οὐδὲν.... ὀϊζυρώτερον ἀνδρὸς 

Πάντων ὅσσα τε γαῖαν ἐπιῤῥέπει ἠδὲ καὶ ἕρπει. 

ΤΡ. ο: 11. Ἀπαριθμεῖσθαι,ἢ ταῖς χοτύλαις πειρᾶ- 

σθαι τὸ ὕδωρ τ. Ῥιονογθια] 6 περὶ ἀδυνάτων. {1 

ἀρι ῬΙπάατιπι ἴῃ οἰαπιδεα Οἀς 2. ΟἸ γιπρίοηΐο., 

ἀριθμὸν περιπέφευγεν. 

ΤΡ 4. ο. 8. Δίαιτα χεχωρ. ὙΠΕΟργάβίιι5. περὶ 
ἰχθύων, Ὁ] δίαιταν οἰίαπι διαγωγὴν γοοαῖ. Ρ]ιυῖαν- 

οἢιι5. ἰη ἰγδοίατιι Πὴ6 50] οι εἶα ΔΗ1Π|4]. 

λίων βίος, ἴδιός ἐστι καὶ αὐθιγενής. ΕΧ 115 γ6ΓῸ 4ιιῶ 
ΠΊΟΧ 56 4{π|Π|π|ν 
τῶν νηχτῶν χαταδέχεται, ΘΠ] 6Γ6 6ϑὶ δ τηδηϊι5 Βὰ- 
511 ποϑίν! ΠῸΠ ῬΟΓΎΘΠΪ556. {ΠΡ 6]] πὶ οἰταίιτη Ρ]ι- 

ουβδες 
Ὁ τῶν ἐνα- 

-ή (2 7 

Διὰ τοῦτο οὐδὲ τιθασσεύεσθαί τι 
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ἴαγο !, ἴῃ 7ΠῸ 5ΔΟΡΆΓΙ ΠῚ οἱ ΟἸσαγαϊα ἢ ΠῚ ΔΠ5.}}}ἃ- 

γππὶ ἴῃ ἴοπία Ατοῖμιβαρ, δὲ ἈΠΟν απ Ρἰ δοίη ἈΠ ὶ 

δοηιαπι πΔῃ δι οἴου μι. ΠΙδίογί πη «4 ]οἰσϑεὶ., οἱ 
πα τ ηῶ5 {{{Ππ15 Φυᾶ πη ΟΓαβ5015 πιο ιιατ ᾿χ 556 α1- 

εἴταν, Ετ αὶ Ἰαΐετο πάνσοφον ἀοοίογοπι μοί, φυοά 
ἙΟἸοθου τ  ππππὴ ἔα] π΄ Ρ βοῖΠἰ5 (ϑαυ!5. ΠοΠ ΕἸ4Π᾽» 

41 ογδηὶ Βα 5, ΡΊ5ο65 Πα Ϊ γα πὶ ψοραΐο5 Δα ΠοΠΊΘη 

γΟΠΪ556 9 Αἰφυο πο ἀγσιπιοηίο Ῥ]ΙΠ 5 Π}}). 10, οἀρ. 
ΤΌ, ῥγοβαὶ ρίβοθϑ Βάθοτγο διά ταπι., 504 ργοίριιδ 

ΠῊσῚ [0 ΠῚ., 58] ΡᾶΠ|., ΟΠΓΟΠῚΪΠΙῚν Πριιπη. 1)6. Θουγιπι- 

ἄοια πιδηβιιοιαϊπα., ᾿άοπὶ 11}ν. 532, οαρ. ὥ. Α΄ 1π- 

Ῥὰ5. 4υϊάσπι πιᾶυΠι5. ΟΥΟ ΠΟΒΙῸ ἴπ ΟΔνῸ]1 ΝΟηὶ 
Ἀερσὶα ΟΠ 5.18 155. ΡΊβοῖπᾶ Πχία Ἀδρίαπι Τλιραγῶο 

δ. ΓΙ Γ15, 841 νοσθιη, Πα ρα] 6 Τιαρι]ο, οἰ απηδητιιπι,, 

οἱ δ πιᾶπιι5 ρ4Π15 [γιβία!α ρ ΓΟ] οἱ οητιη. (6 4π0- 
ΤαιπΠὴ ΠΠΠΊΘΙῸ Δ ΟΟσ ΘΠ 5 {{|) ἀσοιντοραὶ ΠεῈ Βαϊδηὶ 

1ΠΠ1ι5. [ἀοῖι5 Πα Π5ΊΙΘΕ15 οἱ (δοβαῦὶ ἀο Ἰοατ15. ΡΊΒΟΙθι15 

δ] [δι γτιπι, τπογα]6, Πἰδιογίουιη ΜΙαΓ 14}15. ΕΡΙ- 

δήάμῃ, χχχ, Π}. αν: 

Βαΐαπο ργοοιιῖ α ἴάειι, πιοπεπεῖις, 

Ῥίδοαίον, ἤΠι  8, πὸ πορδης Γεοδαας. 

δαογὶς ρίποῖνιις πὸ παϊαπίμ παῖε, 

Οἱ πογεπὲ οπεΐπιιπε, πεαπιιπειε ἰαπιδτιΐ 

711ἀπὶ χεα πὶ]ιὶϊ δδὲ ἵπὶ οὐδε πιά], 

Ομϊά, ψιιοι ποπιδπ παδεπὲ, τιὶ αὐ πια 5 ἰδιγὶ 

7 ὁεεπι αιυιίσψιιο σεὶ δ πῖξ οἰζαίιι. 

Πος φιοπέϊαπι 7, ὔγς ἱπιρίιις ργὸ Πιπάο 

Ζλιιπι μ᾽ εδάαπι οαἴαπιο ἱγεπιθπίε ἀπιοῖέ, 

αριὶς {ιπιϊπίϑιιδ γορεπίδ σεδοιις 

Οαρέτισπ ποπὶ Ροϊιεῖΐ υἱάεγε Ρίδεοεπε: 

πὶ πιιπὸ σαον δε ϑος ρεγοσιις παπιος 

Βαΐαπος 5εεἰ αὐ ἰαειις γοϑαίον.. 

«1, ἄμπι ροίες, ἱπποσεπς γϑοδεῖα, 

«]αειῖς οἰπιρίϊοϊνιις εἰρὶς ἐπ πάᾶας, 

δι ρίδοος υδπεῦανε εεαϊοαίος. ν 

Τά επι 11». χ, Ἐρίσγαπημι. 50, 46 πη γοπᾶ 5 Πηιση] 6 

οἵ ται} }15. 4 1515 ΑἸ μοηθαπῃ 11. 8 Δειπν., Τπιοῖὰ- 

πὰ 1. ἄς Ὥρα ϑυυῖα. Οὐ] πὶ νογὸ ΒΑΚ ]Π 15 ΤΟ  πι5 
γογῈ Ποοῖον οαπηάοπὶ θ]8Π6 1π ἀ55ΘΓΓΙΟΏ1}. ΡΥ 510 15 
ΤΠ ΟΠ 6 πὶ ΠΑΡ ογΙΣ., 4ιιαπὶ Τ᾽ ἈΘΟρΡγαβίτιβ. ἴπ τ θιι5 
ΟἰγΊΠΠι5 ὃ οὐπῃ γσα σογιδίϊἐϊ ορροτίεγο αἰαϊί, ἦτι 

μὶς φιιιδ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πεοϊάιειπῖ τ" Ἰαυάδηϊα 
Ῥοπηροηῖο 4. (.. τ.. ται Ὦ. ἀο Ἰορῖθυς, οἱ Ῥάι]ὸ 1,. 

νι Ὦ. εοάρπ : τὸ γὰρ ἅπαξ ἢ δὶς παραδαίνουσιν οἱ 
νομοθέται. (110 56ηδιι (5115 ᾿πίογρ γος ἢ τπ|5 ΤΊθο- 
Ῥθιγαβιῖ αἱτ 1. τν 1). δοά.: Κα μὲς στ ξογδ τιπο 
αἰἴΐψιιο οαδιι ἀοοϊάογο ροςςιιπὶ πιστὰ ποπὶ σοποίϊ- 

{ιιτιτὶ 17. ΡΓΟΪπ4ς ΠΘῸ 55Θ  ΠἸΟΠ65. 

Ῥας. 65. ἅ. 8. Τοῖς οἰχείοις ἀρχοῦ" πενία μετὰ 

αὐταρχείας ἀλ. ΑἸρίναιι5. ΜΙΎ ΕΠ]. τη ΠΙᾺ]. ορίστᾶπι. 

Αὐτάρχους ἔραμαι βίου, Σαθῖνε, ὃ 

Καὶ γὰρ μνιηδὲν ἄγαν, ἄγαν μι 

ΝΟΤῈ ΒΕΌΈΕΕΙΟΙ ΜΟΒΕΙ. 

Μαρι. ὡπυυϊαΐαν 111). τν ΕρΊσταπι. : 

Ναπιχιίαπὶ αἰνίιας Π]) δια το σανὶ, 

Οοπίεπίιϊις πποαϊῖοο, πιεοιε ἰδία. 

1014. 6. ὅ. Ἐν τῷ προσχήματι τῆς εὐλαθείας. 

Ῥεμπποβίμοη. πρὸς Λεπτίνην οδάοπι ἔδιθ πηθπίο : ν ͵ 

χρὴ, ὡς ἔμοιγε δοχεῖ, πάντα ὅσα τις πράττει τοὺ 
οἱ 2 ὃ 3 

θεοὺς ἐπιφημίζων, τοιαῦτα φαίνεσθαι, οἷα μηδ᾽ ἂν 

ἐπ᾽ ἀνθρώπου πραχθέντα πονηρὰ φανείη. Νῖοχ λύ- 

χους ἅρπαγας ἐν. Νίδιι ἢ. ναι, 15: ἔρχονται πρὸς 
3 ν »2 

ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προύάτων, ἔσωθεν δέ εἶσι λύχοι 

ἅρπαγες. Β.. {1604η. ΟἸιγϑοπίοπι. 1 Οτγαϊ. πη ὅοη.: ὃ 
Ὡς 

λύχος εἰχὼν τοῦ ἁρπαχτιχοῦ. 

Ῥαξ. 66. ἃ. 1. Φεῦγε τὸ παντοδαπὸν κ. (4165 

ΔΌΤΟ 4υαπι ΘΟΠοΐππᾶ οἱ εὔρυθμος 511 ΟΓΑΓΟ., ἊΣ ΕΣ 
Βομ δι οΐο (μο1]6. 511 ρβπίαιηδίγιπι Δ βοΐ γουα. 5ὶ 

Δβογιρβειὶβ, πολλαπλόον τε τρόπου. Ῥτοΐειι5 ἀηϊ- 

1Π0 . 

Οπιπῖα ἐν απς [οὐ πιάπς 5656 ἐπ πεϊγασμα γΘ,ῖν ; 

Ὑ ΊΓρΙ]. αν Οοοτγ. 

1014. 4, ὅ. Ὃ ὄφις ποιχίλος. Ιάεπι 7οδη. 
ΟἸινυϑοβίοπι. 1014. ὃ ὄφις εἰκὼν τοῦ σχολιοῦ χαὶ τοῦ 

πονηροτάτου τὸν τρόπον. (ἀεογβίι5 Ρ[5. γον. 758, 
ἄς ἀβίιι ϑαίδης : 

ὄφεις δὲ πιχροὺς ἐχτελεῖ τοὺς βασκάνους, 

Τὸν ἰὸν ἐνθεὶς τῇ χαχῇ περιπλάσει, 

Μὶς ἱμνῖάος ἐπα ἰϊνιαϊὶς ἀπϑτιες ραγὶΐ, 

Εὰπάεης νεπεπιιπὶ Ποιϊίοπε ρεϑείπια. 

ΡῬᾳρ. Θ6. ς. 6. Οἵδε τὰ χήτη. ΑΡ 15 φοιἰ5 ογ-- 

οἶδνο ΤΠ ΘΟρΠΙ5 μεγακήτεα πόντον οΔΠ|1 μετωνυμι- 

κῶς. [ἢ γεγβίομο 1 αἴ. Ἰοσεπάιτιπι), Νογαηΐ ρ[απε εἰο. 
Τὴ. 1εὶς ἰάεπι Οθογρ. Ριβι4. γογβ. 919. Οριῇ. 

τππη4] : 

Τίς χαὶ τὰ κήτη, τῆς θαλάσσης τοὺς λόφους, 

ἐν τᾶς ἐρήμοις τῆς ἀθύσσου συλλέγει ; : 

(είε ψιιὶς δο ρονίεπία πιαγῖς, αἰζα ει 756, 

1π| νασιϊταίε ἱπιπιεποὶ ἀρ γϑοὶ σοπίϊπειθ 

Τρι4. ἃ. 12. Οοτγγῖρε τῆς χυήσεως χατ. 6ο- 

με5. 30, ἐχ ΤΙΧΧ ἰηΐογρυ. γοῦβ.., τὸ ἐγκισσᾶν 46- 
ποίαϊ χαιρὸν τῆς χυήσεως. Η!ϊς ἐνεχίσσων τὰ πρόβα- 

τὰ εἰς τὰς ῥάδδους. 

Ῥας. ΟἿ. ". 10. Τιορεπήυμῃ : 

μένη τῶν ἀν. ταῖς βίαις, ὀλίγας ἀχτὰς χαὶ ὕπο- 

δρόμους ἔχουσα. Τπίογρτο5 ὕπόδρομοι ἷο 5οἰῖα ἐγά- 
οἴτις δὲ δι ρον μία ἐχροβιμὶ ; πθὸ Ἰηβοῖτα ΘΕ ΓΙ 5 6} 15 

γογιϊ σϑοθϑϑιιδ, ἐπὶ ἡιῖδτι5 {πεΐτι)ι οἷς ἰαΐογθ. δυπὶ 

οπΐπη ὑπόδρομοι μἰο 4ιαδὶ Ιοησα φιδάλπι, οἱ ἰδοία 
οἰαιιβαψαο ἀπ] δ 416 ἀμ] ΔΓ ς σοι βίδα Ορᾶ- 
οὰ» 50} αι ἀδριηὶ παϊδηϊγθ Ρίδοεβ. Ῥ]ΙΠΙι5 
Ἱππίου Π}. ν, Ερίδι. νὰ, Ἡγροάνομηϊ γόσοπὶ ρτο- 

ὑπτία προχει- 



ΙΝ ΒΑΞΠΗΙΌΜ. 

Ῥυῖδ ἀδαγραῖ 46 παῖῖναὰ ροντίοιι ἐπ μογῖο Τ ἀϑοϑηϊοῖ 

γΠ11α, οὐ αδπηοαϊ παΐαγα ν6] ἁγίο ἤΠουὶ βοϊοὶ, οοη- 
ΒΘΓ5 ἱπίδν 56 το Ποχίβαιιο ἀυθουιΠ ΓΑΠῚΪ5 : ΙΖΙ16 
Βοος ψοσαθυ! απ ϑ: ἀοηΐπὶ ὁχ πος 6 Ῥ]ΙΗΙ οαδιϊραῖὶ 

ΒΟΓΙΠΙΟ ἀδριοπΊ5ῖ556, οἱ ἴῃ Ερίβὲ. 11.110. 11, ἰγᾶπ5- 

ἀα 1556 ἀοιΐθ ἀηϊππδνϑγιις νἱν οἰαγ 55. οἱ δ 4} 1158. 

ΖάροΡυ5 ϑιγπιοηάιι5 ϑοοίοιαι5 {Ἐϑὺ ΤΠΘΟΪοσιι5. ἴῃ 

Ρογάἄοοιϊ5 δά {ΠΠππὶ δου ρίογθιη ποῖϊβ. (δ θγῸτα 

Ράυϊο ροϑβὲὶ ὃχ ρυῶϑευιρίο ᾿ϑσῖβ ργοβοροραῖς 16- 

δεπάμπι, ἐπὶ τὰ προσήλια τῶν χωρίων ἐπειγόμεθα, 

οἱ πιοχ, χόλποις ἐγχαθορμιζόμεθα. 

1014. ἃ. 11. ᾿Αργία χαχουργίας ἀρχή. Ἠεβιοάιι, 

Οὔτοι ἔργον ὄνειδος, ἀεργείη δέ γ᾽ ὄνειδος. 

γοπ οριις δεῖ ργοϑγιιηι, σϑεῖ 6565 ἱπογίϊα ρυοῦγιιπι 65. 

ΖΕ ΙοΙ σία οϑὶ ἀρ Ῥ]οοΥ άοιη, 
ΡΣ ὕάεὶ κλοπὶ πβὰ Ξι 

ἃς γὰρ ἀεργὸς ἀνὴρ ζώει χλοπίμων ἀπὸ χειρῶν. 

δεςηπὶς ζιγεῖρο υἱοίιπι οἰδὲὶ οοτραναὶ ἀσίιι. 

ΤΡΙά. 6. ὅ. Ὃ θαλάσσιος ἐχῖνος, τ. θὲ ἰος Ορ- 

Ρίάπι5 3 Ἅλιευτ. 

γώτοισι δ᾽ ἀνοχλίζουσιν ἕκαστος 

Λᾶαν, ὅσον βαρύθοντα περὶ σφετέρῃσιν ἀκάνθαις 

Ῥηϊδίως φορέοιεν. 

Οδογρ. ΡΙβΙ 65 γθῦβ. 115 Οοϑιηυγρίδ οὁχ [ναϊ. πο- 
δἔγα γϑυβ 96, 

σχιιίςπαπι οο]ιϊπῖς ρεϊα σοῖς Πεγειις ἀἰεαϊὶ 

7π [δε ργεϑςοῖας {μερὶ ρειριῖας, 

ὕσιὶ ἀπία {δίπεπι ρΓοοοί α ααἰϊὶ πισα 

αρίαπε ἰαρὶ ϊος, ροπάϊονε κι σίεπὶ {ν πεῖν ὃ 

Τ014..6. 10. 51. ἱπιουριπροπάυμπι : ἐπ᾽ ἀγχύρας 
βεθαίας, σα. τες εἰ “56αιιοηιία Τμιουϑιίαπαπῃ ΠΠΠυ4 

Πυπιδηῖ, 

Πιιίαχαὶ γανιπεὶ τιασπαγέτ, ραννα »οίεϑι 785 

Ἐχεπιρίανε ἐἰανε, εἰ υδοιϊπία ποιιϊαὶ. 

Ραρ. 68. ἃ. 6. Παρὰ Θ. Πάντα σχοπεύει ὃ ἀχοί- 
μητος ὀφθαλμός. Ηοο ΡΓοίηογαὶ Ἠδβίοάιι5 ἰοο 

ΔΌΓΘΟ ΥΘΓ511, 

Πάντα ἰδὼν Διὸς ὀφθαλμὸς, καὶ πάντα νοήσας. 

Ῥασ. 69. 4. 9. Ἰχθύδιον ἣ ἐχενηῖς οὔ, Ὅς το- 

1018 ψεὶ γι  Ἰσ]π6, εὖ ἃ ΑΙἰγδηΐο εἰ Ρ]αυΐο ποιηϊ-- 
μᾶϊυν, ἰάοπι αοογρ. Ρ5. (οϑπηιγρδ νορβ. 986: 

Καὶ τίς τὸν ἰχθὺν τὸν βραχὺν τὸν ναῦκ ράτην 
Ποιεῖ τρεχουσῶν ὁλκάδων ἀντιστάτην ; 

Καὶ πλωτὸν εὐόλισθον ἀνταίρει στόλον, 

ἸἹΚαὶἱ ταῖς πνεούσαις ἀντιτάττεται βίαις. 

Ομἱΐδνε γεπιουᾶτι ρίδοοπι ρειδἐζλιιτη ἐπὶ ψιιονο 

διαί οαγὶπὶς οδνίιπι οι επεϊϑιις ἢ 

Ηϊο εἰαποὶ ἐπ αἴεμπι ὐεἶα ἀαπιὶ ορροπῖξι», 

δριναπιὶβειδψιια τι ῖδ γαδδεϊ! 5 πανῖι}, εἴς. 
ΤΟΝ. 1. 

100 

Αὐίβιοι. ε|0. 1. Ηἴϑῖον. δηλμαὶ. οἂρ. 14. Ρ]᾿η. 11}0. 

9, ς. 35, Ρ]αἴατο!ι. ϑυπιροβ. 2, ρυοῃϊοπι. ἵν, ορ- 

Ρίαῃ. 110. 1 Ἠα]ίοιι., ῬΆΝ]65 ΤπῖρορΡ. περὶ ζώων 

ἰδιότητος. Οτιοά Ξοχαϊταν ἀραἃ ΒΑΒ] πὰ 510 ἰηΐοι- 

Ῥαπροπάτιπι οἱ ὁπιθηἀαηάτηη γνάθοι, ὥστε ἀκίνη- 

τον ἐπὶ πλεῖστον φυλάσσειν τὴν ναῦν, ὥσπερ χαταῤ- 

διζωθεῖσαν ἐν αὐτῷ τῷ πελάγει. 

Ῥαρ. 69. ς. 1. Κυμάτων συνεχεῖς καὶ ἐπάλλη- 
λοι ἐπιδρομαὶ ἀϊοιπίιν Ονἱάο [ἱπιο Ἠοναῖῖο, Ἐρ. 
ὦ, ὃ, 1767, οἵπὶ τσ σιιρουνθτιξ ττιίαμι. 

ΤΡ]. 6. 1. Μελετῶσα νυχτὸς χαὶ ἡμέρας, αἰτοχίιιπι 
εδὶ 6 Ῥβαὶπι. 1, γεῦϑβ. ὃ: χαὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ με- 
λετήσει ἡμέρας καὶ νυχτός. 

ΑΔΑΡ ΒΟΜΙΠΙΑΜ ΥΠΙ, 

Ρὰς. 170. ο. 10. Λογιζόμεθα τοίνυν ὅτι τῶν μὲν νη- 

χτῶν ἣ φύσις, οἷς. Ηας Δ τΟΡογ Δ ἢ ἀὯΠ| Ἀ55Θ ΓΟ Π πὶ 

11|1Ὧπὶ βρθοίδηὶ ἄς ἰδγιϊαῖα δίῃ ρογονε Ρἰβοῖαπι οἱ πᾶ- 

ταγα ἱπημηδηδιιοία ; (6 4ιιἃ 5ΠΡΘΡΊΟΓΙ 56Γη}). ἈΠΙτηδα- 
ΨΘΙΒΊΙ οϑί, 

1014. 4.10. Ἢ ψυχὴ τὴν ἡγεμονίαν ἐπιτέτραπται. 

Ῥοϊαϊ! βορίθογο, τῇ ψυχὴ ἣ ἡγεμονία ἐπιτέτρα - 

πται, ποῦ ΠΟπΊΘυΙοΟ, 

Ὧ λαοὶ ἐπιτετράφαται, 

ὥραις ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανός. 

144. Β, εἰς. 

Ραρ. ΤΊ. ". 4. ᾿Αχούσατε οἵ βαρύθυμοι. ΑΔ ρτῖπ- 
εἰρεπὶ Ηοππογίοιιπι, 46 αιο ( 4] 05 ΠΠ|Δ4. Α., 

Κρείσσων γὰρ βασιλεὺς ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ, εἴο. 

Ραρ. 73. ο. 1. Πλήν γε ὅτι οὐδὲν τῶν πτηνῶν 

ἄπουν. Ῥ᾽ ἸΠ τι5 Τὰ πη6η Ἰπίθρτιπὶ οαραΐ 1. Χ ἸΠδου ἰρ511, 
7926 ἀροάϊϑιι5., χαρά 11 ογάϊταν : Ῥίμγίπειαν νο- 
Ἰαπὶ ψιίθ ἀροίδς νοσατιίμ", ψιιΐα σαγοπέ τιδῖὶ μ6-- 

πων, αἱ ἰπῆρα 46. ἀριιπὶ ΓΘρ6 δου δι 451]. : ἐστὶ 
χέντρον τῷ βασιλεῖ, ἀλλ᾽ οὐ χρῆται τούτῳ πρὸς ἄμυ- 
ναν. Οὐ 51 Ἰοσθμάτιπι 511 ἀρ Ρ]Ϊπίτμ σαοορο- 

εἶος5 ὃ ἃ γο08 ἀτιἴον᾽ ΠΟΒίΘγ ράι]0 ροβὲ υ{ϊ{π", οἴχπ 
5ογιθῖῖ, ὀλίγοι δὲ τῶν ὀρνίθων χαχόποδές εἶσι. 

Ἰ014. 6. 1. “Ὥσπερ διὰ καυτήρων τινῶν. [η΄ νεῖ- 
5[0Π6 ΠΙΘΠ πὶ δὲ ΠΟ ἸΠΙΘΓΡΙΘ 15, 5οά ἀοδουὶρίο- 

ΨπῈ οἱ Ορογάγιπι, ἐατεχιῴηι ἡ ειδεαη» ι5 5 γιο- 

{ἰδ ΣΥΘΡΟΠΟ, ἐγυϑϊ5 πιοίϊδ : δηΐ ΘΏΠ χαυτῆρες 4185 

ἱπαγαηΐαν ῬΘΟΙΠ] 115 οἱ ΠηΔ ΠΟΙ} 15 οἱ ΟΓΙΙΠΊΘ 560 15 
«ἃ ἐπίγνωσιν χαὶ δυσφημίαν, νεῖ γα]οιια παγὶς 

δ υϑηιο δά χάθαρσιν. Νίοχ σχιζόπτερα ἐΧροπιιηΐιν 

ἢββίρθηῃθδ,, γψ6] ἢ5βϑίρθηπδ, υἱ δρι Ὑ Ἀγγροποπὶ 
πληξόπτερα φιιαφδαρίροππ απαίθς. Νομΐι5. ἴῃ 

Ρθοιιά65. 
Ῥαρ. 16. ". 7. ΨΨάρες χαὶ χολοιοί. Ατἰδίοι. "0. 8 

Το ππουῖθιι5 δα Νίς. Ῥουῖοαπι Ἰαιάαὲ ΡΔΡοσπιΐαπι, 
08 
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κολοιὸς ποτὶ χολοιόν, γασιάιι5 ἀδοϊοἱ ραΥαρσιῖο. 
1014. ο. ὅ. Χειροήθη δὲ χαὶ τιθασσὰ τὰ πολλὰ 

τῶν ὁ. Οτοροτν. Νυβδθπιβ 14 ἤυππαὶ Οτναῖ. βροῦν 

ΧΙ, πιατίγγ. Ρ. 808, Το. Ὡ. οἄϊϊ. ποβίγῷ : τὸ 

μεῖζον ἀεὶ δεινὸν τῶν ὑποδεεστέρων φόδων τὴν δει- 

λίαν ἐκδάλλει " ὅθεν ὄρνιθες παρ᾽ ἀνθρώποις εἰσοιχί- 

ζονται" χαὶ μένουσιν ὑπωρόφιοι. 

1014. ο. 11. Οἱ μὲν γὰρ κωτίλοι καὶ λάλοι τῶν ὀρ- 

νίθων εἰσίν " οἱ δὲ σιγηλοί" καὶ τὰ μὲν φδικὰ χαὶ πο- 

λύφωνα. Ὑο᾽τπιογιιπὶ αἰδιϊποῖ]ο ἴῃ σάγγι]ὰ5, σα ΠΟΓΑ5, 
Οϑοῖπο5, ΡΓρΟΙΟ5, οἱ ᾿Παιδρισαϊα ΘαΡΓ Πα 115 ἅν 65, 

46 «υῖθι5 Ππου]ου ον ροδὲ Αὐϊϑίοι. Π}. 9 περὶ ζώων 

ἵστ. Ρ]Ιη, 110. 10. Ρεν σιγηλοὺς ἀυιΐομη πο ἰδοί {- 
Πᾶ5. ΟΠΊΠΪΠΟ, 561 5ἰγ Ποηῖ65. οἱ σϑμηθηΐοθ ἰδ η[ιπὶ- 
πιοίο, 4185 εἰζτας5 οἰἴἰᾶπι Ῥ]Πητι5 ἀρ ρ6}1αἹ, ΠῚ δουῖ- 
Μ11, περὶ κακοποιῶν, Πίγασιαη αἰΐίεπι τη οάο ἰοπὸ- 

ὑχὶς φιοψιι 5μὶς ὁἐ ἱρϑαγιην τιοοίζιην φιιοιὶ {τι-- 

νἱἀοπίϊαπι σοπεῖίι ({πιδ ςοΐα νοα θογιίηι 651), τι 

ἱπαιιοριοαίαγιεα, αν αγε ιν νῖσθ οὔνίος σιιο-- 

6 νέεΐοπέ 56 Γ6 ατιΐ ῬΓΟείος 56 νίίω. 

014. ἀ. 10. Μυρίαι, ὡς ἔφαμεν, κ- Ὑἱάοιαν 

ἸΠΙΟΓΡΙῸΒ ἰθοΐσϑο γ0} βαρ ΓΙ ον 556 ἐν ὄρνισι, οἱ 5ἴαι[π| 
τινὰ τῶν ἀλόγων, ὑγμία φιιαάκηι, Δ νο]ογο5 ἰαη-- 

ἴπιΠ| ΓΘ ΓΙ ΠΧ 556, ΡΙΌΡ[ΟΙ ΘΧΟΙΉΡ] τη 5646 η5 πολι-- 

τείας, αιι 1 ἀρ 115. ΡΟ Ι55᾽ ΠλΠ1ΠῚ οἷν ]οπὶ βοοϊοία -- 
ἴθι ργῷ 56 [ὈΓΟΠΓ λι15 δ ποδὶ : ἰδιποῖϑι πολιτικόν τι 

ἴῃ οἰ ρ] να ΠΕ}5 4ιι {116 6556, Ε ἴπ [Ὀγ 115 οἰϊᾶ πηι 001-- 
ὅ101 οχ Αὐιβδίοι., Ρ]ηῖο, Ῥ] αἴασομο, οἱ 4115. 

Ῥαρ. ἴθ. 4. 8. Φασὶν ἀσυνδυάστως τίχτειν. 

Τάρσμι διιοίου: ποϑίον οὐ οα θη ἃΔιποηπίίοπο 5ογ δι 

π᾿ οὰΡ. γπι ἔβαϊς, Πυ]τισοο ΟΠ ΠΟ Πἰ5 οἱ Τοιηὶ ; οἱ 

(δονρίυ5. ῬΊ5. ἴῃ ΟΟδια ἴα, 56ΠΆ 115. ῬΘΡΟΙοσαηι  - 

Ἰυὰ5. [Ἰιδα5. ῬΓΟβο αι] [Ὁ]. 611. Ποδῖρα 41 οἱ 564., 
4105 Εἴ ἀἰδτίο ο ἀιιο ον ο5 60 ΠΠ]λοπ ἶτι5 5.0] οἱ οἷ πὶ 
το α ρΠγαδὶ Ποβίγα,, 4ιοα τποηΐοπι ΒΑ51} 11 οἰαγίις 
ΔΡογῖγο γι θαπίιιν. 

Τίς ἀσπόρῳ τοὺς γῦπας ἐξάγει τόκῳ, 

Φυλῆς παρ᾽ αὐτῆς οὐχ, ὑπούσης ἄῤῥενος ; 

Οἱ τὴν καθ᾽ ἡμᾶς πυρφοροῦσαν παρθένον 

Δειχνύντες αὐτὴν ὡς ἐφιχτὸν ὀρνέῳ. 

ἔδει γὰρ οἶμαι τοῦ μεγίστου θαύματος 

ἔχειν ἀμυδρὰς ἐμφάσεις καὶ τὴν φύσιν " 

ὡς μήτε δόξῃ χαινοτομεῖσθαι τόχῳ, 

Μήτε πρὸς ἄχρον ἱστορεῖν τὰ τοῦ τόχου. 
Οὐ γὰρ μένουσιν, ὡς ἐχείνυ;, παρθένοι, 

ὅταν τὸ τεχθὲν εἰς διέξοδον δράμῃ, 

ῥήξῃ τὰ κλεῖθρα, καὶ παρέλθῃ τὰς θύρας. 
Εἰ δ᾽ αὖ γε καὶ τίκτουσιν ὀρνίθων γένη 
Ἐγκυμιονοῦντα τῇ φορᾷ τοῦ πνεύματος - 

Πῶς οὐχὶ μᾶλλον ἡ τεχοῦσα παρθένος, 

Τὸ πιστὸν ἕξει τῆς γονῆς τῆς ἀσπόρου ; 

[Οὕτω τι συμπέφυχε χἀν τοῖς ὀρνέοις, 

Αἴνιγμια πιστὸν πρὸς τὸ τίχτειν ἀσπόρως. 

ΝΟΤΑῚ ΕΕΘΕΠΙΟΙ ΜΟΚΕΙ 

Ομἱμιίς Ξεπιῖπε ἐαϊα τ οἶσθ μἰῖο ὐεΐκιιος, 

ἔὔυὲ {πείνας οπιλθς, ππαϑοιείιν σε ἐπε ϑεπιἢ 

Πὶ υἱνϑίπεπι ποδί απι ϑένοπίεπι ἰαπιραία 

Ῥνω 56 ἤεριυπι, ψιαπίιπι αἰἰεὶς παίμνα [εν ι. 

Ομον ες σοεϊοπῖπε ἰδεζιις. πὶ αοιὶ 

“γαΐιαπε ἐπα ϑ πος πανενο αὐοοοπεϊϊίας : 

ἔπι πεὸ ποναία ἀρρανδαϊ Ράγι ]ιος : ποις 

“Ἄγνοαπα ργο δι εἰοίο σαι ραγίιις σαονὶ: 

“γαπι υὐ γα ῖπδ5 ἱπίαοία», ταῦ {ἰα, ποτὶ πα ποπί: 

1" απιδηιιο τπαί. Ὸ πιθαπα 16 π}}»0}Ὲ ; 

μα οἰαιιδίγα οοηγγίπῖι, Ζονεσηιο ἐραποίϊι. 

«17ι οἱ ρμανδγδ οἷς οοηϑίαϊ ἰδίος αἰϊίος, 

{Πιογισνῖχια Κη} 6 Μαπεῖηε ΠΠιυἷ ρενοῖίος, 

(ἴων ποτὶ τπαϑὶς σι νὐδὸ μανία ρερεν εν, 

2" αοἴοι ἤώεπε πιο εὐϊ Ῥ᾽ οἿϊδ σαΐιι, 

7 εἰ απιγεδ ρίεπα οἰιπε δςϑεί δριγίέ ἢ 

[“δακινα οἷο ργοροσιῖς ἐπ υοἰμογίνιις 

“Ἐπίφπεα ραγίις ογοα ἰδ 16 οἴμιδ σεπιῖπο. 

8. ΑἸ θΡοδίτιβ μοι" χχ σᾶρτι ἱπίορστιπι ἰάο πὶ οοη-- 
το Πα δοσαναία ἐπεξεργασία, νϑΡΌχιιο γίποῖ!, ἀπί- 

στοὺς Οχαριίδη5 ἢὰ0 ἰηγοοίίνα : Τιπροςο νεῖ ριιξαίζιι" 

ἐπὶ 1)6ἱ πιαΐγο, πιο ἐπ υτεϊερίϑιις ρος νι πον 
τιθβαίι ἢ ΑΓ νὶς οἴπδ πιαϑοιῖο ραγὶς, οἱ τυ ς 

τ [οἰ - οἐ ψεῖα Τῖγφο αγία ρορογὶ!, ριοτὶ 
6715 Καοίιινι ἡ ες ιζοτιοπι ὃ 

Ρας. Τ7. ο. δ. Πῶς ἄγρυπνον ἢ ἀηδὼν. Αἰιϊσα 

ΡιῸ ἄγρυπνόν τι, γὸ] ἄγρ. ὄρνεον. . ΑἸπ) γοβίαβ 
510 ΨΟΓΕΕ ἃ0 51 [ορ͵55οὶ ἄγρυπνος, Οἰχπὶ 50ΓΙ 1: 1], ν, 
ο. Ὡφ:Ουϊά (ὁ {ιιδοίνιία ἀΐσαπι, ιιῷ ρεγνισὶὶ 

οἰιξίος γ, οι ον ιιοίίαιη. οἵἴπιι σογροτὶς οἰ σγο- 
πὶ ἤονοῖ., ἱπδοηιτθηι ἰοτθθ ποοίῖς ἰαϑογθηι 

οαχϊϊεπιδ σιιανίταί Ξοἱ αἰιιτ᾿ ἢ ΤΊ] ρουσρ οἶδ Φια πὶ 

ΔΟΟΙΡαΪὰ δ᾽ ἜΧρΟΒΙΠΠΟ ΑΠΙυγοβίαπα τοῦ ἐπωάζειν, 

οἵ τλοχ ἤμ}15 411] 46 γοβρογ Π]Ποπο : πῶς μόνη τῶν 
ὀρνίθων ὀδοῦσι χέχρηται : ἀθηεεϊϑιις τείζιπιν, τος ἐπ 
αἰϊὶς ανῖϑιις ΤΘΡΟΡ 6 τιοτὶ σοῖφας. 

ΤΡΙά. ο. 11. Τῇ φύσει, κ. ὥσπερ δρμαθὸς ἀλλ. Ιἄοπι 
ΑἸ τόβίπι [014 δι δὲ ἱπινίοοπι αἀιιογοπί: οἰ χιιαςὶ 
ἐπι σρθοίθηα δοίνὶ δα αἰΐψιιο ἰοοο ρόεπάεπι : ας εἱ 

εἰἱπια φίδι ἰατανογίξ, οπιπθς τϑϑοϊνιιίμ. 

Πι}5 δρμαθοῦ 5611 δ ]ΟΠΊΘΓῚ5 ἱπιᾶσο ὀχ μΙθοίαγ ἀριὰ 
ὨῸ5 ἴῃ ΘΟΠΟΙ ἸΔΓ[551Π10 ΒΌΠΟΙῈ ΘΠ ΓΘαΣ ΠΙΙρΕΪΑ}15, 40 
Τανοηο5. ΡΟ 5ϑι πλῖπὶ ἰΠηλρΕὶ πηδη 5. ἰπνίοοπὶ ἰῃ- 
50Γ15 4ι18Π| γΟ]Οοἰδϑίπιο ἴῃ Οὐ 6 ΠῚ 56. σοηγογίιηΐ, 
πηᾶς Ολϑογθα πιοῖι πυποιιραίι". Ομο βοχα, 
ὅπερ ἐφ’ ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων οὐ ῥάδιον χατορθω- 
θῆναι, Θχροηΐταγ ἃ Β. ΑΠΣΡγοβῖο ἄς ομαγίταΐο, ψι 
αἰ [Ποῖα (Ἰπᾳι11) ἐπι ποπιυϊτίδιις. πτιγιις5 πυϊιπαϊ τὸ- 
Ρογίψιτ' : ΔΪοιιΐη ᾿λοπιο ΡΙΌΡΥΪΟ ἃ ρ]}]050ρ]}}5 ἀρ-- 
ΡΟΙΙαῖνς ζῷον πολιτιχὸν, 84 Ξοοϊοίαίοπι Παίιπι. 

ΛΑΠοΙοβία ϑυ] θοῖα ἃ ΒΆ51Π10, τὸ γὰρ ἀπεσχισμένον 
καὶ ἰδιάζον τοῦ χοινωνιχοῦ καὶ ἡνωμένου τοῖς πολλοῖς 

προτιμότερον, 810 ΑἸΏΓΟΒΙΟ Ομαἰ Εἰταῦ τ: ἃ ϑθποοα 
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Ῥο ϑιγιησίταν ἘΡ δῖ. τχχπι : ϑέμϊία ἀναγίιϊα πιοτ- 
ταϊλεπι ρος θ5δίοποηι ργορτὶ οἰ αἴδηιητι εἰϊ οοΥπὶϊ, 
γι60 ηιιἱσιιαπι 5υίιιι 6556. ΟΥ̓Θαϊξ ἡποα ρει Ἰἱοιιηὶ 

ἐδί. «11 {116 σαρίθηια τυϊ]υῖΐ ἡμαάϊοαϊ σιιίην τπαρὶς, 

ιιαπι οπ τις {11 οτεπι υιεηιατιο Θ6Π 1676 ΘΟ ΟΥ̓ ζιμι 

θεῖ, οἴο. 

1014. 4. δ. Γλαυχὸς, οἱ περὶ τὴν ματαίαν σοφίαν 

ἐσχολαχότες. ὙΊΔο515 συαν β5ϑ᾽ πηᾶ πὰ Πτ}π|5. δήσεως 

ΡᾶνΑρ γαϑίπα ἀριᾷ διιπιάθπι πη θγοϑίαμη ἰοοο [δτι- 
ἀαῖο : 115 οιϊὰπιὶ Θοπβοπίδποα (ἰσβουιηῖαν ἃ ουρία 
ἀρι4 ΡΙαίοποπι,, α θι15 ἀράτοογα ϑοογαΐοπι ἃ Ρ}Ϊ-- 
Ἰοβορ ῖα ὀοηίθπα τ, διιοιογίἰαϊο οἰΐαπι ἘλυνΙρ 415. 

Ζι1 ἴῃ Απτίορο Ζοίμιπι ἱπάπιοῖς, [γί ροηι διιαπὶ Απι- 
ΡῬοποπὶ οἴιπι ἃ Πλιι5]σα ἰππὶ ἃ ΡΠ] ΟΡ μΪ8 δι 10 
ἃ ΘΟΠΙΠλ ΠΏ ΘΠ ν ἴ85 ἀϑιπὶ ἰγα Διο οοπδηΐοθπι, 816 
Ἐπηϊδηιιβ ΝΘορίο]θπιι5, εἰθριιίατιάϊιπι 65 ρλῖϊο- 

δορ]ια., ποπὶ ἐπ θάπι ἱπαιγοίίαπάϊιπι, σομβοθαῖ. 
Ρίαϊο [θ14. 

Ραρ. 18. 4. ὅ. Ἵνα ὥσπερ τινὰ δρμιὰν κα. Ηἰς 
δρμιὰ ῬΙΌρΓΙΟ ΔοοΙρ τ ρΓῸ Ἰΐπθα ρἰβοαϊουΐα, τηοία- 
Ῥ ον ας ἰγδηϑίογίιν δά ἢ] πὶ οἱ σα! πη] ου! απ, οἱ 

ἀριιὰ ατοσον, Νυϑβθηιπι ἰη ιΐα Ὀθαϊα Νδουη 
Βθα5 111 οἱ ΟὐθρουΪ ΒΟΓΌΓΙ5 Σ ὉΠῚ παᾶργαΐ 5 ΠΟ πὶ 
111ὰπὶ ἃ 6010 Δρρθπβᾶπι δρμιᾷ λεπτῷ , ἰόπιιῖ τρα!-- 

τῆι] 0, ῬΑ γΑΠῚ ΟΥΟΟΠῚ [δ ΘΔΠῚ Ρ6δ᾽ᾶ556 ΟΠ] ἃἢ- 

ΠΜ]0 1Π4Θηὰ ἴδγιθο,, ἴῃ οὐ} 15 ρα] 4 51 ΠῈΠ| ὈΓΙΙΟΙ5 
᾿πβοι!ρίαπη 54] υἴαγ 5. ΠΙσπὶ Ραγι οι] πὶ σΟΘγοοθαΐ. 

Ῥαιυ]ο ροβὶ ἀ. 9. 5ογθοπάιϊιη συλλαθαί τινές εἰσι 
μικραί, 

ΤΡΙ ἄοπη ἃ. 9, 58. Απηθγοβὶτβ μἰο δ᾽ απ δά [δγὲ δι: 
58 ΠΊ, ΟἿ Ογ σπῖτι οοἶἰο ρΓΟΟΘΓΙΟΓΟ τιΐαἴπ7 Σ ΠΘΠῚΡ6 

Πιης, {ιιῖα 651 ραι{ιείιιπι σ στον σογρογΘ, τιθο ἔαο. 
οἷς. “446 δὲ {ἰώ (Ἰπ11), φιιῖα σμμανῖοτ δὲ πιαρὶς 

ΘαπΟΓΙ 5 ΡΟ ρτο γα τιοαεἶιι5 οοἶϊα εἰϊσεϊτιϑιίιατ, 

εἰ Ἰοπρίογο Θχθγοϊζαϊίοτιθ ρμιιγίοι. ἰοτβ6 τοϑϊίαϊ. 

Ταῖς 58η6 ἀοβἰἀονδηίαι ἀρια Βασ  ίπιπι. 

Ῥαρ. 79. Ὁ. ἀ. ΤηΊοΡρΓο5 16  ξ56 οθηβογοίυ : τί γὰρ 
ἄν τις ἄλλο ποιοῖ 014. 11. χατατρύφησον τοῦ Κυρίου, 
χ ΘΟ ῬϑαΪπο χχχγι, ψγοῖ5. ὅ. Ι͂άοτη Βά5. ἱπίνγα, 
Πυπι. ὅ0, εἰς τὸν παράδεισον. ΑΙΡΟἸ Πα 15 1 πιθ- 

ἀὐῖοα σοῦ, χαίρων ἀθανάτῳ χαταθύμια πάντα 

χομίσεις. ΒΑ51}1ι5 ϑοϊοιιοῖο Εἰρίδο. Οτδὶ. εἰς τὰ 

᾿Ολύμπια, οαἄοπι “ΠΟΙΙΟΠδ τἰδιιραὶ τὸ ἐντρυφῆσαι, 
αὶ 5ου θεῖ, εἰ ταῖς τῆς χτίσεως δωρεαῖς ἐντρυφήσας 

ὃ ἄνθρωπος, ἤοπιο ΤΙ οΥ̓Θαΐ αΤτέπι, ττετιοτ  ῤτι 5 
ομπεμϊαΐιι5., οἷο. 

1014. 4. 7. Σχολὴ γὰρ, ἄνευ φόδου Θεοῦ, πονηρίας 
ΝΙΝ 
διδάσχαλος τ. ἘΪαδιποά! Ὁ νἱἀἰάπαιπὶ {Ππ|4, 

Οἱία οἱ τοϊίας5, μενον Οἰιριαἰπὶς αγι65. 
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Ῥαρ, 80. ἃ. 7. Πῶς ὅμῖν ἢ ἑωθινὴ τῶν λόγων τρά- 
πεζα κατεφάνη; ΜΙΊΓιι5 65ὲ ΘΟΠ56Π5115 οἱ συγχατάθεσις 

[ῃ τεχνολογίᾳ 1} }5 ΘΧΟΙΙ Β451}|4η1 οἵπὶ ἤονὰ- 

τἰάπα 88. ἈΠ. ρου α., {πιὰ [Δ υ 1145 Ἰῃ 5.585 Νὰ- 
5:4 Ἰοηϊ ἀονάοι. ζ7ὲ Λαο αϊεπὶ ενὶε 6 ἐωπα ὑϑαιὶ ἢ 

ΤΠ οὐαὶ οωπα ραΐθν,, ἑστιάτωρ πένης, ἀλλὰ φιλό- 

φρων, ὃς τῶν εὐτραπέζων τις εἶναι φιλοτιμούμενος ; 

ἀπορία τῶν πολυτελεστέρων ἀποχναίει τοὺς δαιτυ- 

μόνας, τιη46 ἰγοηΐοα 111 οΟην Ἰγ5 ΓΟΒΡΟΠΒΙΟ : (δὲς 
}ινὶε πιὸ οῶπα, αἱ παῖ πὶ πιιπι τιὰπι 1π Ὑἱΐα ον ὶς 
ΤΠ0 } 115: οἰοηΐπι πενιχρὰ παρασχευὴ δαψιλῶς ἐπιφε- 

ρϑμένη [Ὁ : 

Τηιρν πεῖς ΤΠαιοάπις ἀροῦν, ἰεπὶ {εἰν Αἰ πιδῖνὸ 

(αρίιις, οἴοι, αογῖα οἰλοτιι 

αριια, ἰαοίμοι, "αὐ ῖοε5, ιιαῖτα ἰά 5 5τιτα 

Ῥεννεϊίπι σἰοπιαοίαιπι. 

Τὸ φιλότιμον ὀχρυίπιηΐ 118, 

Πιαβεπτιις εἰϊνίτας τας. 

Ἦϊης οοηίϊπιο ρας ἀπειροχαλία συμποσιάρχου, 

οἱ στιν ρα5ϑοτὶ5 αϑϑὶ 

Τηδβιδίαία παϊεῖ ρον γοαθν {Πα »]ιοπιδὶ, εἴς. 

ΤΡΙ4 ο. 6. Οἱ ὀνειροχρίται. 1] ιδιηοα1 οοη]θοίο- 
ΤΠ), ΟΧ ἸΟν 551110 οἵ ᾿ΠΟΟ Ἰ551Π10 σΘηΘΓΟ σοηβίδπ- 
τἰττ, Πιιρὰ5. Οἷσονο 46 Πίνιπ. θαυ συ, ὅγηθ- 

5ἰτι5 οἱ ΡΆ ]ο 6 δομμη 5, οἱ Αὐν θη ονιι8 ἰπ Ὄνει- 

ροχριτιχοῖς. 

1014. 4. ὅ. Εἴτε σφαῖρά ἐστιν, εἴτε χύλινδρος, εἴτε καὶ 
δίσχῳ ἐ. Απακὶπηᾶ πο [θυ Γα πὶ γΌ ο αὶ 6556 τραπε-- 

ζοειδῇ, πιοηι5 ἱπδίαγ; 111 γοΐουοϑ Ρ ἈΠ σου ]ὶ αἴτιον 

τῆς μονῆς τῆς γῆς τὸ πλάτος Δι ππππΆΡΔηϊ, Ἰαιττπα1-- 

ποπὶ [6] }Πγ 5. 512} }ΠΠ{4115. 6556. οαιιδᾶπη, ΠΠ|05 Πυισαγὶ 
ΜΔΉΠΠ15 ρροθαὶ 1 ΑϑιγΌμοΠΙ.: 

οι ἐρίταν τοἰ{ιι5. (818. ὀπῖπι 1660} πιϑάϊΐαηι οορἐϊία 
οανθῦηαῖπ, 

“1ενῖς, δἰ ἰοῖο ραν ῖτον σιιδρόπδα ρ᾽οιπάο ; 

γεο μακμῖας ἀϊδίόπία μία ας, 56εἰ οοπαϊϊία ἔπ ογδδηι 

ὑὐπαϊφιιο διε επίοτπ Ρανίτον, μαγίογζμδ οακεπίεοπε 

Τυϊ4. ἃ. 6. Ὑπονοίας. Οτια Ξοφαπηῖιν, γλώσσημια 
Οοπι ν οἵ περὶ τοῦ χόσ, γράψ. ᾿πἸ110 ρογῖο] ργαρο- 
δα, ἰδὶ ἱποι σα ἢ 15 ρα γοο Πα Π| 511 ῬΑΓΌ ΠΕ 6515. 

Ῥαρ. 81. ἃ. 10. Ἕως ἂν ὃ κόσμος συμπλ. εἰ ρᾶρ. 
ΡῬτοχίπηθ 564. μέχρι τῆς συντελείας τοῦ παντὸς πα. 
Δάϊ Ηΐρροὶγι ἢ}. 5ἰπρα!άλοπι περὶ συντελείας 
χόσμου, ατῶρο δα ιπ αν 5115 ἃ απ]. Μοτα]Ϊο. 

ΤρΙ4. 4. 11. Ὥς ἢ σφαῖρα, ἐπ. (δι.}}5 ἃ4 Ποιία- 
Ἰυπὶ γ ΘΠ δἰ 1551Π|6 [46 πὶ Ἔχ 6551 : 

σι πεΐδδιιτι 5ροπϑδὶ Και τῖνο πιο ρδ πεαίϊιπι, 

Ῥροοι νι σασίο υἱναιὶπὶδ 6 σγαπεῖο, 

Ομοά πιίδεν οδίϊια πιοί ϊ ἐὰν ὐδοιε ἰοσαίιιπε, 

Τιρι αἀνεπίι παῖς μι σελ, δα εχ", 
0ύ. 
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«Ἧτ{ι6 ἐμαὶ ρεόπο μλέθθ 05 αϑῖτιν εἰδοιιλδιε, 

1014. ". 9. Ἵππον μὲν γὰρ ἵππου ποι. Ἠοχαί. 6, 

Οαΐ. 0. 4. 

ον 65 ονθαπίι" [οὐ ἰδϑιι5, εἰ Ρογῖς 

Ζφε ἰω ινεποῖς, 651 ἐπ ἐψιῖς Ραίγατπ 

1 ἴνιις τ πθὸ ἱπιρεἰίεπι [δ οοο 5 

Ῥνοβϑεπεῦαπί αφεῖί δοἰιπεῖ απ. 

114. ς. 1. Συντελείας τοῦ παντὸς παραπέμπει. 

ΑἸιον Βαβ Πρ ϑοίουιοῖα Βρίδο, ἴῃ ρτοαμιο Οἐ᾽, εἰς τὰ 

Ὀλύμπ. τῷ παραπέμπειν βρυγαῖθ. πιδιιδ 651... Ὁ] 

50 ὙἼ10 1}, φοδερὸς δὲ χρόνος τῷ λε ληθότως τὰς τῶν βε- 

θιωμένων Ἐπ εὐθύνας. 

Ῥαξ. 99. Τῶν ἀλόγων ἀπολειπόμενοι. 

Β. Διυρσαβι. ἴῃ ΩΝ 08 : 76οποιις δεῖ πόθο αὐ 

Φ ΠΣΕΣΣΌΣΙΣ, “δ: περι αὶ ἰάοποιις οοὶ αὐ 564- 

χιαιγιάίτεηι, 56 ἢ οἷο, 

Τοϊά. ο. Θ. Χερσαῖον ἐχῖνον ἐτήρ. Τάοιη ΘοονΕ. 

ῬΙοιά. ἴῃ Οὐξαινο. ἄθ τπὰγο οθοῸ.,. ΟἸΠΠΙΨΟΓΟ; 

γοῖβ. 1130 οἱ 564... 4105 ΟὈΙΤΟΡ οπμοπἀαθιπιι5, 

Ποῖος δὲ Φοίθου μιαντ' ιχωτάτου τρίπους 

Τὸν μῶν διδάσκει τὸν τυφλὸν, τὸν παρ. φάγον, 

ἐν τοῖς λαθυρ ΐἴνθοις ὄντα τῶν ὀρυγμάτ' των, 

Φράττειν 1): ἼΙ05. τῆς φο ρᾶς τῶν 
πνευμ. ματῶν 

Τὰς ἀντιλύξους τῶν ὀπῶν διεξόδο ὃς» 

ἄλλας δὲ ποιεῖν ἀντισυνθέτους, ὅπου 

Τὸ χῶμισ. τῆς γῆς τὰ: πνοὰς ἀποκρύθοι ; 

1,41. ΜΘ Αρ Γαδ ἃ ΠΟ Ὶ5 τοοορηϊα 510 Πια]οῖ, 

ΟἸἰανὶ τῖρο 5 ψιιὶῖς ξαιιά τοις “Ἱροϊ 5, 

ἤωνοπι Ϊιο Ἰόππη, ἐμιπεϊνεῖνιις οὐ δι οἰ οοοῖ, 

Οἰμπὶ ἰακεῖ ἰπ Ἰαυγνϊπι]εὶς ππεαιίνιις, 

Οεοἰμάενο, απίοημαπι ἐργιαὶ πὐδηῖὶ ἱπιρθίιι5, 

Τοναπείπιιπι οὐδεὶς ορροσίίας υἷας, 

“ΤΠ ασήτε σοπ δά" 116} δογοῦος οοπί αν ῖαϑ, 

7 εἰς αϑ 56} 7] απιῖπα τι οοε οεαΐ : ϑ 

Ατίδίοιοὶ. 110. 9. ΠΙίδι. ἀπ., ΤΠ οορ  αβίιι5 περὶ 

σημείων, ΡΠ Αγ. Τ)ὴ6. 50] ον τα. ἀπίμι, π΄ ΠΟΠΪΠΘ 

ἐχίνου χερσαίου ἀκανθίου, ἙοῃδΘη 1 ; ΤΑ 10] ον] - 

πᾶροϊπι ἀρ ΡΟ} ]ηὶ : (}}. λέγίδϑοτι. 

Ῥαῦ" 86. 8.9: Πρὸς τὸ ὑπόδειγμα τοῦ μύρμη- 

χος. Β. Ζοαη. ΟἸιγγβοβι. 1 1ῃ ἀθφη. οὐ συνῆχας πῶς 

τὴν τοῦ μύρμηχος φιλοπονίαν ὑποθέμενος, εἰς ἄοχνον 

ἡμῶν προθυμίαν ἐπαιδαγώγησεν. 

1014... 7. Ῥαῖς ἑαυτοῦ χηλαῖς τῶν χαρπῶν τὸ μεσ. 

Οὐἱά 5 ἰεσ 15. τῶν χόχχων ἢ Νυῃπο εἰδικώτερον 

χαὶ ἰδιοτροπώτερον οΙἹἱ [ὈΥΠη 5 ἢ ϑᾶη6 ἰάθη θογρ. 

Ρί5., νοῖδιι 1187, τὸν χόκχον ὑϑιιγρᾶγο πὰ} 111, 110] 

ἄς οαάθπι [Ὀγπηϊοὰ αἱΐ : 

Πρόελθε μύρμηξ, σιτοχλέπτης ἐργάτης, 

Τὸν χόκκον ἡμίτμιητον ἐγκλείων χάτω, 

Μήπω νοτισθῇ καὶ σαπῇ ταῖς ἰχμάσι, 

Καὶ φθαρτικὴν κάτωθεν ἀνθήσῃ χλόην. 
“εοεάϊιο ἡῖο ξονπεῖοα {πιο πιϊ ἐάραα, 

ΝΟΤΕ ΓΕΌΒΕΆΙΟΙ ΜΟΒΕΙΜΠΙ 

Ορενανία, αϑοοοπεῖοσις πιεῖ ασαπα ἐπ εἰτιο 

Ῥανχία, πὸ σιαπε τ ίπεπε απ σανίοπι ἐν αἰιαπῖ, Θ' 

τι ποαίιπ α γαάίοο ουάπιθπ ριεἰιῖει, οἷς. δ ) 

Ουϊοχαϊα 511, ΕἸδοοιιβ γενικώτερον αἰχὶ! ἀ6. οδάθπι 

[Ὀὐπηϊςὰ, 
Ἂ 

Οὐ» τρα]ιε ψιιοεϊοιιηιιο μοιο5ῖ, αἰψμε αεἰαἰϊι ἀσεννο. 

Μοχ 4τιὰπὶ θ45}}185. γοσαΐ εὐδινὴν ἀέρος χκατά- 

στασιν, ἰιΐο ΤΑ ορ ἀρ ιι5 αἰθρίαν πεπηγμένην 5016 
αἴχηι, Ομτουαπι Ασα τι5 1η101 σημεῖα, 5’5ηα, οἱ προγνω- 

} » , ο στιχὰ, ᾿νᾶῃο [ὉΥ ΠΟ απ οαι πὶ προαίσθησιν ΡΥ15 
ΟὈποΡ γαγαΐ [ἢ ρος 

Τὶ χοίλης 

Θᾶσσον ἀνὴ γέγχαντο. 

ν μύρμηκες ὀπῆς ἐξ ὥεα πάντ᾿ 

Οὐιο5 γοῦϑιδ ἰδιιδπ5 Ρ] ἴα τοι. 1π ΠΙΔ]Οσο 46 5010}- 
ἴα ἀηΐπ.., ποῖαι ΠΟΠΏ1}}05 ποη ὥεα βουιθοῦο,, απ 

οὔα ἀοδὶρ» παηΐ, 564 ἤϊα, Ποιηρο ἀποχειμένους χαρποὺς, 
ὁοπαϊίας {Γι665., 40 οἰΐαπι Ιοοὺ ΒΑ51} [θοι10 ἢν- 

Πηδίι 1. 

Ῥας. 84. ς. ὅ. Τιεσε οὕπω τὰ χέρατα τῷ μόσχῳ, 

ὁχ ΡΠ οηο ΠΟΡν. ποη ρυΌοι] ἃ} ἴῃ !τ0 110. Περὶ 
τῶν μετονομαζομένων. Ον!4. ἴῃ ΗΠ Ἰδιτοἰ5 : 

“σοορῖξ πεισιέδις ἰεϑοπε, εἰοαϊὲ αὐτὰ με} Οπετεθ 5, 

«Ταπιοπιίψιιο δὶ : ἘΤΩ͂Ν οἷο παπιήι γπϊπανὶ 

Ομὶ ποπάπιπι σον ἰπ το πθλα ἡ απι οουπα ἔγοπίο. 

1014. ἃ. ῶ. Σοφοὶ, τὰς τῶν συλλογ. Ῥ] αἰΑγολτ5 ἴῃ 

ῬΙάΙορσο Ἰαάαἴο ΘΟ ΟΙ 5.115 μὰ ΠῸ ΘΔ 15 συλλογιστικὴν 

δύναμιν ἰγᾶοίαι ἢἰ5. νου} 15, {τι 451} 1415. ΘΟ] ]αἱὰ 
Ἰπνάραηι : Οἱ διαλεχτικοί φασι τὸν χύνα τῷ διὰ 

πλειόνων διεζευγμένῳ χρώμενον ἐν ταῖς πολυσχιδέσιν 

ἀτράποις συλλογίζεσθαι πρὸς ἑαυτόν - ἤτοι τήνδε τὸ 

θηρίον ὥρμηχεν, ἢ τήνδε, ἢ τήνδε - ἀλλὰ μὴν οὔτε 
τήνδε, οὔτε τήνδε " τήνδε λοιπὸν ἄρα. 

Ραὰρ. 85... 5. Ἔνυστρα. Η:Βο νοχ πηὰ]ονὰ ᾿πιοϑιϊηα 
ἀοοῖβμαι ἀριι (ἀ4|6π. ΑΠΪὰ διπὶ ἔλυτρα, αι ἀἰϊοιϊο 
Ηΐρρ. χεχρυφάλοις ΓΟΒρΟΠΩΟΙ ς οἱ ΘΟΙΠΙΠΈΠ15. οταἰουῖ- 
Ῥι15 οϑί οἴῃ ρΟΘΕ15. «0. ᾿ΓΖΟΙΖ65 1Π|110 ροριπαῖβ 46 

ΑἸ]ΟΡΟΓΙ5 τθοθηβ γῶσο οἱ [μαϊ. ἃ πο} 15 οὐ, 

ἔλυτρα ταῦτα τῶν γραφῶν τεθειχότες. 

Πῶαὸς ἱπνοίπιονα σον ὶριϊοηὶς ψιιὶ ποίαπί. 

Ραρ.86. ε. ἀ. Ὁρᾶς ὅτι φρυγανιζομενο τῷ Π. Εκ 

Αοίον. ΑΡοβίο]. σὰρ. 38 : συστρέψαντος ὃ δὲ τοῦ Παύλου 

φρυγάνων πλῆθος, καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν. ψιδο5 

«ιδηΐαιηῃ σἰμ οἱ ἔλφασιν μΐο Πα θοαὶ τὸ φρυγανίζε- 

σθαι, 4υοά τοὶ γου]}5 Β.. Τπιοὰ5 ΟΧΡ Ό5511 ἢ 
Ραρ. 87.8.5. ᾿Επιγνῶναι. Οὐ γὰρ μόνον ὀφθαλμὸς 

τὰ ἔξω βλέπων, ἐ. Τάδιη τά Ἃ{ ΡΊΜΠΠο ΠΙΡΡοΣ Ἰαιιάαιο. 
Ουοά τποχ δι] ]1οἴταν, ὃ νοῦς ὀξέως τὸ ἀλλότρ., ἃ} 

Ποναιῖο γοργαβοηίδλιιπι ὁδὶ Π]5 γοΓ5. : 

Οἰμνι ἐμὰ ρεννίάδοας οοιἰϊς πιαΐδ ἐΐρριις ἐπιιποίῖς, 

Ομ" πὶ ἀπιϊσογιπε υἱἱϊδ απ σΟ εὶς ἀοιιζιιηι, 



ΙΝ ΒΑΒΘΙΟΜ. 

Ομιανι αἱὶ ἀπιιῖία αὐὶ δεγρεπς Τέρμιἀ αι ᾽ 

πη [,αἱ. νουϑδίοπο πο οιηθηάα, ἑατάα 6εὲ οἰ οἰιπ- 

οἰαίίον «(ὦ οπι. 
1014. ". ὅ. Ἰ-μοῦ, τουτέστιν, ἐμαυτὸν κατ. Εδάθπι 

ΧΡ Ιδηαῖῖο μι} 15. γουβίο, ὁ, ὁ Ῥβα . 158, γερειῖ- 

ἴὰν᾿ 4} ἁἰπογο ποϑίγο, ΤΌπΊΟ τι, ρίσι. 393. Β. γ)οδη. 

ΟΠ γβοβίομηιβ οἱ ΒΑΡ πὶ, 6 πα γΆθ}}1, ἁγάϊια δ 
ΡοΡ ΠΟ] τοῦ βάθους τῆς θεογνωσίας ποι! 11, ἀοοῖ-- 
Ρΐαπι ; αἱ εἴ ΑροΙ]ΠΪπαυὶβ ἴῃς ἰιοροῖοα ΜΘ ρ Γαδ, 

Θαῦμιά μ» ἔχει ὅτι σεῖο περιφράσομιαι φρεσὶ μῆτιν, 
Οὐδὲ νόῳ δύναμαι χρατερώτατα πολλὸν ὁρᾶσθαι, 

ΤΠ014, ". 5. Ποῦ μοι ὃ ̓ Ιουδαῖος, ὃς ἐν τ. χατ. Ουἱά 

δὶ Ἰεσὰβ ὅπου. ᾿ϑοαιι5 ᾿ς Φυάαιι5 " Αἢ χατ᾽ ἐξοχὴν, 
Ῥμ1Π0 Ηοθγαιιβ, ὃ πάνυ τῶν ἐλλογίμων, εἰορά "155. 
Κοσμοποιίας 5ογίρίον 7 Νριμᾳαάπη. ; 56 ρϑηιὶ5 
χριστομάχου ποιποῃ : ππ66 βάι]0. μοϑδί βθαιυίι, 
ἀχούεις, ὦ χριστομάχε; Νοπ νἱάθο οἷν πίον ρ 5 
τὸ ἐν τοῖς χατόπιν Δα δηϊοάϊοῖα Γοίοναϊ, ρΟΙΠ 541 πὶ 
4Ἷ ἀεβοητῖῖα ἀϊοῖ, αἰ Ἰοφυΐτιν ΕἸΔοοιι5 τ απ] {π6 οαάθιη 
ΡΒγαϑὶ ἰηἴνὰ βου! }}, πάντα κατόπιν σου γίνεται. 

Ῥαρ. 88. 4. 15. Νέας κ. ὃ τὸν ᾿Ιουδαϊσμὸν πρεσό. 

ἐν χρ. προσποιήσει. ϑ10 ΒΆ5)1115 ϑεΙειις. Ερίδο, ἴῃ 

Ιδιάδια οὐπο. εἰς τὰ Ὀλύμ. ΟἸγιπρ. πανήγυριν 

γοοαὶ ἱΒλληνισμὸν Χριστιανισμοῦ προσωπείῳ χρυ - 
, 

πτόμινον. 

ἈΠ ΕὔΘΡΕΜ ΗΟΜΙΠΙΑΜΟ ΙΝ ῬΒΑΙ,.. 1. 

Ραᾳρ. 90. ". 3. Ἴαμα γὰρ, φησὶ, χαταπ. 

Ὑοι5. ἰουτῖπι5 ΕἸ ροἰ οδἰαϑί, ϑαίοπι. οὰρ. χ 510 Πιάθεὶ, 
ἐὰν πνεῦμα ἐξουσιάζοντος ἀναδῇ ἐπὶ σὲ, τόπον σου 

μὴ ἀφῆς, ὅτι ἴαμα καταπαύσει ἁμαρτίας μεγάλας. 

1014. ο. 11. Τῆς μελῳδίας. ΤΠΘιηΙδζϊι5. ἴῃ 

οχογᾶ. Οναῖ. ναὶ Βιιηο ρβαἸ πο] Πὰν. ΘΟΠΟΘΠΓαΠΠ 

νοοᾶϊ Ἀσσύριον μέλος, καὶ ἐκ Λιδάνου, οἱ 5}} Πρ}; 
τινὲς χηλοῦσιν ὑμᾶς τῇ τε οἴκοθεν ἁρμονία, χαὶ τῇ 

θύραθεν. .4:111 (Ἰπ4ι}1) σορπαροιηιν πιοῖος (Ῥερὰ 
56 πὶ ΡΘ 5115 1η ΡιΌΟἷος. ὅαι. ἀἰχη), αἰὰ ΑἹ 55 ὙΓίιπι 

δαγηιθη οἱ ἐς Ζίϑαπο ργοζοοίτιηι σαποηθς., Ομ 

«οπιοϑίϊοο υο5, ἔπι ρογοσρίπο σοποθπίϊ «ἰεπεεί-- 

οὐπὶ. 

1014. ἃ. 8, Κατὰ τοὺς σοφοὺς τῶν ἰατρῶν. Τκιοτοῖ. 

ἸΕ ανὺ 

Ῥιιουὶς αὐνοϊπειῖα {δια πιειϊοηιίες 

Οἴμπι αν οοπαπίι)", ΡΥ 5. ΟΥ̓ α5 Ροσιία οἱ γοιατγι 

Οοπιεϊπσιιπι πιο ἰς ἀἰοὶ Πανοηιι ἐΐχιιονε. 

ΠΙς μέλιτι τὴν χύλιχα περιχρίουσιν. [46 ΤΠ οπηῖδί, 

Οὐαῖ. θαάοιη τοὺς σοφωτέρους μιμιητέον τῶν ἰατρῶν, 

οἱ τὰ πικρότερα τῶν φαρμάχων, μέλιτι τὸν χύλιχα 

περιχρίσαντες, πίνειν διδόασι. 
Ραρ. 91. ". 8. Μάθημα οὐ π. παρ. τὸ δὲ μετὰ 
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τέρψεως χαὶ χάριτος εἰσ. Τάοιη ΤΊ ΘΟ 15 ΟἹ πὶ ργῶ- 

οἰπογαϊ 

Τερπωλὴ νικᾷ πάντα σὺν εὐφροσύνῃ. 

γ6} ραγοάϊοθ, σὺν ὠφελίη. 
1Π014...1. Ὅπερ ὃ θεμέλιος ἐν οἷ. Ποιηοϑιι. ἴῃ ἃ 

ΟἸγπμ. [ρὰς. 31] ὡς οἰχίας χαὶ πλοίου καὶ τῶν ἀλ- 

λων τῶν τοιούτων τὰ χάτωθεν ἰσχυρότατα εἶναι δεῖ" 

οὕτω χαὶ τῶν πράξεων τὰς ἀρχὰς χαὶ τὰς ὑποθέσεις 

ἀληθεῖς καὶ δικαίας εἶναι προσήχει. 

Ραρ. 92. 6. 8. Θῆλυ ἐπο. αὖ. ὧν δὲ ἢ φύσις μία, 

τούτ. ΡἸαῖο 1. ὅ 46. Ἀ6ρ.» τ] βίαται βθπογαῖίπι οἱ 

ἀδιορίστως Θαπη 6 ἢ 6556 ὙἹΓΌΓΕΠΙ δὲ ΤΠ ΠΠΟΓΠΠῚ, ΠΟῚ 

ἀϊνούβαιη παϊιγαπι ἐν πολιτιχῇ διοικήσει : 80 ργοΐη- 

46 ταυ]ΐοτος δα οἶν 15 Δ πα ἰδ γα 015 πηυποιὰ δ6- 

ταϊτ οὐπὶ γἰτῖς ἄθρει ; 48 π|ἃ γορῸ ἰἃ σα οι 

ἁἀια ττοπάτιη 5.1, ἄσσει ΡΡΘοἾτ5 [ἢ Οοπιπηθηΐαγ. Δα 

᾿ης Ρ]αϊ. Π|}0. 
Ραρ. 93. 6. 1. Πώλησον σ. Μαι. 19 : ὕπαγε 

πώλ. ὑπάρχοντα, καὶ ὃ. Νῖοχ χαὶ ἐάν τις σ. ΝΑ}. 

5. Ἰορίτιν, εἴ τις σε ἀγγαρεύσῃ μ. Β. ΟΥρτ. ϑέπεις 

εἶπο ἀπρατία δαγμὶ οτμοὶς. Ῥάι]ο ροβὶ, ὃ Κύριος 

ἔνδοθέν φησιν εἶναι τὰ χοινοῦντα τ. Ναι. 15: τὸ 

ἐχπορευόμινον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο χοινοῖ τὸν ἄν- 

θρωπον. [ΠέοΡΡΙῸ5 ἴα ὙΘΥῈ11, ἃο 5ἱ {Ππ6 ἔνδοθεν εἶναι 

τι γοῦθὰ Ποιηίμὶ οβϑθμῖ, οὐπ 45} 1π|ι5 ογα 9 η6 ΟὈ- 

Ἰἰφιια ἀιδιιβ Ππθεῖτ, πο τρία : τοοί᾽π5 Ἰ[Ά 4116 γΦγΙΟ- 

τοῖα, Ποπὰ, Αἷϊ ἰπΐιι5 6556. 4065 οΟἸ παι πάῃ: Βοπιὶ- 

ποι. ΑΒ ἰός γοιθο χοινοῦν, γ6} ἀναχοινοῦν, [1105 

δὰ π ἐπα μίπαγϑ [Ἰηχ͵556 ΟἹ πῃ δἀιποπα. 

Ραρ. 94. ο. ὅ. “Ὁδὸς μὲν οὖν ὃ βίος εἴρ. 1ά6πι 

Τ]5 νι ἄς Βορ. Β451}. ϑείθιιοῖοβ ἰσθῸ ]Ἰαὰ- 

ἄαϊο, εἰς τὰ Ὄλ., οἱ Οεπηδάϊαδ. Π| ΡΟ 5ἰπρα!ανὶ 

περὶ προδιορισμοῦ ( οὐ}115 νογδίοποια. [μαΐ. ἀρ- 

Ρόπι οἱ βΔ5: Πάπα Δ] οἴ πηιι5., ἴυπι ἀπο δαρίθη- 

Εἰββι πη 15. 56.615. σ᾽ ΓΑΥΠΡΊ5411:6 γΟΓΌΙ5 ΟΥΠΔΙΙ5 511, 

ἴαπι 4ιιοα ΒΒ45 111 ΝΙ. οαιιδάτπη ἀραῖν οἱ ΒΑ51Π πη} 1- 

85 οοποῖ 441), ραρ. 39, Β, οαἀποπὶ5. ποδί πἰς, ἣ 

μὲν γὰρ ἐνταῦθα ζωὴ δδοιπορία τίς ἐστι πρὸς τὸ προ- 

χείμενον τέλος, εἴα, 

1014. ς. 12. Καθεύδεις καὶ ὃ χρόνος σε παρατρέ- 

χει. Τάοπι βα51 115. Β6]οιιοῖα; ΕΡ. Ἰμῖτο τοῦ εἰς τὰ 

Ὄλυμ. : Καὶ τερπνὸς παρατρέχων ὃ χρόνος, χαὶ φο- 

βερός. Β. Αὐριδῖ. ἴπ ῬΆ58]. οἵ, 46 Το ρον 1 115. οἵ 

αἰορηὶβ ἀἴοθι5. ΝΌχ πάντες ἐσμὲν ἐν δδῷ. Τάοπι 

Ατισιδὶ ἴῃ Μοὶ, : 

Πῶς υἱα χια πυαάὶδ, υἷα ρεδοῖπια γμίέπαφιε οἰκεῖς. 

Ῥασ. 95. ". 6. Δύο γάρ εἶσιν δὲοί. Ηδϑδιοάιι5 1 

Ἔργων, εἱ Ῥτοάϊειια διαλέξει περὶ Ἣραχλέους 

παιδεύσεως ἀριιά ΧοπορΠιοηίοιη, 11. ᾿Απομνημο- 

νευμάτων. ΕἸΩΡ] πιὰ Ῥυιμὰρ ον ουτα. ἔπ, δ γα 
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Ῥγηιαροτ. θοα Ἐναηρ. οἰϊαπ ογδοι]} 5. ρτορο- 
πἰταν ον 515. Ὗ ἴα Ποῖ ρ 115, ἁγνοῖς οἱ ἰαΐ : Β, 

Μαῖι. ν τι, δὲ Ππιο χαπτ. Οὐ Ψανοποιιβ Ηίβραῃ. 
ΡΓΟΒΟΥ οι ΟἸ πὰ 5οἴ6. Ρίθαιιθ ΘΧργθϑϑῖς 50 ΠΠΟΠῚ 
110), οάγι. Ενδησ.. ΗΪ5 γεῦβ, τ 

} τιαϊί υ ἀϑεἰς οἰἷραζιι" δοπεῖία σααῖο, 

Οεἰδαηιιο υἷα μαιισος αἰπιοοί με)" δογιρθα υἱνεις : 

«Ἅ11:1 οἱ χιιος πίπείιι ζαϊίαα ἐἱ ει ψιια πιαίονιιπι 

“Ῥιαπῖιίες διιαοὶὶ αἰοογπιὶ ἐμ ῖοα ἰαρσιι, 

“Ἵκ»νριι [ιο5. 

Ῥαρ. 96. ἃ. 5. Εἰσὶν οἱ λοιμοὶ οἵ τὸ ἴδιον χαχὸν 
ἐπὶ πάν. Ἠτιὶς σοΙδοπίδποιι5 ἰθειι5 θϑὶ ἀριὰ Θγορον. 
Να2. Οναῖ. ἔπη. ἴῃ Βαβι μη Ν. 

1014. 6. 15. Δυναστείαν περιδεθλημένον, ἢ ἐθ. 
Τάοπι 5ου δὴ: δὰ {ι]]Δπιπὴ Ἀροβίαίδπι ορὶϑί. οοα. 
Ἑοάοπι ἰομά!ε ἢ] Ἠοπηοιὶ, οἴμπθβ8. οἰλάο5 οὐ εἰ 
ΘΔΠΘΏ 15, 

ἡγεμόνων καχότητι, ἐφημοσύνῃσί τε λαῶν, 
επίς ἀποιισι ὗῖανα, εἰ ῬΡοριεἴογιιπι Ρεοίογε δοβηζ, 

ΙΝ ῬΒΑΙ,. ΥἹΙ. 

Ραρ.98. Ρ. 5. Συλλέξ. Τπιουριηρο οἱ πιαΐα ρτοσ- 
οὔἴαπι, τὰς δυνάμεις " ὅθεν χαὶ ἀπόδεχτος ἦν πα., 
«ιοά Ποπιοιὸ οδὶ, ἥνδανε θυμῷ. 

Ῥὰρ, 100. ἃ. ὅ. Διὰ τῶν πονηρῶν πράξεων ἐγχαύ- 
σας. Ναπιιδοι". (ὐ. ἸδοΓ ΟΠ 6 ΠῚ 56 411 5.1 Π}115, οἷν Θ0η- 
δύ νευβὶο [,. Τὸ ἐγχαίειν, ἐγιμγον, ΡΟΓ ἰγδηϑἠαιϊο- 
ΠΘΠῚ ἃ ΠΟΙΪ5. 4ι1ὰ ᾿Π ΠῚ ΐι11"., γ6} ἃ ΠΟ ΠῚ 
ἐγχαυστιχῆς, Δ αιιᾶπι ΠιπηαΠ ἀπ ᾿ξ η15 ΓΙ 
της ἀρ Νανι. 1. τν, ορ. ἀϊ: 

ΝΟΤἁΙ͂ ΓΕΡΙΣΒΙΟΙ ΜΟΠΕΙΓΤῚΙΝ ΒΑΒΙΠΜ. 

71) ποαιιδίιις Ὀ]ιαοί]ον ἐαΡιῖα «ερίοίιι ἐπ ας ες: 
Ουμα εἰδ υἱς, ἀϊΐργηοσ χε Ῥ]ιαοιποπία Καοῖς ἢ 

ῬιΙΟΓ ἰάπηθη ἰδοῖῖο ἐχχεύσας γ6}] ἐχχέας «( ἰαἴο ἀ 
{αι πὶ ̓π ρΡΓΌ ΙΓ 15. Ὑἰ τι ΤΟ ουτὶ Ῥοβδοῖ : 410 ἴογο 
50η8ι1: ΒΒ. Τ ΠΟ 115 ΤΠ  πηϊ855. ἤοια, αὶ 46 Ἰπιτῖο Οἰα-- 
ἄνδρ᾽. βοῦῖθι Πνας : σις ψιιατιάο αἰϊφιιὶς ρϑσοαξ 
διὦ δοποϊοπίία ἀὸ ἐδείγιιοίἰοτιθ ρἰιιίπιο Γιάγῃ, 

εἶδ ρἰμγίϑιις ἱπιοιισγὶ: σϑαΐϊιπι: οἱ ιιατιίτεηι ΡῈ 

τεγιῖτι5. πεθηὶ τι οὐζίμι σοτρὶ! ἰαίο αὐ {ιδτεπι το - 
σία μθν πιθηιῦτα σοπίαρσίιμι,, ἑατείιιτη ἐπ ἀπιο-- 

ΤΘπὶ διμ1Ὲ. παμεἰεὶρ[ϊοὶς τπαἰὶ τιοοιιγτὶς ατισπιοτ-- 
{ππι. 

1014. ἃ. 9. Τιδρίταν ἴῃ οοα, Ναπιίδογ. υἱὸς ἐχεῖ-- 
νος, ᾧ διά. 

ἽΝ ῥΘΑΙ,.. ΧΧΥΤΙΙς 

Ῥαὰρ. 115... Τῇ ἐπιχορηγία τοῦ Πνεύματος 

ἀρδ. Ἐθοάοπι ϑρθοίδηι 111 ἀρια ΟἸδπιοηίοιη. ΑἸοκ. 
ἴῃ γιπμο ἃἋ ( ΚΙ5ΤΌΜ, 

θηλῆς λογικῆς 

Πνεύματι δροσερῷ 

ἐμπιπλάμενοι. 

“7]απιπιω γαΐζονιο »"αάϊίιω. 

«ΕἸαπεῖσο γοσείαο 

ἔοι γογενεὶ, 

ΙΝ ῬΒΑΙ,.. ΧΧΧΥΕ. 

Ραρ. 566. 4. 3. Πᾶν ἁμάρτημα χατ᾽ ἀφροσύνην 
γ: Αχίοπιᾶ τηογὰ]θ οδί ἃ ΕἸάοοο 5ἷο ὈΧΡΓΌΒΒΊΙΠῚ » 

7 ἰντιις δος υἱζζιπι ἔα εν, οἱ σαριεπίϊα ῥιΐηνα 
δ εμμἐεζεῖα ςαγιιῖδδε. 



ΡΗΒΟΙΡΟΒ ΑΝΤΙΟΌΛΑΌΜΝΜ ΕΡΙΤΙΟΝΌΜ 

ΡΑΔΕΑΤΙΟΝΒΆ. 

ΠΣ ΡΠ ΑΘ. ἘΙΤΙΟΝΙΘ ΡΑΒΊΙΘΤΕΝΒ15. 

Οὐ Ρτγοά  ἅππὸ 120. 

Πονεγεπαϊσδιπο Ραϊγὶ αο )Ὁ. ϑιερῆαπο Ῥοποϊιεγῖο ϑοιοπθπϑίιπι Τγο]ιορίδεορο 90. Βαάϊιις 
«1ςοοποίις ὅ. 

Ζ οοθιι5. ἘΔΡον ΒΘ αρ]ΘΠ515, ΡΠ] ΟΘΟΡ 5. Ἰη5Ι ὩΪβ5., δὲ θη πὶ εἰἰβοῖ θ᾽ πα Ἰιιἀ}0}}} εχίγα ἰην]ἶδ 
4]ΘΑ ΠῚ ΟΥΠΔ 5... {πο πι6., ΑΥΟΒΙ Θρίβοορο αἰ ἢ ἰβϑί μηδ, Βα ΡΊ ΘΠ ΕἸ 5β  πλ88. ΘΧ ΘΟ! ]Θ ἢ 186. πλ1} 18. ΤΠ ΔΘ ΠΙ56116 
ΠΟΙ ΠΙΡι5 (ἃ «οα δοςορὶ ) Ἐμᾶτιι5., οἱ ( αιιοά σου βοῖο ) ἐἰθα1 5: πητ5.. ἩΡῚ ἴῃ Δ Ο]Θβοθ πε] 518 
οὐ πὶ ΘΧΡΟΥ τ ΠαΪ, τπὶ ΤΟΙ σἸΟΏΪ5. ΘΥΡῸ , γΑΥ]ὰ5 ΓΟΘΊΟΠ65 ρογασγασδοε,, μη] σαι ὈΙ Β]]ΟΙ μθοὰ5 ἰηνὶ- 
5ἰ5δϑοῖ, ρευῦϊπάθ ἃς ἃρε5 ἀδοάίαίθε., βοίθγη ἱπάδσῖηθ Τὰ πᾶπὶ 6 ΠουΊθ τις. ἔλα σΥ ἈΠ Εἰ551 Πη15., ΟΡ τ πιὰ οἱ 
Πα 4 Ἰ5ϑ᾽πια τη 611, Ῥ Θοϑ Δ ἢ ΕἸ5βῚ Πὰς 51 ΠΊΪ ΟΕ] 5416 δου] ρίου 5 Οροστὰ ἠδ] οσῖξ : Εα 4 π16 ΟΠτΙ5[15 415 
Δ ΠΟῸ5 ὈΒ616 ἰγαηβυθχὶϊ. ΤπΈ6 ιν 1185 5. ρου ΟΥ θτ15 ἀμ ηΪ5, αἶνῚ ΗΠ], Ἔ ροϑιρρῖ, ΝίοοΙαι Ουβαηὶ, δὲ 
«πᾶ564Ὧπ|. 1185. ΘΠ τα πὶ. ΡΟ Π ΓΘ ὰ5. Ποιὰ Ὀγ ΓΟ Π65. ̓ ρ50. ΔΌΓΠΟΓΘ ΘΠἸ5 Πλ115. : ΠΡΟ Διῖθ μη) αἰνὶ 
ῬΆ5111 νεῖ ΜΆρΡῸΪ πποπιτηθπίᾷ 5 βίου πα σθάγο αἰ βϑιπια., ἃ ἀγθα Ἀοπιὰ δ ΠῸ5 τπ561|6 ρϑυ]αΐα.. 
᾿ἶπὸ δὰ ποροῖία 5ι1ἃ ρυο δοίαγιιθ ΡΟ ΠΟΘΕΓΟ ΘΟΙῚ ΠΉΪσ1 1, δὰ 5 ρυϊαοπο., αὐ φυδητα πιαχῖπηα γ]ΘΙΈΙΩ 
απο πιὰ, Γθοοσ πα, ΠΟῚ 56 ΣΟΥ ΘΟἰ Πρ Γοσδᾶ,, [Ἀτι5 155 πη ΠΟΙΪΠΙ ἔπι, ῬΑΙΘΙ ΔΙῚ Π1551Π16., ΠΕΙΠΟΙΙ-- 
ῬΑΓΘΙῚ : 4ιιαἴθΠι5 ᾿ΠΟΟ ΠΑΡΑ. 15 νἱτὶ αἰ νπα βουὶρία,, 5 ΡΊ ΘΠ ΕἸ551πη1 δὲ ΡΟ ΘΠ Ι551Π}1 ΑΙ ΠΕΙ5{1{|5. ΡΓῶ- 
5:410, ἃ} ἱπνυ]άἀμ]ογιμη 6 Ἐπ θυ θ ἢ τι} ΠΟΥ 516 1}15, ΟΡ ΘΟ δ 5᾽ {46 πὶ Ῥγθοῖαμπι νἸ ραν 1}}1, δἰ ΠῸΠ 
γα] σαν [ΔΟ ΠΓΙΙ5., 51 Π16Ὶ5 ν 6] ἱπη ρου 15. ῬΎΘΟΙ 115 ΘΧΟΓΆΓΘΠῚ, τ 6]115 ὙἱΓῚ 4] ἀπτι5 ροϑὲ ΟΠ 5 πιπὶ 
Τομλΐπιπῦ ΜΑΘῊΪ ΘΟΡ ΠΟΠΊΘΗ ἔπ Π} ὙΘΓῸ ΠΊΘΓΆΪΕ : ΘῈ ᾿γγ γα σα ὈΠΠ6 πὰ Δα που Γαΐθπη ΟΡ πα} (πιβαιι6 δά θο 
ἘΠ᾿ ΠΟΙ ΠΗΪΠῸ5 ἀρ ᾿ρβῖτι5., 4τιᾶπὶ Οἰτπ ἀρ ΡγΠπασογε ἀἰβοῖρι!οϑ5 ΡΓῸ διιπηπιᾶ αἴ ΠΕ] ΠΟΙ Ρ ΟΡ ΓΟΠ6 
5 [ΓΘ .1Ὁ, 51 {αι 5 πὴ μα]  ΘΥΕ, ᾿ρ56., γ6] πηδρϑίθι", αἰχὶς } 6115. ΡΓθθβιι} 15. ΟΥ̓ Ρ6Ὸ ΡΓΟΙΘΘΘΥ ΠΕ, 
Οὐ] 5 πηαχῖπηὰ 4ποπ πὶ ἰπ ΡΥ πη νῖο ϑθ παῖ, δὲ παπο ἴῃ ἰοΐα ΟΠ Ἰϑ] ἀπίϑϑίμηὶ ἈΘΡΊ5 απ], Δα 1Π0- 
γἰτὰ5. ΘΟ τ] 6 ἢ {15 πὰ 5. {Γ]τὰ βαρ θπεῖα ργοο ἴθι. Αοοθϑϑθυιηΐ δ ΕἈΡΓΙ Ποϑιίγὶ ἐουἸδϑίπηα τηαπάαία 
Νίροϊαι Βογα αὶ, ᾿μομ Π15. 511Π|Π18 ΟἸΙΠῚ 50] ΘΠ Πα. ἔπιπὶ ΘΟ πιΘπεα ΡΥ ΘΠ, εἴ πηασ ΠΟΘ ἢ [185 {τι86 τιξ 
Αἰδονῖ5 ᾿ξ ᾿πἀθἴθϑϑὶ Ὀιιοοϊ πα τουβ., Ἔχ ΠΟΥ ΓΑ ΠΟ Π65. ποι] αὰπὶ γα] σανθα, 4αΐθι5. αποά ἀηΐθα σαργε- 
γΘΡὰν (πᾶ πὶ Π6 ἐδ ἔδοϊθ φυϊάθπι ποίπιπι ορίπουῦ ὺ δυιάθιθ οορογῖπι. ΒΟΠὶ "τα 116 ΘΟ Πβ51}}65, ΡΊθσα] Ππι- 
ΤΠ Δ Π]551Π16... οἵ ᾿πι}115 Ππσα ὈΡα τι ποῖ] 25. ΠΟϑ 28. ἀπ] οἰϑϑίμιο Ρνρθϑι αἴο (ποὺ ἀἸσαΐαθ ΡΡΟΓ ΘΟ ΠΟ ΠΟΙ 5, Οἴτην 
ΟὉ ΒΑ51111 Ἔχ θ! 6 πεῖ ΠῚ, ἔπι πὴ Ὁ α ρου πη ]π|6 δὲ ἘΔθΥὶ εἰ ΒογαΪ ἀϊ Πποβίγουιπι ἀδϑιθγῖα ΠῚ ἈΘρου Πᾶ- 
ῬΡεγβ. Ὑ416. Ε' ομα!σοσγαρμΐα ποϑίγα δὰ ΧΥ͂. (α]θηά. Πϑοθμ}. Μ. Ὁ. ΧΧ. 

ΡΒΕΕΑΤΙΟ ΕΠΙΤΙΟΝΙΘ ἨΑΘΑΝΟΕΝΘΙ5, 

Αππὸ 1τὔ28. 

ΟἸατνσδῖπιο υἷνὸ Ποπιῖπο ΒιΠαϊάο Ργτοκπμοίπιετο., 

Ῥαιγίεῖο Νογινϑογσοποὶ, Κϊποοπέϊις Οϑδοραιις δαΐ. 

Οὐπὶ παιρον ἱπϑρίοἰθπάτιπι πη}εἱ ΟΡ] Ι55θὲ ὁχ ΒΙ ΡΠ] οΙθοα τα, ΒΊΑ] 4 ΟἸΑγῖ58.. θογρῖτϑ Τιθαιεῖτι5 
εοὐίσομι ορ βίο! αγιι ΒΆΝ. εἰ ΟἼΚΟΥ 5, {πι6 πὶ οαμη ΟΡ ΠΠτογάσιιηι ΟΠ ἀν ἀοίογΓα5.) ἔππὶ Ὁ}} ὙΘΠιβίαθ πὶ 
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νϑΠοπηθπίον υἱάθνθ σαρίθ απ). Ἐδὲ οπίπι, αὐ τα ΐ σοπ]θοῖινα πὶ [ΔΟΙΘ ΠῚ νἰβιι πη 656, ἀπὲ «ποθ ηἴοϑ 
δΔῸϊ ΠῚ] 115. ΔΠΠΟ5. ἀδβου!ρίι5., ᾿Π 4116 ΤΘρῚ5 {σαν 88 ΒΙΒΠΟΥ ΘΟ ΠῚ ΓΘρΟβἰ[π|5. 1πὶ 60 ἜΡθῸ οὐπὶ ἃνὶ- 
ἀϊδϑίπιθ ὙθυβαγῸ , σορὶ Θριβίοϊαβ Ζυοαιθ ΔΙ] ΟΣ ΘΧΟΌΓΘΓΘ., {1186 ῬΥΙμηὰ ἴδ τη ἀδριιβίαεοπο ( φαδη-- 
{πη} Τα θη ΠῸ5 ἴῃ ΠΠτ6υ 5 Οὐτδροῖθ ρα] 411 Πα  πλιι5} ἰτὰ τ] σοορθγιιμξ ἀντι ἄθυθ, τ πιάση) ποίαϑ 
ἀπιοθυθ πὶ, ἰπίπη δὲ ἴδ ΠῚ ᾿Π5Ι ΘΠ ΘΠ. ΘΙ ΘΘΆ ΠΕ Ἰ55: ΠΠ ΔΓ] ΘΡΊ5ΓΟἸ Δ απ {Πιοβατγι πὶ [τὰ δἰ ββιιπι 6556, ἃ0 
ΠΟΙ ΟὨΙΠἶτι ΠῚ} ΡΟΤΙτ5 τι δὲ Ἰθοομὶ ουνίππι δὲ ἐχ ροβιταπι. 56 Θηΐην ΟΠ Δ ΠΪΠ Δ γϑΡ ΓΘ υΘ πὴ Πα] τ5 
ἴδ ΓΑ ΥῚ ἙΟαἰοῖβ ρ θοῖαπι πα} τὰ ᾿πν ἴα ρΥΘΠ], Οἴμ πὶ ΔΠ185. ἔπι88 ΤΠ5ΓΓΙΟ 551 Π)65. ΒΙ ΠΟΥ δ οδ5 τ σῖτις.- 
4πὸ ᾿ἰπστιαο Δα ΠΟΥ 65 ϑῃ 1515 ἃ ἴ6 Πασι τα ΠΈΡι15. σὰ πα 4155. εἴ ΠΡ μτῖ55. τθποθ. ἄαγ βοϊθὰβ, σε 
Ῥοτίτι Πὰν ραπαγία Πιδοΐθητιβ ἵπ Οϑοιτο ἀ 6] τ||556., οοορὶ ἴθ ρον Απάγθαπι Βα] Π τι π} [ΑΜ] ἀρ τι 
{ἀπ πὶ ᾿π θυ 6 ]]ὰγθ ( πὸ αυϊα ἴπ τ ΘΠ 115 {5 ἴθ ἰην 10 δ. πϑβοῖο [ἌΘΘΡΘ ΠῚ ἃ δι θ ρθη ) π|6 ἀθβουι θοπαϊ 
ἸΔΡον πὰ οἱ τ ἀπ πι ΠΡΘ ΠΕ ἃ ΠῚ ΠῚῸ 55 οΙ Ρουθ οἱ ἀθνόγαγθ ψ 6116... ΠΊΟ0 Πη685 ψΟ] τ ΔΕ] ἔππ115. Ἀ5ΒΘΠΒΙΙ5 
πο τοίγασοιιν. 01 τὰ ΠΙΠΠ] οτιποίαξιιβ., ρδυ ΘΓ ΠΟ ΓΕΒΡῸ Πα Ἰ511.,. 51 πη π|6. ΠῚ ΡΓΟΡανὶ ΠΟΒΕΡΙ ΠῚ 
ΤΠϑ ΠΕ 1}... αἴ 16 τι σοορἕιιπι [Δ ΡΟΓΘΠῚ 5 ΓΘ Π11Θ. ΠΥΘΘΡΘΠῚ , ΠΊΪΟΘ ΘΟΠΟΡ αἴτι5 65. Πα πὸ Θρὸ πος ἴπὼ 
ἴδ} ΠΠΠ 6 Ὰ}} ΓΘΘΡΟΤΙΒΟ 511ΠῚ ΠῸΠ ΤΠ ΘἸΟΟΥ ΘΙ ΘΓ ΟΙτ5 δὲ ΘΧ  ] γα ἴιι5, [προ 4π|6 ΘΟ ΓΔ ΠΟ ΠῚ ποη 106 πίοι" 
ΟΡ βθαιιαῖα5., Θὰ5. γ6}] πος ποιηΐπο ΠΡ  ΠΕἴπ|5. ἐγ  ΠΒΟΥΡ51.. ραν ΠῚ ἀπο ἃηΐθα Πιιπ πὰ} δα [5 
ΘΟΠΙΡΘΙΟΥ πὶ, ΡαΡΓ πὶ ΠΟ ΒΡΘΓΑΓΘ ΠῚ δι] ο5]5. δὲ σα πα1415 ᾿δοῖουιθιι5. ΠῚ6 ΠῸΠ γα] σα ΓΙῸ συδεῆρα- 
ΤΡ ῚΠ] 5, 51 ΠΟβίγὰ ΟΡΘΓὰ ἴδ Π1Ὶ ἃς ἴΔ ΠῚ ΓΑΓῚ {ΠΠ|65ατι}} ΡΟ ΘΠ τι". ῬΓΟΙἰβογαΐ αὶ 6 πὶ ΑἸάτιβ 116 ορεῖπις 
ἀδ ΠΠΘΓῚΝ τη Υ  [Π5.. πη ἘΡ βίο ο δὰ Οοάνιηι Τἰγτοθιιπὴ, φαο βθοιπάο ᾿ΠργῸὸ (ἀγεθοανιπὶ δρ βίο αστιπι 
Ῥυϊθἤχιιηι οϑῖ, θὰ. ἈΠ] ΖαΠ 0. 56 Θαϊταγιιπι. Ὑ ΘΓ ΤΙ ΠῚ . Ἁυϊ 6715. νοι π αίθπι ἃ} δάθ πο γϑιγαχθυῖε, 

γη36 ράᾶγιιπὴ ΟΠ ρου πὶ μαρθο. Ραϊιοὰθ. 5α ]Π 6 πὴ ΒΑ51}1 ἀἃ Τα απίπιπι ΘΟρ ἰδία πη, δὲ 4|105 ΠΟΠΠΆ]]Ὸ5 ἱπὶ 

βθοῖιπάο γοϊμηϊπθ Θά 1, 4185 ΠῸ5 ἴῃ πος ΠΠΠ6}10 σοπβυ!το ῬΓοοΘυ Π]5᾽ Πλτ15. ῬΟΥΓῸ δαΐθπ., 48] 4}1-- 
4ιιθηι ἔριποῖτιπη ΠΆΥΠῚ ΘΡἸβ[ΟΪ Γι πὶ ἰδοῦ 6. ΘΟ ΒΘ ΘηΓαΡ., Θαπηάθιη {Π0Ὶ 7 Γ6 ΟΡ Ϊπηο ἀοοθρίαπ [ε- 
τοπάτιμ οχἰϑίπηο, ἀθὶ πᾶθ ΠῸῚ τ ΠΟΡ ΘΙ ρα Πὶ ΤΟΔ ΠΗ ϑΘΟ  Ἷο 5016] 5ϑπ|0 ΤΥ ΡΟΘΥΔΡΠΟ Πα ΘΠ ὯΠ|, 
Ῥγορίθνοα Ζαρα 1115. τα Τα πη  ΠΙϊὰ5. ΠῸΠ σΡαΎ Δ ΠῚ ΘΧϑου θη 5 ἀθάθυϊ , δὲ 116 Θαβάθμη 5115 1π}- 
ΡΘηβῖβ δὲ Ἰαθου]υ5. ΠῸΠ᾿ ΡΆΓΟΘΠ5, ἢ] ΘΠ ΕΙ551᾽ Π6. Θχοιϑὰβ. ᾿πν αἰ σανουῖς. ΝΘιιδ οπὶῃὶ να σάγθμη ἠδ 
᾿πΠϑγασῖο ργοίθοια 11 ΤΩ ΓΘ ΠΕΡ σΥ ΑΓΔ ΠῚ, ΤᾺ] ἰ πο πτι5 ἈΠΟΙΌΓΟΒ ἴῃ ᾿ποὸπὶ δάτιηι εὲ Ῥγοοσάπηξ. Οἷα 
ἴπ τὸ οἱ ἴθ. 781 ῬῸῚ ΠΊΠΪΓῸ5 ΔΠΠῸ5. [6 ΠΟ ΘΓ Θ᾽ ΟΡ α556. δὲ βιι 4556 ΘΟ ΠΒΡΘΧΊΠΉ5.., πὶ ππι1πὶ πος 56- 
ἄσ]ο οἰιγαὰβ, τὶ γ θυ ιβ115 ἀπ ἘΠ ΟΥΊΠ 115 5115 ΓΘΘ Πα τ ΠΙΤΟΡ δἰ ἀἰσηϊζαβ. (ὑδθ θυ τι ΠῈ ῬΓΘΙΘΓ αἰΐα {π|6 ἴπ 
Πῖδοθ ΘΡΊβ[ο }15 σοπΠ ΠΘΠ ταν δἵ ἐγὰοίαηταν ἰθοξιι εἰσ ηἰδδίπια , (0116 νἸάθυδ δϑῖ, {1185 ΠΊϊβθΓὰ δὶξ δὲ ρϑὺ- 
ταγθατα ΕσοΙΘϑίαυιιη) σοπά το. ἀ] ΟΠ ΕἸ ΠΟΥ ΠῚ} ΠΑ ΉἸΠΪ5. Θὲ ΘΟΠΒΘΠΕΘΠ5 ρ6Ὶ ἤάδθπι σοποογάϊα., 
ἘΦΟΓΘΠΠΟΟΓΙ ΠῚ ἱπῈ 0115 ΘΟ ΠΠΙ Οἰ ΟΠ  θτι5 ἀν τϑα ἤπθυῈ δὲ ἱπιριισπαία. ὙἼΧΘΓΙΠΕ ΘΠ ΠῚ 60 ΓΘΠΊρο ἰη (6- 
βᾶνια αρραάοοϊο αὐ! ἀθιη Βα] πι5., ΟΟπβίδ πε ΠΟ ΡΟ]. ἁαΐθηι ΟΡ ΒΌΥΙΕ5., 410 ΘΠ ΘΙΏΊΘῊ Ἐ551Π16 ν]ραϊε 
Αὐίαπα Ποορθϑῖβ, {8 ΠῚ 511} ΟΟπδία ΠΕ πῸ ΔΙΆσπο ΑἸΘχ απ γῖ8θ ΘΠΊΘΓΘΙ556. ΔΟΟΘΡΙ ΠΉτ15.. Οἵα}115. Ρου ἴα 
δὲ τπα] τὰ ἔπὰπὸ ΟΠ ΙΕ]  ΠἸβιηϊι5. γι 6} 155 τηθ σοην 6 θαῖαν. Ἐὰ5 ΘΡσῸ τὰγθα5.. {15 ἘσοΙθϑῖς πιϊ-- 
56Γ6 1ΠΕδϑ απὸ, ΖιΠ 15 116 5᾽ ΠΡ] οἴ τα πὶ σΟΠ ΒΟ ΘΠ 185. να 15 ΘΥΡΟΡῚ θτι5 ᾿πν ον θα Πα, ἀἸσῖυι ΤΠ ΓῚ1Πη, 
4αῖθιι5 Ἰπηθ πία ΠΟΠΙτ15., ΤᾺΙΡιι5 ἸΔΟΥῪ ΠῚΪ5.. αϊ θιι5 θη 4116 ΠΟ ΕἸ ΠΟ ἢ 15. ἀΡΊ Ζτπι6 ἔν ἀθῆθε ΒΆΚΊπι5. 
ΔΟΘΕΥΊΠ.Π5. ἈΠΟ] ΑὙΤΆ ΠΟΙ ΠῚ ᾿ΠΙριισ ΠαΙοΓ, ατιπν ᾿ΔΟΓΥΠΙΔ 5 ΤΠηΟπϑῖ., ΟὈδθοναΐῖ,, πουξαϊαν, 6. 4}1-- 
«ιοίῖοβ ᾿πιθυ πη παι ΕἸ ΡΙΘΟΟΡ 5. τὰ σϑ τοῖα ἹπῸ 1 δὲ ἀπ}  Εἰοβἃ 9 ΘΠ ΠΊΖπ16 τη} 15. οἰ πἀἴσα}]5. οοπ- 
7αποῖα σοπίθητοπθ, ΟΠ ΙΕ ΠΟΙ ΠῚ ΠηΘ ἢ 5. 5010 Πδὶ νυ ραγο δὲ ϑίποθγθ ρᾶβοδπε δὲ ἀπιοιίθης. 
ΠΘο Θὰ5 Παρ ΓΘ ΪΟΟΥ ΠῚ ΡΘΒΕ Θὰ δἰ ἰδία] σοπίαρίοπθ ᾿πριθυοπί, ὙΘΡΌΙ ἀἴντπι ραν τα θη δὲ βἰ Πρ ]Π1οῖ-- 
ταΐθ πὶ ΔΆ] ΓΘΓΆ Πἴ65.. δὲ ΘΟ ΔΤ ΠΑ Πΐ65 Ὁ Ρ] 6 Πδθ σιιηΐ ΠᾶΡιιπὶ (ΘΓ ΠΟ ΠΙ γα τὴ Ῥἰ γοθάτιθ ΒΑ5}Π Ἐρὶ- 
5810125., 4τιὰἃ5. Πἰ ΠῸΠ ΟΒΟΙ πῖον ἰθσθυῖς, παν ἀπΡ16 1π 1}15 ΠΟΒΕΡΙ 1ΠΈ6} 1015. 5660 1}}} Πλβογα πάλι 
ἔδοϊθπι., οἵ βἴαζιμη δ ΔΙ  ι551 ΠῚ Θ ΧΡ ΒΒΙ1ΠῚ 6556. ν᾽ άθθ]ῖ. ΝΘ] ΘΠ ΠῚ ΤΠΪΠΟΓΟ ΤΉ] ΓΕ Π) Γαΐηα δὲ 
οἴου ἀϊσα!ο 71ᾳ πὶ Γαγῖα πὲ Προ οἱ ΜΙ ΠλοΡα πὶ, δὲ τη πἰ τι πΠ τηαχίπηθ Οθοο πη ρδάϊαπὶ., αι πὶ Ο] ΠῚ 
᾿πβαπίθραης Αὐὶαηὶ, ΟΠ Ἰδῖτι πὶ 1ης νΘΡῚ5. 515 ( ῬΡῸΝ ἱπηρὶ δίαϊθπι θα θογα ΡΠ 6 πὶ} Ρ]1τι5 {πᾶ πὶ Ὁ] ΆΘΡΠΘΙηΟ. 
ΟΥΘ τη ΘΠ Δοο πὶ σοαΓσθηΐοθ, ὉΠ βι απο ραοὶβ. σΟΠοογ απ πη Πσπ6 δὲ ἔδοιοβθ σοπβοϊ θη 65 οἱ 
ΡΘΥΓαΡ θη 65... 5 ΠΡ] οἰ πὶ ΘΟΠΒΟΙ ΘΠ α5. τπα ΠΠ Π] 056. ΘΡΡΟΓΙ τ15. ΠῸΠ αἰσο πα 5 Πα ιθαπίθϑ, ἀπιπηχτιιθ 
ΓΑΙΙΟΠἾ5. ἀπιοίιηι δὲ [4] 1] 6} σὰ ΠἾβ Βα ρ᾽Θητίατη {0} 15. ΡΟ ῬΥόΘΟΘρ5. ΔΟΓΪ ΒΘ Π ΕΠ], ΒΔΟΓΑΓΙΙ ΠῚ [1{6- 
ΡῬΆΡΙΕΙΠΠ 51Π}}Ρ0}10 6 ΠῈ 56 511 ἃ 5ι185 ὈΪΔΘ ΡΠ ΘΠ 85 δὲ ᾿Πηρ1 85 ΠδΡἾ45 ΘΟΙΠΡΙΟ ΒΑ Πε45 ν]Ο] ΘΠ δι ρου ΡΠ ηΐ, 
Δ660 τιὶ ]Πἰ ὃχ Τυροάθ Ῥγοάϊία νἹἀθαπίιν ἰδία νοῦθα., {085 πἰπηϊαμ σρα ρ ϊοθ (6 ΠεογθΠοἷβ ργοῖα! 
ΒΆΒ1Π11ι5. Τὰ ΘΠ ΠῚ ΒΟΡ 1 ἴῃ ΑΡοΪοσῖα δεῖ (αοβαυΊθη565 : ( οἱ φυϊὰ νϑίαι ανάθσοθ 615. νουθα 5] απιρὶ 
ΟἿΠῚ 5ἷπὲ εἴ νου Ἰββὶπηὰ οἱ δ Θσ ἢ Ἰ551 πη 3.) τοῦτο μὲν αὐτοῖς, φησὶν, ἀεί ἐστιν ἐπιμελὲς, μὴ ἐχ τῶν θείων 
Γραφῶν διδάσχειν τὰς ἀχεραιοτέρας ψυχὰς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ἔξωθεν σοφίας παραχρούεσθαι τὴν ἀλήθειαν. ΥἹ46 
γΘΙῸ (πιὰ 5[ΓἸ ΟἿ} ΘῈ σοι ρθη ἴοβθ [4] 1ππ|πὶ ΠΟΙΠ Πι1 ΠῚ} ΠΠΟΤῸ5. ΘΕ ΘΟΠΑαΠῚ ἔθ ε τοῦτ, {α 5 ργοίδοϊο 
ΠΟαΙΔ ἃ ΠῚ βίο δϑῖ. αὐ ΟΧ 580} }5 ΠΠ ΘΟ 5. 5 ΠΡ ΤΟΥ) ΔΗ πλὰ5. ̓ πϑεϊπὰπί. 56 ροῖτι5 δχῖουπα 58- 
Ρ᾽θπεῖα ᾿ρϑαπι νυ θη [Ἰπ 1 π|5. σαν θυέιηι. ϑθηβιϑεὶ παπὰς ἀπ)ῖθ πος ἰρϑιιμὴ δὲ τὰ ἵπ οοπῆϊοειι 
σα) Οδοο]διηρδάϊο ( 4πιθ πὰ ἰοπθθ νϑυῖτ5 εἰχόσχοτον {115 αἰ ΧΘΥΙ᾿ 5 οἴη} ἴα α5. ἘσΟΙΘβίδ Ποῖ δὲ βᾷορδο 
ΒουρίαναΣ οἴη ἀατ το ΠΘΌΓὰ5 } 510 }Π1Π|5 [ΓΟ] 115. θ556. θυ τι5. Ψ ΘΡῚΙΠῚ ἰσῖα Ρ Ὡοσθ Π 5. ΠΟῚ 511ΠῈ ᾿πεϊπ}]. 
Ῥεῖτιβ τἀ πηθη “8 ΘΡΙ5Έ [πὶ Οἰατι ἃ Π), τπλτι πὶ ΠΟ γϑΈ σου πθάϊιθο, σα πἀοαυ6πὶ ᾿ρ5ὶ ἃάθοὸ ραίγιεπὶ 
ΒΟΥ Ρ 15 ΤΠ ΗΠ ΓΙ ΠΕ Π1, {τι86 [8 ΠΊΘΠ ὈΙῸ ΠΊΟΓΘ 5110 [αἰδο δὲ ἱθΠΊΘΓῈ , αὐ 5δογα τη {πΟ04116 ΒΟΥ Ρἴαγαπι, 
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οἰϊαπξ ΘΥΡΟΠ6Ὶ5. ᾿πθΡ Δ ΘΟ ὨΙθ115 ἀδργαναΐα 5 51} 1οἱατπὴ αὶ παπὴ 46 Θϑου ΔΘ η [0 (ΟΡΡΟΥ 5 οἱ ὅλ η- 
δα] Π15. ΟΠ Ἰβεῖ Ἰ6η) ΘΠ βου: ΒΆΒΙΠ1π|5., 4116] ΘΧ ψΘ 5 ΕἸ 551 Π}15. ἁῸ ΠΟΥ] 115. ΠΠΠῚ1ΠῚ 6556. 5815. ΟΡ Ὸ 
οοηϑίδι. Αἀ ππιηο Θπῖπὶ πὴ πηοάτιπι ἴῃ Θαἄθμηι. ἃ (οβαυΊθη565. ΑΡΟΙΟΡ Ια 50 Ρ Πρ τι ΠῚ ψΘΙΠ 110, Βα ΡΘ 
1Ππ4 Τομδηπὶβ, ᾿Εγὼ ζῶ διὰ τὸν Πατέρα, 4ιιοα. υιδιη ρα] ταν ἃ ΑΥϊδη]5 ἴπ Ποο 5 τ ΡτΟΡατθαι, Ομεῖ- 
5{1Π|Π} ΠΟ 6586 ϑαυια!θ πα, Ῥαῖνι. ΠΙῸ Ἔὐθ0 πίθου οῖονα [ἃ 5 Πα ΠΡ Ὶ., ὀΧΘΠΙρΙ τι Ἰπίθυθηδ, καὶ ὅτι 
τοῦτό ἐστι δηλούμενον, ἐχ τοῦ ἐπιφερομένου - εἰσόμεθα, χαὶ ὃ τρώγων α με φησὶ, ζήσεται δι᾿ ἐμέ. ἹΤρώγομεν 
γὰρ αὐτοῦ τὴν σάρχα, χαὶ πίνομεν αὐτοῦ τὸ αἷμα, χοινωνοὶ γινόμενοι διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως, χαὶ τῆς 

αἰσθητῆς ζωῆς τοῦ λόγου χαὶ τῆς σοφίας. Σάρχα μὲν χαὶ αἷμα, πᾶσαν αὐτοῦ τὴν μυστικὴν ἐπιδημίαν ὠνό- 

μᾶσε. 564 [Ὧ0116 ἁγίου", {αϊἃ ἃ ἰδία. ἀϊοιΓῚ 51Π|, ΠΟΠῚρΡ6 (6 5ρ᾽γ [π|Ὰ}1 τη πα πιο θη ἸΠ 16 Προ πὰ 
6586. (πὲ ΠΟΙΪΠΘ5 5ι1π Ὁ]τι5. “ιια πὶ ΟδΘ] Θϑ05.), θ]1|5 4Ό ΔΙ. ΒΡ ΡῚπιᾺ}65},. ΟΣ ΠΠΪ ΠΟ ἃ [85 6556. ({ΠΠᾺ 1} 
Ἰιῖδοθ νϑυ)ῖ5 αιιϊοαιιαμι ΡΡΟ ΣΙ ἀὰΐ ἱπιργοθανὶ ΡΟδϑὶε. Νᾷ, δὶ ἰδία ἀϊοιιηῖ, γθοῖθ θγῸ 5ρ 1115. δι] 
Έ58Π0 οἱ ψΘΡΕΡΊΠΟΒΟ ἄποια ἀϊοιπε, 4ΌΠθῖι5 αι δοου πη 116 ἃ}0 ἃ}115 Ῥγοάπιοια {που ὶηΐ Ρᾶϊιοα,, πος 6ϑῖ, 

ἘΪΒΠΠ1 νι θπει", δὲ πιὸ 5ρ᾽γῖτι. οοπ αἴ α. (δοίθυιιη. {0188 ἃ} 1ρ515. ἴπ πιθάϊιπι ]]ὰ1ὰ [πϑυῖπὶ, ΘΧ 
ΟΡ] ΘΠ ἰβϑί πιο ἰρβἰβϑ᾽ ΠῈ] ΒΡ Ὶτ15. ΘΓ] ἀθρνοπιρία. διιηῖ. Οτι] ΘΠἰ μὰ 511 ΒΔΟΟΠΙΔ Πῖ65. δὲ [Προ βὶ βρὶ - 
ΤΙτ5. ΤΠΟν ΟΡ Πἴα1. τι ογθάθυθης ΒΟ ρ 5 ΒΆ511., αογιη Ρογ ἸΔ γοβαηϊα πὴ. ποὺ (ΠΥ Ἰβίτιβ 1056, 

Πθο Ῥαι 5, Π6ς τοῦ Ῥαΐγιιτη δοπβεπεΐδης δι! μοσίταϑ δὰ βαπᾶπη τηδπΊθπὶ χϑί γάμο Ροίδθϑι. ΑἸΦῸΙ πθὸ 
ΡΙΟΡίΘ θὰ ἰδία ρυοάπιχίμηιιθ ΘΟ απ! ρ 4] Δ η15 δὲ ΜΙ ΠΟΥ ΔΠΪ5 ΘΡῚ ΙΕ Ρτιδ πξ ογ ἄθυθη!, 411 ΠΙ}}] ΡΡου- 
5115 5016): ογὐθέίθιθ,, πἰδὶ χιιοι ΠΠ]Ουιμ ΡΘΡ 126. ν᾽ 46) ἴεν ΘΟ ΉΒΘΠ ΠΟΘΙ, ΠΘΙῚΡΘ., «ιοἢ ΘΟ Πἰτ" 
δἰ Ρα!ραῖαγ, δὲ τα 0 Π6 ῬογοΙρὶ Ροίδϑι. Οιυιαϑὶ ὙΟΡῸ ΒΑΒ1Π1π|5 ΠΟ ΠΊ566 Ῥᾶτιοὶβ γΘΡθὶ5. Θρυθσίπμ οἱ 

ῬΓδβοΙάνιιπ ΡΥ ΘοϑΕ ΓΘ Σ 5185. Πα οὶ ἐθϑε πο ἰτιπ 5, υϊὰ 6 Θδουδιηθηῖο γθοῖθ 5θῃ θη ἄτι 51}, Ἰρϑιιπη τι 
Μπά, οἱ ΟΡι5 [πἰδϑθῖ, δἴϊααι {ἃ ΠΏ ΘΟΡΙΟ5Ι551Π16 τι ἃἰ1ὰ ἰοϑίαίιιβ θϑϑοῖ. Οτι15. ἁσθ πὶ ΓΘ Ἰ᾿5561 ἃ}1-- 
«υδπᾶο ΟΥ̓ ΓΙ} Ὸ5 β ΘΕ απο5 δὲ βθά! οβοβς. ἰἰοβοθ ΜΠ Ζουᾶπο5. δὲ Οϑοο απ ρἃ ἀἸὰ ΠῸ5 ΒΡ 1" τπ|5.. 41 τὰ 
οὐ 6] 16} δὲ ἰμιρὶθ ΟἸνιϑεῖ νου] Θϑϑθης «Πα πίατανὶ ᾽ αἰβοθυρ τιν. Θὲ ἈΡΠΘσαΓαΡῚ 7. τὰ 5115 ὈΙΆΒΡΠ6- 
τηἷδ Πιιρ 5 ἤάθηη [ἀσουθης δὲ βίαταθυθηξ. ΑἸ] ἰδῖα Ἰατη. πῖδϑα, [λοΙδπλιι5., ΠΘτι6 Θηΐπι ἢ απηὰ πο Ῥὰ- 
ΠᾺΡ ἸΒΓΟΡ απ ΘΡ᾿Ρ Γπππιτὴ ᾿Π ΤΟ] ΘᾺ 1}15 ἀνροσαητῖα. ΔΙ Ιου] 115. τη θου 5. ἈΠ ΟΠ] ΠΟΘΙ 5, ΟἸΙΠῚ Β511Π]η]ἃ 
Ἰησθηΐα πιο θυαϊο πὸ δι ἰαηϊ., 564] ΘΟ Π ΘΠ ρ Ἰβϑί μὴ. {π54 16 [ἀβι πιπὲ., σοπίθ πε ἰπ θυ] αι οἱ 
ΒΑ5111π|5 πὰ πο βοιιηὴ δ νθυϑιιβ {ΠΠ05 6 ΘΔου Θ ηἴΟ βϑηεϊαΐ, οαα] 115. ἀπ ΐτι5. σ] οὐ τι ΟἸμΐ θτι5. Μ]ηΖΟ-- 
γὰΠ0 δὲ Οβοοϊαιηραάίαπο 5ρ 101 {π| ΠΟ Δ ΠΠτι πὴ 5 {Πα 5115. ἀπ οδΡ π ἀτιπὶ οχ βίπηο. Οπδη ληι ΠΟΙ  ὨΪ 
νι ΟΠ γϑίϊα πο, ρᾶγαπὶ φαΐ ἴσο ἀῖι 116 ἀὐχ θυ τι} ΒΘ ΒΟΥ, ΟΡ Θϑ, οαΪ ππΠῖτι5 ἃἄθοὸ (ΠΡ ]5εὶ νουρὰ, 737 
4{ἱ 501115 δϑὲ νἷα, νϑυϊὰ5. δὲ νἱΐα., ΦαΙι16 σον τῖτι5 6 56. ἀϊοθυθ ΡΌβϑὶὶ {Ππ4. φαοὰ Τονὶ 50 {ὐἸ]αϊ 
Ἠοπιθιῖ5, οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτελεύτητόν γ᾽ ὅ τι χεν χεφαλῇ χατανεύσω, 
νορὰ ν᾽ θην, Ηο πη πτιπὶ ἁιίθιπ θα ΘΟ Πιι5 γΘν Δ. «ιιαΐθητιδ ἃ (ἢν ͵δε] ψϑγ]]5. πο ΡΠΟΡΡΘΩΣ δὲ ἀἴβονο- 
Ρᾶπε. ϑφαίάθην Εναπ θ᾽ ππη οἰ Πἰ5. γΘΓΙ ΓΑ 5... 1Π10 ΟΥΠΠἾ ΠῚ ὙΘΙ ΟΡ ΙΓ 65. ΔΠΉΙ15515. 6 γριὰ, δὲ 
Ρίαπα Ἰαρὶβ, φαοά αἴης, Τγάϊι5. ΝῸ5. πᾶς 46 τ Ἰὰ ἀθϑί πϑιηιι5.. ἘΠῚ ΒΙΠα] 6 οἰ ατί θεῖτο προς 
Ἰαπηραάα εἰδίθιθη θβ., {π| ἰδῖαπη. Ῥασ Πα πΙ ΡΥΪΟΓ σΟρ βιῖϊ., δὲ Ππαοίθπιιθ ΠῸΠ ᾿παιιϑρίοαῖο Μίαν ἀ6- 
Ρυιβηαϑεῖ. ΕΑΧῚΣ ΟΠ γίβειιβ., ἀξ ρον [6 δὲ ΜΑΡεπιιπι ΠΟΘΙ ᾿ΠΟΟΠΙρΑΓΆΒΊ]6 πὶ {ΠΠπ|πὶ βὰν» ἀΟΟΕν πὸ 
ΥἱΠάἸθθπι., ῬΟΓΖΙΙΘ. Οπιπ68. οἰπὶ ἘΥΆΠΘΟΙΪΟ 56 Πι]Θπῖθ5., ΠυᾺ πὶ ΡΡΙΠλλιΠ) ΕΠ ΠΣ γον Γὰ5., Δά- 
γαιξαπίογαπι ἱπηρία ρον ϊα δὲ ναηϊταῖθ ἀοθίθοϊα οἱ ριοβιραῖα. Βθπθ γα]6 νἱν ΟΡ 551 1}6., δὲ ΠῸ5 
αἱ [015 Δη)ὰ. 

ΡΗΑΦΕΑΤΙΟ ἘΕΠΙΤΙΟΝΙΘ ΒΑΘ ΕΝΘΙΘ5, 

Ἄππῃο 1352. 

65. Ἐταξηῖις Ἐοίϊογοάαπιιις Τὸ, 1). 9ωοονο δαάοίειο, Ἐρίδοορο ( ατροτι!ογαοί πεῖ, δ. Ὁ. 

Ῥγούϑιιβ ΟὈΠΥ ΠΊΔΓΆΤῚ ἃ ΠΙ ΠΛ ΠῚ -, Πὰ]}ς φονὶ ἄθεοι ϑα ο]εῖθ 7 5Β[ἀ[ΠΟΡΔΙΠ 16 ΤΥΡΟΘΡΆΡ ΠΟΥ πη 4αδη}}1- 

ΒΕ ΤΡ τι Πἰ5. Πρ ΤᾺ Γ10 ΠΙΠ15., ΟδΘαΐτιν θυ Ά ΠΑῚ 1π| ἃ] 16 Π 85 Πα Τ᾽ 0 ΠῸ5. ἴΠ ΠΡ ΟΒΓΘΡΙΙ ΠΣ ΟΠ ΠΪΠῸ 
ῬΘΥΠΟΡΆΓ : 564 ΒΗ Πὰς ΠΤ ΤῊΣ » ἀΓ ΉΪΕΙ «υϊάθηη νἹἀθ)ρα αι", 56 Π ΘΠ Εἶα Τη6 ΓΡΔΠΒ ΘΓ βιι πὴ ἃ ὈΓΙρ 
αἴντι5 ΒΆΒΙΠ 5... νἢν" ΟΡ Π)0. 7106 ἀἸοῖι5 ΜΆ Πιι5.,) 56 ΜΙαχΊμηϊ σοσπομπο ἀἸσ πῖον. Εχ 5 485 νουβα 
Ἰερθνα πὶ, ψ ΘΠ} ρου" ΠΟΙ .] 811} 5115} 1016] 58 πὶ ᾿πρ 61] ἀοῖ65 Β]ὰ πὸ ἀϊνίπας, 6 ῬΘοίτ5 Ππιπιᾶ πὰ ΟΠ  ΠΠοπῸ 
ΤηΔΪ115.. Υ ΘΙ ΤΠ 5111] ΔΕ 116 ΘΟΠΕΙΡῚΣ τιν Οἰ ηβἤδηιιπι Ῥδιροβ μόπδηι » ἴπ1ο οϑο]θϑίθ ΘΥ ΓΟ ΓΘ Ὶ 51ιἃ 
Ἰιπσῖια Ἰοαα θη 6 ΠῚ » 516 ΔΤ ΠΠΤ1ΠῚ ΠΊΘΙΙΠῚ [ΟΠ ΠῚ ῬϑιοαΠ ΠῚ 5 ἸπΠΔ πη πηὰν ̓ ἔ 16 νοῦ Ποχαπίτηα αἰ νι: ΠῚ |5 αἵ- 

Πατὶ Ῥυ δ 51}}15 Θ᾽ οι ιθη τὰ 5 τὰῦ τ] Πὶ 181] ρυἱτι5 οανα πάτιμη ἀπ χοῦ ηι., {πια πὴ τ ᾿πεοϑ τ! πη} 0 1115. ἢΐο {π6- 
5 ΠῚ15 πὶ ΡῈ Ὀ]1 Δ ΠῚ {111 1} ἐγ 05 Θυ αἰ σαν θαι, ἘΤΟΠΙΠῚ 51 Π16 ᾿πβοϊοϑιιηλ ἂὸ ΠἸρ  ἀπι!τιτὴ 516 ἃ 4 θῖε-- 



1004 ΡΆΒΕΛΤΙΟΝΕΒ ΑΝΤΙΟΙ πὶ 

ταῖς ΠΙΟΤῸ ΠῚ ΔΟΟΘΠἾ , 4αδη0 Πᾶσα γαρὶθῖ Θ05.. {|| ΡΓῸ ᾿πσθη} [δ] οἰταῖο ργοά6 σορίοβίονο ἐο- 
οἵνῖπα οαΠῚ ΡΟ Θρ᾽ δ οἴογο5 Πα θθης Θοι]05., ἔππη} ἃ ΡΙΘΓΆΕ15 5Επι 1π|Π} 5! ρ 6 ΡΟ ΠΟ 5111} ΡΙΌΡρΘΠΒΙΟΥ 65. 
Νό4α6 ϑηΐμὰ ππιπο, τ} Υ] ΓΟ }", ΑΙ Γδοῖα πὶ 1ῃ Π16 σϑητ ἀγοᾶηὰ αο ἀΔη} ἸΠΡΘΠΙΟΥΙΙΠῚ ΘΟΘΉΔΙ10, αιι6πη- 
ἀἀπηοάτιπι ΡΘγιιμ ΤΆΡΌΪΕ ΟἸ᾽ηι ἨΟΡΕ11|5.,. {απιπ). ᾿ρ56. ΠΟΠ Αἰ} 5011 ὉΠ} {{π|0 Γ65 Π16 Τὰ πίορονο ἐ6- 
Ιδοΐανοι : Ταϊά οαΐμι ἈΠ ΠΙτ 15... πα]ς πο τι 1Π [0 5. ΟΠ ᾿ΠΟΟΠῚ ΡΔΡΆ 11 ΠΟΙῸΘ 9 564 οπηπῖρο- 
16 η5. 1Π16 5ρ᾽υ τπ5 ΡΘῚ ΟΥ̓ΑῚ Θ]δοῖαι ΠῚ διὰ ΠῚ ΘΧΘΡΘΠ5 ἐνέργειαν 510 ΔΠΓΠΙΟΙΕ Δ ΠΙΠῚΟ5 ΠΟΒίνΟβ. Η:ρο δϑὲ 
δηΐπι 1Π|ὰ.,. οὐα]τι5 ΘΟ μηηΐπι πῇ πιο ν᾽ 41: ῬΊαῖο., νοι ΡΠ ΠΥ. Π]ὰ ΓΟΓΊΙΠῚ δα ρ᾽ 6 η τὰ, Πιι85 ΒΡ ̓ ΓΙ Γι Π10 115 
οι] 5 σοπϑρθοία,, ᾿πογ 10 }}65 ΘΧ οἶα ἀΠΊΟΓΘ5 511. Εαυ 6 ΠῚ ΘΟ Π  Π]6 18} 6556 Ποὺ ΒΆ51}Π [ἀοιιη-- 
ἀἴαμ οὐ ΟΠ} ΘΟΥ ΕΠ ΘΟΠΙρΑΓΑΙ Ὁ, 4 ΠΟ ΠῚ ΘΟ ΙΘ ἢ ΠῚ βιρ νὰ το πιπ 4 πινα τα οοὲ Ογθθοῖα., 
{ιχία τηο απ Ὡια]α τα Π[Ά]1ὰ. Οὐι]5 ΘΠΪΠῚ ἸΠΓΟΙ 1105 516. ΟἸ Π Πι15 ἀἸοθ πη Υἱρι σι 115. ΘΧΘΘ Πα], ας 1ῃ 
60 ποη ἈἸ᾿ αι ἃ ν δὶ ἀδϑι ἀθυθειν νοὶ] οὔοπάαι ὃ Τοπαῖ ἃ [α]σιιγαΐ ῬΘΡΊο 65.) 564 5176 ἃγτο. ΑἸ θὰ δα εῖ- 
Ηἴτατθ ργορθηηοάπιηι ἔνσϑὲ Τυϑίαβ. ῬΉΑΙΘΡΘΟ διιὰν [6 Π| ΕΠ απ πτ, ραν] τα θὰ. Ἀ]ΙμητιΠΐ. ΙΒΟΟΓἴΟ5 
ἀτα ὈΡΆΓΠ15. ΟΥΡΆΓΟΥ , ἃ δοῖα 5. Β σιι αι 85. ΠυΙΠΙΘυ 5, ἃς ᾿ΘΡΙΟ5. Οὐ ΔΓ ΟΠΪ5. 5 ΡΘΡ ΤΙ 1ΠΠ4πὶ παῖῖνα α1- 
οἰοηἶ5 σρατίαηι. ΠΘμΠΟβ Πθηἶ, {πα 6 πὶ γΘ αι: ΟΠ ΠῚ 115. ΠΙΙΠΊΘ. 15 ΒΟ ἢ αἴτιη ΘΙ θη 85 ΘΧ ΘΙ ρΊ πηι. ΡΡῸ- 
ἄποῖς Μ. Τυ]] 15, ΟΠ] θοῦ Θϑὲ {ιο ον τη 65 ἢΠΠπ5. οἰθρθης Ππσθυ πα ἢ, Π6Ὸ ἰδϑιηξ αὶ 1η 60 δἢε- 
οἴτι5 δὲ τὰ θα πὶ τα θ πὴ τ αϊ πε. 564 ας πιὰ χὶηηθ ἃ] 14 115. ΘΧ του, 1π 410. ΠΟ 16 Πα Γιὰ ΠῚ ΠΘΊΤΘ. ἃ1"- 
16 ΠῚ ΠΟτ16 ΘΧΘΡΟ ΠΟ πθηὶ ἀοϑι ἀθιθ5., αιιθηὶ τὶ 15, 4πὶ ἀἴνὶ ΒΑ5111 ρΘοῖτι5 παι 1 Π6 ΒΡ] ΘΠ ΠῚ, ΠΟΙᾺ 
ἀϊοαπι δ πὰν 1, 564 ψν6] τηθάϊοονὶ οοπϑθαιδῖιν" ᾿πίθυν 4 }}0 ὃ Οθ πὶ πλϊπϊ 4] τἀπιπηὴ. ΡΠ] ΒΟ Πΐε.. 
4αἱ οπχηίιιηι ἀἰ5ο ρ! Ππάναιτη οἰγοα απὶ οἴληὶ διιπχπλὰ (ἀἸοΘ Πα [ἀοι]τατθ σοπ] απ χθονὶ τ} 564, τὶ αἰχὶ, οοππι- 
Π]6 185 σΘΠτ15 658 ψ σιμὴ αν ΤΠἾττι5 ἀἰΠατιιπὶ οἴη ΡΓῸΡ Δ ΠΪδ. 6 ΠΙΠ1] Α] 161 4τιὰπὴ ΠΟ ΠΉ ΠῚ 115 σΟὨ [Ὁ ΥνΘ. 
Το θη ἶπι5 658 ἴντιπι οἴπν ἀϊν 15. ΘΟ ρόποΡδ. ΤῊ: δα άθπι ἔδυ πη δοϊα5. ΔΙΊ ΖΊ1ΟΓ διιμητηα [οι πὰ ρᾶγὶ- 
46 ἀοοινῖπα ἃ ρἰθίαϊθ υἷγοθ, Αἰμαπαβίππι ΑἸοχα παν πιιπὴ ἘΡίβοοριῖιμη, ατθβονῖιπι Ναί ΠΖΘΠΊΠΙ 
ΒΆ51Π| ΡΥ] 6 πὴ ἃς 5 ογιν δοάα]θηι., Τοαπηθηι ΟΠ Ὑϑοϑίομηιμ ΘΓ Ἰρϑδῖιπι ΒΆ51110. [ἈΠ Πα πλ., ἀῸ 
[γαΐγοπὶ Οὐ σον πη Ν υ5ϑθπτιπ ἘΡΙβοοριιη). ΠΟΓΙΙΠῚ 51115. “υ βαιιθ ἀΟΎ1}0115. δυυπη Πλ115 ΘΡΆΣ, ΑὙΠΠ Παβίτιϑ. 
«ἃ ἀοοοπάμπιι ἀσοοπ πη Δ {ἰ55 πλιι5 : Ναζα πΖθητι5 Του τι δὲ ἀυσιι [1 Πὶ ΟΥ̓ ΓΟ 5. ΚΘΠῚ15. ἈΠΊρΡΙΘΧιιβ νὶ- 
ἄδιιν : ΟΠ ΡΥ βοϑιοπη5 ΠΠσθ τ ρα ]Οἢ ΓΘ 5110 ΘΟ ΠΟΙΡΉΪΗΪ ΓΟΒρΡΟΠάΘη5 ]Π1οιι}}] γ θυ 5 γθάπιπείαι, δὲ τη ἀἸσ θϑϑίο- 
ἩἾΠ νι ν᾿ διιιν ᾿πλ 0 ἀἴοιιδ : ΝΎ556ΠῸ θ] οι: μἷὰ 51 πυρ} 1οἶΓ5. ἈῈΡΠ]Οϑτον τι5 ἴῃ τἀ πέτα πὶ θΥΘΘ τα]: Δα Πὰ- 
οἷο Βαβι Πιπλ, ας ν᾽ νιιην ΔΙ ΠΟ] ΘΕ ΠῚ Π. 111} Οὐ} ΒΑ 5110 ΠΟΙ] τιμὴν 5  ρ5ΘΥ1 νἀ θυὶ ριιθυιιη. ΝΑ ΖΙ ΠΖΘητι5 
ν᾽ ἀο]ατιιν οσπὶ ΒΆΒ1Π10 ρᾶγίὰ [Γἀουανι5., πὶ ποι [ΟΣ ΟΥ̓ΠΑΠΙΘηΪὰ ΠΕΡ Ὸ5 ΔΙΊ ΠΟΥ ᾿πιουάτιπι Πα] οι 1η-- 
ΒΡΟῦ505. ΑΥΘ ΠΑΤΙΙηΙ Θὲ Θχ του ποθ Βα θ᾽ Θ ΠΕ αἰ Γδοίατο,, ἀἸοΕΙΟ πίβαιιθ. ϑίγαοῖπινα ]0. Ἰ5ΟΟΡΆΓ5. ΘΧΘΠΊΡΙΟ. 
ΠΟΠ ΡΠ ΠΟΥ ΓΘ Π5.. ΠΟΠΠΙΠῚ] γϑϑιρίτπι πα! ΒΟ πὶ ὑΠθτου ΟΠ]. Οἰι]115 ΓΟῚ δὶ 45. Πάθη γοαυναῖ, ἴῃ. Μὸ- 
ποιὰ, αιιατη ἃ}0 56. 5:1 Π]}18 ΟἸΠ δα θνοναΐδῃι πὸη αἰδϑι πη! αΐ 056, ν᾽ άθ 01: πη] τι} [] να] γπ πὰ 6 

ῬΟθεῖβ ἀϑοίτιμη, ν᾽ 6 1. δὲ ΘΟ ]τοπθι. ατια ΒΑΘ. τιτ οιη} Υ δου 5 Τ βία μηθη τὶ οἷν ]5. ΠΘΡΟ 115. ο0η}- 
ΔΝ}, ἀν σοι!) 6556. Αἴ ἰπ ΒΆΒΠΠ1Ὸ ποβοῖο 14 ΠΟΤ ΌΒα] 115. δεϊα πὴ ἰθοῖον ροϑϑὶς ἀθϑιθνανθ. Μὰ- 
Παΐ 6 58 ΠΟΙ 55 Π10 ῬΘΟΙΟΡΘ . ΘΙ ΠΟΙ 5 ιι6. ΠτιΠηΔ 15. οἰ ρ  Πτα Π]115 ἀδἴδοαϊο., βία θ]Ὸχ ἃῸ ΠΑ ΓΙΓ}15 Οὐδ ῖο. 
Ῥνωϑίαητιι" ΟΠ πὰ {1186 ῬΟΙΘ5Γ ἃν 5.5 ΠΘῸ 1} [ΠῚ 5 Π]ΙΙ Δ] ΑΥΤΙ5. 515 ΠΠ ΠΟ Δ 110 ; ἃ’ ΠΟΒΟΔ5 1}}] 511 ΠῚ Δ} 
τλι π απὸ Ρ ΗΠ] ΟΞΟΡ εἶδ ΠΟ  Πἰ ΟΠ Θ., 56 πα} Δ ΡΓΟΥΒι15 Οϑίθπ ΠΟ Π 6 ΠῚ. 56 Π 185 1ΠΠπ|πὶ Θὰ] ]6ν6 ἀἶβοῖ- 
ΡΠ Πα. ΠΠΟυα]65., δὲ τη πα πη] ΕἸ οὰ5. ΟΠΊΠΟΪ5., 56} 5ἷο ΔΒ] θυὶ , τα Π1}8}} αἰτπα ἀτιαπη ἀπο 6 πειν ρῖ6-- 
ταιῖ. ΠΙνὶ πανιὰ ΘΟΡΙΡ ΠΡ 1 ΠῚ ΓΒΕ ΠΟ ἢϊὰ τᾷ ΠῚ σΟποίηπθ Ὁ πηϊδοθέ ΟΥ̓ ΔΓΙΟΗΙ ῬΘυ ΡΟ πα. πὶ ΘΘΠΙΠΊᾺ5 
ῬΌριι τα ΠΟ ἀ5ϑι857 564. 10] παΐαϑ ἀϊοαβ. Νθο ἴῃ τιη0 [ΔΓ ΠῈ σΘΠΘΡΘ. ΘΧΟΘΙΠ1:. Ταπίὰ ρα ᾿Π σ ΘΠ] 
ἀἰδχτονῖταβ τὰ «ΟΠ 116 56 Ἰπ ΘΠ ͵556}, [Ὁ] ἸοἸβδί 6 Γ6 ΠῚ ΦΘΙΌΡΘΙ, ΤΠ ΘΠΑΡΓΆ ΠΑ 15. 5ΒΔΟΓΟΙΙ ΠῚ ψΟ] μη ϊ- 
Πτι} ΠΥ 5 [ΟΡ 15.) ΠΪ 6 διδαχτιχὸς,, ΑἸ] 6 Π5.., ΘΑ 5.9 ἃ ΡΘΡΓΠΒ., ΠΗ ΠΙ ΠΊΘ ΖΘ ν]ο]θητιι5. ἃ σθητ5 Ρᾶπο- 
ΘΎΡΙ ΟΠ ρα Γ Γι ΠἸα ΧΊΠ16. ΠΑ ΓΙ ἃ [1556 ΘΟΠῚρΟΒ 15... ἴη 4110 56. ΟΥ̓ΔΠΟΠΘΠῚ [ΓΘ ρορας δ ΔΠΪΠΙ05. 
Δι ΡΌΒαιι6 πλ  ἀ1ηϊ5., τὰς δἵ Ἰπη ρ 5 δῖ ρουϑρίοιιις,, δὲ ϑυιιἀ ἰ5. δάμη ναπάιτι5. Τη ἀϊσραϊαηάο δά- 
νϑύβιιβ. Ἐπ που ἴτι} {αι} ἃ πηϊνὰ Ὀ]]Π 6} Πα] θαι 5 ἘΠ τα τθ τη, Πυιβ τὰ ΠῈ [Δ] 6 ἃ ΟΥ̓ΔΓΟΠΪ5 ρΘυβρίοτ-- 
ταῖο γθοθαϊε : αἴθ ᾿πτνα σα ΠΟ] Ϊοὶ ἀορσιαι5. «6 Θ ΠβΊ ΟΠ 6 ΠῚ 5656 ΘΟ ἢ ΙΠΘΉ5, ΠΙΙΒ]τ ἃ ΠῚ Θν σα ἔα ᾿ῃ Θ0Π- 
Ὑἰτῖα πἰ 81} 4 σαπιβατη [ἀοϊθπ τα. ΝΘοϑ5ι1 (ἰ551 }}}15 650 1π ΟΡ ΘΟ δὰ ΑἸ ρΒ]]Οο τι (6 ΒρΊγ τ σα ποῖο: 56 
«πο οιιπητι6 ἐρδοῖαξ ΡΒ ΙΠΊΘΠ [1115 ΠπΙΒ ιᾺ ΠῚ {ΠΠπ1}} ἀΟβεϊ τα] ρουρϑίια αἰ ΟΠ Ο]5 ᾿θ ἢ 15 ἃ ΠπποιιΠ ἀ 185, 
Θά {6 ΠῸῚ ἀϑοῖτα, 56 παῆῖνα. Αἀθϑὲ ἀθί αι ἡαχ τα ΠΟμΊθη {ΠΠ|π|55 τορῖα 4 4 ΠῚ πη] Θϑ 5. οἵππὴ Δα ΙηΪγὰ- 
11 φαδάδηι τι ηλα πῖτατθ ΘΟ Π] ποῖα, 510 ἱπνθ τιν π᾿ ΠΊΟΥΘ5. ΠΟΠΊΪΠΙΙΠῚ 5 τἰ ΟΡ] πα σα πίθηι ϑεϊαιη ρο5- 
515 ἀπηανο. ΟἸΆ]}15 δυὰς οσαιῖο, [4}15 Θραΐ οἵ νῖτα. Πὰς ᾿πσ 6 Π}} ἀθχτθυϊταῖθ Τ᾿ τιβθ τι ΕἸ ΡΙβοοριιμη Δ Π}}}-- 
τόπο τοπἀθηΐθπὶ αὐ βϑα! τ π θη, δχ φύλα! 0 γα 1 ἀπ! οἰσϑίπητιμα. ας ΔΙ θϑίμπη ςοϑαγ]5 θυ  δοΐιμ. 
δῖος. σοη θη ρ511, ας ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ ἱπηρ χη} νἸΓ 15. Γ] ΟΣ 6. ΓαρΟΓδὲ ἴῃ 511 Δ πηϊγ ΠΟ πθη). Ηδο Ειβοθῖτιπὶ 
Ῥοπτὶ ργδοϊαμι ἀθυὶοῖς ἀο]θοίταιιο, ἂς πῖοὸχ ἀδἼθοῖο τὰ}1} Ορϑηι. Πὰς ᾿ρϑίιη Π ρον ἃτουθῚ Ὑ ΔΙ ΘΠ ίθ ἢ), 
“απ 1 5515 6σ56ὲ ΕΟ Θβ πὶ. ΡΥ λιι ἢ} ἴπ ἔπ ρογΘη δάθοϊε : ΠΟΧ ΒΔ ΡΊΘΠΠῚ ΘΟΙ]Ο το ἃ οοποθρία 
οὐ 46] 1ταῖθ ἀθιθυρα. , ἀἴαιιθ δεῖ πὶ ἃ} Αὐΐαπα [ἀοιοπο γθυοσαν!ξ,, πἰϑὶ {θα Πι}115. ἀπ] }}}Π15. ΠΡ τὰ 5 
ὁοπδίλαχουαϊ,, ΔἸ ΠΟΥ ΠῚ ΡΟΥ ΕΠ Παχ ΠΡ ΓΟ ὈΙ [ἃ5 ἀθϑεν τιν 556 :. Α Πἰπλι5 δΡαϊ ἀθο βαρ α [5 ἃ ΠΙΆΓΓΥΨΊΠΙΠῚ » 
τὰῦ {ΠΠ|ι4 πλιι που Ὶ5. δια πὶ δχορίαγοε ἰοοο. ΤΠ 5ογ ρτ5. ΠΠ1π|5. ΠΙΠ1] πιὰ πὶ ΟΠ σι γθρῖς πιὰ πὶ ἃ θοιιιβ 5 
Ὁ 15 {18} 5018 Δ ἀΡῚΓ οατιβᾶη]. ῬΟΒΕΓΘΠΊΟ ἰπθ5ι απ, απι0 4 410 ΠΟΠΉΪΠ6 510 ἃρΡθ"] πιά τιπι ποηάιην 
ἰμνοηὶ. Αἀθδὲ ρθουν 5 σνδια αττα5 Π Π Δ ΠῚ 5διαν ἸΘ θη ο ΠῚ, 566 βθπηρθι 5: εἰ6 ἴθι αἰ μΏ] 110. Τιὰ-- 
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416 αύια τα] ΡΟΥΘ 5 ἴβϑθιη ἢαν τη] Οογθ πη τΠΠΠῚ 6 ΠῚ ΘῈ 580 }15 ὑπ 1115. οἱ ΟΠ ἰϑεϊαποο μ᾽οῖδ 86- 
ΘΟ 5511} 8} 5 51 ΠΟΠ {||} 0 ΒΩ 5111, 564] 'ρ56. Βδ51 118. 1 ΠΊΔ ΠῚ 115. ΟΠ} ΨΘΥΘΆΡ ΘΓ, Ῥοιϑιιαβὶ ΗΙο- 
γΟΠΥΠΙΟ ΕἸΌΠΘΠΪΟ ἀίζιιθ Παι]τι5 σοοῖο ΝΊοοἶδο Ἐρίβοορῖο , αἱ φυϊ αι 6Ἶτι5 ΡοΡν ΘϑΕ ΑΥῚ ροϑδθέ, ΓΥΡ5 
νυ] σανθηΐ. ΤΠ [15 ΘΠΙΠῚ {τι ΒΆΒ1ΠΠ) Εἰ ]0 Τί Ἐ]Π6 νθῦϑα [Θ ΠΘΠ115.), ΒΆ5111 Πα ΧΊΤηἃ Ργ5. ἃθαϑί. ἄθονῦ- 
σὰ ἯΙ ἈΡΘΖΙΙΠΕῚΙ5, ποπῖο ἐοοξιβ, 1Π5ΘΠΠ6 [θεν 5656 ᾿ΠῚΡΆΓΘΤΩ 5050 ΡΟ ΠΟρΡΟΙΙΟ, «ποά ΠΘΩ16 ἴδη [ἃ 

ἈοιηδΠὶ 5Θ ΠΟ Πἰ5 ἀθϑϑθὶ [λοι 5. 4π|ὲ6. Οὐ ΞΘ Οἱ ΒΘ ΠΙΟΠ]5 συ ᾺΠ| ΘΙ ἢ ΠΔΙΉ 116. γδἴουνοῖ,, ΠΟ νοὶ 
ΤΠΘοΙΪοσίοο τα πία ρου εἶα, τὰξ ἩΡΊ 116. ΓΘΥΤΤΠῚ {1186 ΓΓΔΟΥΔΠ ΓΙ 51} ΠΠ14|6 1 ἀϑϑθ θυ, ἈΠ Πτι5 πιι5-- 
{πᾶπὰ π6ο. οἰοθαπίθπι πθὸ θΟΠὸ [46 ἱπιθ ρΡΘ Θὰ ΡΥ ΘΒΕ11Ὲ. ΤΠ διιΐθηι 6 ἢῖ5 {τι νθρης ἈΔΡΠΔ6] 
γοΙ δ θρΡΠτι5 δἰ χυοά ΘΧΡΘΥΪπιθΠτιεπι ΘΔΡΘΙΘΠῚ 5 511} Θ5[ οἱιῃ) (ἀδθοἷβ ΘΟ η[Ου., ΖΕ] ἀαυἀ Ῥυ μαι 
ΟΟΟαΡ  σϑοῖ, ΟδουνΙ ἀτιΐθην Ἡ ΟΠΠ1ὰ ἐδ 16}11π|0., πη θυ} ἔΡλ οἴ Π5 ΡΟΡΟΪΆΓΘΠῚ, ἈΠΠ5 ΠΟ α ἈΠ Ριι5 
ἱηγο!αΐαμη. Ομ ἴο πιιπο ΘΙ ρα η πε ; ; 40 {146 γῈ 6556, γί 6. ΤΠ ῬΥΙΠΠΟ δἰατ! πὶ νΘΓβιι., 404 Θϑὲ 
1Π Ονφοῖ5, ἐ ἐν νεομηνίαις,, Ἰὰ δϑὲ,, ἴῃ 1Π1{1Π15 ΤΠ ΘΠ ϑἰπ1Π., ΟΠΪϑὶἐ : 564 1 ρϑηβᾶπϑ, πιὸχ ΔἸ 41 46 σιο., 
4υϊὰ Ρ δ Θρίαπὶ ἴπ [5.86] δϑί : ἰάψαο Ῥᾶγτιπι ΘΟΠΟΙΠΠΘ 5 {{ππ|πὶ πιο χ 56 αι αι" τοῦτο πρόσταγμά ἐστι 
προφητιχόν. Πεῖη αιοά ατῶοα εϑὲ τὴν προάγουσαν τῶν ἥμερῶν ἑορτὴν, 1ᾷ 651, ΠΙΘ  }] 6 πίθπὶ ΠΡ ΟΥΕΣ 
ἀἸοθὰ5 Γοϑειν ταΐθιη., νθρΕ , πᾶ πὸ Ποξαχη ἀἸθυιι πὴ ΘΟ Θ υἸταΐοπι. Αἱ ΒΆ51ππ|5 }}π|5ῖ: δ 1πβΊ σ θη ἀἸ6 πὴ 
«αἱ ΡΟ Οβϑιῖ. Ἐλτεα υσὰ Οτροα δϑί, ὑποσημαίνει τὰ ἀναγνώσματα, ἰᾶ 6ϑ5ῖ, ἱπάϊοαηῖ, Ἰθοιοπο5, 

γϑάάιε, β᾽σπιἤσαγο ν]ἀθπεαν: ἀϊπιίπιοπα, 4ποά ἀποίιπιὶ γα ΒΆΒ111π|5, {πππ|πὰ ΔΠΙ6 ἀἸΧΟΥΙΕ ,. ΟΠ Πὶ 
τα] γα νΟΟ Δ 1π|5, ΟΠΠ ΠΙ 4116 Πητιϑῖοο ᾿Π5 ΓΙ ΠΊΘ ΠΟ 515 1Π ὰ Πίῖτι5. ῬΤΘΡίΘΓΘΟ τηϊπιιί]α, 06 ΡΓῸ ἐγνωρίσαμεν, 
14 6εϑὲ, αἰ] ο  πλτι5., νυ ΕΓ, ΠΟΝΊΏ15, ΡΙΌΠΖΙΙΘ παρωσαμένου, 1ά Θ5[, γ6)]οΙαπῖθ., αἰχὶς, νὰ ρογαηῖθ. Αὐ- 
4π|6 Πῖς γαγϑβιι5 6χ ἔϑβαϊα Δα 76οῖ: ᾿πί θυ ρΓο5 : [η ἐ6, ἰπάαῖε, 7ο)απηῖ ΘΟ ΘΠ 15 ἀθθ τον 5 ὙΘΒΕΓῸ5 5 ἴονα 
ΟΠ ΠΠ ΟΠ Θβ5Ή τι ΘΧΘΡοΘ 5, ́τππι τὴ αγδρσὰ 510 Πεϊτεειτίς μὴ εἰς χρίσεις καὶ μάχας γηστεύετε, ἀλλὰ λύε, εἴς. 
14 65ξ, ποῖ ϊτθ 16 πᾶν ἃ 1165 δὲ σοπί πιο π65. ΡΆι]Ὸ μοϑβί, αοά εϑὲ, μὴ σχυθρωπάσῃς θεραπευόμενος, 
14 δϑέ, Π6 515 {γἼ5115 ατι πὴ οἰ ΓΤ Ὶ5 : γ Υ, ΠΘΠΊΟ σαΓαἴτι5 ἰϊροναιυσαυο πιαῖγεῖ. ΒἈανϑιιδ, ἐνθύμησ σον, ά 
εϑί, Ῥβοπο εἰς Δηΐπιο, ΨΘΡΕΕ, ραιιάο 5] 5 ρ5. ῬΆ]Ο ροϑὲ, ἥγε ὡς ἀληθῶς ταύτης τῆς προσηγορίας ἀξία, 
ῬΓΌΡΒιι5 ΟΠ Ϊδ᾽ Ὁ, ἀπο τς ΟΡῖποῦ ΠῸης ἱπι6!]θχῖς 1Πππὶ ΔΙΠππάθυθ ἃ οἰ πη ]ορίαπι Ογθθοδβ νοοἱδ5 
νηστεία. Οιιοά Ἰάθπι πιοχ [δοϊε 1π [ι15, ὃ ἀλειψάμενος ἐχρίσατο, ὃ νιψάμενος ἀπεπλύνατο. ΠΘμΐπο, φυοὰ 
6εϑι, ἐπὶ τὰ ἔνδον λάμόθανε τῶν μελῶν ΒΥ νομοθεσίαν, ἰά 6Θ51, Ργθοθρίππι δ ᾿πίθΡΠὰ ΠΙΘΠΓὰ ΔοσΟἢ,- 
πιο, 56 υϑυηξ, ᾿πῖτι5 ΠΠ 56 βᾷποίο ΟἾ60 οἀριιῖ. ΤῸ πὶ 4οά 6ϑι, ἵνα μέτοχος γένη Χριστοῦ, ρογάϊ αἴ 
ΔΠΠυἸ5] ΟΠ 6 ΠῚ ἃ ΟΠ ΥἸϑπηαῖο δα ΟΠ Ἰδέ πη. Μοχ χαὶ οὕτω πρόσελθε τῇ νηστείᾳ, τὰ εδῖ, 1ὰ ἀσοθά6 δὰ 16}α- 
ΠΪΠ1ΠῚ 7 ὙΦ ΕΓ, ΠΟΟ ΤΠ 600 76] 1π|0 ἀρ ράγθαβ. ΜΙ Π1ἃ 5016 5 {πα Π5 1110 ΠΘ πιο  Θϑίτιϑ ϑ' πὶ Ἰεοιουϊ. . Πρόσδραμε, 
Ἰᾷ 65, ΔΟΟΙΡΙΘ, ὙΘΡΕΣ, ῬΡΟαΪ : ράπ]ο ροϑὲ,, πατέρων ἐστὶ κειμήλιον. Πᾶν τὸ ἀρχαιότητι διαφέρον ἐστὶ 
ππῆτης 14 65, ἃ πρα]ονῖθυι {γδάἸετι5. ἘΠ ΘΔ ΠΓῚ15. δῖ. Ουϊἀαχυϊά ΘΧΟΘΟΙΠ ἀπ Ζυαῖθ γ ΘΠ ΓΆ1]6 δϑὲ. 
Ῥηογθιη Ῥαγίθπι σπιϊδίς, Ῥοϑἕθυου πη 510 γα 161} : ΡΡΟνθγΡίαπὶ δῖ, Ο)Π6 ΡῈΡ ΔηΠααϊαΐθ πὶ ἤθιὶ 
ΠΟΡΙΠτι5. Ταγὴ «ιοὰ ΟΠ ΠΘΗΓΟΙ 56 ΌΪτ1", δυσωπήθητι τὴν πολιὰν τῆς στε 58: 14 οϑί, γθνθυύοιθ οδηϊ- 
τἰοιη Φόγπηι! Ὑ ΘΡΠΣ, 76) πὶ] ΘΔ ἢ Π6 ΠῚ ἀΠΠσοπῖίοθν ῬΘυβουτ αν 6. Βυγβαμη μοϑὲ υθῦϑι15 ΔΙΙαποῖ, φειδοῖ τῆς 

σαρχὸς τὴν βρῶσιν ὑποτιθέμενον, ἴῃ ΘΆΓΠΪ5 ἸΠἀυἸσαπεαπι ΟἸΡιιηὶ 55 σου θη θη. Βοίθνειν οπίπι δὰ 56ν- 
ΡΘὨΐθμη., 41 ΡΥ ϑθοθϑϑὶί : 116 Θθράγαν ἀἰάτι8 ἴα νορηι : ῬΆΓΟΘ. σαγπὶ ΟἸ θα ΠῚ 5101} 1Π|5ΓΓᾺ 76.) ΓΆΓΕΙ5. 
φειδοῖ νυ 11} 65565 ΟἸ1ΠῚ 51} ΠΟΙ Θὴ πα] οᾶϑιι, ΔΙ] οα τι οϑβθι φείδου. ΒΘΙΊΖτιὰ {1 αετῖποῖ ρουβθ αι, οὐπὶ 
6χ Πὶϑ δριιηπέο ᾿ἰαιιραι., ἔπι πὴ ̓ΠΊΘΓΘ556. ᾿ητΟῚ ΒΑΘ. ΠΠπ|ΠῚ ὙΘΥΒΙΓΠῚ., Θἵ δᾶ Πηστιὰ ἸΟΖΙΘΠΓΘΩῚ., Πτι4η-- 
τὰ} ἰηΐθι ᾿πιβοϊ πίδι ππο ι] η 6 Π1, δὲ σοῦ ναπὶ ον οἰ απίθμη. ἘΠαϊά 6 ΠῚ (Ἀῖθον οἱ ΒΑΡ ΙΔ 6115, δὲ Εναη- 
Οἶδοὶ Αὐθῆηὶ, δὲ Απίδπὶ, ΑἸϊουυιιηαιιο ᾿νυ7τι5. Ποῖδο Βου ΡΊοσιιηι ᾿πα π|5.Ὑ1858. ΠῸ5 ΠΟΏ ΠΕ] Δ ἀ6 6 γ6 σνὰ-- 
τᾶ : 566 «4 ἐπ Ετι αι} ΘΟΠ]ΘΟἴ Δ ΠΠτ15., Ζιι1 ΠῚ Θχ 86 ᾿πιπῸ πιο τιπ γ ΟΡ 515 Δα ΠΟΥ θιι5 σρᾶνο5. ΤΠθοοσὶ 
56Υ10 ῬΓΟΙΘυτ πε [οϑεποπΐα, δ0 (6 (δι Πο θα ΠάοΙ ἀοριηδ]ει5 ΡΡΌπαποῖαπε 9 ῬΡΟΙΠ 6 αυιιπὶ ΟΠλ πὶ 
ῬΓΟ[Θβϑιοηΐ,, ἔπππὶ πὶ ὈΓΙΠῚ15 ΤΠΘΟΙΟρ σα ΠΘΟΘΘΘΔΓ ΠῚ ἘΠ των » ὉΠ ἀὰὺϊ 6 οπεθι5 Πα τ] 1πΐς 
“υδπὶ 6 ἸΔοιι 5 5 ἃ: ΘΟΓΙΙΠ 4{ἰ γΘΡΙΘΓΡΘ , {46 Π| ΘΧΡΙ ογ δι πα ρθαηΐ. ΟυιδΠΠ  υΠ| Προ πε το ΕΣ Ξ 
4 Ποο Ορθιθ ΘιβοΘρθγαηῦ » Φυοιπιϑυβατιθ ὁδὲ αι ποη Ρ] ΕΡΙΠ}15 πὶ οἷς 6] ἱπηρ θυ ἃ, γ6] οβοϊτλπ.-- 
τία Ἰαρδι15 51:3 Οὐιὺ 5816 ΠΟΙΠῚΪΠΘ 5{|{ΠΠ 050 Ἰ11}} ΟΠῚ ΠΙτΠΠῚ ΓΑ ν ΟΓΘΙ Πη60 ιιἀϊοῖο ΡΡΟΠΊΘΡ θεν οἰ οἶπα ΕΤΟ- 
Ἰνοπῖα πᾶ , 4π|ὲ5 ὈΥπηὰ ἀριι (ΘΓΠΊΔΠΟΒ ἁϊιδὰ Θϑὲ Ο ὅροι πὶ ΔῈ ΠΟΓΘΠῚ ἀπίθα πὸπ Θνυἠβϑέιιπι Θχοιάθυθ 
(ουποιο., 4 οἰ πἴπ πη δι α ἰβϑίμηο ΒΔ 51110 Γ6 ΠῚ διιϑρίοαία. Οιοα 51] ϑ:τοοθϑϑθυ! 7, ἘΠ 5110 0 Θ5ΘΕΠ ΠῚ 
ΒΡΘΙῸ , ἀξογδίστη 6δ8ὲ δ ΠηΪβ Πιιῖς ΠΘΘΟΙΪΟ Ῥ ΡΟ] τη πΠῚ1ΠῚ ἀΐοανθ. Πεῖπ 4ποὰ ἴπ ὙΠς ΡΙΠ ΆγΟΙΙ ἰ6π- 
ταΐτιπὶ 658 ἃ πο απ αἰ ι5ατι6 ΠΠΠπρτιδο Ῥουεϊβοῖπιο » Ἰάθπι σα ρα ΟΠ ταν πη ΒΆ51110, ΟΠ γβοβίομηο, ΑἰΠὰ- 530 
Πᾶ510, ΟὙὙ}}0, Θνθβονῖο ΝΑζίδηζεπο,, δὲ ΠΟυτιπὴ 51 Π}]ΠΠ} 15. ΔθΠΟΥΊΡιι5, Πἰσϑὶ ΠῚ ἐπ 1ὰ νϑῦϑὰ νυἱ- 
ἀξαπίαν, ὉΠ ἀρ Ράγθαξ ΤΉΪπτι5 ΠΟΡΌΠΙ ξαταγαμη εἱ 41 ἄδπιιο γϑυτδε ἃ ἱπίορνο, 4πᾶπη απ ἀθρναναια 
γοβατιατ, ΑΜ ΠΟΙ] Ἰσῖταν ΡΒ ΙοοΙ Ομ ηἶτιπὶ ΒΟΠΟΥη [Ἄν ον 6 ἀἰβηΐ διπε, 4} αα [ἀπίδη) 5[Π6]ΟΥτπὴ ἂς 
ΘΠ ΠΡΊΟΠΙ5 αΠΠΠτατοπι δὲ [οι αῖθο οπιποῖβ Θχρεπάπηξ, δὲ οἰ Π) ΤΥ ἐν 5ΠῚΠΠ8 ΠῚ Προ πάππιῦ 
γί γῆι ῃἶὸ 4ποά τι νἱάθέι Πδιὰ φααπιαπι ἀουμἶνο Αἴ ΗἨομηθυϊοα,, {1185 ρ6ν Εν θη μηδ] τη οοη-- 
τοηϊοϑιιμηη ᾿Π 61" Πα]05, (4}105, ἃς θυ Δ ΠῸ5 ᾿πη τη 6 γ6 οοπδίιιν. Αἰ αιιαπίο ΘΟΠ51Π1π|8. ΘΡα  ΠῸ5 1η- 
ν ἴσθι Πλεξιιῖ5. ΟΠ 115 ἘΠ ΙΣΤ ΕΞ 5 ἘΠ 41 ῬΟϑίθυϊον 511. Ῥιδοο θη ποη ἰην ἀθαΐ, 564 ρΡἰδιιάδε : 40] 

Ῥυῖον", 56 11 ΘΟ ΠΆΠΠΕ ΠυΔ Πα ΠῚ ΡΥ σαΓ, Ηδο Δὐτποπίποπο δἰ] ογδῖ ΟΡ5., 51 οἰ ΠΟΙ 5 ἃ 6556} 15 ΔΉ] 
φΆΠ101 ΘΆ({1π|6 5: Ποου 85, ατι86 101. ΝΊΒΙ] δηΐτη αι] το «υΐη μαι ᾿Ο Π ϑ Ἰϑδι Π]0 1Π5{Πππ|{0 515 ας το 
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[ἀπ ταγ 115. ΡΟΠΠ 6, 40 7. τι Π6] 115 ἀἸοΔ ΠῚ, τοῖο ρδοίουθ. Αἰπ8 μὰς ρουἰβϑιμητι πὴ 6 οατιϑα ν σι πὶ οϑὲ 
ΟἸΠΓΆΓ6.7 τ| ΒΑΒΙΠ τ5 116 ΜΆΡΠτι5. {|| ΠΟΠῚΪΠΪ5. ἁιιβρίοῖο ρροάθαι ᾿π ρα] οτπὴ., 4] τὰν ἀμ ΡΆ ΠΠΠ] [ὰ- 
σαπάϊα ἐγασίαϑ ΓΟ Πὰ ψΟΪΠ}1Πᾶ 9 τι ΠΟ ᾿ΠῚΠ]Θ. 0 Τ ας πιι5 ΒΆΞ1Π1πι5 ἈΡΡΘΙΪΑΡΙ μοϑ515. ῬγΟρ Πα 511 πιῖ- 
μι] τὰ πο ἀθϑιϊα,, 51 αι ΒΘ π 110. ΛΘ οθΘ ΠῸΠ νά]θο. ὙΘυῚΠ) [μδθο 50} 6 ΠΕ) πῊ1Π] γθου 6 βοὶς 4ο]οι:, 
416 ΠῚ δ ἂν ἰ551Π1}1ΠῈ 6Χ ὈΙΒ]]ΟΥΠ Θοεθ. ἔπιὲ8. ρᾷ πο] οι γα ῬΥ 46 πὰ ΘΟΠΟΘροΡἂπι. Ῥοΐθραϊ δηΐπὶ {Πὰ αα πος 
᾿πϑΠ Πα τι π|., 40 ἈΡ5 416. Οὐ ὍΘ ΡΠ] γΟΠ απ πτιπὶ οΟρὰ ΝΘ] ΠΟῚ ῬΟΙΟδΓ., ΠΡΟ 6556 Δα]πηθπίο. 
Νιιπο 51 {πᾶ [Ὁγ16. ΒΙ Β]Π οὐ θοα Βα β Πα πὶ Ονδβοιιηι πὸπ Πα θὲ, [λυι}π|5. 54} {6} ΔΘ Θσβίο ΠῸ 5110 6] ΘΟ. ] 6 
τπδ πὴ ΠΠ ΠΟΥ ΆΡ Δ ΠῚ τι ΘΠλιι5. ΑὙ 116 τ ΕΠ 1 ΤΟ} ΒΆΒΊΠΠα πὶ (06 Πϊουίϑϑοι. ΤῊ 05. Θηΐ ΠῚ {105 αἰ ν᾿ Π [πὶ 
50. ρ5 11 1η Επιποηΐτιη, Π. 1] 1 1 ν δι σατο5. ΠΆ ΠΟΙ͂ΟΙ ΠΟη {τιν 1 Π}115. ΡΥΘΟΟΡ τ Πομΐπιι5 Β. ΔΠΡ τ 41- 
ΠΘῺῚ {πιὰ ΠῈ 5] ΟΥ τη ἃ Γοὶ ΟΠ Ἰ51 18 Πὲ0 ΘΟΠΙ ΠΟ (15. αἴπι συν ᾿ποο] πηθηι. αἰ ΠῚ ἀριιὰ ΕΡΙΡα σιμὴ 
οοἴανο (λ]θ πα. Μίαν α5., ἀπ πὸ ἃ (Πνἰβίο παίο Δ. Ὁ. ΧΧΧΗ͂. ῳ 

ΡΆΦΒΒΑΤΙΟ ΒΕΌΓΓΙΟΝΙ5 ΝΈΝΕΤΕ, 

Απηὶ 1τ53. 

Πενονοηϊςοπιο πὶ ΟἸινίδίο Ῥαιϊτὶ 1). (αδρατὶ (πίαγοπο, Τιι. 5. Υ͵]εαϊὶς δ. Η. Ε. Ργοοϑγίοιο 
Οαγαϊπαϊ, ϑαϊμῖ. ἐπ Πλοπιῖιο. 

Οναιῖα Τοιηΐηὶ πον 165 ΟΠ 5} δὲ ἀΠἸσοπεῖα τὰ, ἈΘν θυ ἰβϑῖπιθ ῬΆΙΘΡ., οἰ δοῦαμ ἐϑὲ, τὶ Βθδι] 
ΒΆ5111 Ἂ σχητιχὸν (0 Ορτι5 ΘΠ ΠΟΥ ἴρ5θ ἘΡΙ ΒΟ ρον 58 ΠΟΙ 55 Π]115. ΘῈ «ΘΟ ἰβϑίηλλ15. ΡΓῸ ΟΠ ΠΗ 
αΠ1ταῖο Ἐ οο] οϑίδ συ ἴοβο δα θογαν Ὁ} παπο ᾿υ πηι δ τιιηι.,. ΠιιΠῸ ΡΥ Πητι πὴ ΘΔ Ί ΠΟ] ἸσΟΥιι πὴ «6 6.115 
νΙΡΌΓΊΙΠῚ ΘΓ Πλ]]Θ για ΟΠ Γαι τ ΘΟ ΠϑθΓὶ ρΌβϑῖΕ: Φπα πο πίε μὰς ἴλη ΓᾺΡῚ ΠΑ] ΘΙ Δ ἢ ται" Πα] 5 πη] 061 {ΠΡ}, 
δάθοιιο αἰ Πο1}15. Θγὰϊ δουῖιηι ᾿πϑρ᾽ οἰθ πάντη ποι ἀΘβου ΘΠ ονιμη ἔλου 85... τὰ Ῥαιιοῖβ Φα]βάαπι 
ΘΧΟΘρ 5 ἀΠΠ ΠσΘπ ΠΟΥ 115. [ΟΥ [6 7 ν6] [6] Ἰοἱ ον 15... ΡΟ  ᾿1] ΟΠ. 65 “πιὰ πλν 15 ἀοοιἱ δὲ ΡΙΪ, Υἱχ [πηΔηη Ορο 5 
αι7115. ν6] ποπιθη ἃσποβοθιθηῖ. Εραας {π]ρ}06 Ῥᾶϊοὶ, τξ ΑἸΧΊΠΉ115.. ῬΥΘΘΒΘΡ ἢ). ἀρι ΠΟῸ5., δὲ ἢ ραιιοὶ 
ΔΝ] οὐινἃ Θϑυ να θα ητι" ἴῃ ΒΙ ΠΟΘ οἷβ Ῥα Ὀ] Ἰοἷβ., οὐ ἴῃ ΠΟΠΠ11}15 ΠΟ ἢ βίου 5. ΑΘ θαταν" ππις δα 
ἅ1Π1ὰ ἀΠΠΠου τὰ5, 56τι ρολι5 ΠΟ ] σΘπτα τ: πα} ΘΗ Ἶ πη οἵιπὴ [6 ]55θηῖ {ΠΠ [Ρἀστηθηΐα ἃ Ἀὺὲπὸ ρυθϑθν ἴθτῸ 
ΑΔΕ ΘρΊΘηβὶ ἔλα πϑ! ἴα. 511} ἀρρο!]δτοπο ἂο {ἰτπ]ὺ Ποραι]ε8. θαι ΒΆΒ1Π1.,. 1Π1] ἀρ] 15. οΟρ ἐλ ηΐθ5. 
ΠΘΩΖιι6 τη ]1π|5 Φαϊοιια πη πο ΔΙ᾿ Γον 46 Θὰ ΓῸ 56 Π51556., γ6] 50} 51556. πῖιηο ΨΊΡΙΙ ΠῚ Δ}  ΓΡἃ ΠΙ65. 41 ἃ ΠῚ 
4πο4 ἰρϑὶ ἴῃ ρᾶγνο 1Π0 δὸ ἀἸμαϊπατο [06 110 ἐΡαπϑίαταπι ἰΘσουθηῖ: 1Π|60 ΓΙ ΘβοθΡαηξ, ἀθ0 τ διιαμηθῖ 
οοριτατοπθ ἀθοθρεῖ, 4ιιαϑὶ ΘΟΠϑυμΓἃ [Δ 506, ΓΘΠΜΓΘΥΘΠ ΟΠ ΠΘ 5[π Πππη} Ἅ{Π| ΘὨ Γτι5. ᾿Π αἰ γΘ πα]. 
Τηῖθυ ᾿θοο ἰπΠοΟ πη] (ἃ γΘ[]5 1. ΠΟ 15. σγαιτα ΠΟ Ϊ πὶ ρ6ι ἈΠ π᾿ πθὴ} ἔππὰ 1. [056 ΘΗ [65 ἢξ Πορο- 
το τὰ πὶ οἷο δὲ ὉΠῚ1 ΟΡΘπ [θυ 5, ἱπάπιχὶῖ, νοϊυϊτιιο ἴαπὶ ΡΡΟ θ᾿ ταΐθ δὲ πππηδη τα δῖα τττὰ ΟἸΩΠΙΠ ι15 
ΡΟ 6556 τι ν6] 15: 4πᾶηλ Δ ΠΟΥ ταῖθ τὰ ροϑ5ῖ5. Πα ιιθ. ΟΡ6 ἀἴαιδ ᾿π πβίγια ἔπὰ ἔγ]ὰ ἀπε ιια Θχθι- 
ῬΪανῖα ὁχ ΒΙ ΡΠ οτπθοα ΡῈ] 1οα οἰ ν τα Ὁ15. τιδο.. πος ὁ5ὲ ΒΘΙρΡᾺ ΘΠ Ιοα. Υ Θπθιον ἢ}, 16 Ρ ΠΙ55ῖ πη ΠΟὈΪ5 οοπ- 
οοϑϑὰ διΠπἴ. {α]Ρτ5 Δ Πὰπο ΓΘ πὴ “ποδὶ ν 6]! ηλτι5 τα ΠΙσΘΡ : Χάρις ΟΕ Πα] Πλ15. ΘΧ ΜΙΟμἀβίθυϊο 
βᾶποία συ ηοο ΟΟΠΡ ΘΡ ΓΠ ΟΠἶ5. (ΒΘ ΠΘΠ515. δια ἴο δὲ ἀἢΠΠσθη τα ΠΟ ΠΙ5ϑίη}} νἱνὶ ἀἴαιιθ ἀο Ἰ5ϑἰ πὶ 
ῬΑΙ ΠΑ] αὶ ΡΟΙῚ Βυϊταπηϊ,, {αὶ διϊαιη δχ πἰβ Ομ πη θι15 σΟαἸο 115 σε 1056. ̓ πῖθ} 56. ΘΟ [115 τιπτιπὰ οἰθοῖε, 
ἃ ΡΘΥ ΓΑΙ ΠΡ ΘΗ δύσι π ΟΡ ΪΠλτ1Π} ΠΥ ΘΠ ΘΠ, Τα πη} ΠΟῚ5. ἀΘβου Πα τιπ ἋΠΠ16 6 ἢ 551 16 οτιραν  ; 
ἀθιὴ ΠῸ5 5θχίο ἰΙοοο ἀροθρίιπ) Ῥοϑθα ΠῸῚ ΜΠ] ΠΟΥ αἰ] Θπ εἶα τιδὶ. ,. ἃ πη πηοά τη 416 πὶ ν᾽ 65. 
Τρ πΘἢ ἀτιπ οἵιραν πλ115. [ἢ ΘΟ] ] ΓΟ Π 6 ἁιιΐο «πὰς. ΘΧ ΘΠ ρ]ΔΡΙΟΥ ΠῚ ἀπ] 54 τι6. ἀΘβουρίοπο, α 
Αἰχίηλιβ., αιαπτσηι [δ υὶ: ΙΔ ον ἴα, «πὰ Πειπγ 116 ῬΥΟΓΘΟΘυ  Πλ115,. [0116 Κι ἀἸοα 1} ἀπ||561115. νο πθρὶὶ 
Ἰνιπη ο ΠΟ ΔῈ Οἴα ΠῚ {τον ]5 ἃἰ1ὸ σοάϊοθ ϑ᾽μσια αν ὶθυ σοη [ονγο. ΓΠ.6}}Πσ 61 ΘΗ]. τ 5ΡΘΙῸ , «πὶ ἰδία [θη- 
ταν θυ, ΓΘΠῚ 510] 6556. οἰ πὶ ᾽ν 115 ΘΟ ἸΟΙ θτ15 5 πηι] : 41 ἔα 18 Π} ΘΟΠῚ Πλ ΠΙΟαἴῸ 1Π͵ΘῚ 56 ΘΟ ΠΒΠ]ΠΪῸ δὲ 
7 πποιῖα νἱν τα βοχ πὴ ἤτιπ ΠΟΒΕΓΙΙΠῚ ΠΟ ἴδ Δα τπιν 1556 Θ᾽ ΒΌΡ ΙΘν ͵ 556 νἸ 6. ροβϑὶ πη, {18 ΓΘ 511-- 
ἴα ]556 Θχ ἱπίθο "Ὁ ἃς ἄθπιιο ρθρθυϊθθθ. ΕΠ σουῖο ἰθου" Ποβίου' ἸΏ ΘΠ5., 561 ΠΟῚ {Π]ποιιπάϊι5. Οοπιρο- 
τἰ θα μνι5. Θπϊπ ΠΟΘΙ ἴδ [ονε πὶ 5 σα} 15 ἈΠ απ ἃ ἀθοϑϑθ, ἰάαιιθ ρυοιι οδοτθυῚ σοἴοθ5. ἀγσιθθαηξ, 
Αἰ Προ πεἶτιβ ΘΟΠῚ Ρ] ΘΙ ἉΠη1ι5. 1 ΠΟΒΕῸ , ΘΧΡΘΡΙΘ θα αΓ 16. ΠΟΥ ἢ ἀιιΘμ 106 8.5 ΠῚ [ΟΥθ Βοοῖπι πὶ ΒΡ ]6- 
νἴβδθί ἴῃ γθ ΡΟ νῈ] ἴῃ 5.0}18}0ὰ (πὶ ΠῚ} 5ῖνθ ἴῃ ΠΠτθσὰ 1 ἃ [δου μη 5 τὰς ΠΟῚ ἸΏ Πτι5 ̓ ρ56 ἈΠ ΓΘΥἼπ5. ΔῈ Χ]]Π1Ὸ 
πα ίσουθε, πᾶηὶ ἀθοῦαΐ Ρ]θυ πη] π16 1π 60 ΠπῸΠ Πἰτουὰ τὰ πτι μη τι 5.180. 564 βϑιἰθητῖα ᾿πίθονα . 
ΠΘΉτι6 τπὰ δ η ι1} . 566 θ᾿] τΠΓ6 5. Θ᾽ Πγ}1}} ΠΊΕ] ΤΟΥ “ΠῚ νΘυϑ ΠῚ, 6 θατάτιθ αὐ θ᾽ τρα ΔΙ Φια πο 4115 γδϑεῖ- 
{ΠΟΘ ΘΟ Πβονΐ 5110, {πὰ πὴ ἀοοθρίϑδθῖ, θ᾽ αν τηπι πη {τ|6 Δα] αειι πὶ 56. 1Π|Π6 [τ θ πιν" ἃ} 60 Ππ6 ΠῚ ἴρ56 ἃ 18 
ΘΟΥΡΟΧοΡαΙ. Αἀ Πδθο σα} ΔΙ ΠΟΥ Ο)ῖ5. 5ιππι ἴῃς ρᾶνί65. αἰνΊβθυῖς, αὖ ἀἸσθῦαν 1ΠΕΘυ τι5., Οὔ ΓΘ Πα Πη115 
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«πιθηνάδηι σου πιο ποπι ἴῃ μι δ ἔτιι «πιὰ ται ραν Ετι πὶ ΟΡ ΟΡ 5͵556 : 4πΘμὶ ἈΠ} οΟἸ665. ΠΘΊ 1 ἴπ 60 ἰθοο, 
ΠΟ 1101 οπηπῖπο ΒΑ] Θὰ Ὁ 5, Θιι πη 116. ἀρριιοραι 1Π 661 Π]πητππ {851 ΔΙΙΘΠῸ5. ἔπ65. Οοοιραβθοῖ, οἱ 

ΟΡουῖβ ᾿ρβὰ ἀἰνίϑῖο οὐ ρυίαιιο ΑἸ ΠΟΥ ἶ5., πθὸ πῸΠς ΒΟ] ὰ ργΘΟΘρ οὐδὲ ἀἰβοθρίδι!ο ῬυδοΘἀθηι15 

Ῥᾶν εἶσ. δὲ ργοαῦπηΐτι 51} 056 {16 115, 4 πὶ ΘΕΆ ΠῚ σῸΠῚ15. ΒΟΥ Θ μϊ οἱ ἀἰσβθροηϊ ἀἸνθυβιιπι. ἃ ΘΙ ΙΖ 15 

ΒΟΥ ρΡτ5 θαυ] ΒΆΒ111, πηοατιβάιιθ ΑἸττι5. οἰτα πα ΒΟΥ ρ πρὰ5. ἈρΡρΆΡΟθαΣ π᾿ 60. πη ΠΙ[Θϑεϊιι5.. Ηθο 46) 

δυθηΐξ ἴῃ ΘΠΟηΪΟἷ5 ροοηἷ5. ατιδ5 ΐο ἈρροΠ]απιιν ἐπιτίμια ; πᾶπι πλα110 ΘΠ τιΡ65 Ἰπν θη] θα Πεαν ἀΘβουῖρίδο 

ἵπ᾿ ἀπὸ οοάϊςα αιιᾶμι ἴῃ γ ! 115. Ρ  θτι5., ἀρρανθθαῖάιιθ ἴῃ ρα ηἷ5 {ΠΠ|5 αἰ νθυϑιταβ ἸοαπιΘ μ1 ἃ ΡΥ] Π}}5. δὲ 

ΠΟΠΠαΠ]ατιιπὶ ἀἸοιοπαιπὶ πον Ἰ[ὰ5., ποο ΠῸΠ γοσαθτα αιιδοίληι ρογοσυῖπα δὲ γα] σαγία ἃ]}} 6ὸ ἰοοο ἰ6- 

5.6.8 ἱποῖρ᾽ δραπηιι5., αὶ ΔΠ]Ονιιι ΘΟ Ἰοιιπι ροθπο ἀδϑι πο θαΠῈ., ἰδ ΓΔ ΠΊ6. ἴοι τπ 110 οοάϊοο ηνο- 

Πΐμητι5 ᾿π ἤπο Ῥοβίία βιιηῖ, πὸ 414 ἀδοβϑοῖ ᾿ἷβ {αὶ δείδια τΠΠΡι15 γθοῖθ τα] πονϑραπι. ΟΡ Βουν Αθαιαν 

᾿πϑιιρθν ΠΟΠΠΊΠ]ὰ εἰν θυϑι [5 ΠΙ1ΠῸ ὙΘΡ ΒΟΥ ῚΙΠῚ 5, ΠΙΙΠῸ 56 ΠΙΘ ΠΕ Λα ἴπῖοι" ᾿ρδὰ ΘΧ θη ραν, {τὰ ἴπ ΓΘ 

«παιαν5 ταεῖτι ν᾽ ἀθυδιυ" ρ ΡΟ ροβίταληὰ αἰ πΠΊ 116 5Θυν απ ἀϊ,, Θὲ ἴῃ ΠΙΆΡΘΊΠ6 (ΘβουΊ 6 Π 6], τ ΠΠρθνὰ 
[λου!τὰ5 ἀανγθίιν Ἰδοίουὶ εἰ σθη αὶ αιιο νϑ]]οῦ: αυΐα τὰ πιθη θο ἴῃ ῬΥΪΠη15. μαἾτι5. νΟἸ πη] 5. ῬΑΡΊΠΪ5 
Ὠἶπ 5 ἀπ χὶθ ΟΡ ΓΙ [τιῖ556 αι υιβία παι. νἹ Δ δ! να αν, γθπὶ ἴτὰ ἀθἰ ΠΟΘ ρ5. ἔΘῃΊ ΡΟ ΑἸ ΠΉ15.2. τι ΔΒ] ̓ τὰ 
πα] ον Πρ δπεῖα,, παΐπιι5 585 06 ἴῃ ΤΟΙ αιιῖ5. πος [ΆσΘγ6 ΘΟΘΘΡ πηι". Υ ΘΓ ΠΙ Δ πη ΠΘΊΠ6 ἴπ [5 ΠΘ΄ΙΘ 
ἴῃ Ἀ|115 Ἐπ ΔῈ 5 ρ 0] ΘΠ ΟΠ θι15. ΠΟΒΕΓΙ5 ἅτ ΘΠ Δι] ΟΠ 115. δἐϊα πὶ 5} θα νιιμι ν6] ΘΙ ΘΠ] ΘΠ ΓΟΥΙΙΠῚ ΡΓῸ - 
Ῥυΐυιπι 56 511} 56 ΟΠ 5.ΠΠ|115., 56 ΘΧΘΠΙρΡΙΑΥἸΟΥ τιμὴ Γαπίτιπι Πάθιη αἴαιιθ ΘΟ βθπϑιι. 566 οἱ ἴῃ {α]- 
βιιδάαπι δοΡτ ΠῚ, δὶ {πα αἰ ψιιαπ]ο ΠΟ 15 θχονία αἰ ΠΠου]τὰ5., ν 6] ατι85. ποη Δαἀπιοάτιπι ἰθν 18 νἸ Πθγθίιι 
ἀπ ταῖίο οσοι ἶϑϑθὲ, [61 5 ν ἂν ἱΠητ15 : ΠΆΠῚ ΟΠ Ὁ5 ΕΠ ΓΘΟΙ ΓΔ Πλι5. δὰ νἶνὰ ΘΧΘμΙρ] να, Ποο 
δϑὺ δ υἱγὸβ δυ πα το5 ΠῸΠ 50 τιπὶ ΕΠ 6} }5., ἃς ΠΠριιανιιπ ῬΘυ εἴα, γϑυῖιπι ΘΕΪᾺ πὶ 511} Ππισὸ (ΟΠ 511 δὲ ἷπ 
γα] Ιρίοπο ἀϑϑί πιὰ ΘΧθγο [ἈΠῸ Π6 γΘύβαΟ5 : {π|05 Ορεῖπι6 ΠΟΥ: Πρ! ται δἰϊατ ΡΆΓΘΡ ΗΠ 5 ἴπα. Ηδο 
τατηθη πη ἴά46ο ἀϊοίμηιι5. {τα ἀν Ὀἰ ἔΡΘπατ ΠῸ5. [Ὰ}} αΠΠΠσθ πα Ομμμϊὰ ἀ55θοιι05., γ861 “06 ᾿β ΠΟΘ Πλιὶ5 

ἀἄάμιις ρ᾽ αν πλιιπὶ ᾿Οοἱ ΓΘη Δ Π ΘΓ, 'π {110 5656 Δ]Που ται ᾿π πϑιυἴὰ Ῥοϑὶ ΘΟ πδ[ιι5 ΠΟΘΕΡῸΒ ΘΧΘΙΘΘΙΘ ΡΟΒ511 

ΡΓῸ Ομνῖβεὶ βονία , οἵ ρυοχίπη π{Π 1116 : νυ [ἃ ΘΟΙῚ ΠΙΘ ΠΟΥ ἈΠΊΝΙ5.7. τὰ ΒΡ Θὰ Δ] 1105. ΘΧΟΙ ΘΠ 

δ φυμ!απάτιπι πῸ5 θΟΠπὰ δ Πλυ]8110Π 8, ῬΥΟνΟΟΘΠΠΠΙ54116 [ΓΑ 65. ΠΟΒΕΡῸΒ 8} 14 οἴη ΟΠ ΑΡΊ ΓΔ 6 βαρ Ρ]θη- 
ἄσπι δἰ οουνσοπάπιπι 'π 40 ἰαρδὶ διιπηῖιι5. 1 σίτιι" 880 ᾿τὰ 5686 Π ΠΘ ΠΕ, Πα ΠῸ ΟδοοΡα ΘΧ ΡΠ ]ΟΘΠηι15. ΟΡιι5 
ἴρϑιιπι ἀἰν ἴτυν ἵπ ράγ 65 Ὀ] 165.» 564 Πη6]1π|5 65} αΐ ῬΥΪπι5. Τοῖτιπὶ ψΟἸιπηθ πὶ αἰ ν᾽ 48 πηι5. Τη θ νο]α- 
πηΐη6 ἔσῖα Ορθῦα σΟὨ ΓΙ ΠΘΏ Γ᾽, ἰΠ’6 ν᾽ 568 4α θπὶ αἀἴνευϑα,, 6] 5616} τἀ πιθ πὶ ΑὉΓΠΟΥῚ5., ὙΠ 6 ]106 Ὲ ΡΥ Ἰ πηι 
τῶν ἀσχητιχῶν., 5δοιιπά πηι (6 ὙἹρρὶ πἰταΐθ, του ετιν οοηΐνα. Ἐπιπομηΐτι. ΡΥΙΠΠΟ ΟρΡΘΡῚ ἈΠΏΘΧΊΙ5. οϑὲ 

ἐρδοίδειι5. ἘΠΕ οονιιηι ΘΟΠ]Θοἴτι5. ΡΟ ἰσδίπηιιπ ὁχ Ἐν άπρο!ο οἵ Αροβίοϊο. ϑθοιηάο 46 ΥἹΡρΙ πἰταῖο Δα] ιη- 
σἴταν βθῦιὴο ἀθ Ραγδάῖβο. Τογῖο δα τιν δὐϊαπι ΑἸ αι ἴπ ἤπὸ οοπερα ΒΑΡ 6]ΠΠΔ 05, {πι88 ομηπΐα ἃ 
δος Ροπεῆρο [μῖ556 σομηροϑίία πθπιο ἀεἶταῖ. Π)6 ρυΐπιο δὲ τ Ρ0. πθμ πῖῖ Θατιι5. Ἠ]ΘΓΟΠΥ ΠΉ15 ἰμ 
ἸΠθνὸ ἀθ Ἐφοϊβϑίϑεϊοῖβ βου ριουθιι5. Π6 βθοιπο θδαῖι5. Οσθβου 5. ΝΑ ΖΙΔΏΖΘΠΈ5 ἴῃ ἰδιι  Πριι5. ΒΑΒΠ] 
δἰ, ΠΖδΠ απ. πδὸ ΡΥΪπηππὰ ἢ] ἴάσθε Οπηημΐπο πΠ6ο ΓΘΥ πιπὶ: ἄπιπὶ αἰτθυῖιπι πραχτιχοὺς , ΑἸ ΤΘΓΙΙΠῚ 
ἀντιῤῥητιχοὺς λόγους ἀρρε!!αι καὶ σοδομιτιχὸν πῦρ. Παιι6 τι Δ] ᾿Ρΐ πηι πὴ ΓΘ θα μι5., ροϑὲ ΡΡΟΪΟΘ ΠῚ 
δἴ ποππα}]05 5ΘΓΙΏΟΠ65 ἀσχητιχοὺς χαὶ παραινετιχοὺς 56 4τϊτιν ᾿Ο ΠΟ] ΟσἸὰ ΘΙ ΠΟΙ Ιοο Πάει: ροϑὲ πᾶπὸ 
τρδοίδει5 ΕἙΠΙ ΟΡ τι ἢ 116} αἸΧΊ Π115.5 οἷ βισοθάμι πη! δυϊα ΠῚ ΔΠ1| ΘΘΥΤΏΟΠΘ5 ἀσχητικοὶ, ᾿πἀ6 ΑἸΤΠΟΥ ροΓ- 

56 6 Π5 ἐταοίαξιιη τῆς ἀσκήσεως, Ρ6᾽ 1 που ΓΟ ΠΟ Ποῖ οἵ ΓΟΘΡΟΠΒΙΟΠΘΙΠῚ ΘΙΠΠῚ ΒΙἊανίαπὰ ἀἰν 1 ; ΠᾺΠῚ 

ῬΥΪπΙΟ ἈΡῚΕ τθπὶ ΘΟρἰΟϑἰτιβ ρΘῚ ΓΟΘρΟΠβίΟπμ65. 56ιῖ ἀθἤ ηἸ ΠΟ Π65. “ιιϑ πὶ [ΠΟ 65. πᾶ πὶ ΡᾶΓΙΘ ΠῚ 058 
ἈΡρΡΘ αι ὅρους κατὰ πλάτος, 5θοιιπάο σΟΠΓΡΔΟΙἾτ5 ρ6 ν᾽ ΓΟΒρΟ 50 Π65 ὈΓΘν ἴον 5, μὰ πο νοοαΐ χατ᾽ ἐπιτουτήν: 
τορτῖο ἰοθο ροπιιηΐι" διατάξεις ἡτι5 ἀἴσογ . 50] 6 Πητ5 ΘΟ ΠΕ πΠ|0Π65., γ8 146. αυϊάθηη ἀ}}|65 δὲ πθοθδ- 
ΒΑ Ιδ6 ἔα Πὶ 501Π{Δ} 115.) ἔπη δ απ Οὐ ΠΟΡ εἴ5. Βθαυίτιν ἀοῖπ 6 Ἐρίϑίο!α δα ΟΠ] Οπθιὴ 6] 5 θη ΡΙῸΡΘ 

ἀὐραηΘΠΠ5 ΟἿ ἃ]1ὰ ἃ] ΜΟΠδοΙ πὰ [ρ511ΠῚ: ῬΟΒΙ ΓΘ ΠΟ ΡΟΠΈΠΙΙΙ ΒΘ ΟΠ ΘΒ5 ἄτι ἀθ Βαριβπηο ; ΠᾺΠῚ 

οἵ πο5 ἱπυθηπηιι5 ἴπ πα} {15 ΘΧ ΘΙ ρ]ΑυΊ]Πιι5. Ῥονἕο5 ἰσίτιν Οροι5 τῶν ἀσχητικῶν 6. “ιιᾶδὶ πηι ἃ ̓ἰρϑίτιβ 
[δγδ μδθο βιηΐ. Οὐδ πη δ ἃτιΓθη τ ΕΠΠΠ{ατ]5. δὲ Θχοθ  !Θπτιδ6 δ᾽ ΠΟῸ Οριι5 [Δ 0116 1Π|6}Π 6 Π}τ15.,. δὶ ΕΠ Πα }π|ΠῈ 
᾿ρϑίτιβ ἃυ το π θυ πηιι5 ᾿π ΘΠ ]Ο ΠΟ ΠῚ 116 ΒΟ ΓΙ ΡτΟΥΙΒ ; ΘΕ τη Ϊ ταν Θηΐμη ἃ} Θὰ ΤῸ ἴῃ 4πιὰ ψΘυβα αν, νΠ]ΘΠΙοθὲ ἃ} 

ἰδὰι αἴ Θχϑγοϊἐατοπθ νἰγειεῖβ; δὲ Φα θη Οπιπἶ5 οοΠαΐτι5. ΑἸ ΠΟΥ Ι5. πιο ΘΟΕ ΒΒ πηι} ΡΌΒΡΊΟΙ , τ 

ἀοοθαΐ πὸ5 ποη πιοάο νἱτία {πρϑῦο ἂο νἱγ πο μι οἰ σθρθ, 104 [616 ΟἸΏΠ65 [ΔοῖπιΠῈ : ὙΘΙΊΙΠῚ ᾿ρβᾶπι ΘΧΘΥ- 
ΘΘΓΘ. τιῖ 5016 θὲ οἰ δοῖα 5616] νἹν πα θ σοπβίδ ον ἴῃ Θὰ ᾿ΘΥΒΘΥ ΘΙ ΘΠΠΙΙΒ νίνθπάο οἱ ορϑυᾶπάο τι ἀθοοῖ: 
ΠΘΩ 16 Ἔπΐπη δι Πο6]ναι Ἰυυῖο νἶρο πια]ο5 τὰ πιτιμὴ σου ͵σοΡ αἴαιιθ που ταν] δὰ θοπιιμη, ΠΙδὶ θεϊαπὶ ἀοοθροῖ 
θὰ Ροποβ , 40 Ρᾶσίο 58 Θχθυύρογθηξ, αἱ ἤθυθηΐ τ 6] ον 65. Ομ ΟΡ ΠῚ Οὐ ΤΙ ΕΪ ΔΌΓΠΟΓΘΒ 1άἀθπι- 
416 ἰδίθ ὙἹν δια πη Πηι5. 1Π 8}115. ΠΟΠΆ1 115. δὲ ἐγδοία ΠΡι15 5115 1ΠπιΘΡρ δία 10. δὲ διιδέίθπο νἹγ 15 γᾶ πη 
ταπέιιπι οβίθπ δῦ: ἴῃ πο ΟρΟΓΘ τιρσϑῖ πΠο5,, {γα Π [4116 νθΠθιη θη ον 8] γθοῖθ ὙΊν ΘΠ άπ, ἃς ϑθοιιπάτπιτη 
ἰᾷ φιοά οβίθπάθναι., ορουαηάτπι, ἀοοθπΠ5 “πᾶ πῖ0 σοπδῖι, 410 ΓΘ ΠΡΟ, Πα ΐ]ι5 τη0 15, ἀπιᾶνο ἴπ- 
τη ἴθ η6 βίησι!α ΠΟ5 [ἌΘΟΥ 6 ἀἴπ6 Θυ γα ὁρονγίδαϊ,, τὖ ἀρι Ποιιπὶ τθοῖθ ψἴνθυθ ἡ] οθυηα , Θὲ ἴπ 
ΠΟΡΪ5 ᾿ρϑὶβ ποη ἴαιη νἱἀθνὶ μοὶ, ναὶ ἐϊοὶ., {ιια πὶ δχίβίθυθ γαἰθᾶπηιβ5. ΜῈ] Θπΐπι ΔΡρθίιπί γθοα 
Π0η τϑοίθ, [δοϊπηίαιιθ αιιοά θοπιιπ 65: πο θ6ΠῈ, {υἰ]τι5. μοι ΜΙ 56 πὶ ΠΟΠΆΪΠτι5. ἀ10 1: μδίο φιοί 
{ιδίιαηι ὁδί ρμογϑοηιογὶς. Ῥεΐπηο ἰίαιιδ Ιοοο ἴῃ ἐνδοίδειι ΕΠΗΪοοΥτιτ δίδιυε ροοπἰτοπεΐδ πὶ Ἰαχτα Ῥυθοα!- 
ΘΑΠΟΠ ΘΙ ΘΙ νΔΙΟΥ 5.» Ἀ5ΘΘΘΥΘΠ5. [0 Θὰ ΠΟΟΘΘΘΑΡΊΟ ἱποὶ ρθη άπιτη ΟΠ ΙΒ ἈΠῸ ν ἀθοϊδγδη5 θυ πὴ [ΘΠΊΡῚΙΒ 5 
Ἰοσιιπη , πο ππλ 116 ᾿ρδῖτι5. δὲ [πιοῖτι5. Πρῖη 6 ἀἰἸβ ποι ]5. αἰ γουθὶ5 Πἀθ  ππὶ συδά!θιι5 ἀοοοὶ ογάϊηθ5 

“.α ΒῈΝ 



πα «ον 

1008 ΡΆΒΕΛΤΙΟΝΕΒ ΑΝΤΙΟΌ Ε: 

ἰμτνα ἘρΟΙΘβίδην σΟ ΒΕ ἔμ 05 ΡΟΓΘΘΑ ΙΘἢ5 5 Πρα]05.,. ΘΓ Εν  ΠἸ 5416. 56 Π ΘΠ 115 Πονὶ Τδϑια θη ἴῃ ἈΠῚΠῚ 
ΘΟΠ]Θο 5. ἀἔ τι αἸ5ρΟ5115.5 Θ᾽ 1οῖ: ΘΧ 115 γαγῖὰ ἀρσιπηθηΐα δὰ [ΟΥ Δ η 105 ΤΟΥ 65 οἵ ἃ σοσηϊ πὴ ρον- 
εἰπϑητία ᾿πιο 1 Ἰ55] Πγδ ἃ0 501 1551 180 Ὑϑυ Τα Εἰς ̓ῃ ΟΡ Ἰθ π απ πὰ πη ἀατονα πὶ 1)6], ΠΥΡΉΝ ἀοορηβ ἅπ- 
που τα τθ ΠΟ 51ιἃ 5 56] ΒΟΥ ΡΕΠΓΆΓΙΙΠῚ 5 πιὰ ἴῃ 1 ἰοοιι5 116 τη χὶ πη 6 ΘΧ ΘΠ θυ ν ἀδιιν. ἩΠῚ ΘΠ 116 - 
γα Π15. [6 ΟΠ] ΠΙ] 115. ΒΟΥ Ρἴτι 86. [0015 4α1} 115 ΠΟ ΠΉ 115. ἸΠΟ ΠΟΘ Πἰ0 ψ6] ρυθροΙ ρΙθ πο, τὶ ἈΙΙφα 4 ἰἰαι, 
ῬΡΟμΜ ΠῚ ΟἸ ΘΙ ΘΠ ΠΡ τι5. ΡΥ ΔΘ Δ τι}. ν Τὰ ΠῚ ΘΒ ΓΟΥΠΆΠῚ : ΠΧ Θ᾽ ΓΈΘΊΟΠΘ Δ]105. δίδει, ΓΘΟθπβθη 0 {01} 115 
γΘυ}15. ΦαΠ]εισν 6 οατιδὶ5. ΠΣ] ΠΘ ΕΛ" 510 0] 1 οἴ τιπ) ΓΡΔΠ5 8 ΓΘΘΒΟΥΊ 115... ΡΟ Ι] πο ᾿οο ἀπ} Ἰϊπ 4 ηδ ἢαξ, ΡΟ 
4118 [τᾶ ΟΠ. ΠΪὰ τ Π 1} ΘΠ. 116 Πάο!ττιπι ἀθάπιοθης ̓πὶ ἤποπι ΡΥΟρεΐσαι. ΡΡΟΓὈΘΒΙΟ ΠΝ. 5118, Οβίθη 
Ῥυΐπιο αι }65 6558 ΟρΡΟΥ ΘΓ 605. ΠΙ}115 Ρ Δ ΔἸ οα 110. γον} ΟΠΡΙ51] ΘΟΠΠΙἾ55ἃ ὁδῖ ἰὴ Ἐροοσῖα οἵ αὐγὰ 
ΒΡΘΡῚΒ Ἰρ51π|5.,. τ ὙΘΡῚ ΒΡ ΘΘΡΟΒΙ Εἰ δ᾽ πὶ, νθυίχιιο ΕΡΙβοορὶ : ἀοπο ΘΧργοθϑὰ ἹπΔ ΊΠῸ γορα Ποῖ, ἃς 
[Οὐ πλὰ ΟΕ 5} 1106 1 ΓΘ ΠΆΒΟΘΠΕΙ5 ἴπ Ομ δῖο . ἀδοίαναιῦ απ] ΡΡΟρείαπι, [166], «14 ΡΙΟρνίαπι ΟΠ Ἰδεϊα πὶ. 
ΗΪπὸ ᾿ΠΊ ΡΟΝ 15 α]ιιδ ἃ} ΒΘΡΙΠΟΠΙΠῈ15 ΡΟΥΘ τΙΘη5. πη του" τῆς ἀφ κξήρεῶε ῬΥΪΠ5. ΠΟΠΠ1]1ὰ [α{π|5 
ἀἰβϑουῖε, ἀθῖ πα ]6. ῬΡΘΘ511|5 ΤΟ] 1πὰ 5. 5161: ἀἸοίιη 65. ΤΠ ρΊθπ5 ἸΓατι6 ἃ ἀπο} ῖ15 Ῥ ΡΟ ΡΕ5 ΟἰναΡ τ 5, 
ἴῃ χαϊβὰς ΟΠ Πρ Ῥουίδοιο ΘΙ ΊΟὮ]5. ΘΟΠ5Ι5{1, ἄοοοι θὰ ΡΟΘΥ αι ΘΟΡΡ 5 ἈΠΙ ΠΗ 116. ΘΧΘΙΌΘΙ 6. 415 

ἄομρθὲ δὰ δοιψφαϊγθπάαμα ΘΧΘυοθ μι ἀδπηαιι8 ἘΠΕ  πτοπὶ Ποῖ δὲ ριοχίιηϊ, ἀθάποθηβήιθ οχ θὰ γο]εῖ οχ 
[Ὁπῖθ φυ!ἀπὰηι [ΔΘ 6 Ὑ6] ΠῸῚ ἔλθου Ορουθαΐ μ}]] 16 πὶ ΟΠ νἾ511 οὐ ρ θα θη ροϑὲ πὰς ἴῃ πονζαῖο ὙἹϊδ 
ΔΙ) ] Αγ, δὲ 5] τα. οὐἴιοθ 566 π| ΠΟ Ή Πα} ΠῚ 51ι1π) (οθπίθηῃ : Ομΐ μεἱξ νοηῖγο ροσί πιὸ αὐ ποροῖ 
δοηιδίϊροιίηι οἱ γϑ] πᾶ : Οϑἴθ 1} ΡΥ  Πλτι ἢ ΠΘΟΘϑβϑασίο γϑπ πο  π τιη} ΟΠν Ιλ τ15 {τι ἴῃ μὰς νἹτὰ Ροϑϑί- 
ἄἰθηταν, ἀθοΠ πα πΠπη 4116 ἃ τ} ]γὰ 5. τὰ {6515 Ἰπν ΘΏΪΕῚ δὲ ΓΘΕΪΠΟΝῚ ΤΟΙΣ τοἸ πα τιθ πὰ θ8ὲ Θηΐηι ῬΑ Ρὰ, 
σοβθδεῖο,, ἃιηΐοῖ., ΡΟ πιο η4ἃ ποροιῖα,, αν εἶδ, ΘΟ ρ ΠΟ Π65., [ἀπ]  ατ65., ἅτ τι6 1π ΡΥ 15 νο- 
Ἰαπέας ΡΙΟΡΥα,, ΒΌΡΡΙῸ5 ΤΟΥ ΘΔ Π5 ἃ ΠΙΘΠΊΟ Δ ΠῚ ̓νθυθιιτ Ποπεηὶ ἀϊοθπεδ: ϑοεοοπάϊ ἀδ οαῖο ποπὶ μὲ 
{αοίαηι υοἰππίαίοην τπθαπι; “απ ΘΟΥῚΘ 5] [δοῖσϑθῖ ΡΓα 6 ΠῸΠ Ροΐοναι. ΜῸΧ ΠΕΡῚ Π}18. ΤᾺ ΠΟ ΠΡῚΝ 
σΟμμ ΘΠ 10 ᾿πϑι!τατ0 ΓΟ] ἸΘἢΪ5. ΘῈ ῬΙΌΡΟΒΙΟ νἱνθπαϊ ἴῃ πη Παϑίθυϊο ᾽πὶ 50 οΙθα 6 τ] ΓΟΥ ΠῚ 511}} Ππ|5 0 
ΟἸνεῖβεῖ : οϑίθπαῖς φαοιμοάο Πα Γ65 ᾿πϑεϊ ΘΠ 4] ϑιηῖ, {αὶ 56 Ποτηΐπο Οἰουνθ ρ6 1 Πὰπο νἱὰη δὲ σοη56- 
Ογαγὸ ἀδογονθυιηῖ, φασηάίι ργο θη], Ζα τι5. ἸΔ ΠΟΥ θιῖ5 Θχθροθηϊ, ἀπι πο γϑοῖ ρθη], αῖιο δυο 
γΟΡΘ μα] οἱ ρου Ποῖθπαϊ, ἐραθὴ5. δ απ ΠΟΠ Πα] 6 50] Πὰν }}5 Θὲ 46 Βα ΠΟΙ ΠΟ ἢ 1115. ΤῸ Πλ} Π15. “15 
᾿ς νοοδὶ σὰ ΠΟΙ Οὰ5 : Πα ῖτ5 ἴῃ ΠΠ 06 }10 ἐδ Υἰγριπἰ τα σα ρρΙθῖαν φυϊάαυϊ ἴῃ ᾿ος ἀοϑι ἀθυαγὶ ρΌββοι. 
ΠῚ ἀιοάιιθ {π|0] 5θπ16] γϑοορεὶ Πιθυϊηι ) ἴδοιμι ἀτιαπι Πα 6] τοι" ἴῃ ἄθμλο Π)οἱ ΘΟ  ουϑα Ϊ ἀθ θαπε, τὶ 
ΘΟΥΡΡιι6. ἈΠ Πλλ] ατι6 ΘΧΘΡΟΘΔΠΕ Δ ῬΑ ΘΙ Τ ΤΟΣ ΓΘ ΪΠΘ ΠΕ ἃ ΠῚ 5. ΟαΒ Πα Πη 116 ΠῸΠ ΠἸΟ 0 ΘΆΡΏΪ5., ᾿βϑὰ 
ΒΡ ΡΙτὰι5. Θὲ ΘΟΘ ΓΟ παιμὴ : πθοποῖ ἃ απ] ολπ τιηὴ ΓΟ ΕΠ ΓΘῚ᾽ ΘΟΠΠ ἃ 5Θ͵ υ505. Ρ6 1 ΟΡ ἸΘη Δ ΠῚ... τς ἂρ-- 
Ῥοβ τα 5616] τηὰπιὶ ἃ(ἰ ἀ Δ ΓΙ. ΓΟΓῸ ΔΙΏΡ] 115. ΠΙΙ ΠΟ 18} 1ΟΒθ]οἰαηΐ. Ἡϊης (6 ΓΟ  ΠἸ ΟϑΟυ"η 5115 

ἀἴάιιθ ΘΧΘΡΟ ΓΔ ΠΟΉἾ τ15. 51 ἹΠ αἴ τ ἸΟ 16 5, ἀοοοῖ ἀομηοο οἱ αιιαπλά τι οὐ τ}, πιο ΟΡ ἴπ6 μ58}- 
Ἰοπάϊιπι., οἰὰν δὲ ἀιοιμο 0 πη ] 115 ΟρΟ Πα τιπι. ᾿Γ6 π) Τα ΠΟ 5ιπ 10 ΘΟΘ ΓΔ ΠΟΙ Θ5 ῬΟΘΘΙΘ., ᾿Γὰ πὶ ἔι:0-- 
ΠᾺ 6, ἃ Υἴδιι δὲ οὐαρυϊα ΡΘΕ ΠΡΟ, αι μγΉ ]ΠΓον ΠΡΔ ΓΙ τ15. ΒΘΥΨῚΡΘ 5 ΒΘ ΠΙΟΥ 115. ΟΘἴνθ, βοῖρϑος 
ΑἸσηθ ραν, ἈΠΕ μι) Ἰθοιιπι ΟἸἾσθ "6 Ορουῖθαῦ «ἰβοίριι!οβ δὲ ἸμηἸ τατον ο5 ΟΠ δεῖ : ἁἀάθη5 πομλο(ο ἰηΠι-- 
ΠΟΘ 5. ΤΟΙ Πα, ΡΘΟσΔΙΟΓ 5 ΟΡ ρϑπαϊ, ΦσΡΟΙ σαν. ΠΟΘ 65. ΘΒ βο ρι πα! “αδΠΙΟ)ΟΓΘ ηλιι- 
Ἰϊδυιιὶ ΘΟ ΠΟΥ ἶα ον] τα ηα., Βα να {τι6 δὲ ΘΟ Πβα ΠΘΪ ΠΘΟΡα ΠῚ [ΠΝ] γα 65. Γπισιθπο, πὶ ΠΙΠιι5 
ῬΟ Ιβϑ᾽ πλ1η} ἈΡΒΟΟΠΑῚ ϑοἴδηὶ ᾿πϑ᾽ ἀϊδο δὲ Ἰαχιιθὶ ᾿πίμηῖοῖ. ΔΙ τὰ Ζασάαο ἀθ οἰθὶ δὲ Ροῖτι5 ΒΕ πθητα,, 
ἀ6 76} Π115, 46 5ι!θπεῖο, 6 νἱβὶ 5. ΑἸ Πα 6 Θχθυο [απο π  θιι5 ϑαποεῖδ, δὲ ψαἃ ἀϊοαπῦ Οταπάο πϑῆτδ 
46 νϑϑεμηθηΐο, ΠΟΖιιΘ (6 σ᾽ οἰ πιθμ ἶ5., Ποήιθ ἐθ σοπὰ ΔαΠΊΟΠΘΙῸ ἀδβίβειε ΡΠ] Οσορο5. ΟΠ γβεὶ. 
γουιὴΣ τι ἃ Θὰ5 νἱν 65 “185 σι ηΐ ΡΓΟΡΥα. ΟΠ Ἰβ απ] Ὑ ΘΠ] 1Ι5..,. ΦΊ1Ὰ ΠῚ ππα]τὰ ΘΓ ἈΠ]1ὰ ἢ ῬΓῸΡΘ 
5ΘΠΊΡΘΙ" , [010 ΠΟῚ Πἰἶδὶ 56 ΡΘΙ ἴα Ομ ηΐὰ {γᾺ11| δ ΘΠ οαπάδπι ἴπ ΠΟ 5 πάθην, 5Ρ6π), ομαν]-- 
ταΐθη}., ΘΒ υΘἢ5. ἃΠ16 Ομ] ηἶὰ ΘΧ ΘΟ πάλη “πιαϑὶ [απ αι θη ται η1 ν τα ΘΡΙ ΙΓ }15 ῬΑ ΘΠ ΤΠ... Πι Π}1}1-- 
τα 6}, ΠἸ Δ ΠΒ Θὰ 16}, ἀθ᾽ η46 οοροίθυαθ. ν Γι 165... τιὐ 'π ΟἹ ΠἾθτι5 56 Πρ 6} ΠΟΠΟΡ ΠἸσδει" Π)θιι5., δὲ 

ὩοΠἸοϑῖτι ρυΟχΊηλι5. ΔΙΆ] τὰ ρνθίονθα 46 ΡΟΝ εἶδ ν 115 ἀἰ5βθυιιῃ τα] ΘΟΓΙΕΠΊΤΙΘ ΡΥ οι] 15 ἃς τδιηθα 5 
4185 [0116 ᾿θεθ ΠΕ] 115 Ράϊθηε. ΠΠ|ὰ ἃ ἀπιΐθι ἴῃ πος ὙἾΓῸ πλϊ να Ὀ1}6 ν᾽ ἀθυὶ ροῖοβε ΟἿ» ὙἹΓο0 Βα ΠΟΙ ΓΘ ΠῚ Ὁ 
ὀχ ΘΟ δ η οι ἀΟΟΙΡΙ ΠΔ ΠῚ ἰρδῖτι5 οἱ Πλ] ΕΠ Ρ] ΠΟΘ ΔΘ. ῚΠῚ) ΘΧῬΘΡΙΘΏ ΕΠ; «αοα ἀυιΆπην 15 (6 αιιδοιι ματι 
γ6 οἱ ἀἰβδβθυονο ΒΡ] οιιίδδθι, ποη ἰδὶ ΒΡ Ι ΘΠ ἰββί μη Ἰουΐ ΡΟΒ560: πἰΠΙΠΟπεΐπιιβ νἱ ἀθὰ5. δι Π] ΟΠηΙ ο0- 
πάτα ΓιβονῸ Θὲ ἀπαϑὶ ΓΟριπϊἀανθ, πὸ {141 Ἶρ56 Ῥθῦ 56 ἴπ ποὺ Ορθνὸ ἐγαάθνθ γῈ] 5θυνὰ πα ιιπὶ 5ι1ιὰ ἀπ Πὸ- 
γἰταῖθ Ῥ ΘΟ 66. Οὐ Ρ᾽ ΠῚ νἱἀράϊατ, ΔΘ ἴῃ πη θιι5. δὲ ΡΣ ΟΠηηΐα 50] ππὶ Ρ οἤϊοαὶ ΟΠ Ρἰδίιην. 
Ργφροηὶς ΘΗ]ηῚ [δ Θ ἴῃ 5 Πσι]β, (6 αι θιι5 Ἰοσα αν τι5 ἐϑῖ ΧΦ τη γῸ] γουθιι) Ἰ)οιηϊ πὶ ον ἔνδη- 
Θ6 110 ν6] Αροβίοϊο, δθὸ «οὰ ἐπ Ἰπι ἀσϑνὸ ν᾽ άθίιν ἴῃ πος δεΐδπη ρυοάοβί, απο βιιργὰ ἀπιοθητοβ 
ϑουϊριανα: Ἰοσοβ ᾿ἰθκθ πη ριι5 ἱπέθυ  Θ δε", [Δ ΠῚ ΘΟ ΠΟ 6 5 [Δ Π) ΟΡΡΟΡΓΙΠΘ 5 [8Π| ὙΘΙΘ .. ἘΠ 5ΘΠΒΙΙΠῚ 
΄υϊάθηι ΘουρΓανοοι 4πὶ ρϑὺ 56 Ἰδτο θαι ἴπ ΠΠττθυα ΟΌΒουν ἀἴπι πὶ 50] απ ΠΟ ἀ0 τον ΕῖαΓο, Δ] 1Π|5 416 οβίθη θυ 
γ 6116 ν᾽ ἀθαῖιν", ἤθη ἁπΐθηι ἴρ56. ᾿ἰπνθηΐγο Θχοοριαπήο δὲ ἀϊἰθβογθηάο τι ἢτ: Ὠ1Π}] ΟἸΏΠΙΠῸ ΠΘΩῸ6 ἃ 
56 ͵ρ50., Πϑήτι6 ἃ}0 ἃ}115 510] Ροβια! η5 οὐ : απο Ππ, τ {τι0 πη 15. ἈΠ (1 ἀσβθ γον να] ΤαὈθδνὸ ἴοι- 
λάδι, απο Ρουβυιδίθας. χον ἴ5» Τιυβρθαΐσιιο γΘΠΘΠ ἢ Γι8. ΠΊΝΩ] Ἰθσθπ Πιι ΠῚ ἉΠΙΠΊΟ5 γα Παΐ [πὸ 

ἀὐοδηθαι ἢ ἴπ᾿ ΔΙΏΟΥΘ ΠῚ ΒΔ 0 ̓ΘΠ ϊδ5.,. ΟἸ1 ἢ ΟΠ Π65. αὐ ϑὰπὶ ἴα Ππουθειν, πὶ 5018 Τα θοαὶ Ἕπαρι 5. ΟἸ ναὶ, 
Ζιυιδ ἴῃ οὐδ ἰρϑῖτιβ ἸΟ ΕΠ αΡ δὲ βρῖνρα ἴθ ρθοίονο. Πα]νοπὲ ἰσίταν μἶπο ΜΟΠΔΟΙΙ ΟἸΏΠΟϑαιι6 ΓΟ] αἸοβὶ 
ΥἿνὶ οἵ πλα]Π ΠΟ Ρ65. ῬΘ} δὰ ἥτι8 Ἰθσιηῖ, {πι0 ρᾶοῖο ἃ Τλοιιμὶ σοπγθϑὶ ἵπ νὰ 6115. ΠῚ 5511Π}6 Ριοσνθαὶ οἱ 
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Ῥυοβοονθ ροϑϑίπὶ 5ἱ ἀσοινῖπαπὶ ἀοοθητῖ5 ΠῸΠ ρθη η,, ῬΡΈΘΒΘΡ ΠῚ ΠῚ 605 Τηοπϑὶ ΠΪΠ1] ρΡΟρτίτπι 
Ῥοβϑιἄθγθ., σοπϑδησ  ΠΕῸΒ 5105 ΠΟΡΊΙΡΟΓΘ., ϑθοα] πὶ ΔΠΉΪΟΙ 15. ἔΠσΘΡΘ.,. Οἰ Δ ΒΕΓ πὶ. 5116 Π|Ππ|Π|6116 
ἀΠΠσογθ, ῥα σιπι δυ!ταγθ, α}10 πο ἃ σΟησγθσαιίοπα αἰβοθάθυθ, ογισθπὶ [ΟΠ] ΓΘ, [Δ ΠΕ. 116 
ΔΙΏΡΙ ΘΟΕ “τα Πὶ 510] Θ᾽ σσθγιιπὶ πὶ ρᾶγίθηι , ΘΑ ΠῚ τι6. οΟγ 6 δ σογροῦ 6 ἃϑϑίτπιθ οἰγο πη δ υγο. Ἠδθοπί 
Ῥυξϊαι δὲ Ερίβοορὶ πῖπο πλυ]τα ατι85 Παιιγῖδηξ, 4 θιι5. σΡΘσΘ5. 5105 ΟΡΕΠῚΘ ΓΟσαΠξ [ὈΓΠΠΘΏΓΠΙΙΘ ἴπὶ 
ΟΒείβέσιη. Ἠάθθηΐ εἴ μ᾽ οἶνος Πἀθἰαιη (παπάο πα] }π|5. σγαάτι5, γ6] βθχαβ., ΠαΠ]}ἃ οϑὶ δοῖαβ Τηῖγα ἕδ- 
οἰδϑίαπι., {ιιαπὶ ἰσῖθ πὴ ἀθοθατ) αιυϊά ἔλοϊαπε διΐδηιν ᾿ρϑιθ., ΄υϊάνα οἴογα πε ΡΡδΡΟβ {15 5115 1π ΟΡ 56-- 
4αΐαπι ΟΠ σι], δῖνϑ ν᾽, 5ῖν 6 τη ]16 ιν, σῖνθ 061, 5ῖ ν 6 50 ΥΥ 15, δῖ γ 8 56 Π6Χ, 5ῖν Δ οἰ θβοθηβ8, 5ν6 ραΐοι", 
βῖνε ἤΠττι5., οπηπίθιι5 Θηΐπη ᾿οαιυῖταν 4αϊ ἴῃ ΟΠ νδῖο γοπαιῖ ΟΠ ει πὶ ̓πἀπουῖπῖ, πονγία πο 605 μοβὲ γο- 
οἴδιη ἤάδθπι δά μαι δητίαιι, δἰ σΟπ θπηρίιπι Πα} τ5 πλιὰ πα], ἃ οΑΒ ΕΚ ΠΟ ΠΟ ΘΔ ΓΠἶ5, δ ΤΠ] Δ ΠΟ ΠΘ ΠῚ 
Τοιηΐπὶ δὲ ϑαϊναίονῖ5 ποϑινὶ 165ι ΟΠ γιϑιῖ, ἀθοθηβ δεϊαπὶ 4] Πα ἴττι5., 4] γοοὶβ πιοάϊι5., 415. ΘΘβει5 
σΟΡΡΟΥΙ5 δ [16 ΠΙΘ ΠῚ ὈΓΟΓΊΙΠΙ., 41188 γ υθα., πὶ ποῦ θ5 ἀθοθαπε ΟΠ νἰϑεϊαπαιπι. ΟἸθυῖοὶ ᾿Π5ιΠρ6 ν᾽ ΠΟΒΓΡῚ 
μια θθ πὶ ἰρϑὶ “πο τι6 ποῖ ματιὰ {186 ἀἰδοᾶηξ,, ἱπῖδν {1185 δείαπι ΠΠπ|4,. ας ποι ἰᾶπὶ ἴα ο1]6 ἴῃ ρεϊναῖο- 
ΓᾺΠῚ γα] 5ϑθου αν τη ἀΟγ ῖ15 σΘἰΘθγοπε αἰ νῖπα πηγϑίθυϊα. Οὐΐπ δεϊαπὶ [Γαῖγθ5 ΟΠ ἀπ ΠΟΒΕῚ, 41 
ϑδιΠαπᾶ5 ΟΔΠΠ Δ τατο ἀθοθρεῖ πιιροι ἢ ἘσοΙ δῖα στ  τοὰ ἀἸβοθϑβθῦιπ,, δὲ ᾿ρ5ὶ ργοίθοϊο ᾿πνθπῖθπ ἢΐο 
τι] τα 4 θι15 δαὶ τσὶ οἰβοθηετιπι ἃ 5115 Θυ ΤΟΊ ι15., ἃς ἃ δα πη 46 πὶ βαποΐδπι Μαίγο πὶ ΕΟ θϑα πη γον ον- 
τοππαπὶ Ῥ Παρ ᾿ πλιιμ Δ. }πιν θη αν, αὔαιιθ {ΠΠπ|4 Ἰῃ ΡΥ Πλ15,50 166 Ὁ ΠῸΠ 6556 ἀθβογοπάδπι Προ] βίαπι ΟΠ ΓΙ5Εῖ 
Ρτορίογθα ψιοα ἰπένα {ΠΠ πὶ δὲ πα ]05 Ρ] δι ἀπ {116 ΠΟ Ἶ Π65 6556. σΟμΠΠσας : [πὴ ἀἸδοθπὲ αι] 605. 58- 
ῬεΙδ, φυϊάνε βθπῆνο ορογίθαι 46 ροϊθϑίαγθ., δὲ πιπίταῖθ [ἰο  οϑῖδο; (6 Ἐσο  6ϑ αβεϊοῖβ 58 ΟΡ ΆΠΠΘ ΠΠ5., 6 
ἢά6 εἰ ὀρϑυῖθιιβ, 46 ΠΡ τὸ νο τιπ τα τῖ5 ἃυ  νῖο, ἀθ γ ]σἱοϑὶβ νουβ, 6 76} ιπῖο,, ἄἀθάτιθ 4}115. λα} 15 5 
τη0 610 γθοῖθ δο αἰσθητοῦ αἰϊοπάδπε {25 ἰεστιπε,, δὲ ΘΥΓΟΓΘ5 51105 γ ΘΠ πε ΠλΔεΙ5 ΘΟΥΓΊΘΘΙΘ 4118} {ΠΕΡῚ 
ἃ 4ιῖθιι5 οἰ πὴ 605 γθνοοαν Τὰ {ιοη 16 βου ρο πο εἰ ἀἰββουοπάο, ορῆπιθ Ραΐθι, ΠΟ εἰθβ 511 ᾿Υι5- 
Πιιᾶπη ψε] ἰρϑὶ ἔθ διιάϊγθ, ν6] τὰ 605 τα] ἀοόθγα ον σγαάιιπι ΑΡΟβΊΟ 1.85 αἰ Πα 115. [ἀ ΠΙΟΡ ΘΙ ΓΘ ΠΘΓΡΘΥΊ5. 
Ἐπἰϑεῖ μδοΐθηπτιϑ πη ΠῚ ὈΓΕΙΠῚ ΘΟΥΡΟΥ5., [Π| ὙΘΙῸ ΠΊΘΠῚ ΓΙ 65. σα ρἰτἰ5., Πἶπο ἰξαηιιθ γθοῖθ ΤΠ 16 }}Π16]ς 
ΠαΠῸΟ 605 Πυδηηἶπ οαγαγὶ ροϑϑιιπὶ δα [6 πη 1]10 ΠΊΔ 515 “τᾶ πὶ ̓ΥἾ1|5. ἀἴι16 Δ] 161 ΡΘΡΠ ΠΟΙ: ΠΔΠῚ {005 
Δηίθμδο δὰ πιπὶ [ΓΘ πὶ ΟΡ ΡΟΥ 5 ΓΘ γΘ βου ρθη ο Πονίαίτις 65, ΡΟϑίπδο ΘΧΘΠΊΡΠ15. ἴα ΟΥΑΠΟΠΙθι5 
ἘΠῚ δχραρσπαπαϊ, πποπθπα],, Βα ΠΑ Πα 116 ϑιιπὶ., 0 ΘΠ Πἰβϑίπη6 ΡΟ ΚΑ ΠΘπμϊ, 510 ἰᾷπιθη τι θοβάθι 
αἰ] Ορτι5 ἔθυε, ϑιαπὶ ἀγσιιθηο οἱ ἀἸββουθπο πἰ ΠΟ ΠΉ  Π5. Οἴμ65, δίπι6. ᾿ΠΕΓ ΓΘ. ΘΟΠΊΡΟΙ]Δ5 5 1 5ἷ 
[Ὀγ6 Ὁ ΠΊΟΓ65 ΠΟΒΓῸ5 56 ἴρ505 ἴἴὰ ργδθοϊ ἀθυῖιπί, πη ΟΥἾ 115 16 πι ΠΟΘ 5, γ6] 58 ]Γ6 πὶ Δ]]Οτ} 115. ΠΟΒίΡΟ-- 
ΓἼΙΠῚ ΓΘΥΟΟΘΠ ΕΝ, 511} ΠΟ] πΓ116 σα ΡΙ 5ο αὐ ο δ᾿ πάτιπι ἢ ἀ6ὶ ἴῃ ορβθαιίτηι ΟΠ γΊ5ε1. Θά πη Ὁ ΠῚ 
γΟΪπηθ πη ΠΟΟ 5 ΠΟΙ ϑϑί πὶ ὙΡῚ αἰ σπτιπ) 4 46 ΠῈ 56 ΠΊρ δι" ἱπσθ πο ΘῈ 5[{6{115. ἔ|5.. ἸΙ5ΓΟΥ ΠῚ Οαιιδὰ 5112 τιῖ 
τοπιρουῖθιι5. Ποϑινῖσ ΕΠ] ρο ἰϑϑί πηπτ ἀθθθαειι", ἔπατι6 ἱπ ἀοίτ πα ᾿ρϑῖτι5. ἃ ριοθἸσαπάτιπι 4115 γογὶ-- 
ταΐθιη βθοίαπάδ δὲ ἀϑίνιθπ ἃ ̓ηνίσθπ 46 ]}06 85 θ᾽ αΡ  πλτι πὶ ΟἹ Δ ΠΡ τὸ δὲ ἀ"Πσθητῖεθ, ΠοΟη ΡΙῸ ΤῸΡᾶγὰ- 
ΠΙΟΠΘ Θογιπ ΠΟ 4 σθοϊἄθγιιηξ, ψ θυ πΠῈ δα πὶ ΡΓῸ ΕδοΙ βία στ ΠΟ] οο5 ἐφ" σαιοπθ., ΟΠηΠπ πη 116 
ΠἀδἸτπιπὶ ἔγιιοῖι, ποὺ πὸ βαποίρ 5615 ἰϑῖϊπ8. ΟΥ̓ΠαΠΠΘ πο οἵ δ ππηθηΐο., ατι86 ἴ6 ΠΗΡΘΡ ΠΙΒῚ] [ὰ}6 
τρία πέθηι, ΠΘήπ16 διατὶ σοσ᾽ ἀπ θ πη., 5Βρίθπάογο Πει}115 αἰ τη τα 15 τὰ πὶ ΘΟ Ὶ ΕΠΠ16, ἴδ πη ΓΘ, [Δ Π| δα Ποῖθ 
δ 5θῖρϑβδπι ἱπν ταν, τιῦ πὶ τὰ πεῖ5 ρου τιν θα οπῖ θ5 Πἀ οὶ, αἰββθηβι πὶ θυβάτιο ἃς βοα πα 4}15 Ἱπο θα ΐθη-- 
τπιπῈ ΠΠΙΟΓιιπι ἀαἤτιῖα., δἰσιι μὰν οϑί, 5.115. ἀο πη  Ίθτι5. {|5., 5046 τ ἴπ ΠΟΠΉΪΠῸ οἱ ἀἸγΊσατιν ἴπ 
Ἰαπιάθπι δἰ β]ουίαμη Ποιηϊηὶ δὲ ϑα ναῖον 5 Ποϑίγὶ 7651 ΟΠ υἰϑεῖ : απ οαπῃ Ῥαΐγο εἰ Βριγῖτιι βάποῖο Υἶν τ οἱ 
τορηδὲ Πδι5 ΡΟ ΟΠ ΠΔ 525ΟΙ ΠΟΥ ΕΙΠῚ 5όβοια., ΑἸΠΘη. 

ΡΗΕΖΦΕΑΤΙΟ ἘΕΠΙΤΙΟΝΙΘ ΒΑΘ ΕΝΘΙΘ, 

Οὐδ ατῶοθ ργοάϊε απηὸ τθῦ:1. 

Τῷ περιδλεπτοτάτῳ καὶ αἰδεσιμωτάτῳ Ἄρχοντι Ἰουλίῳ, τῆς τῶν Νουμβουργέων ᾿Εχχλησίας εὐσεδεστάτῳ 
᾿Κπισχόπῳ, ᾿[ανὸς Κορνάριος ὁ ΖΔουϊκχαθιεὺς ἰατρὸς, ὑγιαίνειν. 

“ Ὥς ἍΝ ἐν Η͂ ἽΝ ας δν δίων - ΚῚ ΄ » “ν» 7 ᾿ “- {4 ..8. 
Οὔτε τῆς ἀρχῆς σου τὸ προτέρημα, οὔτε τῆς ἐπισχοπῆς σου τὸ ἱεράτευμα, ἐμπόδιόν μοι εἰναι ἡγούμην» 

Ὁ ἣν ’ , - ΄ 
τοῦ μὴ θαρσαλέως πρὸς τὴν σὴν, Ἰούλιε αἰδεσιμώτατε ᾿Επίσκοπε, τιμιότητα τοῦτο τὸ γέρας προσφέρειν. 

ε 
Τέρας δέ φημι, ἤτοι δῶρον, τὸ τῶν ἁγίῳ Βασιλείῳ τῷ ἐπίκλην Μεγάλῳ πάλαι ποτὲ γεγραμμένων βιδλίων 

-- ᾿ ΄ῳ δι ΄ Ἂς ΄ Α οἱ Ἅ , 5» , 2 7 

πεῦχος, νεωστὶ τῇ μὲν ἡμετέρᾳ δεξιότητι συλλελεγμένον, καὶ πρὸς παλαιότατα ἀρχέτυπα ἐπανωρθωμένον, 
“Ὀζὰ , ν ᾿ : -ππ 2 ως , ΄ ΡᾺ ΄ ὯΙ ἧς τ ᾿: πξος ς Ἐπ ’, τὴ π - ᾿᾽ ἊἍ 

τῷ δὲ πόνῳ χαὶ εὐφυΐα τῶν ἐν τῇ πόλει Βασιλεία τυπογράφου Φρούενίου χαὶ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐχτετυ- 

ι-᾽ 
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πωμένον, καὶ τῇ σου τιμιότητι δι᾿ ἡμῶν ἐπιγεγραμμένον καὶ προσπεφωνημένον. Τοῦτο γὰρ τοσοῦτο μᾶλλον 

χαριέντως σε προσλήψεσθαι ἤλπισα, ὅσον ἐν τῷ νῦν χρόνῳ ἣ ἀληθὴς εὐσέδεια τεθορυβωμένη χυμαίνει, καὶ 

ποικίλαις, μᾶλλον δὲ πικραῖς ἀμπλαχιῶν ἀέλλαις χαταιγίζεται. ᾿Επειδὴ γὰρ χαὶ ἐπὶ τοῦ Βασιλείου τοιαύτη 

τις γέγονε τῶν ᾿Εχχλησιῶν χατάστασις, συμδήσεται μανθάνειν τοῖς ἀναγινώσχουσι ταῦτα τὰ βιδλία, ἤτοι 

ὅπως κατὰ τὴν ἑχάστου δύναμιν τοσαῦτα χαχὰ ἐπανορθωτέον, ἢ ποία διαθέσει φορητέον, ἢ πάντως γε παρα- 

μύθιον ἕξουσι τῶν ψυχῶν σφετέρων οἵ ταῖς τοῦ ἁγιωτάτου ἀνδρὸς εὐσεδεστάταις γραφαῖς προσδιατρίδοντες. 

Καὶ γὰρ ταῦτα πάντα οὖχ ἰδία εἰς τὴν σὴν χάριν ἢ χρῆσιν ἐξεδώχαμεν, ἀλλ᾽ ὥστε ἐκ τῆς σῆς αὐθεντίας 

προτραπέντας τοὺς τῆς εὐσεδείας τε χαὶ τῆς ἀληθινῆς θεολογίας φιλεπιστήμονας πρὸς τούτων τῶν βιόλίων 

ἀνάγνωσιν προσχαλεῖσθαι, τὸ σὸν παράδειγμα μιμουμένους, ὃς ὄντως πολυΐστωρ τις, χαὶ πραγμάτων χαὶ 

πειρασμῶν ἔμπειρος, χαὶ γλωσσῶν ἐπιστήμων ; καὶ πολλῶν ἤδη ἐτῶν τῇ ἱερατείᾳ ἐπίσημος ἀνὴρ ὧν, πρὸς 

ταύτην τὴν ἐπισχοπὴν ἀναδέθηχας, πρὸς μεγίστην εἰκότως ἀναδησόμενος, εἰ μὴ ὃ φθόνος, τῶν ἀρετῶν 

σου σχιὰ, ἐμποδὼν τέως ἕστηχε. Καὶ ταύτην γε ἐν τοῖς μάλιστα αἰτίαν δοχεῖσθαι θέλοιμι, τοῦ προσφωνεῖν 

με νῦν τῇ σου τιμιότητι τοῦτο τὸ τῶν τοῦ θείου Βασιλείου γραφῶν τεῦχος, χαὶ ἔτι ἵνα τὸν Ρωμαϊχῶς δι᾽ 

ἡμῶν λαλοῦντα Βασίλειον, ὁμοίως σοι προσφωνηθέντα, ἣ τελειότης σου ἥδιον δεξιῶτο [51 911. Ὄφελον δὲ 

πάντα τὰ ἡμέτερα τοιαῦτα εἶεν, ὡς τῇ σου τελειότητι χαὶ εἰς χρῆσιν καὶ εἰς τιμὴν εἶναι δύνασθαι. Ταύτην 
ῃ , 5.4 «ἢ ἘΣ ΕΝ νι ἷν , δ 3 - -“ Ἰο  ΥΚΥ νον γὰρ πάντες σοι ὀφείλουσιν, οἵ τὴν διμιόνοιαν χαὶ τὸ συμφέρον τῶν ᾿Εχχλησιῶν φιλοῦσιν, ἣν δὴ ὁμόνοιαν 

μάλιστα διὰ τῆς σου συνέσεως, ἐν ταύταις γε χώραις, παρὰ Θεοῦ χαὶ Πατρὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 

Χριστοῦ ἐλπίζομεν. "Εῤῥωσο. ᾿Εν τῇ τῶν Ζουϊκχαδιέων πόλει, μηνὸς Σεπτεμβρίου τετάρτη, ἔτει τῆς θεογο- 

νίας αφμῦ. ᾿ 

ΡΒΆΖΕΑΤΙΟ ΕΠΙΤΙΟΝΙΘ ΒΑΘΠΕΕΝΘΙ, 
Απποὸ τ00. 

«14 Κεονογτοπάιϊιπι ἐπ ΟΠγϊςίο οἱ {Πέλοπι ῬΥϊτιοίροπι ἀὸ ΤἸ)οπιῖϊπισα 1). αϊίιηι Νιιπι εγβθπϑδίϊιηι 
Ἰοοἰοκί Ερὶσοοριίηι ρίοηἰς οἰμεῖεηι , “απὶ Οονπαρὶὶ Μοαϊοὶ μ].} σοὶ Ζιιϊοσανίεποὶς πὶ διίαπι ἀἰνὲ 

Βαρὶ αὶ ορόγιιπι ἱσατισίαίοποπι ᾿τγω[αίῖο. 

Οὐα τ] οαιιϑὰ [1 ΟἸτπὴ ἀἰνὶ ΒΔ51} σου μία σοπαυϊνθηϊ, ΙΘσϑπαϊ, δα ΤιΑ τ Πο5. ἐγΆ που θΘΠ4], δὲ 
αὐ μὰ] 1σαπη Ομ ηἾτι πὶ α ΕΠ τα τθ πὰ Θἀθπαὶ : δὰ διϊαμι πιιροι πὸ ΤΠ ν] αν", ἴπ|0 Ἰπηρα τ, αὶ Θαἀθπὶ 58Π- 
οὔϊδϑίμηΐ Ὑἱνὶ βου ρα ἴῃ ΠΙάΠιι5. ΓΘΘΕΠΊ5Θ. 1, ̓ ρ5Δ 16 ΛΕ 5115. ρϑυ]θοῖα, σογγθοία οἱ ἀὰ ναγῖὰ νϑπιβίαᾳ 
Θχϑι θρανία οηηθηκαῖα, τἀπὶ γέδοθ ἔπη Τα ΠΠΠ 6 δχ ποϑίγα ἐγ Πϑ]α το π6 ̓ πν τ] σαπα ἀπ θυ μη : ἀπ 6 
14 πος τηαχῖμηθ [οι ρονθ, 40 τὰ 1 α}} ΡΟπεοχ, ἢἶ5 τσ! η  θῖι5. μὰ ]Π] ρα 115. ἘΡΊΒΟΟΡιι5 ἀλ[ι15 65: ΡῈΓ 
οὐ] 5. ΘΧΟΘΙ πέδη ἀθο γ πᾶ], ἃ} ἰϑϑὶ πιᾶτη θυ θη τὰ πὶ, ΘΧΔΟΙσϑ᾽ πλπιπὴ {Ππ Ἰοἴτιπι, ἀπη Ὀ.]6 πὰ ὅθ α1τὰ-- 
ἴδ πὶ ἃς πη ΘγΠ ΟΠ ΘΠ), ΟπηΠη65 θΟηΪ [Ὁ βρογᾶπε, τὖὶ ἘοΙ Θϑίαγιι πὰ 1πΈ 6 Π1οἱ αἸἰβοουάϊα ΡῸῚ ἈΠΠῸ5. ἃ]}1- 
4ποῖ ΠΊ βου αἀϊνθχαΐανιιηλ σοποουϊὰ ῬΘΡάΡΘιαν". ΝᾺ ΠῚ ΠΙΠ1}} ἴῃ πος ΡΙΘἰαίθηι {πᾶπ| ἰΟἴα Π Ὑ ΘΒ 

νἱἀθαμ, αὶ ρα] 1οδο ρὰοὶ ἂς σΟποου 18 ̓πὶ ΟΠ ἰδεϊαπα γϑ]σίοπθ σΟρα]Θει, δὲ ποη {πθυὶ ΑΠ 14 5θοιι- 
[πη ἃ ΟΠ Ἰ5 1 Πὸ5 ΓΘ] ΠΣ ἸΟΠΪ5. 1π1110, ἴῃ {πὸ τοῦ Πρ 6565, 5θοῖαθ, ἃ0 αἰββΘΠΒΙΟΠ 65 νἸθ 556 η, ἃ6 ΠΙΔΘ Πα 
σοπίθπιϊομθ, δ διὰ ἀοἰθπθηαϊ ρου ποῖα, 56. {ιιὰ πὶ ̓α 55 πη ΠΟ. ν ύϑιι5. Ρ6 1 ΟΠ ΠΘ ΠῚ ΟΥΘΏ ΓΘ ΠῚ 
ΘΧτΘ 556 ηῖ, 4πὰπὶ ἃ αο ΑἸ παβῖτ5, Οὐθβουῖι5. ΝΖ ΖΘ Πιι5, Θὲ ΒΑΘ Ππ|5. ν᾽χθριηΐ, δὲ ἢΪο ὙΕῸ] ἰπη- 
ῬΥΪΠῚΪ5 ΤΟΣ [ΕΘ ΘΙ θ115 ἃ 580 115 δ πη] ΓΘ πὶ ἃ ΘΟ ΠΟΟΡ δι γα ιοθ 15, Ομ ηὶ 5ἐπἴο ΘΙ θογανὶ : δὲ 
81 ᾿ος ΠΟΒ[ΡῚαΠ ΘΘΟ] ΠῚ ΠῚ ῬΥΟΧΊ μι πη, 5ῖν 6 {115 πα] Πρ] 166 ΠῚ βθοῖδθ ἰΠ 56 ΟΙᾺ ΠῚ ΒΘΟΙΟΠΘ ΠῚ ΘΟΠβ146- 
γδῖ, δῖνϑ σοπ ΘΠ] ΟΒΟΥ πὶ ΡΟΥΓΠ πλοῖα), 4185 ἀἰΙσα Ὶ αὶ 56 ΠΟ πθ πὶ τι54 116 ΡΙ ΟΡ 6588, δὲ οἰν ἴαϊοϑ 
ἴδηι, δὲ ᾿πΠΠἸΘΙῸ5. ΠΟΠΉΪΠ 65 ΘΟ ΒΕ Πρ 51 : ΠΟ 560 ἅΠ, {04} ἃἃ Πιιπαπα ἃ Χ1]Π]ὰ αὐπποῖ, Πα πάθ ααξ 
ἈΠῚΡΙ 5. ΘΟΠΒ ΜΠ ΠῚ, ἀπ  Ραγαῖίτι5. ΒΟ] τα} ᾿π ΘΗ] Ῥοϑϑιῖ, {τὰ πη ΘΧ αἶνὶ ΒΆ51Π1 ΒΟΥ Ρ 5, Θὲ ΡΡδθ56ν- 
τη} Θρ βιο} 15, {415 σοποον ἴδ [οϊο πα σλατῖα, Ῥ] αΥ πηὰ5 δ ρ] τιν] Π105 ἘΡΊΒΟΟΡΟΒ δὲ οἰν᾽αΐθ5 βου ρβῖῃ : 
ἀτια Ρουβϑί πα οατιδᾶ δὲ Ρυ]ου 5 Τὴ. ΒΑΘ} βουὶρίονιιμι, δὲ 7Δην ΓΘρθε τ δου πη ἄθηι ΘΠ ΠΟ Π]5. πη] Βὶ 
Γαΐτ. Οὐδ πλιὰ πὴ Παι}π|5 ποπ ἰΘνῚβ οατιδα ἈΒονουθηάα Ρ᾽θίαβ τὰ Πα υὶ ἀοθθαΐ, οὐ ΒΑΒΙ τι πὶ Ἰη5οΡθ6- 
ΓΘ ἃς πὴ ἴδ γ6 νἰϑιιπὶ [αἰτ, ΠΟ τι ΛΠ ἄ6η5 {ΠΠ|πι5 σα ΠΟΙ 5ϑ᾽ ΠῚ} νἱν βαπἀπιτὴ ἴῃ ΓΘΟΟ ΠΟΙ ΠΙᾺ Πα 15 ἃ νΘΓΔ ΠῚ 
Ρἰδίαϊθμι ΔΗ Ϊ 15, ρ5ὰ 1π βοῖρϑα Πἰπο ἀρ ποβοαῖ : 56 πὶ λ}}11 4αὶ Ζ6}1 τὰ] ΡΙ ΘΠ Ι5β 1 Π}1 ΔΙ ΓΘ ΠΟ Ή ΘΠ, ἃὰῖ 



ΡᾺΕΑΤΙΟΝΕΒ ΑΝΤΙΟῦΕ. Γ0ΤΊ 

ποπ πονογιηΐ, δι πα] ν Οἷἱ πη πο (6 11ἃ βοπείαπε, μἶπο σορ Ποϑοδηΐ [6 ΓΟ ΘΓὰ 0556 Βα ι|5 δον Βα- 
Φ1ΠΠπ|Π}57 {|| 6Χ γΘΡῈΡ ΘΟΠΙΠΙἸΒΟΡΆ ΠΟ 5. 86 ΠῚ ΒΘΙΙΟΟΥ ἴ25. ν 506} 1} 115, Ἐ ΘΟ 65115 σοη 0165, εἰ ἰββθ βίο 65 
[Ο]]Ο 6 ΘΟ ΠΑΡ 5, πΠΙ ΟΠ ΘΠ ἃ ΘΟΠΒΘΏΒΙ1ΠῚ ΓΘΡΑΓΆΓΘ 5{1|65, ππιπῸ 46 πὶ ἴπ ᾿ς ΙθοῸ σΟΠΒΕΠ 5. γ6] 
ΠΙΑΧΙΠ]6, 564 ἐ ΠΊ6Π δἐϊα πὶ ἀπίθα : ἰΐὰ τὰ ΠῚ ΠῚ] τπῃ Ζυ!απη ΟΠ 56 115, {πιο ἢπις [ΆσΘΡ 6 με 65, τς μδῖι- 
ΠΟΓῈΠῚ Θἰϊὰ ΠῚ ἃς 5  Πσι]οΥ τ} ἀ60 ΠΟΙ] {1115 ᾿ΠΈΘΡΌ556 ΠΟῊ 515 εἰ Ἰ  Πδ τ5.., ΠῚ Β}] ν ΘΥ 15 ΦΙΙΟΥ πη Τὰ 
᾿πηρυιάθπεῖα 1 ΟΥα, Παβοβήτι6 ἃ6 γΠΟΠΟΙΟ5 'π {ποθ ν 5 ραν ἴοβ. Ν ΘΟ 58Π6 51Π6 [γιιοῖτι Πδοίθπιιβ 8 Ρ0-- 
ΓΆ556, Π6Ο ἔπιιβίνα ΟΙΟΙ 556. ν]ἀθυῖθ : {04 ἔδο!]6, δεϊα πη Π16 ἰἀσθπ , ἰθϑίαπῖπν 41] {5 ΘΟΠ511115 
δοχιίϊθνοναηΐ. Ηδο Γθπηρογὰ ἀηριϑία, αΠΠΠΟ1]Π1ὰ δὲ τὰν θα] θηΐα, ἴῃ 4 αΙθῖ115. τὰ ἘρΙβοοριιπὶ 4615, ἄπιπὶ 
δθῸ τηθοιπὶ ΘΧ ΡΟ πο, ποη ἀϊνθῦβα ἢ} 11 ρδγβθοι οη 6 πη] ΐ 6556 νἱ θηταν, (6 {τὰ ΒΑ5}}1π|5 ἴῃ δρὶ- 
5ίοϊα 84 Οοοιἀθπεβ ἘΡΊβοΟρΟ5 5ῖο αἱῇ: 

Ῥευβθοῦιτο ΠῸ5 ἀρριομοπα  [γαῖνο5. νΘΠΘΡᾺ Πα ̓5511}1,. Θὲ ῬΘΡΒΘΟΙ ΠΟ ΠιΠ) ΠΟΡΓΘΠ ἰ5ϑιπηα. Ῥφύβθοιι-- 
τἰομ π ΘἶπῈ ρα πα ἔπ ᾿ϑ ΓΘ 5, τ} αἰ ρου σα Πέιι" ΟΥ̓ 5 ΘΊΘΡΊΒ : οἵ {θα σι αν 551 Π}11ΠῈ ὁδί, Ποάπι6 ααϊ 
ΠῚ 15 γθχαπίι, 1π ΡΟ ΘΟ ΟΠ 6 ΤΠΔΥΓΥΡΙΪ Αἰ ΠΙΟΠΟΠ 65 διδοῖ ρίπη , ΠΟ] 6 ΡΟΡΠῈ [π᾿ ΠΥ ν σιι ἢ ἰΟ6Ὸ 
Πο5 δι] θίαϑ οο πὶ, ρυορίουθα {πο ΟΠ ΒΕ ΠΟΓτ ΠῚ ΠΟΠΊΘΠ ῬΘΓΒΘΕ ΘΠ 5115. ̓ Που τη Ὀ1Γ. {{πιιπηὶ δδὲ 
ΟΥ̓ πηθη {πο πτιπο ν θη το «Ἀπ Πα ἴα 40 ΡΈΠΠΙτ", αἰ] 6.6 Π5. ΟΡβθυν ΓΟ ἐν Π ΠΟ ητι πὶ ραΐνιιμ. ΟὉ 
ποὺ ἔαρ η τιν ῬΑ 15 ΡΙ], οἰ οείογα. Αἴαιθ δαὶ 6 τ δαὶ σσοναιι {ΠΠ05 ΘΡΊΒΟΟΡΟΒ », 4111 ἴῃ Νίοαο ΠΟ 
ΘΟΠΟΙ ΠΟ σοπσΡοσδε [πϑυτηΐ, ΒΑΒ]1τι5 Θὲ 411} ΟΥ̓ Π 5 ΘρΊβοορὶ μδθο γθυ]νὰ βου θαηΐ : 
ΝΟ Ὶ5. ἀιιΐοτη δα πιὰ πὶ [δϑίιιπη Πςο ΡΠ ΟΟΥι πὶ ΒΘ] Πτ1η}, Δ ΠῚρ] 115. δἰϊαπι 14 αιιοα, 4}0 Π5 {πὶ Ἰάθιη 56Πη- 

τἶνθ ν᾽ ἀθπίιϊη" Ἄχρι ὁ5ῖ, δα δα γθιηδπὶ 46 ΠΠςτθη ἘσοΙθϑῖαβ ρον πιχιῖ. Δα 41|ὲ6 5σ8Π6. τηα]ὰ θυ πὶ 
ΤΠ ΧΊΠῚΘ ΨΘΒΓΡῸ Δ Χ ΠΟ. Ορτι5 Πα θΘπλτ5, 4πὸ μἰ «αὶ ΑΙΡοϑβιο! σᾶπὶ {16 πὶ ΘΟΠ ΓΘ ΠΤ, (550 115 566 15 
4π|ῶ5 Θχοοριανθειπε, (6 οδοίθυο δυο τα ΕΟ Θϑἰδθ δα θα 11 51 πὲ, τὰ ᾿πτθσυιιη ΠῚ ΘΟΡΡι5 ΟΠ Ι5ι], 
οἰ Π 115 πη θη θγ15 δ ἐπ οσ [αἴθ πη ΓΘ υϑιι τη, δὲ ΠΟῸΠ 50}π|πὶ ρῖι 4|105 ῬΡΘρἸσθιητ5. θΌ πὰ, Δ φιοά 
πιιῆς [οί μηιι5, 564 δεϊδ τι πιοϑ γὰ5 ᾿ρϑογιιπη ἘΠ ΟΙ Θϑῖα5 νθίθγθηι 6 γθοῖα 6 β]ογιαΐ ΟΠ ΘΠ ΓΘΟΘθἾ556 νἱ- 
ἄδαμηιθ. Ἀθνθγα Θηΐπ δι ργθηα θαι απο αἰ σπιιπι οϑὲ 14 απο νϑϑίγα ρἰ θα! ἃ ΠοιΏϊΠῸ ἄδιιην 
65, πἰπηγιιπὶ Δ του πὶ πν ἃ ΡΙΌΒΟ 5᾽ ΠΟΘΙ ΌΠι6 ἃς ΡιῸ αἰἰβοθυπ ΓΘ : ρΔΓΓΙ ΠῚ ψΘΙῸ ἢ 6π), οἰτνα 4}1-- 
4πάπὶ «δ γα ΟΠ θη Ργ δ ἀἰσαγο : “8 π| ΘΕ ΠῚ ΠΟΒ 5150 60 1 Π1115, δὲ ΘΟΘ ΠΟΥ Πη115 Θχ ΑΡΟΒΙΟ]1οἷ5. ΠΟΙ5 
δου τα! , ΘΟ ΠϑθηΠἸΘη 65. δὲ ἰρ5ῖ, δὲ Ομ η 115 1π ΘΟ ΠΟΙ βουῖρίο τρια] 6} ἃ0 ᾿ΘΘΆ ον ἀθογθ 5. 
Ἡδοίθπιιβ {ΠΠ}|. 

ἊΜ Πὰς ἰρίταν. ΟΔΠο σα οὲ Αροβίοϊοα Ἐσοϊοϑία (αὶ 56 βθραγαηΐ, 4 Θ ΘΠ 6 5Θοιιπι Θχροπάαπί, 
Δ} ΠΟΙ ἃ (Πνῖϑεϊ σου ΡΟΥΘ 56 ἀνθ]]απί, {4 ατιπι ΕΟ οϑῖα ΤῸ] τπὰ ΘΑ ΠΟ] σα ΟΠ ΓΙ511 51} ΘΟΡΡτ15, δὲ δίπρι 

ΤΙ ἴῃ ἴρϑα ΘΟ ρυ ἤθη 5᾽5 ἔπ πὶ ΤΠ ΓΘ 565 ἔπη ΟΡ 51 517: τη θην. ΟἸΡΓΟΡρΊΘΙ ΤΉ] Π] ΤΠ ΡΥ Π}15 ἴπ 5018-- 
{{πΠ|ν 586 06 ὈΙΘΠΕἰσϑίμηὶ νἱνῖ, δὲ ἃ ράσθπ), ΘΟ ποον ἴδ}, Θὲ πιπί τα θη ΟΠ] η1ὰ ΠΊΟ]ΠΘΠΕ5 ΒΟ Ἰρία ἰΘρῸ γ-- 
Ἰερο, δὲ θχόβϑιίοῦ : π6Ὸ απο τι Θδἔίαπη 1115 θα μι 16} τ{Π|Πταῖϑ πὶ ΘΧ ΠῚ παρὰ 517 {π|1 11} 1π πηᾶ- 
ΠΝ. 5Π|6Γ6 νοΐδηϊ. Αἰᾳπ6. ταἰίπαιῃ σοπηρσαΐ, τ πη} ῬΙΪ ἂς ΒΟΠῚ ΥἹΡῚ ΠΐπῸ ΘΟΠ51Π14 ἃ ἀπχ] Πα 
Ῥοίδηΐ, δὲ αΐβαιιθ ἡτιδ ἢ ιπὶ πὶ 56 θϑδϑὲ ππιο σοηίεγγοῖ, 4π|0 δἱ δά τπιηἶτι5 ϑᾶ ποῖ (ΔΕ ΠΟ] οα ἘσΟΙ Θβῖδς 
ΘΟΠοΟΓ πὶ Ομ π65. «ἰδνθπί γθηλῖ5, οἱ ἰάθπι πὶ ΠΟΙΉΪΠΟ 56 ΠΕ ΡΘΠΊῖ5 : 14 {πο 6 χῖα. γορῖτ πὶ ΡΓΌρΡΠΟ- 
ἴὰπι| ΓΌΡΑΓΘ [6 πίθιη {τι85 δ] ρᾶσθηι διιπὶ Η]Θγιβα 6 Π1, ΡΡΘΘΟΥ τι} Τ)Θιι5. 5011|5 ΟΠ 115 ΡΥῸ 51 "6η1- 
ΒΠᾷ δΡσᾶ 81105 γο ιπίδίθ, οἰ θυ οι" 5115 {τ θιιαΐ. Ρουρὸ «ιοά Β.. Ρ. Τι Ἰπβορ θά τιπν ἃς ΠΕ ΘΠ τιπὶ 
ΒαΒ Πα πὰ ατιχὶ 9. ποη ἰάθο 5ο]τιπὶ [δοϊ., αὶ ψοαν αἰχὶ, ρ᾽θδεῖ5. ἔπι80 Ζ6}1|5 αἰ νῚ ΒΑΒ1Π). Ζϑ τὶ ΥΘΙΈΓΘΠΒ ) γήη. 
ΐπο ἀν Οπηπῖθτι5 ΘΟ ΠΟΒΟΘΥΘΙΠΙ, 5641 δ πὶ τιῦ ρυϊναῖαπη πηθά πὶ ΘΡ τὰ πᾶ πὶ Ὀἰθία θη} ἃ Γδοιοπθηη Ππο 
Εἰ] ἀδοϊανάνθμι, ΔΙθαι πὶ Θηΐπι δὲ ϑιιαν ἰϑϑιηδ Γθοογου {ΠΠ1π|8 ΠΟ ΠῚ ΠΟΤ 5... 41188 τη] 1 Δ4Ο]Θβοθπε οοη- 
εἰρίε, ἄτιπι ἔπ ἴτοπι ἀἀο]οβοθηδ {ΠΠπ|πὰ ἀἸσθπΪ ἀν 15. πη Ἰ5ΕΓΙΙΠῚ ἈΠΊΔΠ Ε551Π16 ΔΙ] Ρ] ΘΟ ΘΓ ΘΥ]5., {10 65 Ὸ 
Ῥάι]ο ἀπίθα αγθθοδ Πἰπσιιοο ἀοοίον  ἀδιι5 [ΠΥ π}. ΟἿ ΓΘ ΠΠΡΟΓΘ ΠΟ 60 501ππῚ ΠΟΠΊΪΠΟ ἀριι πη6 1π 
απ γα το πα σΟπϑεϊξιι5. ΘΡα5, {04 51 ΠΠΠῚΔ ΠῚ σῸ ΠΟΓΪ5. ΠΟΡΙ ἸτἀἴΘ 7 δὲ [πμηϑὰβ. 1145. ΠΠΔ]ΟΥΊΙ ΠῚ ἔπι -- 
ΓΙΙΠῚ ἐϊπασίΠ65., 511) ΘΟΠΙ Πλι πὶ ρ ροθρίονο ΘΕῸ δὲ ΜΙ θα πο {ἘΠ τι5 γα 6 1Π5Ε{π||5565 : 564 ΠΗ γυ]σὰ- 
ΑΙΓΟ δ ϊαπι ἃ πὴ (Πρ  θαγὶβ., φαοά Οτορουίτιπι Ἠα!οαπάγιιπι ΘΟ ΠΙΘΥ ΓΔ ΠΘΙΙΠῚ ΓΏΘΊΠΠῚ, ΠΊΔΘΠαΙ ΠῚ 1Π}ππ| 
Ῥοϑέδα «παρ βοοπϑυ  {1Π| 5, οἴιΠῚ {1|0 ἃ ΡιιΘΓΙ5 [πη] ΠἸαυ του δἀπιοαίαδ [ΠΥ ἍΠῚ., τά Πῖπ πὶ 4ιΙΆ Πέτι5 116 ἔν 
τπιπὶ ΘΟΠ51 115, ἔπη βιιπηρΠ θιι5. (4115, οἴ θυ ο ργοροϑιιῖθδθβ. ΜΠΠῚ Θηΐπὴ δὲ ῬΔΕΡΙδ6 ἱπηρυ  Πη15 14 τ] 
ἃ ἴ6 ρα ταθαπι, αιιοα ἴπὶ ΠΠτιπ ΘΟπίδγγοϑ. Νδο μδοίθπιιβ ΔΙ αι ὰ ἀθἤυε τα] Π] ΡΥ δου ΟΟΟ ΘΙ ΟΠ ΘΠῚ, 410 
τηΐηιι5. ΠΊΘΙΙ ΠῚ Ἔρσα Ῥ. Τὶ ἀπίπηττι ἀθο]αγανῖπι. Ἠδπο ἀπ τ6 πὶ 7 πὶ Δ Θρ τη} Τὴ6 ὙΔΓΠΙΒ.. τ ΘΙ ΡΘΓΘΕΙΙ 
τ ϊ ποπ ΡΘΡ ΠΗ το γ6 ψ ]εΐ,, 566} Βα ΠΟΙ 5ϑϊ πὶ νἹνὶ ΠΡ ΡΟυτιπ, ἀπ, τ ΤΘο  τι5 ἀἴοαπι, ΤΠ σαν ρα] ΡΠ 
Δα ἴ6 πηἰβϑίοπθ, ΡΠ] 1ο6 ἰοβία πὶ ἔΆΘΘΡ 6 τηθᾶπὶ ουρὰ ΒΕ. Ῥ, Τ. οἰ βου Π Πα ΠῚ : ΤΙ ΠῚ ΠΊΙρΡΟΙ 8460 Τ)6 115 
Ορεἴπιιι5 Μαχίπηϑ [ἶ5 ΓΟ ἸΟΠ θιι5 ̓ πῖο' {85 οἵ ραῖνῖα πηθᾷ ππιγηθγαῖα!", ΕΡΊβοοραπη ἀ6α1 : 4 ρα- 
ῬΙϊοδο γΘυιι ΠῚ ρδοἶ5, δὲ οοποογ ἴα ἃς ΓΘΟΟΠΟΙ ἰδ ]οΠΪ5 ᾿π πο σίοπθ ΟΠ βιὰ πὰ γΘρδγαπθ συϑια, ΟΠ. ΠΙΆ 
[ἌΘΘΓΘ Ὧ6 ῬΔΠ ρᾶγαίτιϑ δϑῖ., δἵ Πδοίθπιιϑβ πῸπ θχίρια ρϑυϊοιϊα ρϑγίμ!:. ΜΔΟΙΘ ἸσΊΈιν ἀπ Π|0 τη Πα η]- 
τὴϑ 16}} Ροπεοχ, ἰὰ «πιοά οἴη Π 60 στρ βιϊ ργοβροΓ6 ρουῆςθ, δὲ ον 65 ἔπι8. ΟἿΠΓ88 ΘΟ ΠῚ ΠΠ 5585 ΝΘ ΡΌΘ ψουθὶ 
ἀοοινῖπεθ ράθι]ο ράβοθ, οἱ Ἐοθϑίαπι Ποὶ δὰ νϑγὰπὶ ἘνδηρΘΙ ΠΠ1 511} πη τατθπ ΘΟ] Π 16 6. ΝῸ5 νΕΙῸ ἰη- 
ἴον ἴπο5 ὕθοθηβθ,, δὲ ποβίγατη πᾶποὸ Τα  πᾶπὶ ΒΆ51ΠΠ1 ἐγ Πϑ ΔΙΌ ΠΘ ΠῚ, οἱ ϑἰτημὶ ΟΥ̓ ΘΟΟΥ πὶ 6] θά θην 
ΒΨ ΠΟΙ 55 μηΪ γἱγὶ Ορουιιηι ΘΟ] ΘΟ ΟΠ Θ ΠῚ 5 δὲ δι} ΠΟΠΙΪΠ6 ἔπι Θ ἸΠ ΟΠ ΘΠῚ , [ἃ δοβ πὰ, ΨΘΙῈΕ 51ΠῈ ν]άτιαν 
ἩΠΠπι8 ἀτιο {4 τια 501 πάρ θαι, οἱ ἴῃ ἤβοππι τ ΓΟ αΐ τϊηαΐα. Οὐ ἀρὰ Β. Ῥ, Τὶ ἃ πι6 ἀθροϑίίἃ, 

ΤΟΝ, τ. 01 



οι 

110}}19 ΡΆΒΕΛΤΙΟΝ 5. ἈΝΤΙΟΕ. 

ἰϊα πα]ουὶ οιρῖο  τὰῦ ἐπι ! σαὶ α΄. πὸ πᾶπο πηθδηι ἴῃ [ιἷ5 δά θη ἰ5. Ορϑνᾶπῃ ἰοΐαμι ᾿ρϑῖτι5 ἡ Ἰοῖο 5ι}0- 
Πίοονο., δὲ πππῖτι5 δᾶ ποῖδο ΟΔΙ ΠΟ] δ ΠΟ] Θδῖ8θ. ΘΘ 5 ΓΔ] 5 51.086 41 Του ΟΟαΓ 6, 5ῖν 6 ̓πηπλιταγο ἴῃ Πιδα 
ἀρὰ Πατίο πο, Θχ Πορ]Π σοητα [ΟΥΓΟ, δὶ 114 Δοοϊ τ, ΠΟΠ ΠΟΥ [6 τ Δ] η]α 6 Δ ΠῚ 5511Π|,) ρον θα , τη Π1-- 
Π16 ΤΟ ΙσΘΡΟ : ΘΕ ἈΠΠΟΑ τ Θὰ Θ5Γ ΛΘΥΙΙ ΠῚ ΠΠΘΑΡΊΙΠ) ΓΘ ΠΤ.» ἘΠ ἃ ῬΓΌΒΘΠΓΘΠῚ ΓΟΙΙΒΊΟΠΙ5. { ]γα126 5[α - 
{{ΠΠ}. ἜΠΗ ἈΠΊΡΠἾτι5. ΘΟΠΓΘΡ 6 (168 Π|, Π6 0 ῬΙΌΡΥΪὰ ᾿ΓΟΓ 5510 πο Ἰοὰ δἰ παῖ, ατιᾶ Ἰὰπη ΠΏ] Π] ἰπδίαπς ἀ 
56 βονοσαῖ. γαἸθαὶ Ἀονθυοπάα ΒΡ θα πὰ. Ζαϊοοαν} ΟἉ] 6 Π 15 ΒΘ ρ θυ 15, Αμπὸ ΟΠ σι ΜΌΧΤΙΧ. 

ΡΗΑΡΕΑΤΙΟ ΕΟΙΤΊΟΝΙΘ ΡΑΒΙΒΘΙΕΝΘΙ5, 

Οὐδ ΡΓΌΔΠ ἀππὸ τθ 18. 

Μινἱοροίι Ῥατίοίοπϑος ]οοἰοτὶ 8. 

Ῥοϑι οἀϊιϊοπϑιη οροναιη 5. Οὐ ρου Ν ϑϑθηὶ,, πὸ [ΓΑ ΓΘ [ΓΆΤΟΙ ἀθϑουογθ, ΒΆ51Π11 τηαρηὶ {ποι γὰᾶ-- 
ΕΟ 65. δ] Οϑουιιη ΠΟΙ] Πτ1Π) γΟἱ5. ΘΧ ρΘ τὰ5 πλάι 6 Πἰπσῖια π΄ Το οι ΘΟΠ ΠΟΙ οἰ ρ 6 ]νὰ-- 
ΤὩτ15.: ΘᾺ ἃ ν᾽ νῸ ἀΟο ἰϑδίηο ΒΙΟα νι ο Μοηίδοιο ἃ πὸ5 ὁχ Απρΐϊα πΐδϑα θὲ θά ἴο ἀνάσα Εγοθθ6- 
πἰαπὰ ΠῚ αὖ 515 ΟἸΠΠῚ ΠἸ Δ ΠΙΙΒΟΙρΕ15. ΘΟ ἸοΙθιι5. σΟΠ]ατὰ, δὲ ἴῃ ππλυσίηθ ΠΜ1Π115 γα }15. ἸΘΟΠΟὨ θι15 
δὲ διηθη αι η ]θιι5. 1ΠΠπ|βι τα 5 ΘΧΘΟρΕΪΒ 5015 Δάἀνθυδις. ΠΟ ἢ} ΟἹ Αϑοθιϊοὶβ 0015, 4α]Ρ 115 οἱ 1α- 

τἰπ απ δ οπΘ ἢ} ποβίγαπη ἈΠ 4οναΐ ἀπηὶ 160, ἴῃ ΒΘ μΜΠ1Π15 ἴῃ Ῥϑαϊηο5 γθοοσπὶΐαμη,, δὲ 1Π ΘΟΠΊΠΊΘΗ - 
ἴανῖο ἴῃ Πϑαϊαιη ἴῃ ΕἸ Πα. ν 6] οἰ ΓΟ του" ΙΟοἷ5. ΘΠ α!λη1., τιπὰ οὐιπὶ Ὑῶροο 6715. ΠΌΓΙ τοχτιι πηδ πὶ - 
ΒουΡῖο, ἃς ἀπισθητ5 πατπονάδοίπι ΘΡ 510} 15 ποηάτιπι να] σα 15, 410 Θοάθηι Τα Πἰτατο ἀοπαιῖβ. Τὴ 4α}- 
Ἰ»ὺ5 πὸ 414 δ5586ῖ [Ὁ 8556... {πο (ΔΙ ΠΟ] οἷα Ομ Ἰ Π 1] 115 δι ρδοίιιηι οϑδοῖ, ἀπιᾶϑὶ πὸη θοπὰ 46 ομηηϊα 
6 ΠΠ0υ15. σα! π]0. ΘΧΑΡΑΓ5. ΓΘΡ δοβθηταϊα Θϑϑθηΐ, ΘΓ πα ΙΓ 4110. δεϊα πη οαμιμλα] 0. ΘΟ ΘΟΙΙΟΠΟ5. 1116 ἀπι56- 
ΓΘΠΓα1" , ΟΡ ΕΠ |551 Π105 ἈΠ 1105. Πλπ|π|5 Δ οα ἀΘηλϊαΣ νἱνῸ5 ΟΥ̓ ΠΠπτι5.. τὰ ΘΧΟΙΓΘΡΘ {1ὰ γ ]] πῈ, δὲ οαπὶ Ἀ6- 
ϑἴοθ ΙΒ] ΟΠ Θοα ΠΡ ν15 ΟΠ ΟΡ Γο. 

Ἐπ᾿ φαοπίδμ Δ Π16. ἀΠΠ05 {ΡΘ 6] πὶ ΠΟίὰ5 5185. ἢ ΤΠ πὰ η} ΒΆ51Π11 1 ΟΡ ΘΙ ἃ ΠΟ ἢ 6 ΠῚ ἃ πὸ5 ΒαΡά!- 
δα] μηβουαῦ νἷν ΘΟ Ἰ5δίμηι15 Εγοπίο Τλιιθδριια ΘΟΟΙ οἴ {15 {651 ΤΠ ΟΙΟσιιθ., ἃ} 60. ΡΥΘΟΙθτι5 σοπ πα - 
ΠΉ115.. ὉΠ Θὰ5. ῬΘΟΘηΒ6Ι Ὁ.) Θ᾽ ἈΠΠ10 ἀτιοίαυϊο γ 6 }16 8 ΟΥ̓ΠΆΤΘ., Φποα οἱ ἔδοῖ, δὲ ΠΡ ΓῸ5 Θοπ ρα ΕἸ ΠΟΠΔ 1ΠῚ 
οαπὶ Ἀορῖα ΒΙ ΠΟΘ οδ σΟαἸοΙ]ι5. ΘΟΙ ΓΘυ τὶ σαραν ἢ, ἴθ ἃ Ἀ, Ρ. Απάγθα βομοῖίο δ] δέομαι Οὐ Ἰ ἢ 5 
ΤΠΘΟΪΟρΟ 5, γαγ]ὰ5 θοῦ ΟΠ 65 οἱ θη απο η 65 ἴῃ Πρ νῸ5. ΑΘΟΘΙΘΟ5 Πρ ίγαν  δχ ΠΠνῸ ΟἸαυ σϑῖμιὶ ἀϑρὰν- 
αἱ γΟΒ511 πὰ Ππιβουιρῖο ΘΟ] ΘοΙὰ5 : 566] Οἱ Πἰβάθηι ΝΟΙ5. 5ι115 νὰν ῖὰ5 ΘΟ ΓΘΟΠΟΠΘ5. Ιου ΒΑΘ.) ΟρΘ Ια 
ἸΠ5ΡΟ ΙΒ 7. {188 ΘΠ ΠΑ ΠΙΙΒΟΡ ρα Βορίο ΟΠ ΙΓ ΠΊ5511}1 Β Οσ β ΙΒ] Πθοςο ΘΟ! ]ατὰ 1] πϑίλαν τ. 

ΑΠϊὰ5 ϑιμ θη τ] Π 65. Τα Πα. ἸΠΙΟΙ ΡΥ ΙΔ ΠΟΙ ἷ5 Ο] δάεπι ἀοοτδοίμιὶ ἈΪΟΠαναϊ ΜΟΙ οι τα πάδειιπη 
{ογαϊ Ορνα ΤΥΡΟΘΡρ] οἶδ, τ εἷς ΠΙΘν 5 Β. ΔΓ. ἴῃ ππαγσῖηδ Ὁ βου!ρ 15 Ἰπα Ἰσανθηξ., 4185. ἴῃ ΠΏ} 15 
Ἰοοῖβ Ρ δ θυ ηἰϑϑὰβ ἀΟ!Θηλ5. : 564] ἴῃ 5ι5 ΝΟΙΪ5. {15 Δ} 1 δάθγθ βίαι, διιηὶ Ἐπ: 5. ΔΙ ΠΊΟΠ [ΠΣ ΠῚ 
ΒΡΟΓΡΆΤΠΙ5. 

ΤΑΓΟΡ ΓΟ ΠῚ ΠΟΙΔΪ Πα.» 4υΐ ΠΟΠΔἢΠ]ὰ5., ΠΠΡῸ5. οἱ Θρ βίο αθ γογΓο γα ἢ  Πλ.] 5. ΠΟ ΘΧ ΡΒ] Πη115., ΡΙῸ- 
Ρἴονθα αι ἴῃ θυ οο θητ 0115 ΘΠ] π θι15 Γιὰ τ1 15. 5 ρρ Ρ ϑϑα [πογαηΐ, δὲ ποθ ὶ5 ἱσποία : ρ]θνάσιιθ ἴὰ-- 
το ἅπ| ἃ Ἀλρίνα6 16 γ οἠαίογγα πο, ἅτ ἃ γο]αποο Μιβοι]ο θυ ατηιι5. ἔπ||556 ἴπ Ἵ Α Πα ΘΟΕ ΠΠΟΠΘΠῚ 
οοηνοῦϑα. 504 1ῃ 115. ΡΟ 55  Πλι1 ΠῚ {180 ἃ ΤΠ) δι ἀθυῖο Ἐνάβηηο., οἱ θοάθη γοἸλησο ΜΙ βοι]ο,, νουϑα ἀὰ- 
ἴὰ ΘΡᾺΠῚ ΛΘΟΘη50 615, ἐθϑβιι δ πάιιηὴ ρνΈθοῖριι ἔτ, ἀιιοα πηθυ το 5ιιδρθοία 51 Θουιι} [105 Ρ ΡΟ] 15. ΥἹΡῚ5, 
ΘΠ Ρᾶ]" {1} ΠΡ ΠῺΣ ἜΓ ἃ δὲ ΠΙηϊὰ ἱπΟ ΘΠ] 511 φοπῆἀδδ ταν Ῥάγιϊη} δ[πάϊο Ραν πὴ ᾿πηρ . ΤΉ Π15 

5. ΠΟΘΙ 5.185 Ἰπτο ργοιατο πο ΡΟ αὶ Τπιῦῖ5 Γδοουηϊ. 
Ἐλιδί τ Π}}} νουβοπθὴι ΠΟ Πα σιι πὴ ἰπ θη δὶ πὶ ̓π ΑΡΡΟΠἀἸσθ πὶ ΠΟ ἢ ΘΟΠ]ΘΟἾ Πλ115., τος ΟΠ] ΟἸΠΘοος 

Ῥαΐγιιηι ψ)0.{π15. ἀ 6] δα". ἀπὰ Οὐ" Π ἰρ511ι5 ΒΆΒΙΠῚ Τιϊαν σία, αθηια ἀπο δὲ Ἀπαρ]ιονὰ ἃ} Απάγοα 
Μαχῖο 6 ϑυγίαοο νοῦβα, σα. ἃ}0 αἰ θνὰ 5, Τοδηπὶβ μι  ϑοβίοιηὶ ΤΑτανβῖα αρνθ 5ΒΘρΑΛΑΥῚ ροίοβε : οτιΠῚ 
Πλ1}[ὰ5. ΟΥ̓ ΑΤΙΟΠ6Β ΟἹ. «ἰν᾽πὶ ΟΠΠΪΟΙΪ ραν 165. ΘΟΠ ΠΉΔΠΠῸ5 ατΡάιι6 Πα] δας, αιιὰ5 5011 Οὐϑθοῖ υἹτπ|5 Βα ΡΟ ο5 
ΤΏ 5666 ἅΠῚ 1ΠΙΘῚ 86 ΘΟΡ αν 5115 ἴῃ ΘΠ ΡΠ15 ΠΟν ΘΠ : ΘΓ ΠῸΒ5 ΒΡΟΡ Δ ΠΊ1Ι5 ΡΙΓΟΡροα ἴθι Ὅεο [ἀνοπίο 

ΠΡ Ὸ5 ΟΠ} Π65 ὃ αγθ00 νΟΓ505 τρά 6 ΠΠπστιὰ ΘΠ 5. 41 τπ 1Πὰ ΠΗ] οὐ πθοα Ῥαΐνιι πὶ Παοίθ Πτ5 Τα 16 
τα ἢ τιι ΠῚ ΠΟΘ ΠῚ ἈΒΡΟΧΘΓΙΠἴν 

ΑἀάοΡαιαν ἀηῖθα 1ἢ Θά ]0 6 Ορθυῖιπι ΒΆΒ51Π11 ΘΟ" ΠῚ ΘΠ ΙΑ] 5. (αι! 4απὶ ἴῃ ῬΒΆΙ ΠΙΟ5.ν οἰ} 15 Ἱπιθργθίδιῖο-- 
Π6η} ΙΓ ποιι5. ΜΙ βοιι 15 ρΘΡΊΘΧ α, οἱ ἀρὰ Ορουπιιπὶ Θχοιαῖ σαγαν., ΒΆΒΙΠΘαο, Ὧη. τῦθῦ ; 56 
αοῃϊδμ τὶ ᾿Δπίδ τπα]το5 ἃπποβ δἀπιοπαῖε υἷν ἀοοιῖος. γόοιο Πιιοθοι5 ἀραιὰ ἀρραγαίαμη Δπ|. Ροβ56- 
νηὶ, ν θ᾽ ΒΑΒΙΠΠπ|5... Θύιμν Π1Π}1] ΑἸ Πι 1 6556 4παπι ΕΡΙ ΓΟ ὁχ ΠΟ} 1Π1Π15 5. 1. ΟΠ ΒΟΒΙΟΙΩΪ , ΘῈ οοπη- 
πιδηίατίο ΤμΘοΔογθε δοπϑανοϊπαίδμι ΘΟ ΡΟΣ 1155, ΤΟΥ ΓΟ ΠΠπ|Π} ΟΘΏΒ 1115 ἐἀτανοο ΤΕ ῬΓΙ5ΟΥΓ 
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ΟἸΠΠῚ 6115 ἰοχ τ5 αόθοιιβ ᾽π Ι Ὀ]Π ΠΟΥ] Θοα ναι Π155. ΘΟ ΟΠ 115 ποη δ Ι!6 οσοιγγαΐῖ, αὶ πἰ 81} αἰϊαἀ ροίεϑὲ 
51 ΘΓ. ΠΙᾺ ΠῚ (ΠΟΙ Π65 αὐ ὅϑοὰ5. ΠΟΥ ῬΑ ΓΙ ΠῚ, γ6] ΘΟ ΠΡ ΘΠ 1056 Ππποῖδ5., νεὶ οἵϊοβ6 γρθεϊίαβ. 
ΝΑΠΊ ῬΓΙΟΙῈ5 Ἁυϊάθπι τή ῬϑΆ]Π105 1116 ΞΟΠ ἢ] ἀϑἴ85 ΘΟ ΠῚ ΠΠΘ ΠΙΑΡΙΟ. 5110 δχ ΠΟΠΊΠ115 ΟΠ ΓΥΒΟΒΙΌΤΩΙ 60116- 
οἵἷβ Ποβοι]]5 Θχου Πανὶῖ : ἴπ Θθ δ ηῖ65 ἃυΐθη,, ἃ ἀθοϊπτηοατίηΐο Δ4 ΧΙ1Π, ΤΠΘΟάΟΥ ΘΠ ΘΟΠΙΠΙΘ ἢ ΓΑ 1 Πἢ 
δὰ ψευθιιπὶ ἐἰθβο γί ρδὲ., οἵϊ]ιι5 γε ϑοπο πὶ οαπα 114 (ἀν ἴπ8}15 (ΓΑ δ ἀριια Ὑπεοοάογθίυμῃ 5θῆβιι ρυοτ- 
5115 ΘΟ  ΘΠἾΓ6 ΘΟΠΊΡΘΙ 65. 9 ὰπὶ 411 ΓΘρογ τ} ΠΟΠΉΠ1α ΟΠ Γ βοβίομηὶ ἴπ: ῬΘΑΙ πη 4.2 εἰ ΓΘ 4105 115 - 
416 δά δ1:, 6χ Πιι}115 50 ΠΡ 15 1π ΘΟ ρο Ππιπὶ ΓΘ Δ Ε15., Πῖς ΘΟ]! ΘΟΙΟΥ ϑιιὰπι [Θ]άτ ἴθχ αἷς. Βτιγϑιι5 τ] 
56 ἀδβῆει ΟΠ γϑοϑίομηϊ ορουῖθι15 56 51}, δ ΤΠθοάογθειπι ΓΘ 1, 6] σα πι6 ἔδοίτιβ. δὲ ἈΙΠ Δ ΠΙΘΠ515,, δὲ 
ΟΘΠΓΘΒΙ Πλ 11 ΠῚ ΘΟΐα 11) ῬΑ] ΠῚ ΠῚ, ἃ ΓΟ 105 “Δ ΓΑ Ί πὰ ἄτι05 ΡΘΕ 15 6 ΟΠ ΡΥ βοβίοιηὶ ΠΟ ΠΆ115 Θπαργᾶ-- 
ἘΙΟΠΙΡ 5 {Ππϑίραν. 

Ἐχίδξ δδπη Αϑοθιοογαπ ΠΡΥΟγτη ἘΡΙΓΟΠΙΘ 5 γ6] σου Γοσ ΓΙ ΠῚ {τ|51π|5 δἴ ΘΟ ΡΟ Πα Ἰοβ51ι5 ΘΧρο- 
51{Ὰ}Ὶ1ΠῚ 7 πὰ πὶ Τα ἰπἰ τα το ἀοπανὶ: Ἀπ Πιι5. ΠΟΘΙ ΘΠ 515... 80 ΠΠὈΡιιπὶ 46 1πϑ{{{π|{15 τ ΠΔΟΠΟΓΈΠΏ ἃρρεὶ- 
Ἰἰανῖε : δφαήιιθ (ο]οηΐδο τιπὰ οὐ γ 4115 1π Τορι]απη 5. ΒΟΠ αἰ οἵ ΘΟ ΠΙΠΊ ΘΠ Α}115 δϑὲ δα ϊΐα ἅηΠῸ 1δ75: 
564 σοιηπηοαϊιιϑ5 τπὰ ΟΠ οδοίο 5. ἈΠ ΠῚ ΟρΘΥ 115 56 ϑὶ πὶ δ θαυ : ΡΥ ΩΘΒΘΡ ΠῚ Οἵα ΟΥ̓ ΠἸΠ6 πὶ γϑσαα- 
ΤἼΠ) ΠΟΙ 5δῦγεῖ, {π᾿ 61} ΒΆ511Π1 ΟρδΓὰ ΡΓδδ 56 ἴδυιιηΐ., ΘΓ 56 06 ΠΟῚ ἴδπὶ ἸΠΓΘΓΡΓΘίθ μη 5, {πᾶπῃ| ρα Δ ρΡἢΓὰ- 
βίθη ἀραΐ, τη. 15 416. 5110 θεϊαπὴ ἰπίογίθχ 5. Ρυίθνθα Εδάθγϊοιιβ ΜΌυ  ]τ5. ΡΥ Ἔββουιπὶ Ἀδοῖ5 ΟΠγ]- 
54 Π|551π|1 ΠΘοΔΠι5, δ πᾶπὸ Ἀδρίαμη ΒΑ511 Μάρ ἢ λόγων εὐωχίαν αὐτόματος, αὐ ΜοΠεΙατῖι5 Ηοπιο- 
τίοι5. δ Αραπιθιηπο 5 [γα γ5 Θρα πη, ἀσοοϑϑὶξ., Ἤδεε γὰρ χατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο, “ιιᾶΓα 
ῬΥΘΙΟ [ΡΔΊΘΓ ΠΟ ρυῶθ 6556 ΠΟῚ σγανδίτ5, ΟὙθοθ ΘΠ Π15. ΒΑ51], πιο μὰ 40] 115 βοαῖθθαι, αοά ἃ ἰη-- 
[ΟΡ ΠΟΠΟΠ65 οἱ ῬγΟβο ἴλη βρθοίαϊ , αἴ 6 οοηΐοχίι Πι7τι5 ἐχδόσεως ΓΟἸ]Θ ΘΠ ΓΙ, 5[πι ||} 5 ΤΠΊΘΡΡ Ὁ πὰ 
1,αἴ. νεογϑίοπθηι ἰαἰνο[λοίδίαπη 51 θ᾽ πᾶ ϑι θ5᾽ ἀϊὸ 50 Ἰπέθσγαν!,, ΟΡϑοιγαΐαπ {ΠπΙϑέραν : ἀσοθοα πλπ1- 
1ὰ ῥαγεῖπη Μ,55. οοἄ. ϑιιουτιπ Ορ6 5 Ῥαγ πὶ οΟΠ]δο τιγὰ γδϑι θυ ἰθηΐαν!ῖ, πὰ 6 ΠΟΙΙ5 Ἰρδῖι5 δα οδ] - 
66 ἢ ΑΡΡΘπαἸοἶβ γ᾽ θοιῖθ., ἀπ πηδάνοιθϑ. Γἀ6πὶ ἡπιὰ5 ἃ Πᾶν! ἀθ Ἠσβο 6 ]10 Αὐιρυβίδηθ ὙἉυΊανιπὶ ἰδοῦ, 
ΟΡΒΘΥν ἈΠΌ Π65 Θη) ΘΠ ἰδ ΟΠ ϑίτι6 δΔοσθρογαῖ, γθοοβσηον ξ οἱ Πα θ τον ΘΧ ΒΙΡαΪ : ΡΟΥΓῸ ΠΟΥ ᾿551Π}}5 67115-- 
ἄδθπι 11 ον ]5 τοσδίιι5, τὸ σθππΔ 1] ἘΡρ᾿ βίο πὶ περὶ διορισμοῦ ρΘΓΟΙ ρα πίθπι δὲ θυ πἸτὰπ|, Ογθθοθ Ρυ θη. 
Δ Ἰρβοιηδῖ δοοιιναϊο θά δ η}., ἰδοαΠΙ5 ΤᾺ ΠΠ6 ΠῚ Θὲ πηΔ οι} 15 {1} 1564 πὶ ἁἰδοία πὶ, Τιατπὸ σοηνογίογο, 
ἸΔΟΥΘ ΠῸΠ γδοιιβαντ., Θοάπ6 Προ πεἶτι5 ἴδοϊς , φαοὰ 110 ἀΘπηδαάϊι βογιρίο ΑΡΟΙΟσ Ια πη ἀ5ΒΘ ΠΟ ΠΪ5 
ΒΑϑ1Π18Π85 46 ρΡϑ ἀθϑε! πα ῖοΠ6., ἴθ Ε]ορίιιπη ΒΆΒ11Π| ΟΥΑΥ Ἰ551 ΠΏ 111} ΘΟΠΕ ΠΟΥ ρουβρθχὶϑϑοί. Πάατ 14 
ΟΡτιβουτιηι,, 415] ΟΟγΟΙ]αυῖ πὶ Απιοΐουὶ Ποοἰου 16. ΠΟΘΕΓῸ ΔΟΟΘΡΕἸ55Ι ΠΠΠΠΠῚ 5 ΠῚ θη θσαγο ΓΘ] ΟἢΪ 
ποθ ῖ5 ἔτ. Ἐπὶ ΕΠ  θυατογιιμ νἹΓΟνιιη φιλοδασιλείων χοινωφελοῦς εὐσεδείας ἃν 55] ΠΟ τη] σύμολα ΒΟΠῸ 
ΔηϊηΟ ΒΟΠθν θη 0] ΟὈ]αΐα. ΤΠ {πὸ δὲ φωϊά 16 ααἰμίοπῖ., ἐμσάπινε ἰενα5εῖτιῖ, Ποιά ογὶἐ ργειὶ 9 
ΑΞ αυια πἸ πη 85, φιλοφροσύνη χαὶ εὐγνωμοσύνη. Ηδ6 ΠΕ Π ΕΘ, πο 6, [ΓΘ 6 Πὰς ΓΕΡᾺ] ἴπ|ὸ ἀἰνίπα πανοπλίᾳ. 
γίνε, ναὶ Ἰθοΐου ἐπιεικέστατε. Ττ6 1185 ῬΑΓΊ5ΙΟΥ. ΚΑΙ 6 πα 15. ΜΙΑν Π15 ΟἹ 1900 ΧΥΤΙ. 



Ὦ. ΜΑΆΚΑΝΙ 

ΛΌΘΕΝΌΑ ΕΤ ΕΜΕΝΘΌΑΝΘΌΑ. 

Τλαην ἰπ βου θο πα 5 8. ΒΆ51Π1) τοθιι5 σ 6 5115 [Δ ΟΥΔΤΌΠῚ ,), ΠΘΟΘ556 [Ὁ] 1ΠΠ|π|8 Θρ᾿βἴο 5 ΘΟ ΠΊΡ6Ρ ηΐθ οοιι- 

105 πάθουο, ἂΐ ἱπ6 τ τι5 ΟΡ ΒΟΙ 15 ΠΟΘ ΠῚ ῬΘΙΟΡΘΠῚ », γ6] ρΟΙΪΠ15. «αῖα 6] υϑηηο αὶ δ᾽ πο ῬΡΆ ΠΟ Πἶ5. πιδίο- 

υἴαπι ορίβίοϊα τοῖα πὴ ἴδτθ βιιρρϑάϊαπι. Τηἀο ἀστοπι θυ θηΪε 5 τὶ πΠΟΠΠ1}]4 τηεπάοϑβο γάτα οἱ ἱπίθυ- 

Ρ οιατα ἀπὶ πη ἀνουίθυοπι, ἥδ εἰς οαβ σαπάα ΘΕ θη πάη ὰ 6856 ἀπκχὶ. Α΄ 5815 φαυΐϊάθπι οἰ οἷο [ασία- 

τιι5 νἱάοραν., δὶ παγιιηι Δ ΠΪ πη ἀν ΘΙ ΟἹ 1 ΠῚ ΟΡΟΡα ΠῚ [ΟΡ ΕΠ] γ οἰ πη Π15 ΠΌΡιι5 ΘΟΘΡΌΘΡΟΠῚ : 504 αυΐα ἅ]18 

ΒΑΣΙ ΠῚ Ιοσοητὶ Οροῦα πο πα}}} ΟΠ ἴ τον ποονὶ ΘσΘαν ΡΠ 7, {105 δ ποιὰ [ἀἀοναῖ, ἃ ΓΘΓΙΙΠῚ αἸΠῖςι}- 

ἴὰ5 σάν ον ΠΟ βἰνουύα ἢ ΠΟΠΉΪ ΠΟΘ ΠῚ ΓΟΡΓΟΙΘΗΒΙ 1 Ραμ, 51 ἴῃ Π5. διϊαμι Θμ] μη 415 ̓θροπτπιπὶ {τ 

Ἰϊτατὶ σοπϑυίδηι. Πα 46 ἃ ρυϊουὶ τόπο π᾿ τΠπιπὶ ἀπιοᾶπι. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΙΞΞΞΞΞΙΞΙΙ----- -------------------------.----.
..“...΄΄- ὅἔ σπσποπσσπτ ππ 5 

ΤΟΜ5 

Ποπιὶ!. 1. ἴῃ Πόσοι. ρ. 7. 1. αἱε. Οὐχὶ αὐτὸ 
τοῦτο τὴν αἰτίαν τοῦ εἶναι παρέσχεν. οτῖε: δοπ 

ποὺ βοίμπι ργιθοϊ., σατιςαπι τὶ 6556. τητισιάιι 5 
1 δῖ, πὸπ πυιζαπι οἵ δα ρ!  οθῖα πηι η0 Οὐ ΟΔΠΟΠΘΠῚ 
Ρυάϑἶι, σα τὶ δοτιις ἔθοῖϊ χιιοά τειϊϊ6 65, κί 
δαρίοτις χιοεὶ ρει ΠΥ Γπιτίη. 

Ποιμὶ]. ὃ. Ρ. 17. 4.1.11. ᾿Εναπολειφθέντα αὐτῷ 
τόπον, Ιοοιιπὶ ὦ 56 ἀονοἰἰοίτιηι. Το ΘΠ ά τιπὶ ῬΟΙ 5 
αὐ ἴῃ οἰ. Ῥατγὶβ. οἱ. ἀποθι5 ἈΘρΠ5. ΟΟΔΙΟΙ]}15 
ἐναποληφθέντα, ἰοοιη α 56 ΘΟ ργοἰιθτιδιετι. Τὶ-- 
ἶθμὰ δ πὶ δἰ μ ΠΠον Ἰορσίταν τοῖς ἐντὸς... ἀπειλημμέ- 
νοις, ΤΟΡι5 ἱπίγα ἰρδῖιι5 οἰτοιιπι [γεπίίαμι σοτ- 

ἐοπιῖς. Νοραὶ 1)α5.} 115. ἸΘΠΟ Γὰδ. ΠΑΓ ΠΡ. ΠῚ 0556. ἃ 
Τ)ὸ0 οὐοαϊαπι : 5044 ΘΑΥΠῚ Οἵ σ᾽ ΠΟΠῚ 510 τ ροεϊῖ. δὶ 
414 ἀπο πηιμά πὶ 56 }5) }}] οι δὲ ΘΟΓΓ ΕΠ ΡΙ] Ομ 
ὀχϑίμαι, 1 ἰὴ Πππηῖπο {0 5 πο ιι6. ΘηΪ ΠῚ ἅΠΘ6}} ἴῃ 
1οη ον }5 ἀοροθαπι, 564 ἴῃ ᾿ποο. 564 Ἰνῶς {ππ οου- 
ΡΟΥΪ5 ορδοὶ Ἰπτου)θοῖα ἰπιονΟ ἀ] ἀο)ῖι. Οὐιατο οἵιπὶ 
ΘΟ] απὶ, 40 δϑὲ ΘΟΓΡῚΒ ὈΡΔΟΙΠῚ, ογοαίι πὶ οϑὶ, 
ἀιαφουπηζιο μέγα 1115. ΟἹ ΡΟΙΤ Ὁ ΓΘ Π Ιᾶ πὶ ΘΟΠΊρΓο- 
Ἰοηβα [που ηϊ, ᾿πος 114, 4 οδὲ οχίγα πη π τπὶ 
56 Ώ51Ί]6 πὶ οἱ ΘΟΥΓ ΙΕ ΠῚ] 6πι, οἄγιιουο, (Ὁ ] πὶ ΘΓΡῸ 
πο ἴοοιμην α 586 ἀδγοϊσξιιηι ΟἸΠα 1]ανῖ, σϑά ἴο- 
οἰασπ αὶ 56 ΘΟΠΙΡΓΘἠιϑτιδιιτ. 

Ἠσπι]]. ἴῃ Ῥβα]μι. 14. Ρ. 110, ε. 4. Πλούσιος 
εἶ, Μὴ δανείζου. Τιεσοηάυπι 6556 μὴ δάνειζε, ΔῈ 
ες ξοπογθ, ἀϊχίπιιβ ἴῃ Νοῖ. δ ϑουπιοποπι (πἰη-- 
τὰπὶ ΘΥ πιο ηἷ5 Ποροιμοία Ρ. 4θ5. 

Τθϊάοπι Ρ. 112. ο. 6. Οἱ τὴν ἐπὶ ταῖς ἀπαιτή- 
σεσιν αἰσχύνην μὴ φέροντες. Τιοαοηάιτιη ροίϊι5. υἱ 
ἵπ δοάεπι ϑθυπι. Ρ. 496, ἀπαντήσεσιν, 7ααϊηιο-- 
σιϊοτιιηι ἀδάδοιι5 πολι ξεγεπίος. 

ΡΆΙΜΌ5. 

ΠΌμ1]. ἴπ Ῥβα]η. 98. υ. 114. ἃ. 1. 1. Τοῖς ἴε- 
ρεῦσι χαὶ τοῖς λευΐταις ἀφεμένοις τοῦ ἔργου. γοιίο, 

δαοογάοιϊ δι οἱ ον ορὰ πορίϊβοπίθιν [αοίοτι- 
ἐἰϑιι5. 

104. Ρ. 116. ἃ. 7. Μετὰ τὴν καρποφορίαν τῶν 
ἐπιζητουμένων, οΞὶ οὐϊαϊίοποπι εὐγιιπι χιί μ6- 
εἶτα {ιογιιτιί. 

Ιῃ Ρβαὶπι. ὅδ. ρ. 152. ἃ. 11η. ὃ. Τοὺς μαχρὰν 
ἀποπέσόντας, 605 τιὶ ργοοιεῖ ἰαρϑεὶ πιεῖ. 

Ετρ. 158. «. 1. δ. πῖον οαδα5, Ο} 4ιιὰ5 [πι5ΐτι5 
οαἶο μά ογὶ 5016, γθοοηβοίαν ἄγνοια τοῦ περὶ τοῦ 
δικαίου λόγου χαὶ τοῦ τίς ὃ δίκαιος, 7||Ἃ ἱβπογαίϊο 

ει οἱὲ γειδεϊεἰ ταιϊῖο δὲ φιιῖς ἡειδίτι5. 
[ἡ Ῥβδ]. ἀ4. ρ. 103. ποι. ἃ. 1.11. Κάλλει ἐκαλ- 

λιώθης ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων, γεγῖ6, διἰο]ιτ ἐμαϊτιο 
ΟΥ̓ αἴτι5 65 ΡΓῸ 7] ποπεϊπιίηι. 
Εἰ. 1066. ο.]. 1. Τῷ ἀτενισμῷ τοῦ Πνεύματος, 

γογϊοηδιπι νἱάθιιν, ““οοορία α ϑρίγιτ σοτίθηι- 
Ῥίαιίοτιε. 

1π Ῥβα]πι. ζ5.}.176. 4.1.11.. ὡς οὐδὲν πεισόμενος 
παρ᾽ αὐτοῦ, νογί6, 7 πιϊλιῖϊ αὖ μοί ραϑβϑβιιγιες. 

1}. 1. ἴθ Ἑυποπι. Ρ. 316. ἃ. 1. 4. Ἐφ᾽ ἃ 
προήρηται. Τοῖμ5 Εἰς Ἰσοι5 515 γἱἀθίυγ γράἀθπάιι : 
Ῥκοροπῖξ μαίγιιπι Πάθπι, ψιί, πἰροῖο υοτϑὶς ἐπ- 
αἰξίονθπῖνιις οοτιδίατιδ., τεϊμιὶξ φιοα ἐοιὶ {εἰς 
ογαϊϊοπὶς σοπεοιίτμοίϊοπὶ τορτιιστιθέ, δυμίδίξιγα 
Θγαΐ, διιπιψιιθ ἔαοῖΐα σοφιιμίμγα., δὶ 5ϑγιποσιθηι 
δ ουροςϊ(ἰοτιὶς σρδοὶθ αὐ δα, ψιβ ἱνιοτιαίι., 
{γα [ογτεῖ. Πας ακίθην ογα 6556 δια ϑροπίς 
ἐϊφιιοι. 

Ραρ. 915. ο. ῶ. Μᾶλλον δὲ αὐτό ἐστιν οὐσία 
ἀγέννητος. [π΄ πος ἰοοο, 4υϊ Ἰηΐγα θ᾽5 τ ροιϊταν, 
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τπηυἶο οἰατγίον δεῖς ἰοϊὰ ἀἰβρυίαί!ο,, 31 Ἰοραπιαβ υἱ 
π᾿ ποηπι} } 15. οοάϊεῖθιι5 Μ55. οἱ δήΠΠ5., αὐτός 
ἐστιν. 7 εἰ ροίϊιις ἵρ5ε ( Του.) 65ΐ σις απίϊα ἐπ-- 
ξεπίία. Τοβιαῖυγ Βαβι! 5 ρ. 935. ἃ. μας Εππο- 
ταΐτη ἀς ΠθῸ ὑπίγεγβογιπὶ αἀἰχ 556 : ἰά4ιι6 ραϊεὶ 
Ἔχ. [5 41: Ρτοίίπιι5 δάϊ Εὰποιη5. Ργαίεγοα 
ΠΟΠΘΕΡΙΪ5 γογθῖβ Βοο ἰθοο πὸπ ἀϊςεθαὶ Ἐπ ΠΟπη 5 
Ἰρβδπι ἸΠσΘΠΙ [ΠῚ 6558 Θββοπίϊδπι Π)οἱ, 56 60 5ρ6- 
οἴδγα ΠΠ}π5 σογθὰ ουβογγαὶ Βδβι 5 ̓. 916. ἃ. 

Ρ. 917. ς. 1. ὅ. Ἰεσεπάτπιπι ποικίλα φαινόμενα χαὶ 
πολλὰ, Κ᾽ ἀσπιῖς ἰρίξαγ ἐπε οοπιπιιιτῖ πεδῖι Ζιια 
σμϑίίο πιεπὶϊς ἱπιροίιε σἰπιρίϊοία υἱάσεπίμν εἰ 
τπῖοα,, αὐοτιγιαξίτι5 ατείεπι ἱπιφμίγεπεάο υατία οὲ 
πεΐία, εα ἄϊιπι πιθπῖε ἀϊνίαἀππίιτ, οοία εορσίξα- 
{ἴοπθ αἰϊνιςιϑιϊα ἀϊοὶ. Ῥαυϊο ροβὶ ἃ. ῶ. [εξ χατ᾽ 
ἐπίνοιαν χαὶ ταῦτα." 

Ρ. 919. ἀ.]. 4. Κατὰ τὸν εὐσεδῇ τρόπον. ΒΙ5 
ΨΕΓΡῚ5 [Π|6}}Π151:. Β451} 15 (δι ΒΟ] Ιοστπ 5θπϑαπ Νατ- 
ΟΙΟΠΙ5 56η51}} ΟΡ ΟΒΙΐΈΠ,. 

Ρ. 990. Ἁ. 1. 3. Τίς ἡ ἀποχλήρωσις ; Οκαπαπι 
Μίδα ἱεπιετίίας ἢ Τρϊάοπι ἀεϊοπάα περϑιὶο πα 
Παραιτεῖσθαι. ΟἸαγα επὶπὶ ΒΑ51}}} 5ϑηΐθητία : ἀγσα 
δἀγογξαγίαπι, 4004] εϑδοπιίατη οὶ ἴῃ 5018 ᾿Πσθθ 
γο66 φΟΠΠίοΓΙ γο!]εῖ, 1π 4}115 γοοῖ θη5, ΠΕΠΊΡ6 ἱποοῦ- 
ΤΌΡΕΙ1}15 δὲ Τηυ 151}8}}15,. 6}115 Θββθῃ 1 8π| ΡΑΓΙΪΘΓ Θ0Π-- 
ΠΙοΡῚ γθοπβαγοῖ, 

Ραρ. 252. 4.9. Πῶς γὰρ, οἵ γε μηδ᾽ ἐγεγόνεισαν τὴν 
ἀρχήν; Οποπιοῖῖο δπῖπι ἰά βεγὶ ρμοζιϊσποῖ, οτεπι πᾶ 
εοπάϊία φιίάοθπε οπιτιῖπο (5165) ἐμεῖς στ ἢ 

Ρασ. 935. ο. 10. Ὥστε τὸ ἕτερον τοῖν. δυοῖν, εἰο. 
Τοῖυ5. Βϊς Ἰοοι5 5ῖ6 νἱἀδίυν γεάάθπάι5. Ζέαφιε αἰ-- 
ἐετμίσιιπι δα ἀμοῦτ5 τιδοοσδαγίο ἀπιϊίοπε, τα 
μὲ το Ραΐεῖ ποῖ απ μεσ ορεγαΐίοποπι,, Ξε. 
ϑμβοίαπίίαπι ( Ξίσψιιθ {ἰ {5 ἐναπεσοεῖ Ἔχοορίἰαϊα 
εἰπε ἀϊπὶς ταῖῖο,, ἄπεπι Ῥαιτὶ σἰπυίίοπε Εἰ πτπ 
αἰϊοιιπε, ἰά 65ξ, ορεγαϊίοπὶ: φιιαΐσεπι δτιῖται υοἰμὶξ 
Ῥαίεν., ἱπιχιιίμπε, ἑαίεπι ζεοίξ; τιτπιέϊ εἰ ἱππαρῖ- 
σιοῖπ υοἰπιπίαίϊς {ἰπεπὶ ἀρρεἰϊατι); σεἱ οἱ τά το- 
εἰπιετιῖ, πια]ον ΕἸΠο Ῥαίετ αϊοὶ ποπὶ ρο55ξ. 
Ρ 951. 8.1. 6. Συγχριτικῶς λεγόμενον τὸ μεῖ- 

ζον, ΠΙιαῖ, τλα]ιι5, φιεοά οοπιραγαίνο «ϊοίξιιτ'. 
1}. 9. ». 944. ποῖ, 4. Ρειαίεγεπεα νἱἀθίυν 

γείιι5 ἱπίογργοίδιϊο. 
Ρ..949. ἀ. δ. Τῷ ἀνυπερθέτῳ. τῆς ἀρχῆς ταύ- 

τῆς, Ῥγιποίρίιπι ψιιοά ἱγατιδοεπαϊ οἱ σμρεγαγὶ 
ποπὶ Ροίεςι. 

Ῥ. 55. ἃ. 1. Τῷ εἶναι ἀρχέτυπον, οὖσαν, 
Ἴπιαβο, γι ἰος ἴρδο ηιιοά ἐπὶ ατοϊιείγριιπι, 

ἐχσιϑίι. 
Ῥ. 955. ο.1. 9. Οὖκχ εἶπε, κατειλήφαμεν ἢ δο- 

ξάζομεν. Νοπ αἰκὶξ, εοποίρίππιις ἀπὲ βἰοτί{- 
ἐαπιιι5. 

Ῥὰς. 261. ἃ. υἷι. Ἰαροπάτιπι νἱἀθιιν παρατεθεῖσιν. 
ΠΙυά επῖπι, ἐπισημηνάμενος, Δἰ᾿4υϊὰ 4641 οκίεη- 
ἀἴτ, ἂο ῥγοϊπάθ ποὴ 115 δ άϊ αιιαὲ ργαϊογιηττορδη-- 
ἴων, 566 115 4:5 [πὶ 4Ἰοΐα {πδγαηξ. 

Ῥας. 963. 4. 1. Οὐδὲν αὐτῷ πλέον τῶν σοφισμά- 
τῶν, ΔΊμΙΙ {1 ρτοάετγιιπὲ σορϊδππαία. 

Τριάδι Β. 8. μι} 105. ογ δ 5ΘΏ5115 ΠΙδὶ ἸοραΠΊτ5 
παρὰ τὸ ἀγέννητον, ΠΟ γΕ1Ὸ γεννητόν : 516 ΘηΪπι 
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Ρϑυ]ο ροβὶ τὸ δὲ σύνθετον οὐχ ἀγέννητον, 516 ἰρίξιτ 
τοάάοπάα Επποπΐὶ γεγθα : Ζ᾽ ἐγιεπι ἐμα ἔτι ἱπσοπϊξο 
αἰϊμά φιϊά εἰρσηϊβοας αο ἱπροπίμεπι, απ ἰάοτα 

μἰγισπ 6 ἢ τ 
Ῥαρ. 968. ς. Ππ. ἴ. Καὶ τοῦτο κατὰ τὸν «ούτων 

λόγον, εἴς. Τοῖι5 Ηἰς Ἰοοι5 510 νἱάδιαν γεάάθπάιϑ : 
«Ἧι ἰά ἐπ ἐογιπι ἀοοίτίπα σοπδεητεξιιτ᾽ : ἐξα τιξ 
εἰς δι ρον ἤπιιπι σὲ σοπίταάΐσετγε, οτιπὶ ἰά ποτὶ ρος- 
σἰπί. 46 πιάσπο φιιίάεπι πιετ αΤΕτ' τὶ ἤάπιο 5ιιαπι 
ἐπιρϊείαίεπι αὐποροπὶ: σε ψιῖα ἐαπὶ ρτγοίιῖο- 
τιιπὶ, οἷο. 

Ῥασ. 970. ἃ. 1. 5. Τοῦτο δὲ τοιοῦτόν ἐστιν. Ηϊο 
ἀπίφτη ἰαϊὶς 65ΐ, πϑῖηρα ϑρ  γιιι5. 

Ρασ. 271. 4. 1. Οὐδέ ἐστί τι ἐν τοῖς οὖσι τῷ Υἱῷ 
ὑπάρχον, ὃ τοῦ Πατρὸς ἠλλοτρίωται. ΔΙ 65ὲ ἐπ 
γόγιιπι παΐιγσὰ φιοῦ αὦ λίπ ροτίπιθαξ οἔ ἃ 
Ῥαῖτγε αἰΐεπιιπι 51. 
ΤΡ άοπι ". 8. Τοῦ Κυρίου λέγοντος, εἴο. (ἐπι 

οπιΐπιις ἴσαι ϑρίγίτιιπε σνεγιαἰἷς (ἰρ56 ὁπῖια 
ἐεῖ νοτίας), εἴ, ἃ Ῥαῖγε ργοσεαῖε. 

14}. 4. ρ.. 980. 4. Ππ. 6. Εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ὁ Υἱὸς, 
οὖχ ὡς ἐχ Πατρὸς δὲ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἑτέρου, αἴτιος δὲ τοῦ 
εἶναι χαὶ ἡμῖν δ Θεός, εἴς. δὲ ἐν 1260 65ι ΕἸι5., 
ποπ τιὶ ἐσ Ραίτο, σε Ὃπνηεἶμξ ες αἴϊο; σαιιδα αἰι-- 
ἔδπι τιῖ σἴπιιις τιοϑὶς οἰΐαπι 7} 6τες 65. εἴς. Τμερθη- 
ἄπιπ νἱάείας ἀλλ᾽ ὡς ἐξ αἰτίου, Ξε σνεϊπιῖ εα σατῖίδα. 
Ὀ ΠΟΙ Ποτα βιπΐ 4πα ρᾶπ!ο ροβὶ βοαυπίιτ: Καὶ 
πῶς οὖχ ἄτοπον, εἴ μηδὲν ὅμοιον καὶ ἴσον Θεῷ, πλὴν 
Υἱοῦ, οὐδὲν ἀπαραλλάχτως τῶν ὑποδειγμάτων εἰρή- 
σεται; Υἱχ 011 νἱδοίυγ βθπίεπιϊα εχ μἰ5 γογθὶ5 
ἜΓῸΐ ρο5568. πἰϑὶ Ἰθσάπηιβ περὶ ΥἹοῦ εἰ τῶν ὕποδεε- 
στάτων. Εἰ φεμοπιοίῖο πιοπ αὔϑιγάε, 5ἱ τιϊμιϊ 1) 60 
οἰπιῖῖο οἱ αῳιαῖε, [6 ΕἸο τελῖϊ φιιοά αϊξίοταξ 
αὖ ἱπι πεῖς στένεις εἰϊοοίτιτ} Ῥτοθαῖιν ᾿οο ἰσοο ἰλοιπα 
ποπ αἰϊΐον ΕἼ] ραίγθιη 6556, 4ιιᾶπὶ ΒΟΙΠΙΠΙΙΠῚ 7, 51 

ΕἸΠὰ5 ἐς Ὦρο εβϑῖ, ποῆ αἱ ὃχ Ραΐγε, βεά υἱ εχ 

ολιισᾶ. Οὐιᾶτα ΠῸΠ ἱπηπιθυῖῖο οδίθπάϊτιν 14 οχ μα- 

ροϊϊοογαπι βθηϊεητία σοπ5θα 81, αἱ 4ιαταν 5 Ὠθι5 5] 

ΕΠΊ5, πος Ποὸ υ!4ιι8 πὶ 51π||16 511 εἱ ὡφιαὶθ, 46 

ΕΠΠΟ τάπιοη Π111] ργαϑιαπί 5 Φιιάπὶ (16 1ΠΠΠπ|15 το - 

Βὲ5 ἀϊοαίαγ, 
Ῥαρ. 287. ἃ. 1. ὅ. ἴδε οριις 6ϑὲ ἱρϑὶ ((Βεϊ5ιο) 

δα γι μετ᾿ ϑρίγιιιπι Πὲ αὐορίϊοπε, δ ετῖα., τιθς 
Οριις δὲ πιοδῖς, εἴς. ἰ 

Ραρ. 9389. ". 8. Ῥεοβαῖαγ Ῥαΐγεπι ΠθῸ τη Π-- 

ἄϊπθ, πρὸ ἰθπιροῖα ππᾶ]οτοπὶ ΕἼΠΟ ἀἰοῖ ρο556,, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ ἀξιώματι" οὐ γὰρ ἐγένετο ὃ οὖχ ἦν ποτε. ϑδεά 

πιθηιι6 εἰΐαπι αἰϊπηπίξαίε; ποὸπ ἐπῖπι ἔασίιι5 ἐ5ῖ 

ψιοΐ αἰϊφμαπάο τιοπὶ ἐταΐ. Τιοσοπάτπι γι άθιαν οὐ 

Ὑὰρ ἐγεννᾶτο, πιοπι ἐτεῖπι σϑπίζιτη 65ὲ χιιοά αἰϊ- 

φιαπείο ποτὶ ἐγαΐ 5 501 ]ΠἸοοὶ ἰῇ ορ᾿πίομθ μῶγθιῖοο - 

ταπι. ΟΟποράΙς δυιοίοῦ μπἤπ5. ρου 15, 14 χιοά 40 

1Ρ50 Βα5:}10 οοποοάϊ!, Ραΐγεπη ΕἸΤΊΟ. πίονα αι- 

σηϊίαίο ἀἸοὶ ροϑ56, ψυιδίθπιιβ βθη]οΓ εϑξ : 14 δυΐοπὶ 

ἴῃ ΑΓΙΑΠΟΙΙ πὶ βοηΐθητία ἀ16] ΠῸΠ ῬΟ556, 4π|8 ΘἘΠῚ 

ογοαίτπη ἔπῖ556 γο]απῖ. 51πΏ}}} ταιοπα ᾿ΡΊάθπη Ρτο- 

Βαϊ, Παζι6 οἰϊατη ιδίεηιι5 Ῥαΐογ οϑιιϑα εβῖ ΕἾΠΙ, 

πιδίογοπι ΕἾΠΟ ἀἸοὶ ρο556 : 5: πι]ΠΠτο τ οπΐπὶ ΕἼ]Π]Ο εἰ 

ΠΟΙΙ5. πιαΐοῦ 6σϑεὶ, οἵμπὶ οἱ ἘΠῚ] οἱ Ποβιγὶ δοάοπι 

πιούο οαιϊδα 511 ἰπ μυτοιοογαμα ΟΡ ΒΙοΠΟ. 

ἘΜΕΝΌΑΝΘΒΑ. 
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Ῥὰρ, 291. ἃ, 4. ϑὲ νοϊμπίας 6ει Ῥαίτγὶς., μὶ 
σιος ἔπι 6715 ΕἸ μσι ἐσθ απιτι5... τιοτὶ δὲ 6. θο- 
{ιπίαιθ ΕἾΝ. φιιῖρρο πιοσίσια ἵτι ἴρϑισπ Πὰος 
«τι οὐιπὶ ἴρ5ο αἰ ατιῖϑ ἱρϑιίπι ἱτερ θη ει. Θ}}11}}}5 
Πῶο γατ] οι Π 110 1ΠΠ δι γαΐαν 6Χχ 4]1ἃ 5111}, 4 το -- 
Ρουταν Ρ. 88, ἃ. δὲ Μάες π᾿ ΕἸμιπι ποςίτα 
Ορτις δ5ὶ 71) εὶ... ἔρδθ 1)εὶ οριις 6556 ποῖ ροίδεί. 
απι πος ἐπ ἴρδιιπι δὲ ἴρ5θ πιοτὶ ἰάθη. 

14}. δ. Ρ. 507. ". 11. Ε5ὲ 7 ἐγϑιιπι 5 ΘΠΊροΓ,, 
αηΐοα οἴϊαπι σιίαπι ὦ οσ6 οσί ΘΠ ἀθγθίτ, γιιαςὶ 
λισπανιο ΤΌΤ Ἰοχιίθνδ, ὥσπερ λαλούμενον ἀνθρω- 
πίνως. εις, φιαξὶ ἢιιπιάνιο πιΟΓΘ ρΓοτι- 
ἐϊαίηιτη. 

Ραρ. 608. 6. 7. Ομιοά οἱ ἀαροκιοῖὶ ἀϊοιεπι, Ὑι- 
ΒΠῚ 811Π10ΠῚ δὲ Θριγίτα1 ϑαποίο οἱ Π0]} 15. πὸ 
ΠΟΠΙρΟΤιοτίος δοίρδος αἰἰπὶ ροϊοείαϊο ϑρίτγίε5., 
56 σι γ]οϊοπῖος ἰαπιψιίαηι αὖ ἴρεο δαάοοιϊ, εἰ 
φμαςὶ τπαπν οσοβτιζοπθην σϑπίθπίϊαπιιθ οἱ 
τσιάπι ροϊοοίαί οι αἰϊσοτιῖος σιίαπι δὲ δ) ρὶτι ἐ{πι5, {πε 
αὦὦ ογθαίιτάπι δρίγίίεηι ἄδην [6γ6 σοπατὶς. Ὑ οὐ- 
ἰοπάμπη : 7ιε ϑ ΓΟ. ψιαδὶ παπὶ οἰ ἐαπιάθπι οο-- 
δηπικίοτιθτη ἀὸ ργαιἀοπιίαπε, αο ππιαπὶ οἱ θαπιάθηι 
Ῥοιεςίαΐεπι οἰδιηιεοι εὶς οἱ δριγι εὶ αἰιγιϑιιατιῖ; 

ϑρίγίίηι αἰ οΡοαςταπι απεϊ(6γῈ οοτπιαΓίς. 
Ρας. 512. ἃ. 1. Πολλῶν δὲ ἐνόντων, εἰς. 516 νἱ- 

ἀοίαν τϑάδοπάιμι : μία ἀμίθπι οιιπὶ ργῸ [γτὶ 
ῬΡοςεὶπὶ, ἐα φιῖδϑιις μαίθαΐ δρίγὶ ἔτι οἰβγιποαηὶ ᾽ 

οτίν 165 ἔπι ΟΥΘαΐγα, οἱ ΟΓΘαίσα ἐπι 1260 6556 
αϊοϊξιν, εἴς. 

ἘΜΕΝΌΑΝΒΆΑ. 

Ἠσπη]. 1. ἀδ πομιίηῖβ δισποίανα, Ρ. 560, «. 1. 
ΥΕ Μὴ εἴποις" τὰ ἐν τῷ ἀέρι φερόμενα, πῶς ἐμοὶ 
διαφέρει; Δὲ ἀϊχετὶς : θμώ ἐπὶ αογὰ γεγιωμίι, 
ἜΣ ΣΣ ἢ ππθα δτιπί ἢ 

Ιῃ Ῥϑαὶπι. 14. ρ. 558. ". 4. Καὶ ἣ ἐχ τοῦ μαμ- 
μωνᾷ τῆς ἀδιχίας φιλία, Εἰ σοπιραγαία δα πιαπι- 
ποτα ἐπὶ φιιαἰὶς ἀπιϊεϊιῖα, τὰ ο5ῖ, ἀπηϊοὶ 405 πο- 
15 [ἈΟἸ ΠῚ 115 ΘΧ ΤΠ ΔΠΊΠΠΟΠα ἰΠΙ 401 14{15. 

Οομπηπιρηΐ. ἴῃ Εϑαΐαπι. Ρ. 406. ἃ. 4. Ἰορο, αἱ ἴῃ 
Μ5. Οομηθοι15., ἀπαραχολουθησίαν τοῦ νοῦ. 

ΤΡ άοπι ρ8ρ. 416. ο. Πππ. 8. Εἰ εονῖ ἡμάϊεἴτεπε 
εἰν ππετα ἀδοδὲ τιοτὶ 6556 ἐγταππίοιπι., ἀλλὰ χοι-- 
νωνιχὴν μᾶλλον τῶν ἐν ἀνθρώποις δικαστῶν , δεά 
ταὶς σοπιπιίηο οἱ ὡφιανῖϊο, φάτιν ἀρια 71ι-- 
αἰἴσος φιιὶ ἐπίεν ᾿οτηαῖπες διετ. 

ΤΡΙα. 4. 11. Οὐ ]Πνοὶ δοῖῖο ἴῃ οπιρουῖς πιο- 
πιο ηΐο, γε αὶ ἴῃ [461], τῷ μνημονευτιχῷ τῆς ψυχῆς 
ἡμῶν, πεπιρε ἱπ πιθηιογία ἀπίμιο πιοϑίτι ἱπιρτὶ- 
ἡπδέμ Γι, 

Ῥαρ. 415. 6.1. 11. Ομ είβίαπι νοοαὶ τὴν διαχύψα- 
σαν ἐξ οὐρανοῦ διχαιοσύνην, {ι5{{ἰαπὶ σι. ἀα 
εἰδῖο ργοβρεατί. 

Ραρ. 419. ο. 4. Ἰορο, αἱ δρᾷ ΘΣΤΏΘΟΠΘΠῚ ΤΠορο- 
ΠΝ Ρ- 64, τῶν ἘΝ όγῳ ρῥτὸ χαὶ λόγῳ. ΕἸ ἴπ- 
πιπιθγα αἰϊα οἰ αἰϊοιὶς οἱ ἐαοιὶς αὐ ἐχίγεπιαπι 
ἱβποπιϊπίαπι ἰεπάεηίία. 

Ῥαὰρ. 489. ο. 1. Οοιὶ υἱάοπι σι Μμαι, 
ἀπλχοὺ δε παραθλέπουσι, νεἱ ροίτμς5 αἰϊεγ ἀο 5ιιπὶ 
αἱάοπὶ, 



ΓΝΡΕΧ 

ΤΟΘΟΟΙΌΜ ΒΘΟΒΙΡΤΟΌΙΝ ΑΙ 5Λ.Δ0Ὰ 4. 

[Νυηο τ ραρίμας πού μ} 5 εαϊοπῖς ἐπάϊοαπέ; Π τοτὸς ἀσξεπι δρ8 ϑιιπξ απ ἐπέοι τ γα τη {π|6 ΘΟ] ππγ ἢ ἃ πὰ 

Ῥαρῖπα: Ἰεσαπεαν, ΝΝ απποτῖ 5ῖπε Ἀ}1ὰ Πεΐετα Βα θϑεαθηΐο, ᾿πτ Πατὰ Ραρῖπεα ποϑῖγο ἀεϑισπαπί.} 

Οὐδ εβιβ. 

ΟΡ. ,1: [πὶ ρτϊποῖριο ει ἔξοϊε σϊαπὶ εἰ ἰεγγαπι. 

558, ο. 

δεῖ: ΕἸαΐ]ατ, εἴ ποία εϑὶ ᾿αὰχ, Εἰαὶ ἢττπαππει- 

ἴθ. ΑἼ9. 

41 : (ξεγπιῖπει ἰεγγα μευθάτα υἰγοπίεπι, εἴ ΠΙστιιπ 

{το οσιιπη Ξε πα 5 5ΈΠ ἢ, δοίοτι5. ἐγιιοίασῃ : 

εἱ ἐχοΐατη εϑὶ 1τἴὰ, 4295, ε. 

20 εἱ 31 : Επ ἀἴχῖν Πεις : Ργοάδισαπε ἀαιιδ τερ τ] 1α 

απϊπιαγατη υἱνεπίϊαπι : εἴ ποΐατπη οβὲ 1ΐα, Εἰ 

αἷϊ Τλεὰς : Οτεβοῖτε εἴ πιιἰρ!τσαπιϊπὶ, εἴ τερ] εἴς 

ϑΠιᾶ5. ΑΔ10. 

90 : γοϊαπίϊα βεσιπαχ ἢγτηαπηεπίμπι οΘ]1, 43, Β. 

26 : Ἐδοίαπιιβ οτπΐπειῃ ἃ ἰπηαρίπεπι εἴ 5Π ΠΠτὰ-- 

591, ο; 448, ε. 

41: Ἐδοῖ! Πεὰς βεσιιπάιιπ ἱπια σίποιῃ Πεὶ. 1 7:179,.. 

28: ἘΠ᾿ Βεποάϊκιι εἰς Πειι5, εἰ αἷς : (γοβοῖζε εἴ παὰ]- 

ἘΡΠΠΙραπαϊπὶ, εἴ τερ! εἴς τογγάτη, 480, 6. 
49 : Ἐσδε 4641 γοθὶβ οπῖπὸ ρα Βα] τη 5επηῖπα]α 56 πη- 

ἄϊπεπι πιοβίγαπι. 

ΠᾶΤ5 5ΕΠΠ6Π., 404 658 ΒΌΡΕΓ ἴεγταπι : εἴ οππῃθ 

Ἰΐξπαπι {ιοα μαΡ. Ὁ ἴπ ΞΘ πη θεῖ ρ5ο ἔγιισξιιπι 5 πλϊπῖ5 
βεπιῖπα 5, σοὶ οὐῖξ πὶ οἴθιιπι, οαποιίϑαιε ΒΕ5ΕΠ5 

ἴεγγα, εἴ οαποῖῖ5 ψοϊ ποῦ θι5. ΘΏ]1, ομηπίάπε τὲς 

ΡΠ, αιοά τερίαϊ ΒΡῈ ἔεγγαπι. 483, ε. 

Π, 6: ἀφοορῖε Ῥεὺς ραϊνετεια ἀε ἴοευτα, οἵ ἐουτηανῖς 

ποι ΠΟ ΠῚ. 419, ε. 

7 : [πϑυἘΠαντΐ ἴῃ ἰλοίετη. δῦ, ε. 

8: Ελ ρΙαπίανιε Ποὺ ραταάίξιπι ἴῃ Ε΄ επὶ ἡ Οτῖοη- 

[165 ρΙαραβ, εἴ ροβιΐέ ἴδ1Ὶ Βοπιῖπεπι {πεπα ἔον- 

τηανεγαΐῖ, 495, ο; 600,4. 

9 : Ἐξ ργοάιχη Ῥεῖ ἁἄ]νιο 4ε ἔεγγα οσῖπε Πρ τ ατα 

Ῥυϊοθ γιατ νῖϑα, οἴ βιανε δα νεβοοπάιπι, 195,4. 
15 : ὕτ ορεταγείαν εἴ οὐδίοάιτγεξ {Πππὰ. ΠΕ κἀς 

31: Ἐὰ φαϊενῖι Τλειιβ ἂρ οπμμῖθ5. Ορεῖριι5 515 16 

βορείπιο. 484. 

571: Βοοῖς Πεὰβ Ποιηΐποπι,, 84 Ἰπηαρίπειπ Π)εὶ ἔεοῖξ 
ἽΠ]Πυπα, πιαξου!ατη εἴ ἔεπιΐπαπι ἔεοῖΐ εο5. 454,6. 

1Π,9 : Αἄαπι, πΡὶ ε5 ἢ 287, Β. 

49: Τεῖτα εξ, εἴ ἴπ ἴοσταπι 1015. 495, 4. 

42 : Εσος Αάαπι ἔποξις ἐσὲ τιξ τιπτι5 6 ποθ ὶ5. 418, ἃ. 

ΤΥ, 1: Ῥοββεᾶϊ ᾿νοτηϊ πθτη μὸν Πέτα, 565, 4; 415, ἃ. 

16: Νοη ἴΐα, Ξε οπιηΐβ 4ὰ1 οὁσοίάετιε (ὐαΐπ Ξκερίοπι 

α]οπες ἀἸβϑοϊ νεῖ. 485, ἃ. 

49 : Ἀςοορῖξ οπῖπι [θ᾽ Γιατηθο}} ἀτιᾶ5 ππογεβ : πο- 

ΤΠ ἢ τππὶ Αἀάα, οἵ ποπιοη αἰ του 85.11α, Ετ ρε- 

Ρετῖς Αἀάα 70Ρε]. Ηἰς ἐγαΐ ραΐεγ μαθιϊαπεϊαπι 

ἴῃ ἐεπιουῖϊς, ραβοοπέϊαιπι ρεοοτγὰ. ΕἾ ποπῖεπ {ταῖσι 

ε͵α5, 720}4]. Ηἰς ζωϊε αυὶ αἀϊπτεηῖξ ρϑα] εσίατα 
εἴ οἰ Βάγάτῃ. 694,.ἃ, 

31: Εχ (αἴπο νἱπα!οαΐαπι ἐσὲ βερίεβ, ἐσ Παπηθοῃ 

ἀὐΐοπῃ βοριπαρίοϑ ΞΡ 5, 485, }Ὀ. 

Νν, 5: Νὸὴ ροιτηαπεθὶς βρί γιϊι τηειιβ ἴπ Πουη ΠΡ .15 

15:15. 445,}. 

ἃ : Εξοῖξ Π]1ὸ5 εἰ Π]1αὰ5. 41ι[ῦ, ἃ. 

ΥἹ, 412: (ουγαρῖξ οπηπΐβ φάτο υἱὰπι διᾶτη. 851), 6. 

ΙΧ, 25: Μαϊεάϊοίυς (Βαπᾶδη. 858, ε. 

ΧΙ, 5 εὐ α: Ν επῖϊε, φοϊαπηιβ ποθ ἷ5 Ἰαΐεγοβ, εἴ σοαυᾶ- 

Ταὶι5 605 ἰσηῖ,... Α επῖΐε, τἀ σο πιὰ ποθ 5 πιο  μ515 

οἰντξαΐοτα εἴ τασγῖπι,, Θὰ] 5 σεγίοχ ἐγὶξ ἀ5άπε δὰ ςα- 

Ἰατη. 195, ε. 

4: Ψεηῖϊς, «αἀϊῆοετητι5 ποθ σπιθι ρ5ῖ5 οἰντταΐοπι εἴ 

ταγτιπι : ὈσΤπάπατη αἰ νἸ ἀἁτηαγ αα τηνίσομ, οἰλ}115 

8048, ἃ; 836, ἃ. 

5: ᾿Ῥεβοεπάϊε υἱάσγε οἰνιταΐομη. δξ ἔαγγῖπι, 4 ᾶπε 
σογέεχ οσῖξ πβπε αἀ σφ απ. 

τἀ οανοσγαπε ΗΠ οπηϊπιιτη, 499, 6. 

7: Νεπῖτε, ἀεςοοπεμΐες σοι πη απατι5 εοσιπι 11π-- 

Β6α5. 448, ἃ. 
ΧΗ, 1 : ἔργεάδογε ἄς ἴεγτὰ ἴπα, εἰ ἄς σορτιϊοπε ἴπα, 

εἴ 4ε ἄοπιο μαϊτῖ [αϊ, ΒΜ Ε- 

ΧΥ, Ἢ εἴ 564. ΝΟ ἄππετο, ΑΡγάμαπ : ἐθὸ Ργοΐεβρο 

ἴδ, ππϑῖοοβ ἔπα τηϊ]τα, ΕἘ τοβρόπάις ΑΒ γάλαπι : 

Τοπαῖπο, φυϊα τϊεὶ 4ἀΡ]5 ἢ Εδο ἀαεπι ἀϊπηττίου 51-- 

πὸ ΠΡοτῖς.... Ἐξϑίαεπε νὸχ δοία εϑὶ δα ἐπ. 508, ἢ. 

ἃ : Εἰϑέλπε τὸχ ζαοΐα εϑὲ ἀἴσοπβ, ον ματα ταθιε 

106, ". 

151, ἃ. 

ἴα 1516. 

δ : Εδιυχιξ εαπὶ Πεὰ5 ἔοταβ. 

8 : Αροῖρε ταϊῃ] Ππνεποαπι {τἸπιᾶπὶ εἴ ἁυϊοΐθπη {τ- 

ΤΩΛΠ. 809, ἢ. 

16 : Νοπάιπιπη δηΐπη οοτηρ! εἴα 5βαπέ ρεσοαΐα Απηοτ- 

ΤὨςΡΟΥ ΠῚ. δῦθ, ο. 

48 : ΤΙΡΙ ἄαλθο εἴ βουηῖηὶ πιο. 589, ἃ. 

ΧΥΤΠΗ, 15: Νοπάμσπι φαΐάεπι παῖ] σοπίρις μασξεπιιο: 

δοχηΐητιβ αὐιΐε πὶ ΠΊΘΠ5 ΒΘ ΠΟΥ, 657, ε. 

950 : (Ἰάτποῦ δπῖπι ϑοάδοιποταπι εἴ (οπηουτμε πλι]- 

499, 6. 
732, «. 

ἘρΠοαξι εξ, εἰς. 

51: Εδο απέεπι βιτη ἔογγὰ εἴ οἰπῖϑ. 

ΧΙΧ, 5: ὕδὶ επῖπι βαπέ υἰγὶ πὶ ἱπρτεϑϑὶ σαπὶ ἀραά 

τὸ Ἐδπο {105 δα ποβ, αὐ σοδαπηῖ5 οἰτῃ εἶ5. θ4 δ, 6. 

9: ΤΠ σΤΌββι5 65 τοῦ ἄτοπα, παπὶ οἴίδτη τι Πα ]Ἰοἴτιτη 

7υάϊςε5 ἢ 564, ε. 

117-20: θα] ταπιἕας ἔπιᾶτη ᾿ρϑῖτι5 ἀμ πιᾶτη, Ν ε τοβρί οἵας 
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τοῖτο τ ποο βίθδ ἴῃ ὁπιηΐ οἰγοιιπ)οοηῖο ΤΌΡΙΟΠΘ: 

ἴῃ πηοηἴο πὶ [6 σθοῖρθ., πὸ οτος βίπια! ΘΟ ρΙ Ὁ μΘ ἢ - 

“ανῖς. ΠΙῸ απΐομι αἰχὶς : Οὐαβο, Ἰρομηΐπθ, πὸ 
ἈΡΡΙΟΠοπ απ τη πο τπαΐαὰ, οἵ ππουϊαγ. Εοοθ 

οἰν ῖα5. πο ῬτΌρο εϑῖ, αὐ οοπίμρίαπι ἐρὸ ᾿πο. 

Νοηπὸ Ρμᾶγγὰ εβι9 οἵ υἵνεῖ ἀπϊπιὰ ππθὰ. 868. ἢ. 
34. Ταῖς Ἰλομαΐπιιβ Βα] ραν οὐ ἴρηθπι ἃ Ποπιῖπο ἄς 

610, ἀλ8, 4. 

ΧΧΙ, 12: Ομπιηΐα φαφοιπηχαο ἀϊοοῖ ΕΡὶ ὅντα, ἀια] 
1ρβᾶπι, θ55. 

23: Εὲ αἰχῖε ΑΙ πιθῖθο, οὐ Ἠοομοζαὶ ῥσοπιθιις 

675, οὐ ῬΊΠΠΘΟΙΝ ρυΐποορϑ5 ὀχθγοῖτιις οτ5 ἀὦ ΑΡρὰ- 

Βιὰπι, ἤἸσοη5, 904, Ρ. 

ΧΧΗ͂, 8: Τοῖς ν᾿ 1} 5151 ὀνὸπι αὐ νἱοίϊπηαπι, παῖδ. 

ὅ24, ε. 

ΧΧΥ, 25: Νοὸη νοεαθίταν αἱ γα ποῖμοπ ἔπατῃ ΦΆ 00} : 

564 ἴ5γ86] οὐἱξ ποιχεπ ἰαπιχα, 794.,". 

27: οχηο βἰπθονιιβ ἂς Ρόπιι Πα τα π5 “οι, 

ῶθ6Ε, 6. 

ΧΧΥῚ, 8. Ἐπὶ αὐΐοπι σα ]ίο τοπῖροτο 10]. ἴχπὶ γδ]Ὸ 

Ῥιοβροχίβδοι. ΑΒΙ πιο]. ἢ γὸχ ῬΠΠ] πε ϊπι ρὸν ἔσπε- 
βίσαπη,, Ὑ1 610 ἴσα οαπὶ ΒοΡοοσα ᾿πἀδθπΐοπι, 904, ". 

15 : Ἐπ ργοοοάοῃβ ὀχα]αίις οδῖ, ἄοπος πιᾶσπτι5 [α-- 

Οἴτι5 δβί, ἀδ1,.ἃ. 

ΧΧΥΠΙ, 18 : Οὐδ 65, ὅλ, ε. 

37: δος οὔον ΗΠ πποὶ, βίοι! σον ΔΡΤῚ Ρ]οπὶ, οἱ 

παῖε ἢ 

Βεμποάιχῖς Τ)ογηΐπιις. 008, ε. 

29 : ΕἸὰ5 “Ζοπιΐηιι {γαϊσὶς ταϊ, 549, 

ἀο: Ἐὲὸ {γα{τὶ τὰιὸ βουνίοϑ. 850. 
ΧΧΎΙΗ, 15: Ερο Τοιπῖπι5 Ποὰ5. ΑΓ ματα. ραϊτῖς 

ἴα, οὐ Τηοιις ἰβαδς. 559, ΒΡ. 

ΧΧΧΙ, 11: Εἰ αἴχῖν πὰϊ πὶ ΑΠρο]β Τ)οῖ. Ζόιάώ., α. 

45: ἔσο 5ιιπὶ Ποῖ 41 ἀρράγαϊ ΕἼΡῚ ἴῃ Ἰοοο,, αθὶ 

Τρὶά. 

21: 51 Θῃῖπὶ ᾿πΠἸοασ505. τα] ἱ 7 (Ἰπη15ἴβδοιη οἰπὶ [τ - 

ἀπ χῖβ 1 τα ΐ 1Π1Ὸ ΘΟ] απ πα πὶ. 

Πα, οἱ οὰπὶ πλιιδίοῖβ, {Ὑπραμῖβ. οὐ οἰΠαγὰ, 

095, "Ὁ. 
ΧΙΥΠ, 9: ιὲ5 υἱΐα πηο Ῥαγνὶ εὖ πη3]1, 28, ἃ; 

4 7 ς Ὁ. 

ΧΙΕΥΠΙ, 16: Απροὶος. φαΐ ΠΡογανὶς πιὸ ἃ Ἰανομταξα 
πιρᾶ. 4 τὶ, ο; 587, ἃ. 

ΧΗΙΧ, 7: Μαϊοήϊοξις {πγὸν ΘΛ, Ταΐα ρΡογνυΐοαχ: 
εἴ [τὰ δουιπι, «1 Ἰπάαιναΐα οβὲ. 858,6. 
40. Νοη ἠοἤεῖοι Ρτΐηδερβ ὃχ Δα, οἱ ἄμπχ ἄς [ὸ- 

τ ΟΣ 15 6715, ἄοπος νοπϊαπΐ, 45 ΤΟροβιία βιπξ 
ΕἸ. 794. 

95: Αἀ)υνὶ τε Τλοῖιβ ππθὺς. 4709, ο. 

ἘΧΟΘΡΙῚ, 

Οἷρ. 1, 5: δὰ δηΐπι ἀμϊπιο, {τα ἐργοϑϑο σαὶ ὧδ [ο- 
τη {800}. 

1], 35 : Μογίαι ἐϑὲ γὸχ ΑἙρυριϊ, οἵ Ἰῃροπιποσαηι ΠῚ 
ἴβυδ} ἃ] ὀροτίθιις. βυιΐβ, οἵ ἀβοθηα!ς οἸάππον, οἱ 
ὀχ αν 1} Τλοιι5 μα Γπ|5 ΘΌΤΊπ. 857.}», 

ΠῚ, ἃ - Οἱ οϑῖ, παϊοὶτ πδ. 599,. 

2ὅδ, ο. 

ΙΝΌΕΧ 

ὁ εἰ 15: ἔρο βΒιιπὶ Τλοιι5 ΑΡυαθιαπι, οἱ Τοῖς ἴϑαας, 
οὐ Τοιιβ Φἀ00}, Ηος πηῖ}}} ἐδὲ ποππθη Φἰογμαιπι. 

ἈΦ ΟΥ ΘΙ ΘΟ 6559: 
10: Ελ' ἤὰπε νϑηῖ: τηϊζίαπη 6 αα ῬΠαταοποπι ἴῃ 

ΑΕβγυρίαμπ : οἱ εἤπεες Ῥοραλπν πηθὰπὶ {105 
ἴξγδε] 46 ἴεγγὰ ΑΕρυριὶ. 784; 195, Ἂ; 728, ". 

11: υΐδ. δὰπὶ αὐ Ῥόυρᾶπι ἃ ΡΠ αγαοπεπι τοβοπι 
ἈΕρυριῖ, εἴ οἄπισαπι ρορα!απι ἐχ ἴντα ΑΕργρίῖ. 

13.1.16. 3 258. ἃ. 
14: βο βιιπὶ φαΐ βιιπι, 558, ἃ; ὅ59; 203, ; 445,6. 
1ὅ : Ηοο δηΐπη ποπλδη πηοιιπῃ ἐϑΐ ΘΘΓΘΓΠΊΙΠ). Εἴ ΤΠ 6 Πη0- 
χα] 6 βοπογαι Ομ πὶ βΈΠΟΡΑ ΟΠ ΒΡ 5. 518. 6. 

151: Τοι5 ΑΡγαμαμ, εἰ Τοῖς Ισαᾶς, οἵ Προιι5 7α- 
ΘΟ}; Ποὺ τηϊῃϊ ΠΟΠΊδπ Φ ΘΓ ΠΤ. 103.. ἃ. 

ΓΝ, 10 ; Οὐδο! πόρε εἰ ἰαγᾶὰ Ἰϊησιια δθο 811π). 

᾿ἀδ, ε. 

10: γέρον, Ποπηῖηθ., πο 51πὶ ἰἄοπειιβ ἀπε μὸ- 

δ[οΓπ απ, ΠΘπ6 ἀπ [ΟΡ πὶ ἦἴ6 πὶ, ποθ ὁχ 
480 σΟΡ 511 Ἰοφυῖ δα πηι ἴα. 734, ἃ. 

156: ΟΡβθογο, Π)οπιῖπε,, οἰῖσο ἁἸϊππὶ 4.6 πὶ ταϊξο5. 

6.5; 7251; α΄: 798; 6. 

33: ΕἾΠ5. Ρυϊοσοηϊζιβ πηι [5ΓᾺ0]. 562, ἃ ; 

ἀκχᾳ,,". 
Υ, 41: δε ἀϊοῖς Τ)ομιῖπιις : Εχαϊῖο Ῥοριυ]απι πηθιιπὶ,, 

αὖ ταὶ] βουνϊαξ, 488): ος 
ΥΙ, ὅ : Ερο επΐπι Τ)ουηΐηιιβ : οἵ νίβιιβ σιιπὶ ΑΡΥΑΒΔ Πα Ἂ 

εἰ Ιβᾶδο, εἴ 7}, Περι οχϑιϑίθης Ἰρβόγιηι, οἵ πο- 
ΠΊΘ ΠῚ ΠΊΘιι πὶ ΠῸῚ ἱπ.ΠἸσανϊ ἱρ515. 518, ε. 

ΧΙ 49.: Ἅἱ Ῥυϊπηοροηΐϊίο ῬΠαγαομἶβ..,.ν ἀβάιι αὐ 
ῬΥΪ πο μία πὶ σαρ νος 4 ἴῃ Ἰάοιι, 4.50, ; 180,4. 

ΧΙΝ, 15: ΟὐΠά οἸαπιας αἡ πιὸ ὃ οϑὅ, ἃ, 
52: Ογράϊαι: ρόρα]ις Ποπιῖπο,, οἱ Νοσὶ ξεσνο 65, 

4258, ἃ. 

ΧΥ,, 1: (λπίοπιις Τ)λοπηΐπο : β]ουῖοσα ἐπῖπὶ πιὰ κα ϊῇ- 
δαῖ8 οβῖ. 672, 6.;.834. 

δ: Οἰππϊροΐθπβ ΠΟΠΊΘΠ ΠΊΘΙΠ. 103, ἃ. 

5: οὐριιαά τιχχ : Τ)οπιΐητι σομογθης. Β6]1α : Ποπιΐ- 
Π15 ΠΟπΊ6η 1}Π]1ν 851.) ἃ- 

θΘ: Τ)οχίογα ἔπ, Ποπηΐπο, 8] ου!Ποαία οβὲ ᾿πὶ Τοσεειι- 
αϊπο. 7. Ὡς 

ΧΙΧ, 410: Τροβοθπἄθηβ ἐσ πηοπίαπὶ γος ῬΟΡα]ο, 
οἵ Ῥυγιῆοα 1105 ποάϊο, οἱ ογὰβ, οἱ Ἰανοηΐ ψοϑιῖ- 
πηθηΐὰ 58, εἴ δῖπί ράγαιὶ ἴῃ ἀϊοπι τον ΐαπι. 158, ο. 
11 εἱ 415 : δ᾽πι ραγδ ἴῃ ἄϊδηι ἰογτἴαμι..... ἘῈ δὰπὶ 

γνόοοβ, οἵ ἴπ08, εἴ πὰιὲ5 αἰβοοββουϊαΐ ἃ πποπίο 5 
1111} ἀδοθπθης ἵπ πποπίοπι. ὅ08,. ἡ. 

ΧΧ, 12 : Ηοπογᾷ ραΐγοπι ἔππιπὶ εἴ πη α ΤῸ ΠῚ » Εἴ Βὸπὸ 
ἘΡῚ 511, οἵ οσὶβ Ἰοηρίνας ΒΈΡΟΙ [ο Γᾶ πη, {πὰπὶ Πο- 
ψαΪπ 5 Ποῖι5 τὰπι5 ([4Ὁ ΕΒ]. 1215. 4; 785, ἃ. 
15: Νὸὰ ὀοοϊ 65, πο πιο μα ῖβ, ποη Γαγαβθοσίϑ. 

452, ἃ. 
18: Ἐπ οπηηῖβ ρορι]ι5 νἱάθθαξ νόθοια., οἱ Ἰαπιρα- 

ἀε5, εἴ νοσθπὶ ἰὰθ. 166, Β; 508, ἃ; δ45 ἘΌΝ 
ΧΧΠΙ, 11: Τὸν ἵπ ἄμπὸ ἀρράγορὶξ ὁπηπα ππαβοι]ῖ- 

500, ἡ, 
ὅ62, ἃ. 

ΠῚ ΠῚ ΟΟΥᾺ ΠῚ ΠΊ6. 

ΧΧΙΥ, δ: Γδοϊθμλιδ,, οἵ αι] οπιὰϑ. 



τοσολῦμ ΒΟΒΙΡΤΌΒᾺῚ 5ΛΔΟΚΕ. 

ΧΧΧ, 58: ϑιιπια {ἰδ ὶ βιιανιταΐοβ,, βίδοζοιπ.,, οπγομα., 

ΒΑ]θάπαπι Βοπὶ οἄογὶβ,, οἵ ἔπ5 Ρϑ! ποῖ πὶ. - «. 
θα ]ο ἀ{α}} εὐτῖ, 509, ἃ; 570, ε. 

56. Ἐλ σοπέυπαες ἐσ Ηἷβ5 ταϊπα τ... .. ἘΓΡΟΠπα5 οοη- 

{τα (οϑιϊπιοπῖπι ἴθ ἐαθογπαοιϊο, ἀπάθ ἱπποῖίο- 

βοάπῃ {0Ὶ ἱπάε. 510. ε. 

ΧΧΧΗ͂, 5: Ἀβδιαϊογαμξ οπιπῖθ ΡΟΡΌΪα5. ᾿πδῦσοβ ἀι- 

τϑᾶϑ 4 ἴπ ΔατΊθι5 δαγατῃ, οἱ αἰταϊεσιπί αα ἄατομ, 

εἱ Τουπιανῖς 1185 σἱτα! ατα ἔΌ51]Π 6 πα. 000, ο. 

90 : Εἴ πιιπο αἰπαῖτίο τπθ, εἰ ἄθϊεθο ροραϊατα μὰπο. 

ΟΤ1, Ὁ. 

52: Πεῖε εἴ τὸ ἀδ ἔρτο ἴυο. 669,ε. 

δὲ: ΑΒὶ, εἰ ἀυχ εβῖο ρορῃ]ῖ Βυιι5, οἱ πυϊεξατα ἂπτ 

Βο]υπι πηειιτ ἀπΐε ἴα. 128,4. 

ΧΧΧΗ͂Ι, 15: ΟΡβεοτο, Ποπιῖπε,, πἶσὶ ἕὰ 'ρβα ργοῆεῖ- 

βοατῖβ ἀπία πῸ5,, ΠῈ Π05 ῖπο βἄπιοᾶβ. 738.,.6. 

ΙΕΥΊΤΙΟΙ, 

αν. Χ, 9: Επὸ Ἰοχαπέιι εϑὲ Πθοπηΐπιις δὰ Αατοπ, αἰ- 

δὴ ; Νἰπυπι οἱ βίσογατη ποη ὈΙθεῖ5 τὰ, εὐ ΠῚ τὰ 

τεοαπι,, οἴπὶ ᾿α τα 115 ἴῃ τὰ Βογπασα!απι [οι ππ οὨ]], 
694, ε. 

ΧΙ, 59 εἱ 10: 51 «υῖβ ἐεεἰρεγῖς οαάἄανον., ἐπιπηιπάῖτι5 

ἐτῖξ ἀᾷας δα γοϑρεγαπι..., Ἰαναθῖῖ νεϑεϊπηθηΐα διὰ, 

550, ἃ; δ81. 
ΧΗ, 9: Μυϊον, {5 Θοποορουῖξ 56 Η., οἴ Ρορθγογξ 

πηαϑουΐιπι, ἱπηπηαηα εσὶξ βερίθμι “ἴθ μιι5. 764., ο. 

ΧΙΧ, 53 : Α ἔμοϊς οαπὶ ὄχβαγθθβ, εῦ ΠΟπου 15 [οίθ μη 

βϑῃϊουῖβ, 6057. 

ΧΧΗ͂, 10: [πφυπῖπαβ εἴ τπογοοπαγίαβ βασογ οι 5 πο 

φοπηοάοει καποῖα, 885,6. 

ΧΧΗΠ, 7 εἴ 8 : Πῖε5 βεριϊπιὰ νοοαΐα βαποία εὐὶξ γος, 
51, Β; 575, 6. 

6058, ἃ. 

Ὁπιπδ ΟΡιι5 5Έγυ 6 πο ἐδοϊοιῖϑ. 

ΧΧΙΨΝ, 20: Οουϊαπι ῥτὸ οοαΐο. 

ΝΟΜΕΒΟΒΌΝ, 

ΟΡ. Ι, 3 - Αφοῖριτα ρυϊ πη 5 οππηΐβ ΒΥ πάσοσα; ἰ5γ8 6] 
βεσιπᾶιπι οοσπαίϊοπεβ, ξεοχηάιιπι ΡΟρΡ]ο5., βεοαπ- 

ἄππὶ ἀοπιος. μαϊτίατιιπι,, βεοππάτιπι ΠΙΠΊ ΓΙ ΠῚ ΕΧ 

πΟΠλΪπ 6 ΘΟΥαπι 7 δοσιιπάπιπι σαριιξ εοτῃ. δὅ52, Β. 

ΥΙ, 1: Πιοφαιίις εδὲ Τ)οπιῖπιβ δά Μίογβθεπ, ἀἴοθηδβ : 

Τόχαοτο {115 ἰσγαοὶ,, εἰ ἀἴσεβ δα εο8: ΥἹγ δαΐ ππιι- 
Ἰτογ, Ζαϊ πᾶσπορογα γουεγῖξ νοΐιιπη Ρυχβοαπάϊ ρΡὰ- 

υἱϊαίεπι Τοπιῖπο, ἃ τἷπο εἴ δἴίοεγα τειηρογαθῖΐ, 
ΝΣ 

ΧΙ, 16: Οοηρτορα παϊ]ιῖ Ξεριπαρίπία τἰγοβ 46 βθπίοσι- 
Βὰι5 [5γ8 6}. {π|ὸ5 ἴὰ ἴρ5ὲ ποϑίῖ, φαοα Πὶ βαπΐ 56 η10- 

τῈ5 Ρορα]ῖ, βίπια!ψας αἀαοο5 εο5 δ τὰ Βεσπασαϊαμα 

τοβιλπηοπῖῖ : οἵ βίαθαπε 1Π1Ὸ ἰδοῦσα : οἵ δαΐογατη 46 

Βρί γῖται φαΐ ἴπ ἰ6 ἐξ, εἴ ἱπιρόπδπι 5ΠΡΘΙ 605: εἴ δὰ- 

βΕπεθαπὶ ἴοοιπα ἱπηρθῦιπι ΡΟΡΌΪΠ ππι} 5, δ πὸπ 
Ῥουίαθῖ5 ἐο5 ἴὰ 5010. θ50, ἃ. 

49: Οἰὐἱς ἀαθῖ0 πὶ πη πῖς μῖο ΡΟΡα]ι5. γαιοϊποίιν 
Τιιπὶ οὐὰπὶ Πλοταΐπιιβ ἀοοντς ΘρΙΥ απ δια! ΒΡΟΓ 

ἀρβιιπι, 420, ἃ. 

1ρ0τῦ 

ΧΗ, 6: 51 Γαουῖε ργορμιεῖᾳ νϑβίον Ποπιῖπο, ἴῃ νἱδῖοπθ 
οἱ ἀρῃόβοαγ, εἴο, 3. δ: 

ΧΧ, 0: Αὐάϊῖε πιο, ἱπουθάα]ῖ. ΝΝπιχι!α εχ ρΡεῖγα: 

Βαο δἀποεπηιβ ἀφιιαπι γοθἱ59 951,6. 

42: Ὠιχῖς δὰ Μογβθη εἴ ἄγου : Οἷα πο ογεάϊ- 
ἀἰδιῖβ. τῖθὶ αὐ βαποιποαγοιῖβ τὴθ οοτάτη ἢ]}115 

ἴβγδθὶ, ὁΡ πος ποὺ ᾿πίγοάιυισοιῖβ γο5 πᾶπα οοπ- 

Βτεραίίοπεπι ἴπ ἔογγατη {πὰπὶ ἀ6α] εἶ5. 957, 6. 
ΧΧΙ, 10: ΡῬτοίδοιϊ βιιπὶ ΕἸ Ι5γαθ], εἰ οαβξίγαπηθίδιι 

βαπὶ ἴῃ ὍΡΟΙ, εἰ αθοιιηΐεβ ἐσ ΟΡοῖῃ., οαβίγαπηε- 

ταῖὶ βαπὶ ἴῃ Ἔγαπιο, 4185 ὁδῖ οοπίτγα ἴαοίοη ΜΌΔΡ. 

865, 4. 
ΧΧΙΗ, 8: ὕι φαϊά τηα]εάϊοαπι οὐ ποῖ τηδ]εαϊοῖς Πὸ- 

ταΐπιιβ Κὶ εἴ φυϊα τηᾶ]Ὲ ργεοαθοῦ.,, οαϊ τὴ 416 ποῖ Ρὑγο- 
οαἰυν Πεὰ59 878.,ο. 

ΧΧΥ ΤΙ, 96 : Ὠὲξ ξερἔϊπηα πουύόταπι, φιὰπᾶο οβδγοιῖς 

Βοβεϊατα μοράοιπαδιπι, οεἸεγῖ5 βαποία οσὶΐ σο5. 

512. ". 

ΧΧΙΧ, 7: Τεοῖπια βερεϊπιϊ τηθηβὶβ ᾿α]}15, ΘΕ] ΡΒ τὶς 

βαποίᾳ ἜΓ υ 15. 512, Β. 

ΧΧΧΙ, 7: [ιρίγαοία δοῖε ριιρπανεγιπὶ αάνουβιβ Μα- 
ἀἴαπ,, 5ἴοιιξ ργωσερις Ποπιῖπιι Μοβὶ, εξ ὁοοϊἀογιπὶ 

οὐῆπα πηβϑοι! πη ατη, εἴ Γορο5 Μία αῃ ἱπιογοπιθγιπς 

πᾶ οὐπῃ γα πογα 5 ἐογιιτη, 192, ". 

ῬΒΕΟΥΤΕΒΟΝΟΜΙ. 

Οκρ. ΓΝ, 34 : Τεῖιβ ποβέευ 15:15 ΘΟ ΤΠ ΘῊ5 δϑξ, 83, 6. 

36: (ὐοπίοβῖοσ γνοθὶβ Βοάϊε οσθϊιπ εἰ ἴογταπη. 546,8. 

ΥἹ, ἃ: Αὐδὲ ἰϑγαεῖ: ΤΠοπηΐμιι5 Πεῖ5 ἔπιι5., ΠΟ Ϊ πι5 

ἘΠῚ15 οβῖ, λι9.,.ε. 

46: Νοὸπ ἐεηΐαθὶς Ποιηΐπιτη Πεῖπὶ ἔπππι. 7632, ο. 

ΧΥῚ, 30: 7υβέε, φιυοα }υβέμπι ἐϑξ, ρευβοαογῖβ. 504, 6; 
581.,. 

ΧΥΤΙ, 16: Νοπ πα ΡΠ ΑΒ 5151 ἐφυϊαΐαπι. 501, Β. 

ΧΧΗ͂, 10: [πῃ Βονε δὲ αβῖπο ἴπ 14 Πρβιιπι. 548, ε. 

9ὅ: Οἰοά 51 ἴπ ἄστὸ ᾿πυεποῦῖς ΡΠ] 4πὶ οβροηβα- 
ἴᾶπι. εἴ ψῖπι ᾿πἔδγεπϑ σοποΌ Βα σῖξ αὐτὶ δα, Ἰηΐεν- 

Ποῖοιῖς Πποπαΐπετη 50} ππὶ ; εξ Ῥαι6 1] Δ181] ἔλοϊο 5, 
«ἴα, Ῥι611α: ποῦ εϑὲ Ῥβοθϑίιπη τπογιῖ5, (γυῖα 
4αεπηα ἀπηοάτιπι δὶ 418. μόπιο ἱπβαγγοχοσιὶ δά- 

ὙΟΙΘ5 ῬΓΟΧΙΠΜΠΙΠῚ 5.Π|Πὶ, οἵ οσοϊουῖς Ἰρβιπι : 

ϑῖο τὸ δο, ἴπ οᾶπηρο ἱπυθπὶϊξ δᾶπὶ : οἰατηανῖς 
Ῥ.Ε]1α, δὲ ποι ἐγαΐ διιχ]]]αἴογ. πολ. ". 

ΧΧΙΙ, 49: οι {Ἐπεγαθὶβ ἔγαϊγε ἕο, εἴ ργοχῖπιο ἴπο. 
152, «ο. 

ΧΧΥΗ, 15: Μαϊεάϊοξας οπιηῖβ Ποπῖο ἀπ} ἔδοϊεξ 56ι]}- 

ΡΕΠΕ, δὲ ἔμβ!ς, ἀθομαϊπαϊϊοπθμι Πουηΐπο, Οριι5 ππᾶ-- 
παι τι ]ῆοῖ5., εἰ ροποῖ 114 ἰπ οσου!ίο. 600; 

650, 4; 806. 6: 

ΧΧΥΙΠ, ἃ: Βεποθῖοι ἐτθίαβ. νεπίγὶβ ἰὼ]. 855, ο. 

5: Βεποάϊοίς ἀροΐπεο ἔπ, 6 το] φαϊα ἔπε. 485,4. 
38 εἴβεᾳ: Εἰ οτῖξ ΠΡῚ σαϊαπι δαρὸν οαριξ ἔπαπη,, 

φπθιιπη : οἴ ἴαγγα βρὲ ν ἴθ ἔεγγθα. Πεΐ Πομηῖπιιβ 

ῬΙανίαπι ἴεγτας ἔπιοο Ρα νυ πη : εἴ Ῥαϊνῖς ὁ οαϊο 

ἀεβοοπάεε βρὲ ἴθ, 4ποαάιδαις αἰέγίνεσι: ἰς, 
Δ2.,..; 6352, ἃ. 



Ἰ0ὃ 

ΧΧΙΧ, δ: Νοϑπιοπία νοϑῖγα ΠΟ διιηΐ ἀοίτγιτα, οἱ 

οαϊοδαπποπία ἴθ ροά θιι5 νοϑίσῖς πὸη 5ππὲ νοι πβίαϊο 

σοηϑδιαπηρῖία. 058, ο. 

ΧΧΧ, 41: Μαπήαϊιπι ποὺ «πο τπαπο {ΠῚ 1ιὸ- 

ἄς, πὸμ δὲ ἱπηηηθηϑατα,, ΠΟ 40 ἰοπθ6 οδ5ὲ 05 ἴδ. 

Νοη ἴπ ςαϊὸ ϑυγϑιθι οϑῦ, ἀἴσοηβ : Οὐ5 ἀβοθηεΐ ἴῃ 

ὁ απ, οἴ ἀσοῖρῖει Πα πορὶβ ἢ Ν Ἔτι [ΓΔ Π8 Τηατο, 

ἀϊσοιβ : Οὐ͵5 {τα πδίγοια 1: ποῖ γᾶ π5. ππᾶγ6., οἱ 

χοῖροι {Ππ|4 πορῖ5, οἵ αὐαιθηῖος 11π|ώ [ἀοϊθυητι5 Ὁ 

Ῥιορε ἐβὲ ψϑυριπὶ ἴῃ οὐ ἴπο, οἵ ἴῃ οοτς ἴμπο, 

803, ἃ. 

45 : Ῥοβιὶ απίε ἴπᾶπὶ ἰαοίοπη νἱΐαπη οἷ τηογίο πὶ, 

Ῥόπαπ δἰ πα! α1η. 280, ". 

ΧΧΧΙ, 28: (οπνοσαΐς δα πιὸ {ΠἸ υατὰ Ὑ ΘΓ ΓΑΤΊΙΠῚ 

ΡΥΪποῖροβ, δὲ θη] 65 γΟβί ΚΟ 5, ΘΕ 7πάϊοο5, εἴ ππᾶρῖ- 

Βίγοβ., π| ἸΟΌΠᾺῚ ἸῺ ΔΊΓΟΘ. ΘΟΙΉΠῚ, Θὲ ΘΟΠίΘσΙΟσ Εἰ5 

ο  απὶ οἵ ΓΘ ΓΓΆΠῚ. 516, ἃ. 

ΧΧΧΠ, τ : Αττοηάς, ο! ασα, οὐ Ἰοαααν : αι ἴα} Του γᾶ 

δλ0, ἃ. 

2 : Ἐχβϑροοίοίαν τὐ θ᾽ ανία ὁ] αἴππι ΠΙΘΌΤΩ .. .- 

γογΡὰ ὃχ οὐδ τηθο, 

Οὐαδὶ ἴπὴ ΒΡ. ΒῈΡΟΓ στάσηθῃ, εἰ 4{|ᾶ5] Ρ᾽ ανῖὰ πὶ- 

683, ε. 

8: Οὐαπᾶο αἀἰν!άοθαΐ ΑἸ Εἰσδίπηιβ βοπίθβ, {παπεῖο 
γΆΠ15 1π ΠογΡάτῃ, 

ἀἰθρογοῖς Π]1ο5. Αἄαπι,, σοι! [10 Τουταΐπο5 βθη- 

{τὰ πὶ 7αχία ΠῸΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΡΟ] ΓΙ ΠῚ ΒΌΟΤΙΙη, 587, ἃ; 

810, ο. 

9 : Ἐδοῖαβ δὲ ρόρα]ι5 Πομλῖηὶ, Ρὰγ5 6]}.5, Γαπῖσιι- 

15 Πεοτ  ἀἸ Γα115. 67115 [5γ 6]. 611. ἃν 

12 : Τοχυηΐπιιβ 5015 ἀαχῖς ᾿ρ805, οἵ πὸπ ΟΓαΐ Οἷαπὶ 

εἰς δας ἁἸϊοητ5. Α17, ἃ; 419, 6. 

Ὧ2 : Τρ Ὼ]5 ἀσσθηβιιβ εϑὶ δα ΓἄγΟγο ΠΊ6Ο. 594,4. 

52: Ἐχ νΐηδα ϑοδοιπογιιπι, υἱπθὰ δοτὰπι : οἵ ρ8]}- 

πιὸ5. Θογπὶ ὁχ (οιπουτθᾶ. 879, ο, 

55: ΕΤΟΥΣ ἀγασομιπι ὙἸΠΙΜΠῚ ΘΟΥΊΠῚ, οὗ {ΤΟΥ ἀ5ρ1- 

6087, 6. 

59: Ερο Ποῖ 5ο]1ι5, εἴ ποῦ ὁδὶ ργῖου πιὸ, 50, }, 
ἄϊτιπι ᾿πβαπαθ } 15. 

59 : ἔδο δπὶπὶ ὁοοϊαπι, εἴ υἴνονο ἔαοϊαπὶ : Ῥόγοα- 

τὰ πὴ, εἴ ὁδὸ βᾶπαθο. 488; 598,.0:; 155, ἃ, 

Ψοβυε. 

ν 
Ολρ. 1, δ: Νοὸὴ τὸ ἄδβεγαπι, ποάιιο ἴθ ἀογο]ηᾳιο, 

679, ἃ. 

Ψυρτοῦν. 

ΟΡ ἐξ: 
οἱ ἀἰχιῖ : δαγαῖῖο, 4αϊα τὰ 1411 Τλογαΐητιβ ᾿ἢ τη απτι5 

πορίγας οαϑίτα Μαδιαμ. 793, ". 

ἍΠΙ, 27: Τοῖς δαβ πὶ ΡΜ, οἵ βέαταϊς ΠΠΠὰ ἴῃ 

οἰνιίαϊε, ΕῈ ἐογπιοαΐζιιβ. δδὲ ὁπιηἷβ ἴσγαθ] ροβὶ Π]υ 

111Πιὸ, οἵ ἔδοΐαπι οδὲ δάἀθοηὶ οἱ ἀπ οι ἴῃ βοαπ- 

Οεάἄτοι σούογϑις οϑί πὶ οαβίνα [5γὰο], 

ἀαγιπη. 061. 

ΧΙΝ, 44 "Α οοπιεάρηίο ἐχὶνὶς οἶα, δὲ ἃ ἔογιϊ οαὶῖς 
ἄυ]οο. 1600, . 

ΧΥΤΙ, ὃ : Νοῆ τὸχ οὐαΐ ἴπ ἴβυδο] : 5 ἈΠῚΙ5 (πἰσα 6 

4πο4] ἐγαΐ ὙθοῦαΠΊ πὶ ΟΟΙ1}}5 5.115 δοῖοΡθαι. ὅ90, ἢ. 

ΓΝ ΌΕΧ 

1 Βεουν. 

Οκρ. ΠῚ, 50: ΑἸουποαδηίος. τη σ] ον ἤσαθο,, οἱ {{| 

Βροσηπη Τη6., ἸσηΠομηϊπΐα 0515. ἱππγοῖιν. 702, ες; 

825, ἃ. 

Υ, 2: (δρογιηΐ αἰϊοπίσοπ ἀγοαπὶ εἰ, εἰ ἰπία]ὸ- 

τιιηΐ δὰ Π 7αχία Τᾶροη : οἴ βυστοχοσαπί τπᾶπὸ ἀτο- 

Εἰ ροβίονο ἀϊς, εἴ ἐοοε Ῥάροη ἴῃ ἔλοϊοπι βιιὰ πὶ οοΥ- 

ΤΟ ἃ ΞΈΡΕΙ [6 ΥΓᾺ ΠῚ. 805, 6. 

ΧΧΙ, 41: ΠΙχοσιπί ΘΠ] πὶ ΡΟΣ Απολιι5 ἰηοι 80 : 

Νόππε Πὶς οδἱ Πανι στὸχ ἴοσγ ὃ Νοηπα βλῖο 

φαπῖαΡ, εἴς 905, ε. 

Π Βεκοῦν. 

Οκρ. ὙΠΙ, 5: Ετ ρογοιιβϑιῦ Τ)ανι ἃ Αἄγαζαν Π]λπε 

ΔΆ}, τόβεπὶ 50Ρα, οἵπὶ ἴγοῖ ἴρ56 δά ᾿πηροποπ ἈΠῈ 

τη Πιιπὶ 518 πὶ 500 Παπηθη Ἐλπιρἢναΐοπι. Ετ σορὶξ 

Τ)αν τα ἄς σοθριις 715 τ }} 6 σαιγ τις, οἴ 56 Ρ ΓΘ ΠῚ τα 1}- 

Ἰἴα ὀφαϊτιπι, οἱ Ὑἰβὶπεὶ πα 1}Π1ὰ ὙἸΓΟΡιι πὶ Ῥοάτεαμι. 

ἘΠῚ ἀϊδοοῖνιι Τανα οπιπὸβ σαντα - οἱ ἀδγ 41} οχ 

οἷ5. σοπΐαπι ΘΌΓΓΙΝ ενν δ τοσπαν Τθανι ἃ βιρεῦ 

15γας], οἵ ὁγαὰΐ Τλαν τ [ιοῖοηβ [αἀἸοίτπι οἴ 15 ἘΠ πὶ, 

εὖ ΖοὰΡ ΠΠΙτι5 ϑασνῖα σα ρον ἐχογοιίαπι ἐσαξ, 2309, Ο. 

χΧ, 6: ΕἘτ παϊξοσαηῦ ΠΠῚ Αὐππποπ, οἱ σππουοθῆς οοτ-- 

Δαχονιηι δ. στὰ πὴ ΒΟ, εἴ ϑυυϊατη σο]νὰ ὙἸρῖπεῖ 

πὰ} ]]Π1ὰ Ποπιΐπιπι : οἵ ὙἹ1 104} φαοα οϑβοῖ ἢ 568 

δοπίγανία ἐχοῖος ρυΩΠ ; ΟΕ ΘΟ] ΡῚ Ὁ ΟΣ οταπῖθιι5 Π1π|5 

1σγαᾶο], οἵ βιγαχογιαπὶ ἀοῖοπὶ ὃχ ἃἄνουβο ϑυσῖο : οἱ 

νἱάονραπε ΠΠΠἰ Αἄγασαν, «αοα οοοϊδογαμπί. δηΐα 

15γ801, οἵ {γα πϑίπσοσαπι ἃ Ισ5γὰο}, οἱ βογυϊοσ 

εἶβ. 969, εἰ ἅ. 

ΧΥ,, 51 : Τίβϑῖρα πῖιπο ΘΟΙΒ1]1ππὶ ΑΘ] ἴορ]ε]. 197, α. 

ΠῚ Βεοῦν. 

Ολρ. 1, 5: Τπνοπογαηῖ ἐπὶπι ΑΡῖσας, οἱ ἁἀα Δαχονιπξ 

δᾶπι ἃ τόβοι : οἵ ΡΌ61]α ρα] τὰ πσάαθ να]άς,, οἕ 

τηϊηἰπίγα θαι το ρῖ, οἱ τὲχ πὸπ οορηονῖ οαπι. 704, ο. 

ΧΙ, 46: Νοη δϑὶ πορὶβ ρᾷνβ ἴῃ Ἰ)αν τ, πειὸ ᾿ῶτο- 

αἰϊας ἴῃ ΠΙῖὸ «6556. 706, 4. 

ΧΥΙΠ, 19: Εἰ πιπὸ χαϊτῖο, οἱ σοπσγορα ἃ τὴδ 

Ὁπλποπ ἴσγαοὶ ἴῃ πιοπῖς Οαγπιο], δὲ ῬΥΟρ]ιοῖα5 

Ἰβποιηϊπῖα, οἱ ῬΓΟρΡ οἴ α5 Ἰαοόσιιπι : {παν ροπίος 

αἰγὸς τπαπα ποαπῖοβ τη θηβάτῃ {02.800}. 0368. 

ΧΙΧ, 418 : ΒΘ Ζαὶ τλ1}} 5ΘΡ πὴ τα ]Π1ὰ Ὑἰγουιπ), αὶ 

ποῦ οπγγανογιηΐ βθμια δηῖδ Βα]. 7585, ἃ. 

ΤΥ Πεουν. 

ἀλν. Υ, 26: Νόμππο δοὺὺ πιθμὴ ΠῚ} ]]} α  Γδοιιπι,, 

απ τονογίογοῖαν νἱσ οασα σασγιι 50 ΠΡῚ ΟΡ νυν ατη 
558, 6, 

1 ῬΑΒΑΙΙΡΌΜΕΝΟΝ. 

αν. ΧΥΙΪ, 41 οἱ 18 : Ἐὸλ σαπι ἱρϑῖὶ ΑΒ μαπ οἱ 161- 
ἀπάτα, οἵ τὰ οἵ συτηΡα]α δα σοβοπαπάπιπι, οἵ οτ- 

βᾶπα σαπιϊσογαπι Π)ε]. 95, ο. 

χΧΧΥ «: ϑίαιαις αν γὸχ, οἵ ΡΥΪπορ 5. Θχοτ ἴ{τι5 



ΤΟΘΟΟΝῸΜ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ 5ΛΔ0ΒΕ. 

δὰ ὀρογὰ ἢ]ϊος Αβαρὶι εἱ ΔΙεμιαπ εἰ Γἀ τε πτῖπι, 5οπ 05 
οἄδηίοβ ἴπ οἰ ματὶβ, οἱ ἴὰ πα] 15, οἱ ἴπι {γτα ρα η15. 

415, ο. 

Π ῬΑΒΑΙΙΡΌΜΕΝΟΝ. 

Ολρ, ΧΠῚ, Τ: Ἐὲ Βοβοᾶπι ογαΐ [πππῖον, εἴ ἐπα τις 

οογάς, 041. 

ΧΙΝ, 9: Εχίν Ζαταὶ ΑῚΠΙορ5 ἴῃ υἱγίαίε,, οἱ ἴπ 

τῊ1}16 πα] ΠΡ ιι5, δὲ σαν θιι5. ἔγοοοπίϊ5. ΕΤῚ ἜρΓΘββ115 

εδὲ Αβὰ ἴῃ ὁσοιγϑιιπη, οἱ ο]απιανῖ, δα Τ)ομαΐπιιπι, δὲ 

αἸχῖς : Τλομῖπα, ποῖ οϑὲ ἱπιροβϑίθ 6. ἀριι τ 58]- 

ὙΆΓῈ ἴπ τη} {15 οἱ ἴῃ ραιοῖβ. (οΥτόθογὰ ποϑ, Ποιηῖ- 

πε Τοῖς ποβίοι, ιοπίατη 'π ἰδ οομ Π ΠἸπηιι5 : οἱ ἴῃ 

ΠΟΙ Ϊπο ἔιο ὙΘΠΙπηι5 ἃ γθυϑιιβ τη] Εἰ πα ἴποπι ρ]ιι- 

τἰπηαπ μᾶπο. Ποχιΐης Ποιι5 ποβίο, ΠῸΠ Ρτγωναϊθας 

Δάνογϑιιπι [6 ποιηο. 819, ἃ. 
ΧΧΥῚ, 416 εἰ 564. : Εχαϊταίιπι δϑὲ δῸγ 6715 αὶ δου- 

Ταπη ρο Πα πη, οἵ ᾿πἼπ5ὲθ ἔθοῖε ἴῃ Ποπιΐπιιπὶ ΤΠ) οιιτα 

Βλιτη : οἵ Ἰηΐγαν ἴῃ [ΠΡ] τὰ Τουαϊπὶ αα Δ ο]οη- 

ἄπὶ 5 ρογ αἰτατα, οἵ Ιεργὰ αὐδοξιια ἐϑὲ, 857, ἃ. 

ΠῚ Ἐξνβα. 

Οκρ, ἸΝ, 56: Οπιπὶβ ἴοντα νεχϊ αἴθοπι ἱπυοοδί, εἰ 

ΘΘ ππὶ ᾿ρϑᾶπι θοποάϊοῖί, οὐ ομη πα ορογα οοποι- 
{ἰαπίτιν οἱ {πο πληξ. 44.8,ἃ. 

ἀ0 : Βοπεάϊοϊιβ Πλεῖ5 νου δ 5. 19. 

Ἐβτηεκ. 

Οκρ. ΧΙΝ 41 : Νὲ ἰγαάαβ, Πομηΐπο, βοθρίγιπν [αι πὶ 

ἴι5 41 πὸπ διιπέ, 560, ἃ. 

708. 

κρ. 1, 7.: Ῥοβέψασπι ρμῈ γα πη ΡΌΪαΎ ἴογγάπι, ἀἄβιιπι. 

6718, ες. 
11: Μίζίο πιάπαπὶ ἔπᾶπι, εἰ ἴᾶπρο οπιπία αι Πὰ- 

Ρει. 545. Ὁ. 

ΠῚ, δ: Μ|ΐὸ ππαπιιπὶ ἔτι πη, εἰ ἰλπρ6 ΘΓ 65. 6}115, οἱ 

οϑϑᾶ 68. δ45,}: 790, ἃ. 

ΠῚ, 417: [δ] δηῖπι το αϊθυουπηΐ [δ 58. 259, ἃ. 

ΨΝ, 17: οπιο παβοϊζιν δα Ἰαθοσθηι. 288, 6. 

ΥΙ, ἃ : ϑαριεζα Τλοπηϊηΐ πὶ οοσροτο πιθὸ βαπί. Οὰ- 
ταπι ἵτὰ ππθιιπὰ ΘΙ ΤΕ σα π σαϊη6 πη. 515,8. 

ΙΧ, 8: ἔβο οὀχίθπαϊ σα τη 50 1115. 1580, α. 
9: Οὐ ἔδοιε Ρ] εἰαάα, εἰ Ηδβρογιιπι, οἱ Αστοϊασιιμι, 

εὐ οο] να Αιϑίτὶ. 857, Ρ. 

Χ, 8: Μαπιβ πα ἐδοουιιηΐ πὸ οἴ Ρ] αϑ πη γουιιηΐ πη. 

422, ο. 

ΧΙΧ, 21 : Μαπιι Πομηηὶ ἐδ: απ ἐεἰἰρῖς πο. 61 ὅ, Β; 

120, ἃ. 

ΧΧΨΥΤΙ, ἃ : Ὑ νι Τοπηῖπιιβ φαΐ πιρ δῖ ἡπάϊσανιξ, οἵ 

οππηϊροίθηβ, «πὸ ἁῇδοιε. ἀπηαγιἐπἀϊπθ Δ Πητη 

τηθᾶπῃ : ϑΘΡΊΓἸτ5 γογὸ αἰ νίηιιδ, (1 τλ]}}} ἴῃ παυῖθ5 

βιρογοβί. ἀδ4, ". 

ΧΧΙΧ, 16: Ἐρο ογᾶπι ραΐοι ἱπιροίοπίϊιπι. ὅ85, ς. 

1081 

ΧΧΧΗ͂, 8 : ϑριγίτι5 ὁδὲ ἴῃ ποπηἰπίθιιβ., Π ἀττι5. ἀπο πὶ 

Οἰπηϊροίοπεῖβ οδὲ αὶ ππὸ ἄοοοι. λ51,.ἃ. 

ΧΧΧΗ͂Ι, ἃ : ϑρί νει. Τοπαῖηὶ αι] ἔδοῖε πιο. 132, Β; 

590, "; 2423, ἃ; 118,6; 451, ἃ. 

ὁ : ΒΕ Ἰαΐο δπὶπὶ ἐογ πη ἔτι5 65 ἔτι, βίοι! εἴ ἐρο. 510, Β. 

ΧΧΧΥ,Ι, ἃ : {Π0ὶ ὁγὰβ, ἀτπιπὴ Ἰασογθιη {ἀπ ἀαχηθπία 

τουτ ἢ Τηἄϊοα αὐΐοπη ΠΠϊ, 51 ποϑίϊ βοϊ θη 18 πῃ. 

(Ουῖ5 Ῥοϑιῖί ππθηβιγαβ 6115. 51 ποδί! ἢ Απξ 415 Τη- 
ἀαχῖν ἐπιπϊοι πὶ 5ι ΡῈ} θατῃ ὃ ΘΌΡΟΥ {πὸ οἴγ οι] 

6715 σοτηραοῖ βαπί ἢ (15 οϑὲ απΐθπι, 41] πιϊδὶς 1ὰ- 

Ρ᾽ οπὶ ἀπ σα] τ πη 6}115 ἢ 821,6. 
6 : δαρεν 40 οἴτου]ῖ 6}1ι5 ἢχὶ βἰπξ. 413, 4. 

ΧΧΧΙΧ, 10: Νόοη ἴρβυχη ἰουὸ 4}1Π15α}}15, πϑάτις ἅοτ- 

Το 1ῃ ῬΓΏΒΕΡῚ, 111. 

ΧΙ, 14: οος ρυϊπιιπι ὁδὶ οτἷρο ἤστηοπιὶ Ποιηϊηϊ, 

09, 

19 : Ηοο δῃΐπι οϑὲ ρυϊποῖρίιπι Του πα 1ο 15 Τλομηϊηϊ, 

Ταοΐαπι αὐ Πα Δ ροῖασ' ἃΡ ἀπ 6 6}15 6]}15. 641, 6. 

ῬΞΑΙΜΟΚΌΝ,. 

Ῥβαᾳι.. 1, δ: Ππηρὶϊ πὸπ τϑϑισσθης ἴῃ πα ]οῖο, 653, Β. 

6 : ΕῈ Του ἱπιρίοσγιπι ρουΡ 1. 599,6. 

Π, 1 : Οτιατε ἔγοπυποσαπὶ σοηΐθβ8, οὐ ΡΟριΠ]1 τη Ἰἰαι 

διιπὶ ᾿πδηϊὰ ἢ ὅλ9, α, 

ὅ : Ταπο Ἰοφαεῖαν δα 605 ἴῃ ἰγὰ 51. [ἢ ἔπστογο 5110 

σοπ ΑΒ 605. 730, ἃ. 

1: ΕΠΤῈ5 πποῖιβ 65 ἔτι, 6σῸ ποάϊς σολαὶ ἴδ. 514, ἃ ; 

5868, 6. 

8: Ῥοβίαϊα ἃ πιο, οἵ ἄαθο ἘΡῚ σοηΐοβ πυοαιξαΐοπι 

τὰ πη. 851, ἃ, 

9: Βερθβ5 605 ἴπ υἶγρα ἴδυσθα, [άτη τι πὶ νὰ 5 ἤρα] 

ΘΟΙ ΡΠ 565 605. 250, 4, 

ΠΙ, ὁ : Τ)εηΐεβ ρϑοσαίουιπι σοπένιν 511. 9, ἃ. 

ΙΝ, 5 : ᾿ταβοϊτηϊπὶ εἴ πο] ες ρεθοοᾶγο. 7111. 

Υ, ἃ: Μαπε Ὄχαιϊάϊοβ νοσοῖῃ τηθᾶτη. ΕῈ τηᾶπε ἀαϑἴα- 

Ρὸ {|81 εἴ Ὑ146Ρο. θ09ὅ, ε; 696, ἃ. 

ΥΙ, 5 : Νέχαδ ἴῃ ἵγὰ πὰ σοΥτ  ρα5 πιο. 805, α. 

5 : ϑαπα τηὸ Ποπιῖπο 4ποπίατῃ σοηἑ γραία σηξ οϑϑα 
τηθᾶ. 479,Ρ,;324,". 

7: Τιάναθο ΡῸῚ βἴῃρα!αβ ποοῖοβ Ἰθοίππι τηθιπι, 18- 

ΟΥΥΤΗΪ5 τη 615 5εγΓαΐα πὶ πηθιιτι ΤΙσαΒο. 517,4. 
8 :ΤΌτγΡαζιβ οδί Ὁ ἴτὰ οουτι5. πηι. 508. ἃ- 

ὙΠ, 5 : 51 το 4141 σϑευ θα ΕΠ] 15 παῖ] πη], 593, ἃ. 

40 : (οπβιιπηο τ 78 πὶ που ροοσαίοτιπι. ὅ99, 4. 

41: Οὐ βαἴνοβ λοις γθοῖοβ οογᾶο. 418, ἡ. 

ὙΠΠ, 2: ΕἸοναΐα εϑί τηασηϊΠοοπίϊα ἔπιὰ ΒΡΕΥ ος]08. 
469, Ρ. 

9. Μοϊποιοβ ο]]. 48, Β. 

Χ, 5: Βεεοῖιι5 Ποχηΐπιιβ Ῥεῖ ποϑίεν, εἰ 4 τεοία 

βηΐ ὙἹΩῚΣ [Δ οἷο5 ᾿ρ51115. 489; ὅ0θ, ο. 
ΧΙ, 5: Πιίβροεγάαδι Τοπεῖπιθ. ἀπίνεγβα ]αΡῖα ἄο]οβα. 

502, ἡ. 

τ : Ἑ]οαχυΐα Ποπιϊηϊ, οἹοαιῖα οαϑία : ἈΓβ μία] δπὸ 

ἐχαπηϊπαίαπι, Ργοθ απ ἰεγτᾶ. 589,4. 

ΧΙΠ, 4 : Πιχῖς Ἰηδὶρίοηβ ἴῃ οογᾶο 5ιο, Νοὴ δϑὲ ἴ)ειι5. 
200, Ἀ; 359, ο. 
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δ: ΠΙὶς ἱγερίδαβαῦι εἴππογθ, θὲ ποῖ ογαὶ {ἰϊπιογ. 
119, ο.Ψ 

ΧΥῚ, 3 : Ῥτορίον νεῦρα Ἰαθίοσγιπι ἐπογιιπὶ 660 οἰίο- 

ἅἶνὶ νυἱὰς ἄἀϊιγας. Μ 281... 

ΧΥΗ,, 8 : Ῥοπιῖπιις ἢγιηαπιθηϊαμη πηδιιπὶ, οἵ σοΐα- 

ξἰαμη πη οι Πι, 8ὅ,. 
5: Ῥγοϊδοϊουν πηθιι5, δ σοῦπὰ 5] {15 ποθ. 471, ἃ. 

52 : Ουἷς Τλει5 ῥγθῖον. Τλοτηϊπυπι... 415. Π εις 

Ῥγῳῖον Ποῖιπὶ ποβίσιιπι. 4.7; 419, ἃ, 

55: Πεῖῖ5 επῖπι αὶ οἰγοιπιοίηρὶς πὴ υἱγίιιίς. 
665, ες. 

584. : Οὐἱ ρετγίδοϊς ρεάες πηθὸβ απ πὶ σεγυϊ, εἰ 
ΒΡΟΓ ὀχοεῖβα βἰαϊ πα θη8 πη8. 180, 6. 

ΧΥΠΙ, 2 : (αἱ ἐπαγγαπὲ ρ]ογίαπι εἰ, εἴ ορὰβ πιᾶ- 
Ππτιπη ο 115 ἀη πα πταϊ Πττηαπηθπἴαπι. ἃ 4, ἃ, 414,6; 

591, 5;322.; 699,6; 697. 

δ: [ἴῃ οπιποπὶ ἴογσαπι οχῖυἱ ΞΟΠ 5 δογπι, εἴ ἴπ ἢ- 

Πδ5 οΥΡΪβ ἰοσγῶ νεῦρα. δογαπι). 341, ο; 3ὅδὅ, ε; 
πΠἼ͵6, ἃ. 

7: Ἐχϑι τα ῖῖ αὐ ρῖρμαβ δα οαγτοπάσιαη υἷάπι. 654,06. 

9: Ῥγωσορίαπι Π)οπιϊπὶ Πποϊάτιπι, Ἠ]απιῖπᾶπ5. οοῖι- 

Ιο5. 508, Β; 691,4; 711, Β. 

40 : δυιάϊοῖα Τονηϊηῖ νογὰ, 7 πε] οαία ἴῃ ἸἀΙρβαπι : 
ἀεβι ἀεγα Β]Π1ὰ σαροῦ ἃιγατα δὲ Ἰαρίάοπι ρτειῖο- 
δῖα πὶ πα {πιπ|. 441, ο. 

41: Πυϊοΐοτα βππὲ ΒΡ ῈΥ ππῈ} οἱ ἴαναπι, 4.8... 69 

ΧΧΙ, 9141 εἰ 33 : για ἃ ἔγαπιθα ἀπ πη ᾶ πη. Πη68π|, οἷ ἃ 

δοτγηῖθαβ πηϊσογηΐαπι απ 1} αἴ πὶ πηθᾶπη. 171, ὃ. 

φῦ: Νάγγαθο ποπιὸπ ἔππιπὶ ἔγαιγιθιι5 πηοὶβ. 358, Ο. 

ΧΧΠ, 1 : Τ)οπιῖπιιβ Ραβοῖΐ πὸ. 4365, σ: 

4 : ῖγρα οαῖπι πα, εἴ θασα]ὰ5 ἴπα5, ἴρϑα πλθ οοπ- 

βοϊαία βυηΐ. 556, ἃ. 

6 : ΟτἸππῖθιις ἀϊεθιις ντΐω τηθα, 98, ἃ. 

ΧΧΗ͂Ι, 1 : Τροπηϊπὶ ἐβὶ ἴεσγαὰ εἴ ρθη ο 6] 5. 564, Β. 

Τὰ δ. 

7: Ἐὲὸ.1π σοι ῖι τὸχ β]ουῖαν, 4114, ". 

ΧΧΥ, 1: δάῖοα πιο, Π)οπιῖηθ, φαοπίαπι ὀβο ἴῃ ἴηπο- 

3. : δάρον τπατῖὰ Τὰ παντὶ ὀπὶ. 

οθητῖα πιρὰ ᾿πρ Όβ515 διιπη, ῬΤΌΡα. δ, Ποιηΐπο, οἱ 

τεπία πιὸ. 145, ἃ. 

ΧΧΥῚ, ἃ: ὕὕπᾶπὶ ΡοΕ ἃ Ἰοπιῖπο, μάης τοχυΐγαπι, 

αὖ ᾿π Παθιΐοπι ἴῃ ἀοιπο Ποιαϊπὶ οπηπῖθιι ἀἰεθιι5 νἱ- 

ἴῶ ταθα τ: αὐ νἱάδαπι νοϊαρίαξεπι Ποπϊηὶ, εἴ υἱϑὶ- 

ἴδπι τ πυρί πὶ 6}115. ὙΡΥΣΥ, 78. ἃς 

ΧΧΥΠ αι: Αά το, ᾿θοιαῖπο, οἱαγηαθο, πὸ 5116 ὰ5 ἃ Πιδ, 

ποάααηο Γἀοοὰ5 ἃ πιδ, Εἴ ἀϑβίπι Πα θοῦ οσοθηάθη- 

Εἰθιι5 ἴῃ Ἰαοιιη. 534. 

ΧΧΥΗΙ, ὃ : Οοπίνϊηροις Τθοπιῖπιις. οοάγος. ΓἰΡαπὶ, 

ᾶ94, Ὁ ; 851, ἃ. 

Τ τ  οὸχ Τομϊπὶ ᾿π το γοι ἀο πεῖς Πα πη πηὰπὶ ᾿πηῖ5. 73,α. 

ΧΧΙΧ, 1 : ἔχα!αρο τὸ, Πλοπιῖπο, φαοηΐαπι βαξοορὶ- 

5{1 πιο. τοῦ, ἃ, 

8 : ΑΔ νϑβρόσγιπι ειπογαθίεαν ἔθῖι5, εἴ δά ππαῖα- 

παπι ᾿ἰἰϊα. 696. 

1: Ἔξο αὐπΐοιη αἶχὶ πὶ ἀριιπἀαπίῖα πηθα, Νοη πιο- 

ὙΈΡῸΓ ἴπ ἰο ΓΠΤη. δ16, 6. 

ΧΧΧ, 5 : ἔξίο ππῖ ἴῃ Τεὰπὶ ργοϊθοίογοπι. 416, 6. 

ΧΧΧΙ, δ: Τπ]} 5 |ᾶπὶ πηθαὰπὶ οορηαϊίαπη {101 ἔξοὶ, εἰ 

Ι[ΝΌΕΧ 

Ροοοαξαπι πλθιπὶ Θ᾿ ἀΡβοοπαὶ..,,. ὕτὸ μᾶς οτα- 
δῖ δᾷ τε οπιηὶβ βαποῖιιβ.,.. Υ ὀγιαπιΐαπηοπ ἴθ 41}Πι-- 

υἷο ἀχιάγιαπι πηα]τασαπη δ εἰπὰ ποπ ΔΡρτορῖη- 

υσβαπέ. 415, ἃ. 

6 : Νογαπηΐαπιοη ἵπ ΔἸ ]Πνἴο ἀαάτιιπι πε] τάτατ δὰ 
Θπὶ ΠῸπ ΔΡΡγορ᾽ πα υαθιιπὲ 513, 6. 

ΧΧΧΗ, ἃ : Εἰ οπιπία ορεγὰ 6715 ἴπ ἤάς. 108, Β. 

6: ἡεγθο Ἰ)οπιηϊηὶ οὶ Πσπηαεῖ βιιπξ, εἰ βρί τίει οτῖς 

6}0ι5 οπηηΐβ υἱγίαβ δογιιπι. 590, Β; 433, ο; 450, ἃ. 

ΧΧΧΠΙ, ὁ: Αοοράϊξε δα εὰπὰ, εἴ ΠΠαπιϊπαπιϊηϊ : εἰ 
ἔδοϊες στ ϑϑίγο ποὴ σοηΓιπἀεπίασγ, 612, ε. 

8 : [πητηϊεῖεξ ἀπρο] 5 Ποοτηϊηὶ ἴπ οἰγουϊξα {ἰπγὲπἔϊιι πε 

δαπῃ, οἵ ἐγ] ρεῖ ἐο5. 64, 6; 147,6; 587,4; 533, 6. 

9: υβῖαϊε εἴ νἱάοϊε αφιιοηΐαπι ϑιιανὶβ οὶ Ποιπὶ- 

ΠΙΙ5. Ἴτ8, Ὁς 

42 : εηΐϊε, ΠΕ, αὐ άϊξα πο, {ἰπιογοπὶ Πομιῖπὶ ἄο- 

219, ; 5383, 4. 
45 : (οετοο ᾿ϊπσιιαπι ἐππᾶπι ἃ πηα]ο, 555; ἃ, 
46 : Οομ Τροπιῖμηϊΐ βιιρεγ Ἰαξῖοβ. 901, "; 566,6. 

10 : Μιΐία τυ ]ατίοποϑς Ταβίογαπι. 915. 

ΧΧΧΙΥ, 410: Οπιηΐὰ οϑϑὰ πιϑὰ ἀϊοοπί: Ποπιῖπε, Πο- 

τπιΐπ 8, 4115 5᾽ σα] 15 ΠΡῚ ὃ 9238, α. 

10 : (Λυῖ5 5' πη} }ς ἘΠῚ ἢ 419, 4. 
15 : Ηιυιπη Πα Ρᾶπι ἰπ [6] απο ἀπίπηαπι πιδάπι, 517, ἃ. 

ΧΧΧΝ, 7: Τυκάτα τὰα 5ἰοιξ πποπίο Πεὶ.. Ταάηοῖα 

ἴα ΡΥ 55115 πλ]α, 794. 

6Ρὸ νοβ. 

Ἴ: Φαάϊοῖα ἔπα ἈΡγ5βιι5 ππα]ία, 495.. 

40: [ὴ Τυμπῖπε πο Ὑἱ ΔῈ ΡΉπι5 Πππηθη. 555, Β; 

598, Ρ. 

ΧΧΧΥῚ, 4 : Τεϊδοίατγο ἰπ Ποπιῖπο, εἕ ἀαθὶε εἰθὶ ρὲ- 

«ἰτἰοπε5 οογᾷϊϑ ταὶ, 411,8;:397, ε. 

35 : διπῖου ἑαϊ : εἰοπῖπι βε πε, ἐξ ποῖ ὙἹ4 1 7ππίαπι 

ἀεγα]ϊοῖιπι., πὸ 5Έπμθ πη ΕἾ1|5 ΖιιγοπΒ. Ρᾶπδπι. 

574, ε; 100, ". 

451, ο. 

85. α-. 

55: ΥἹΑΪ ἱπιρίτπι 5 ΡΟΓΟ χα] αἴ πὶ, δὲ οἸοναΐαπε 

βίοις οεᾶτος [ἰ}Ραπὶ..... Τταπεῖνὶ, εἴ ἐοθε ποῖ 

ογαῖ, 4609,.ο; 7419, ε;; 796, }. 

ΧΧΧΥΙ, 6: Ραϊγαογιπέ εἰ σογγιρίς βαπὲ οἰοαῖγι- 

97 : Περο]ῖπα ἃ ππα]ὸ οἱ ἔλο Βοπύτη. 

50 : ΟΝ 751 παθπαθῖταν βαριοπ ϊαπι. 

(ἐκ πηδξ, 794,ἃ. 

8 : Ουοπίαπι ᾿ὰπ θὲ πιεὶ ἱπηρ] εἶ βιιμξ 1ΠΠ 5] Ομ Ριι5. 

0423, 

ΧΧΧΥΙΙ͂, 1 εἔϑβεᾳ. : Ὀῖχὶ: (βίο αϊαπι υἱὰβ τηθαβ....Ψ.. 

Οἴπὶ επῖπι σοπβίξίογοϊ ρεσοοαΐον δἀνογβιιπι ππὸ, 9Ὁ- 

ταιΐαϊ εἰ μα πα 1Π]Ἰαξιι5 5ιιπὶ οἷ 51{π| ἃ Βομΐβ......... ὅ6- 

Ταπηϊαπηθη ΟἸπηἶα ναηϊΐα5, ΟἹ ΠΙ5 ΠΌΠΙΟ Τίνθηβ.... 

ῬΒεοβαυγῖζαξ, εἴ ἰσπογαξ οαϊ σοΠβτεραθῖς δα, 275,6. 
15: [προ] ἐβὸ ϑὰπὶ ἀρὰ ἔθ, εἴ ρεγεσυίπαβ, 5ῖοις 

ὉΠΊΠ65 ῬᾶΓΓΟ5 ΤΠ. 

ΧΙ, ὅ: ἔρο αἰχὶ, Τ)οπηῖπο,, πἸβουο γα ποῖ, βᾶπα απΐ- 

ΤΩΔΠῚ ΤΠ Πὶ, 4ϊὰ ροσοανὶ {0 ]. 419.,". 
ΧΙ, 1: Τεβιάογαΐ σογνὰς δα ἴοηϊος ἀψαάτγιμα. 1475. 

δ: ϑι{υ ἀπΐππα πιο ἂα Πεῖπὶ ἰογίοπι υἱνιῖπι. 

834, 4. 

δ: Τγαάπϑῖθο ἴῃ Ἰοοὰπὶ (ἀΡογ πο αἀταϊγα 115. 

δ00, Β. 

499, ἃ. 



ΤΟσΟΒῦΜ ΒΟΠΙΡΤΌΠΙΕ ΒΛΔΟΝ Ὲ, 

ΧΙ], δ: Ἐπεί Ἰσοῖπ ἔπαπη εἰ γογιζαΐοπι ἔπιᾶπι. 

Δ4δΆΑ,-. 

ΧΙΠΠΙῚ, 538: Οποπίατη Ῥγορίοῦ ἴθ ππογεϊ σάπια τοΐα 
ἄϊς. ῳ83., ἃ. 

25: Ἐχβιγρο, {πᾶτο ΟΡ ογπηῖβ, Πουαῖποῦ 4178, ". 

5ῳ: ΟΡ] νιβοουῖς ἱπορῖα ποβίγα, εἰ ἐγ δα] αι οπὶβ 

Ποϑβίγε, 418,.α. 

ΧΗΙΝ, δ: ϑρεοῖς πα δὲ ρου! υὐῖπο ἴα. Τ15, ἃ. 
8: Ῥγορίογοα πηχῖξ ἐς Πρ ῖιβ., Πλδιι5. ἔπι, 441. 

ΧΕ, δ: ΕἸαπιῖπῖβ ἱπηροία5 6}115 φορά ἸεΠοδὲ οἶντ- 

ταΐοτη Ποὶ. 491,6. 

ΧΙΥΗΙ, 15: οπιο ἄτη ἴθ Ποποῖὸ οβϑοῖ, ποῖ ᾿πἴ0}- 

Ἰοχῖξ ; σοπιραγαζιιβ δβὲ ἠατηθη 15 ἐπϑὶρ᾽θμ ιι5., οἱ 

51 π|}}15 ἔλοῖ5 οδὲ 11115. 418; 548, 6. 

ΧΕΙΧ, τ: οι ἄθογιιπὶ Τλοπηΐπιιβ Ἰοααίι5 οϑ, 457. 

4: Ιπηππο]ὰ Π)ὲὸ βαογι Ποία ]αϊι 15. 507,8. 

46 : Ῥεοοδίουι! αἰιΐοπι ἀκὴν ΤΠ εῖι : τατὸ ἴπ ἐπαγγὰβ 

75 01185 τηθᾶϑ ἢ 488, α. 
21: Αγὐρίαπη, εἴ ϑίαίιαπι σοπίγα ἔλοϊθπιὶ ἐπᾶπι. 

545, Β; 609, ἃ. 

Τα: ΑἸρ 5 Ιανα πιὸ ἃΡ Ἰπϊφαϊίαΐς παρὰ, εξ ἃ ρεο:- 

δαΐο τηδ0 πηπιπάα Ἰη6. 670, ς. 

42: (ον πισπάαπι ογρὰ 'π πιο, Πριιβ, οἵ βρί γί πὰ 

τοοΐαπι ἱππογα ἴῃ ὙἸβοθυῖθιι5 πιοῖβ, 415,4; 151,8, 

45: Εὐε ϑρίγιειην τππιπὶ βαποίιπι πὸ Δυΐογαβ ἃ τπὸ. 

δι, ἃ. 

4: Ἐὼ ϑρίνϊεα ρυϊποῖρα! οοπῆγιηδ πιο. Τυϊώ, 
49: ϑαουιΠοίαμα Πεὸ 5ρί γι Θομ στ ]αΐα5, 565,}; 

ὅ98, εα. 

49: (οἵ σοπίνϊξιπι οἱ μαχηΣταΐιτη ΤΠ ει5 ποὸη 46- 

βρίοἱεῖ, φ91., 4. 

ΤΙ, 10: δῖοαξ οἶἶνα ἐγαοι εγα ἔπ ἄοτηο ΤΠ)εῖ. 64, Β, 

ΤΙΝ, 40: Νοι ἀεξεοῖς ἀς ρ]αἴεῖβ 6} 15 ἀδαγὰ εἴ 4ο]5. 

453, 6. 
ΠΧ, 5: ἴῃ ρεῖγα Ἵχαϊαβεῖ πη. 019, ". 
ἘΧῚ, 441 : Θιντία 51 αβϊααπς,, ποῖα σοῦ ἀΡρόπογο. 

806, 

ΤΠ ΧΗ, 4: Τει5, Ποῖ πποιιβ, αα ἴο ἃ ῥυΐτμα ᾿οο συ ρῖ]ο, 

095, 6. 

 ΧΠΠ, 2 : Α ἄππογε ᾿πίπιϊοο ουΐρα ἀπ πιαπὶ ΠηθΆΠΙ. 
ο᾽δ, Β. 

1: Ἡεεσογαπε Ρουβογαξαπίοϑ ρουβογαΐαϊϊοπθβ. 308,6. 

ΤΊ ΧΥΗ, 5: δῖοαι πφαοῆς στὰ ἃ ἔδοϊο ἐρεῖς, 5ῖα ρεγὶ- 
Βαπι ρεοοδίογεβ, 510, ς, 
Ἰ: Τοπιῖπιιβ ἱππαθ ίατε ἴλοὶξ απῖιιβ πιουῖβ ἱπ ἄοπιο. 

92,. 
49: Αβοθπάεῃβ ἴπ αἸξιιπι, οαριΐνατῃ ἀπχῖς οαριἰνῖξα- 

ἴδπι, δοσορὶξ ἀομὰ ἴπ Ποπαϊηῖθιι5. 224. ὃ. 

ΤΊΧΥΙΗ, 5: Υ πὶ ἰπ δἰ τι ϊποπι πιαγῖβ. 881, 6. 

928: Πεάογαηξ ἴπ Ἔϑοᾶπι τηθᾶπι ἴδ], οἵ πὶ 5111 τηθᾶ 

Ῥοϊανεγαπί πιὸ σοῖο δ55, ἃ. 

96: Ηδθιςαἰῖο δογὰπὶ ἀδβογία. 105, 6. 

39: Πεϊεδηΐαν ἄς ᾿ἰρτο υἱνγοπίϊιπι,, εὐ Οἴπὶ 1155 

τοι 5ου Βα πίατ, 069, 6. 

1 χΧΧ, δ οἱ 7: ὅρΡε5 εηἷπὶ πηθὰ οἱ σαπίαϊϊο πηρὰ Πο- 

440, ἃ. 
0060, ἃ. 

πηι, 

1,ΧΧῚ, ει : Ομηπεβ ροηΐοβ βουυϊοιὶ εἰ. 

1089 

ΠΧΧΙΗ, 27: Ερσοο επῖπι, αυὶ δ] οπραπὲ 56 ΔὉ5 ἴθ, ρουῖ- 

Ραπί. Ω91.,4.; δδῖ,6. 

ΤΧΧΗ͂Ι, 41: Αξβίαϊεπι οἱ γὲὺ ἴπ Ππχῖϑιὶ θα, δ5ὅ, ἃ, 

ΠΧΧΙΝ, ἃ: Ἐβο οοπῆσγμηανι ΘΟ] πη Π88 6]}115, 43, ἃ; 

ὅδ, ο. 

6: Νοϊῖῖο ἐγρβο Ἰοχυὶ δάνογθυβ Τουτὶ ᾿πἸ φυϊζαΐοιη, 

118, ἃ. 

ΠΥΧΧΥῚ, 10: Ετ αἰκὶ, Ναπο εωρὶ : πο ππαΐαιῖο ἄοχ- 

ἴογα ΑἸ εἸβϑί πϊ. 228, 6. 

49 : ὸχ τοπίϊγαϊ {πὶ ἴῃ τοΐα. 4608, α. 

ΠΧΧΥΉΗ,, 17: Οοοῖϊάϊε ἴπ σταπάϊπο υἱπθαπὶ δογιιπι,, 

Θἴ ΤπΟΓῸΒ ΘΟσπ πὶ ἴῃ ΡΓιΐπα, 879, ο. 

49: ΜΙ ἴῃ 608 ᾿γᾶπη ἱπά στα 118 βιιο, πα ἴρπα- 

τἰοποπι,, οἱ ἴγαπι εἴ ἐγ Βα] αἰ] ΟΠ 6 πη, ̓ ΠῚ 1 Ἰ5ϑ᾽ ΟΠ ΠῚ 

ῬΟΥ προ ]ος πιᾶ]ο8. δ15, 4; 899, ". 

00 : ΤΑΡΟγπαοα!απη ἘΡῚ Παθιΐανῦ ἴῃ ΠομπΝ  Πθιι5. 

ἘΣΘ πὶ 
ΤΧΧΙΧ, 9: Ὑἱποαπιὶ οχ ΑΕ συρίο ἐγαπβε κεῖ, ὅ56, ἃ. 

9: ἴπεαᾶπι ἐχ ΛΕργρίο {γαηβει] δεῖ, 6] ῖβεῖ σοη- 

65, οἱ ῥ]απίαϑε δᾶπη. 498,.6; 675. 

41: Οροχγιῖε πιοπίοϑ πη θγα 6711.5., οἵ ἀγρθυβία 6115 

οεἶτος Ποῖ. 410, 6. 

45 οε1ἃ : {τ φυϊά ἀεβενηχιβεϊ τηδοουϊαπη 615 
Βεναβίαντι δαπὶ ἈΡῸΓ 46 εἰϊνὰἃ. 678,0. 

46: Υἱπάοπιαμπε πὶ ρυαίουρυθαϊηξαν νυἱάπι,, εὐ 
ἅΡοΥῚ ἀ6 5ῖγα ἀεναβίαντ : οἵ βίῃ σα]αγίβ ἔδγιις 46- 
Ῥαβίυβ οϑί. δῦ, 6. 

ΠΧΧΧ, 40: Νὸπ τὶς ΕΡὶ Τ οι τεσοπβ. 201, Ὁ. 

11: ΒηΠαία δαΐῃι ὁ5 ἔππππι, οἵ πη ρ]6θὸ Πα, 905, ο, 

406: [πϊπηϊοὶ Ποπιϊηϊ τη θη 1 βαηΐ οἷ. ἀτ6, ΡΒ. 

ΓΧΧΧΙ, 6: Ἐρο ἀϊχὶ : ΠῚ δβιῖς, εὐ ΠῚ ΑἸ ἰδ πιὶ 

ΟΙΏΠ65. Υο5 διιΐδπιῃ βίοις Ποπιῖποθ τπουϊ μἸηϊ. 

457, 529. 

ΓΧΧΧΗ͂, 19 : Τ)οπηΐπιιβ ποῖπθη {ἰδ ]. 102, ἃ. 

ΠΧΧΧΠΙ, 4: Οὐαὶ ἀἸ]οοΐα ἐἀΡογπαουϊα ἔα, Πο- 

χαΐηο υἱγίαςαμ. 500, ". 

8: (οπουρίδοις οὐ ἀοἤοϊξ απίμηα πγθὰ ἴῃ αἰγῖα Πο- 

τη]. ὅ68, ἃ. 

ὃ: Βεαΐιβ υἱν οἰ) 5. 686 Δυχ!] απ 6]118. 08. ἴο: 
Ὁϑοθπβίοποϑ [πο ἴπ οοτά6 6}18. 883, ο. 

8: ΥἱΔερίταν ἴῃ ϑίοῃ θεῖ ἀξουιιπι, 451. 
ΤΧΧΧΙΝ, 8: Οβίεπαε πορὶς, Π)ουηῖης, πλἰβου] σου ἀϊα πὶ 

ἴπαπι, εἴ βα] εἴασα ἔὰατα 44 ποΡὶβ. ἀδᾳ,ο. 

ΠΧΧΧΥῚ, 1: Ἑπηδαπιεπία 6}8 ἴθ τηοπιῖθι5. 580-- 
οἵ5. 1023, α. 

8 : (ἸἹοτίοξα ἀϊοΐα βιπί ἦς ἴθ, οἰνας Πεὶ, 947,6. 

ΤΧΧΧΥΙ, 5: ΛΕβιϊαΐαβ βαπη οαπὶ ἀεβοο πο πε- 

Βιι5 ἴῃ Ἰδοιιπη, 41ὅ0, ο. 

10 : Ἐχραπάϊ δά ἴδ πηᾶηι15 πηθ88, 5171, Β. 

ΤΧΧΧΥ ΤΙ, 54 : 81 επὶπι ἀογο φαογῖηξ Π11} 6}05 1ο- 

Βθ πὰ τηθᾶπι, δἵ ἴπ 1.416 115 τοἷβ Π ΟΠ ἈΠ ιν οΓ ΠΈ ; 

ἰδία θο ἴῃ νἶγρα ἱπιφυξξαΐοβ Ἰρβογιιμη. 950, 4. 

ΤΧΧΧΙΧ, 41: Τομιίης,, τγοϊιριιτι [αοίιι5. 65. ποθ δ. 
ολὰ, ς. 

10 : ΤΙ65 Δ ΠΟΥ ΠῚ ΠΙΘΟΙῚ ΠῚ. 28, ἡ. 

ΧΟ, 1: σαάοπι ἃ Ἰαίεγε ἴαο τ1]16, δὲ ἀἄδοθηι τα 1]Π1ὰ 

ἃ 4Φοχιίγὶβ [πἰ5. 212, ὁ. 



10δ 4 

10: Ἐλ Παρο]πι ποῖ ἀρργορὶ πάλ} 1 ταϊβθοσηαοιο 

ἴπο. 102, Ρ. 

15: διιρον ἀβρίοπιη οἱ 51} 15οῖπὶ Δα 1} }015.,. οἵ 

σοπου οὶ. Ἰοοποῖα οἱ ἀγασοποπι. 1395; ὃ: 

173... ἅς 

ΧΟΙ, 11: Εχα]α ταν σας τ ΠΙΘΟΓ 5 ΘΟΥΠῚΙ ΠΊΘΙΙΠῚ, 

4711. 

15: Φαβτι5 τ ρά]πηὰ ἘΠ ογ  Ὶ:ς 498... 

1Δ. [ἢ αἰγι5 Π)ο] ποβίσὶ Πογοθιιηΐ. 4006, ἃ. 

ΧΟΙΝ, ἃ: [Ια τηδπιὶ Π)61 διπὶ Ππὸ5 ἴουγῶ. 115,,,ἃ. 

ΟὍ, 8: [ὰ πιαι1π15. ΤΠ τ Υ ΠΟΙ να ΠῚ οτηπο5. ῬΘΟσαἴοΓΟ8 

τουτί, αὐ “ἰβρουἄονοπι (6 οἰν᾽ταϊο Τλογηϊη] ΟΠ 65 

ΟρΡογδηΐο5 Ἰπ| 4] τἀ πὶ. 096; 698, ο. 

ΟἹ, δ εὲ 8: Οδ]ττα5. σαπὶ σοπηθογα ράπο τ. Π ΘΠ ; ἃ 

γό06 ΘΟμη {15 πο ἃ βου Π  οϑδὰ πηδὰ ΘαΤΠΙ τηθζο, 

517, ἃ. 

26: Ἐπ ΟΡΟΓὰ τη Π 11. ἐπα  γὴ 51 η σα]. 122, 

21: δῖσαϊ νοϑε πη ητιπι νοἰουαβοθηΐ,, οἷ β᾽οα! οροῦ- 

τουϊαπὶ πλαα1} δὸ5. [ οι. οἵ πππαθιιηίατ, 

597. ἃ, 

ΟἿ, 1: Βεποάήϊςο, αὐΐπια τηθὰα, Ποπαϊ πα, οἱ ΟΠλμϊα 

Ἰητουίοτα τπδὰ πομλϊηὶ βαποῖο ο]115. 885, ἢ. 

ΟΠῚ, ἃ: Οἱἱ ἴδοῖε ἀπ ρ  ] 05. 51105 5ρΡΊ ΓΙ Γπ5., ΘΓ πα] 5  ΓῸ5 

8105 ἢ ἃ ΠῚ] ἃ Πὶ 15:15. δῶ. 

10: ϑαιαγαραπιαν πσπὰ Π)οχαϊμὶ, σον] ΓΙΡαπὶ 

635, ἃ; 796, ". 

416. 

94. τ Οὐᾶπι ππασηϊοαΐα σαηΐ ορορα ἴπα, ΤοΠλΪηὸ : 

417, ο. 

5: οο ππᾶγτα πηασηαθηι οἵ ρα! Ἰόβαπι - 1Π|ὸ τ ρ  - 

45 Ρ]απίανι. 

48: Μοῃίοβ ὀχοοΐϑὶ σουν δ. 

οὁπληΐα ἴπ βαρ οπ ϊα Γροἰσι, 

10 ἰὸς 93, ἃ. 

50: ΠΙΙῸ πᾶνοβ ρμογίγαπβοιιηΐ, 028, ἃ. 

30 : γᾶρο ἰδῖθ ἀιιθπὶ Του πιαστ] αὐ Π]π ἀοπά πὶ οἷ. 

641, 6. 

28: Αρουϊοηῖο αὐΐοπὶ ἴθ ππὰΠιιπὶ [τὰ πὶ, οἸηπῖα 

πὴ ρ]οθυπίαν Βομπίΐαϊο. 898, α. 

39: Αἰιογοβ βρ᾽ γιατὶ Θουπι, οἱ ἀοἤοϊοπί, οἱ ἴπ 

ῬΆΪ νου πὰ διιππὶ του θυ Γοπίμν, ΕΤηἸΕ65. ΞΡ τἹ ἔπ 

{ππιπν οἴ ουθα πη, οἵ Το που 15 [αἴθ πὶ [ΟΥΤο. 

122, ἃ; ἀλ5, "Ὁ. 

50 : πα [65 ΒΡ τππὴ ἔππιιππι, οἱ ογοαιιαζιι, οἵ τὸ- 

451, . 

Τ10, ἃ. 

55 : ΠοΠοῖϊαπι ρϑοραΐουοβ ἃ ἴουγα, οἵ ἰῃϊφαΐ, ἴζα πὶ 

πον αθὶ5 [αἴθ πὶ ἴουτο, 

54 : Φασιαπάτπιι 511 ἘΠῚ Ο] ου τιπὶ πη θαπι, 

ΠΟ δἰηΐ. 862, ἢ. 

ΟΥῚ, 36 : Αβοοπάϊηϊι ὑβάιιο δα οοϊοβ. ος Ὁ, 

ΟΥ̓ΠΙ, 9: Εἴαμὶ ΠῚ 6}5 οὐ αηὶ. 58, ε. 

8λ. : (λγὸ πηθὰ ἱπιηηίαϊα δ5Γ ῬΤΟΡΙΟΓ. ο]διηι. 

5417, ἃ. 
ΟΥΧ, 1: ῖχιι Πθομηῖητις Τ)ομἶπο τηδο. ἀ16, ". 

5: ΑΒ αἴθτο δηΐα Ἰποι ουιῖπὶ ροπαΐ το, 557, ἃ; 

508,6; 135. 
ὅτ δαναντ Πομηῖπιιβ, οἵ ποὰ ΡΟ ΒΙΓΟΡΙ οἰιπι. ὅ04,, Β. 

ΟΧΙῚ, 9. : Οοτπιι 6] 5. Ἔχ] αἰ ταιν ἴῃ β]ουία, 471, ἃ. 
ΟΧΝ, 412 : Ουϊὰ γοιριθιιαπι Πλομηΐηο, Ργὺ πιμΐθιις 

4 τον θαι πλλ}ι} 3 104, ἃ; 186, ἢ. 

ΙΝΡΕΧ 

ΟΧΥΤΙ, 31 : δου οδὲ μαλ]}εὶ ἴῃ δα  αἴοπι. 410, ἃ. 

ΟΧΥΤΠ, 1: Βδαι ἐπυυπαοι]ατ ἴῃ νἴα, 4αὶ Δα θα]απὶ 

ἴῃ ἰόσο Τ)ομηϊηϊ. 006,4 ; 1717, ἃ. 

1ὰ εἱ 57: [ἡ νὰ τοϑπηοπίοσχιπι [ποσῖιπὶ “Φο] οἴ αἴ 

51}..... ἴῃ γα [πὰ ὙἸΥΔΠ. “1: ἃ. 

47: Ἀδισιριιο βόγγο πο. 111, ε. 

00 : Ῥατγαίιις βπὶ, εἴ ΠῸΠ 511 τασαῖιιβ, 185, 

πο: Μαμπας πὰ Τδοοσγαπί πλιὸ, εἴ [ουηαγουηΐ π|. 

480, 

85: Ναγγαγογιηΐ ταΐϊ ᾿π {αἱ φα]αἰοτιο5, 50 

ποπ αἰ Ἰὸχ ἴα, Τθοπιΐηο, 513, ο. 

91 : Οπιηΐα βουνιαπηξ Ε}Ὶ. 431, ἃ. 

4105 : Οταπα “υ]οῖα ΤαποἸ]ῖι5. πλοὶβ 6] οααϊα ἴπια., 511- 

ῬΟΥ ΠΊ6] οὐ πιθοὸ. 51. 

100 : Φαγανῖ, οἵ βίαταὶ οὐδίοϊνο Ἰπά τοῖα, Ἰιδ 

τε. ὅ04, ". 
430 : (πῆρο {ἰπιογὸ ἴιιο ΘΓ 5 ΠιΘΆ8. 845. α. 

151: Ο πηοιιπὰ ἀροχα, οἵ τ Γαχὶ κρίσίταπα. 305, ο; 

οϑά, ἃ. 

110 τ Τρπῖζαπι Θ] ζαϊ απ ἔπππιπὶ Ὑ]οπηθπἴου",, ΘῈ 501 

γεὶβ ἴπππι5 ΠἸ]οχὶς 1Ππώ4ς 7951, ἃ. 

ΟΧΧ, ὁ: Νὸὴ Δουπταθις ποίας ἀονιηΐοῖ ἴππὸ 41 

οὐβίοα τε [5γὰ6], 4718, Ὁ. 

ΟΧΧΙῚ, 1 : Τιαταῖας βατῃ ἴπὶ 115 {αὶ ἀϊκοσαπὶ τα ΐ πὶ : ἴα 

ἀοιμαπι Ποιαϊηὶ ἰθίπιαβ. Θιαπίοβ. οσαπὶ ρϑάθ5. πὸ- 

βιτὶ, ἴῃ Δ χ5 [α5, Φουπβα] 6 πη. 5558. 

ΟΧΧΠ, 2: Ἐδρὸ κἴοας ΘοαΠ βοσνόγιπι δα τηᾶπι5 40-- 

ταϊποτα πὶ 5αοσιπι.,, τὰ ΘΟ} ποτὶ ἃ4 Τλομλϊπιιπι 

Του ποβίγιιτη. 201, α. 

ΟΧΧΗΙῚ, ὁ: Τουγοηΐοπι ρου πὶ 1} ἀμϊπηα ποδβίγα, 

ἀαααπ Ἰμ 1] ΟΊ] 6 πὶ. 718. 

ΟΧΧΝ, 5 : Οὐἱ Ξομιϊπαπί παπς ἴῃ ἸΔΟΡΥ πιῖ5, ἴῃ ὁχ- 

β] αοπα πηοίοπε. 182, ". 

ὁ : Ἐπηΐοβ ᾿θαπὶ οἱ Περαπε παϊεοπῖοϑ βουηΐπα 58 : 

γοπίδηΐοβ απο πὶ νοοῖ οἰπὶ Θαβα!ταϊϊοπο, Ρου- 

τἀ 5 τη ΠΡ α]Ὸ5 5105. φὅ9, ἃ; 778, ". 

ΟΧΧΥῚ, 1 : Νιϑὶ Πουιΐπιιβ οὐδ οαϊοσῖς οἰνιταΐοπι, ἔγιι- 

βίνα υἹβη]αὶ χαὶ οὐβίοαιε. 559,6; 714, ο. 

ΟΧΧΥΉΗΙ, 41: Βοαι οπῖποθ {ὑὶ {{πιοπὶ ΤΟ ΠῚ1ΠῚ. 

504, 6. 
5 : ἴχογ πὰ βἰοας γὙἱ{15. ἀρ π ἄδηβ, 557, 6. 

ΟΧΧΙΧ, δ: 81 τηϊψυϊζαϊοβ ΟΡβογυ νου, Τ)οιαῖπο,, 

Τ)οπιΐπο., 4815 5:5 Ε1πΠ60 1} ἢ 4995, ε. 

ΟΧΧΧ, 1: Ἰ)ομαῖηθ, ποὴ οδὲ θχαϊτζαϊιιη ΘΟΥ ΤΠΘΙΙΠ, 

πάτο 6] αι βιυπΐ ΘΟ} τηεὶ, ὅ9., 

ΟΧΧΧΙ, 9 : Μοεποηῖο, Ποπῖπο, Ἰρανϊᾷ., εἴ ὁπλῖ5 

μια ηϑαθ τι 4115 ο]115. 907, "». 

ΟΧΧΧΥ, 1 εὐ 411 εἴς, : (πῇ ιθμληϊ Π)οπλῖπο, 4ποη1- 

ἂπὶ ῬΟΏτΙ5, 4] ῬΟΥΟΙΙΒδΙ ΤΟΡῸ5 ΠΙΆΘΠΟ5., δ΄ ὉσΘΟΙ ΙΕ 
τορο5 ἔογ[οβ,ϑθοι οἱ Ο,. ᾿ 626, ο. 
8. : Ῥοβαῖε 5Ό] πὶ ἴπ ροϊοδίατοπι αἰεὶ, Ἰιπαπὶ οἱ 5[6]- 

1ὰ5 π᾿ ροϊοβίατ πὶ ποοιῖβ, 81, Ὁ. 

ΟΧΧΧΥΙ, 8: ΕΠῖὰ ΒΑΡΎ] Ομ πΐσοσγα, μοαίιβ 4] τὸ- 

Οὐ ραοὶ ΕΡῚ σοι οπο πὶ {πιὰ τ, {πιὰ πὶ ΤΟ ΣΙ 511 

πορὶβ. Βοαίας αὶ το πο 1}, εἴ ΑΠΠ146ὲ ραννα]οβ τιιος 

ἃ ρΡοῖγαπι. δώσ, ὦ. 



ΤΟΟΟΚῸΝ ΒΟΒΙΡΤΌΒΚΒΕῈ 5Άλ60ἈΕ. 

ΟΧΧΧΥΗ͂Ι, ὁ : ΜΠΓΆΡΗς ἔλοία εϑὲ βξοϊεπεῆα ἔπα ἐκ 

πι : σοπίονγίαία εϑὲ ; ποῃ ροΐετο δ] βὰπι|. 433, Ὁ ; 

455, ἃ; 463, ε. 

τ: Οτο 1Ρὸ ἃ βΞρί για πο, εἴ 4πὸ ἃ ἔδοϊο ἴπα ἔὰ- 

Βίατῃ ὃ 51 ἀβοοπάογο πὶ σ πὶ, {τι 116 65 : 51 6ἐ- 

5οεπάογο ἴῃ Ἰηϊουπιιτη., 8.165. 81 5.ΠΠΊ5ΟΤῸ ῬΕΠΠἃ5 

τηδὰβ ΦΠπσα]ο, εἰ μπαθιΐανεγο ἵπ Ἔχίγε πη β πα Γῖ5, 

ΤΝατη οἱ 161 τηᾶπῖβ ἴπα ἀεάισεῖ πὸ: εἰ ἴοπερὶῖ 

τὸ ἀεχίογα ἴπα. 590, Β; 459, α; 151, Β; 619,ἃ. 

51 : Νοηπε 605 4| ἁδοταπέ ἰς, Τ)οπηῖπο, οὐϊο πὰ 

Βιι, εἴ Ξρει ἱπϊτηϊσοβ ἔποβ [α Ροβοθθατῃ ἢ Ρογίε- 

οἴο οὐΐο οἄδτγαπι 1|105. 257, Β. 

ΟΧΙ, 2 : ΕἸεναϊῖίο τηαπτπη τπράτιτα 5Δογ οἴ α τα 

γοβρογιπιτ. 5177, Ἐ. 

1: ιβειραίαᾳ ξΞυπὲ οὐθα ποβίγα 56615 ἱπέογπιπι. 

334, ". 

ΟΧΙΙ, 2: οσε πιεὰ ααἂ Ποπιηῖπιπ οἰατηανὶ. 685, ἃ. 

ΟΧΙΗ, ὅδ: [πὶ ἔλεξατῖβ τπαπύτιπὶ ᾿πασαπη ππθ ΠΡ Γ. 

558, ο. 

410 : Ελξ ϑρίγιξιιβ. ἔπππι5 Βοπις ἀεάποεῖ πα ἴπ ἴεγγα 

Τεοίἃ, 151,.. 

ΟΧΗΙΗΙ, 5: Τοπιῖπο, 4814] ἐ5ὲ ποπηο, 4αϊὰ ἱπποιϊσει 

εἰ 418, . 

ΟΧΙΗΝ, 9: ϑανὶ Πομλἶπι5 ππΊ γΥ 515. ἘΠΠν ἃ. 

50 : Ουβίοαιε Τοπηῖπιι οπιπε5 “ἸΠἸσοηΐεβ 56, οἱ 

ΟΠΊΠ65 ΡεσσαΓοΟΓΟ5 ἀϊξρεγάει. 8177, ε. 

ΟΧΙΝ, 9 : Ἐὲλπ νἴαπι ρεσοαΐογυμι “Ἰβρεγάει, 599, ο. 

ΟΧΗΥῚ, α : Οἷἱ πυππεγαΐ τα] Εἰ π ἴπι65 βε !]ἀσιιπι, εἴ 

ΟΠΙἾθιι5 εἶ ποιηπα τοσαΐ, Β.7, Ἂς: 

5 : ϑαρίοπεῖα: 6] 5. πΠῸπ δϑὶ ΠΕΙΠΊΘΓΊ5. 05 α. 
ΟΧΙΥΠ, 18: ΕἸαθῖς βρινῖτι ε]ὰ5, εἴ ἤπιεπὲ ἀήπα. 

415, ". 

ΟΧΙΥΗΙ, ὅ : ἴγϑε αἰχῖε, εἰ ἔδοξα βαπξ. 564, ". 

1: Τιαιάαΐε εἰὰπὶ, εἰ ἀπε ἐκ ἴειτα εϑίϊβ, ἀγαθοποβ 

οἵ πῆμ οϑ ἀρ υϑϑῖ. 41, ε. 
9 : Τῆσπα {τυσΕεγα εἴ οπιπεβ σεατῖ. 906, Ρ. 

44. : Ἐχα!εαθῖς σογπαι ΡΟρΡᾺ]Ὲ 5αὶ. Ὑ71: ἃ, 

ΟΧΤΙΧ, ὁ: Ἑκχαϊταιίοπες Πεὶ ἴπὶ βσαξίατα ε]5. Ἐὶ 
5| 51] ἀποῖριίο5 ἴτι τη αηῖθιι5 ἘοΓ τη. 104, ε. 

ΟἿν, 1: Γασάαϊε εὰπὶ ἴπ Πττπατηεπίο υἰγίι 5. 6}115. 
58ὅ,.ο. 

ῬΠΟΥΕΑΒΒΙΟΒΌΝ. 

Ὅκρ. 1, ὅ : [π|6]Π6ὰ5 }5ε1{᾿ᾶτπ σέγᾶτα,, οἕ 114 ]Ἰοῖπιπὶ 
αἰτῖσαβ. 110, ο. 

6: Απἰπιδάνεγίαβ εἴ ραγαθο] απ, εἴ ΟΡ βουγιπὴ 50 1- 

ΠΌΠΟΙ, ἀιοίααιιε βαριοπίμπι., εἴ τπϊσιηαΐα, 
110; ο. 

τ: Ῥυϊποῖρίαπι βαρίεπεῖα, ἵππον Ἰοτηϊηὶ, ἜΣ Ος 

οὰ : Ῥγοάιυχὶ βευηομπεϑβ, εἴ ποῖ αἰζεπ Ἰ5[15. ὅ50, ἃ. 

1Π, 11: ἘΠῚ, πο}1 περ]ρεγε ἀἸοιρ παπη Τ)οπηϊηϊ. 
ὅ44,. 

13 : Οὑεπὶ ἀΠ1στὲ Τ)λοπιῖπιις οοττρίξ. 554, ε. 
9Ὁ : Ῥὲ5 75} ποτὶ ᾿πηρὶπρεῖ. 524,8. 

ΙΝ, 95: Οπμηηὶ οἰίοσία 5βευυα ΘῸΓ πιπι. 559, ἢ. 

108δῦ 

55: Οὐδ: τὰ τεοῖε νἱἀδαπέ. 656, ". 

Ν, 415: ΒΙΡὲ 4π|ᾶ5 46 ἴι5 σαβῖβ, εἰ ἄς γαΐεοτιιπι 

151, 6; 152, «. 

49: (ὄγσνιις πη ϊ ες εἴ Ρα]]05 τπάαταπι σταξίασιπι 

τπογιιτ ἴοπέίε. 

σοπίαθυϊεΐατν ἰεσατη. 175, ο. 

33 : (λίεπὶβ ρεοραζουτιπη 5. ΤΊΙΠι πΠῚΞ 5416 σοπ- 

βίσιη σίταγ. 665, ας. 

ΥἹ, 15: ἴρβεὲ δπέθπη ἵππιῖξ φαϊάοπη οοΐο, ρΡεάς 

656, ". 
ὙΠ]Ὶ, 35 : Πθοπηῖπιιβ ογοαυῖῖΐ τὴὰ ᾿π!τπτὰ σἱασιχῃ 5π8-- 

Ττι πῇ. 562, Β; 515,4. 

ΙΧ, 18 : Νὲ ᾿π)]ϊοῖας οσα]ατα ἔαπτη ἴπ απ, 564 τ 51}, 

σετο 5ἰσηϊβοδξ. 

ΠῸ ΠΙΟΓΕΤΊ5. 

Χὶ 1: ΕΠ Τὰς Ξαρίεης Ἰ Πῆσαΐ ραΐτεπη. 

458, 
ὅ48, ἃ. 

5: Νοη ἱπίεγῆοσιες ἔαπιε Τοπιΐπιιβ ἀπὶπιαβ ]πϑῖο- 
518; 100, ΒΕ. 

10: Οἷἱ ᾿ππιηξ οσυϊο οὰπὶ ἄο]ο, σοπστεσαξ Ὑἱγὶβ 
{ιϊβεϊας, θ56, Ρ. 

19 : ἔχ παι] Π] οζυῖο ποῖ εἤιισῖο ρεσσαξιπι. 578, ἃ. 

306 : δ1σςξ ἀνὰ ἅσεγθα εμέ εξὲ ποχῖα, εἰ ἔπι 

οοι}15: 5ῖς Ἰπιφυπίαβ εἰβ 4αϊ αἴαπειν εὰ. 759, }. 

ΧΗ, 5: Οοκιεαιϊοπες Τυκΐογατα Ἰπα]οῖα, 685; 730, . 

30 : Ποῖὰπ ἴὰ σοτάς αθτισαπέμτη πια]α. 503, ἡ. 

85 : ἵν ἀξίαζις, [Πτόπεις ΞΕ 515. 511, ἃ. 

ΧΗΙ, 9 : ἴμὰχ 7ι5[15 ΞΕΙΏΡ ΕΓ. 34. 
35 : Διικξας σφοτηε ἐπ Ἰπηρ] εξ ἀπ πηαπη 5ιαπη. 350, Ὁ. 

ΧΙΝ, 15 : [πποσὲπβ οσθ τς οτππῖ τεγρο. 4146, Β. 

38: [πὶ σεπηΐε τητ]ΐα δ]ογία τεσῖς : ἴπ εἴδεϊ. αὰ- 

ἴεπὶ ΡΟΡαΠῚ σοπέτιο ρῥυϊποῖρῖς. 519, ς. 

ΧΥ, 5 : ϑαογιῆοῖα ᾿πιρίογαπι ἀΡοιηϊπαῖῖο καπὲ Πο- 

τηΐπο. ὅ65, Ρ. 

ΧΥῚ, 5: Ρυϊπεῖρίαπι τῖξε Βοπε ἔδεογε Ἰιξία. 7,Ὀ. 

55: ϑαρίδπϑ ᾿π|6 }Πσεῖ ἀπ|εε ΑΡ οτα Ῥτγορτῖο ργοῆοι- 

ΤΌΠ. 

Βοιπίαγ : ἴῃ 1480115 ἀπΐετη ρμογίαϊ ἐπί} σεπίϊαπι. 

559. ο, 

35: ϑαπὶ τἱξ ὙἹΓἹ {πε υἹ επέμγ εϑϑεὲ γεοΐξ : που 5- 
5ίτηα ἴᾶπηεπ δάγιπὶ βρεοΐαπε ἴῃ ἔπη πτη ̓ πέεγηϊ. 

710, Ρ. 

ΧΙΧ, 15: Νοὸῖ επὶπὶ Ράτα τοῖα 4Ἔ ππεγοθάε ππεγεῖσγι- 
εἶ. 463, α. 

4: ΟΥἷἱ επὶπη τηϊβογοί ιν Ραπρογῖβ, Γεπεγαΐ ΤΠ 6ο. 

400, 6; ὅ06, ἀ. 

ΧΧ, 6: Μαξμᾶ γὲ5 εβί Βοῖπο : εἰ βῬγειϊοβιπι Υἱῖ' πηϊ- 
ΒΕΓΊΘΟΙΒ, 418, ἃ. 

41 : ἈΡΕΥῚ οσυΐοβ ἴποβ, εἴ ἱπρίεγε ῥαπῖριι. 
θ54, "Ὁ. 

59 : (Ἰογῖα ἐπῖπη ΞομἸΟστ σα ΠῚ 165, θ56, Ρ. 

ΧΧΙΨ, 16: δερεῖεβ σαάεξ Ἰαβξαβ, εξ γοβαγροῖ. 484, ὦ. 

ΧΧΥ, 13: ὅέσιηο ργεζίοβιιβ 'ἴπ ἀἴιγεῖι ΟΡ ἀϊοπίεπι. 
6040. 

ΧΧΥΗ,, 16: Α4ιο ἀπισιιβ τεπέυβ, ποπηῖπε ἀπΐεπι 

ἀεχίον νοσαΐαγ. 863, ἃ, 

ΧΧΙΧ, 15: Οὐτὰ ἔεπεγαΐογ εἰ ἀἊθιΐοτν ἱπίεσ 56 οοπ- 

γεπίαπί, τἱσιαοπεῖα αἰγιιβια ἕλοι! Ποιηῖπιι. 

4154, ε. 

ΧΧΧΙ, 4: Ροΐεπέοϑ ᾿γασιπεπππί, νἱπατα πο δΙΒαπΐ, 

πε ΒΙΡεηΐος ΟὈ] ἐυἰβοαπίυγ βαρ θμιῖα. τι5, ". 
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ἘΘΟΙΈΒΙΛΒΤ Εν 

σαν. 1, 1: Οπῆποθ. ἰουγθηῖεβ ναάπμν ἴῃ πιᾶτο, οἱ 

πᾶτο ΠῸῚ Θϑὲ Ἰπηρ]οἴππη. 49, Ὁ. 

15: Ῥουνούβαπι πο ΑἸτΊβοἴιτ, 418, 6. 

Π. 4: ΡΙαπίανὶ παῖ νἰηθᾶπι : [δοὶ ταϊὶ πουίος. εἴ 

Ρομιαγία,, οἱ μ]απίανϊ ἴπ οἷ ᾿ἰσηιιπι οαπηθ {γα ιι5, 

087, ἃ. 

5: Ἐροὶ παῖμὶ πογίοβ, δὲ ροχηατία, 600, ὁ. 

1: ϑαρίθηεῖϑ οου]} ἴῃ οαρο ὁ}15, 355,.6; 290, ΄- 

ΠῚ, 19: 5ἴδαι τποῦϑ πα]: ἴτὰ τηοτς {Ππ|5. 450, ". 

ΙΝ, 12 : Ἑππΐοα]μας Ἴρ]ὸχ πὸ ἀἰδγαπηροῖαν, 451. 

ν,9: Ουἱ ἀπΠ|βῖι ἀὐροπίμπι, ΠῸΠ Ἰπηρ] ταν ἀυρθπίο. 

δ92, 6. 

ὙΠ. 11: Νὰ αϊχουῖβ, 4υῖα ἀ165 Ῥυΐογοβ ογᾶπῇ Βομὶ 

βιιροῦ ποθ: αΐα ποις ἴπ βαρϊοηα Ἰηογγοραϑιὶ (6 

[ιοο. ΒΒ ν᾽: 

16: κι 7υβῖαβ αὶ βουῖε ἴπ πε π|ὰ διὰ, δὲ ἀπ ρῖι5 

«αἱ ππὰποῖ ἴῃ πα Π{1ὰ δι. 710, ο. 

ΙΧ, 8: Πὶ οπιηΐ ἰδπηροτο δἰπὶ ἴα ὙΘϑΕππθη τα οαηή!άα. 

158,6. 

Χ, ἃ: 81 βρ᾽υἴτιιβ ροζθδίαιοιη πα]  μΕἰδ. ἀβοθμ ον: 5ιι- 

Ῥὸν ἴθ, Ἰοσιαπὶ ἔπι πὶ Π6 ΑἸπη βου 5. 188, ". 

ἃ: Μοάϊοῖπα δαΐπι 50 ἀ 01: ρεοοαΐα τπασηα, 127, Β. 

46: γα εἰδὶ, οἰνιϊαβ., σα] τὸχ ἴππ5. ἡππῖον,, οἵ 

Ῥυϊποῖροβ ἴα] πηᾶπο εοπιοάιηΐ, 641, ε. 

ΧΙ, 2: Τ)λὰ ρανίοπι ᾿ρ515 βδερίοπι, οἱ ἀυϊᾷοπι ᾿ρ5ὶ5 οοἴο. 

6066, ο. 

ΧΠ, 41: δοιρα βαριοαιίαπι,, δος βίϊπαα!ϊ Βοιπι. 

φ51.,.,ἃᾶ. 

ΘΑΝΤΙΘΟΟΆΌΝ, 

Ολρ. Ι, 5: [πὸ οἄογοπι τππριιθπίοτγιιπι [πο γιαπὶ ΟἸΓΤῸ- 

ΤΉ115. 062, ε. 

Π, δ: Νυϊπογαία σαντα 650 511πὶ 55, 6. 

ΓΝ, 7 :- Τοῖα ρα!ογα ρυοχίπια πῖθὰ, οἵ πχᾶοιϊα ποι οὶ 

ἴῃ ἴθ. 484, ἃ. 

Ν,2: ἔρο ἀογιηῖο, οὐ ΘῸΥ πηθιιπ Ὑἱρῖ]α!, 97, ἃ; 306. 

ὙΠ, δ: Νὰπι οἄριι ἔαιιπὶ βίοιξ (ὐασπιο 5, οἵ σοῖο 

Ἰυπὴ σαρ τ15. ταὶ αὐ ραγραγα, 6000, ". 

ΒΑΡΙΈΝΤΙΕ. 

Ολρ. ΤΙ, ἃ : Τπ τη] ον ο]απη ἀπ πηαπὶ ποη ἰπίγοιθις 5α- 

Ῥίοπεῖα, πθὸ μα ΒΡ Γα 1 ἴπὶ σογρογο ΒΒ 10 ροσοδεῖς, 
ϑρ γῖτιιβ δηῖπὴ βαποίτβ ἀἸ5οἸ ρ] πὸ οἰαρῖοι ἄό]ιπι, εἰ 

δυΐογοῖ 56 ἃ σορΙΓαΠ]ΟὨΙθτι5., αι δαηΐ 5ῖπὸ ᾿π6}]6- 

εἴα. λλδ ἃ; ὅ84|!, 6. 

Τ: Οὐουΐαπι ϑρίγῖτ5 Τ)ομπΐπὶ γορ] ον οὐθοπι [οτ 
τάσιιπι, οἱ Ποὺ Φιοα σοπεϊποϊ οπιπῖα., 5οϊθη ἰτη 

Πιαθοῖ νοοΐβ. 494.6; 489, ἃ, 

ΙΝ, 8: Οληλ165 δυΐοπι ἐδ ργι οπίϊα ἴῃ Ποτηϊπίθιι5. 

051. 

ΥἹ, 7 : ἔχτσιο δηῖπι ΘΟὨ ΘΟ ἸΓῸΓ τη βου ]σογϊα : ροΐοπ 

65 ἀαΐοπι ρῬοϊοητου ἰουηθηΐα μραςοπίαν, ὅθά, Β; 

055.,. 6; 946, ὦ, 

ἸΝΌΉΕΧ. 

ὙΠ, 47: ἴρϑ6 ουἷπι ἀο1: παῖ μὶ Ἰνουτιπὶ ἀυο 5αη βοϊθης 
τἴαπι νογαάπι, αὖ 5οῖαπη τατιη 11 αἸΞροβ ποι, οἵ γὴν- 

ταΐοπι ο]οπηθηΐοσνιμι: ᾿πϊτατα οἱ ἤποπι, εἰ πποάϊο- 

ἰαΐεπιη [ΠῚ ρου τ πὶ, ΟΠ ΒΟ π πὶ ΡΟΥΠΙ αἴ ἸΟη 68, 

εἰ πηαςαςομ 68 [ΘΠ ΡΟΓῚ ΠῚ, ἈΠ ΠΟΙΆ ΘΌΓΞΙΙΒ, οἵ 5[6]- 

Ἰασιιπι εἰἴι5, αἴας ἀπἰτηαἸ λα πὶ, οἵ 1γὰ5 ὈΘπ ΤΠ, 

σὶπι γοπίογιπι, δὲ σοριταϊοποβ Βοιιΐπαπι, ΔῈ! γοπ- 

τἴα5 ῥ] απίατσιπη,, οἱ νἰγίαῖος τα ϊοιιπι. 699, ο. 
ΙΧ, 1 : Το ραίγπι οἱ Τ)οπιῖπο πιἰβου σον 1 ἔπε, 

41 {6 Ἰ51 οπηπῖα ἴῃ γῦρο ἴᾳο,, εἰ βαριθητια [πὰ 

ΟΠ σΧΊϑεῖ ΠΟΠΉΪΠΘΠΊ, 4253, ἃ: 

ἘΠΘΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΙ. 

Ολρ. Ἴ, ὁ : Νὰ φιαγας ἤουὶ Ἰπάοκ, πὸ ἴογίο πὸπ 

Ῥοβδῖβ ἀυΐογγα πὶ φυϊαῖοβ. 645,. 

ὙΠ. 6: Νὰ ᾿πργόρογεβ Πποπιὶηὶ ἀνουίοηιὶ 86 ἃ Ρθο- ἢ ῬΓῸΡ. Ρ 
οαΐο, 505, Ρ. 

ΧΥΤΙ,, 6 : Οὐπὶ σοπβατητηαγ οὶ πόπιο, ἔχη ἱποῖρὶ τ: 

οὐ οὰπὶ Φαϊ νου, ἔππο τη] Ρομάορῖι, 788, 4. 

ΧΧ, 52 : ϑαριοπεία ἀρδοοηδα,, οἵ {Ππόϑαθγαβ ᾿ΠγἼβιδν, 

48 αἙ 1115 1π τ γίσψαο ἢ ῷῳῦλ,α; 711,8. 

ΧΧῚ, 50: Νὰ Βεδαίιιπι ἀϊχογὶς νἱσιιπὶ ἀπίθ τη πῇ 

Ἰρϑίιβ. δ28, ἃ. 

ΧΧΥΙ, 12: δίυϊιαβ αὐ Τπὰ ταπΐαξιν, 8ὅ, ὁ; ὅ70, Β. 

Ἐδβαιπ. 

Ολρ. 1,2 : ἘΠῚοΚ βόπαὶ οἱ ὀχα] αν, 563, ἃ; 4λ4, ". 

5: Οὐρπονῖ ΒῸ5 ῬΟΒΒ ΒΒ ΤῸ ΠῚ 5{1πὶ, οἱ ἀδίητι ᾿τῶ- 

99, ἃν 
48: 51 {ποῦ πὶ ροοσαΐαᾳ ψοβέγα ἀιιαϑὶ 6] ΡΠ] ΟΘ1ΠῚ, 

5606 Ἰοπιῖηὶ 58]. 

βἰοαΐ πἴνοπι Πρ ! ΡαΡο : οἷ 51 Τα υῖπτ αἰ σοσοϊηιιπ, 

5ῖοιι! Ἰάπαπὶ ἀθα!θαΡο. λλ, Ὁ. 

Π, 5: Νομῖο οἵ ἀβοοπάδπιιβ ἴθ πιοπίοπι Ποπιϊηϊ. 

618, 6. 
δ: Νρηῖζο οἵ τη θυ]οπηιβ ᾿αταῖπο Πθομἰηϊ. 618, 6. 

441: Οδυ]ι Ποιμϊηὶ 5] 1 πι 65, ποπιὸ απο πὶ πππλ}}19. 

7102, ἡ. 

1Π, 1κ : ἴρ56 Τ)οιαϊπιιβ ψοπῖος ἃ Τα Ἰοῖ πὶ οὐπὶ 86- 

ΠΟΥ 5. ῬΟΡΌΪ 511, οἵ οὰπὶ ῬΥΙΠΟΙρΡΊθι5. 6] 15, 

ὅ8λ,"». 

ΙΝ, 16 : Τλοχαΐπιιβ πλϊϑὶϊ πηθ, οἱ Θ᾽ γῖ ται ο]1ι5, 590. Β. 
Υ, 1 :νίποα παπιάπε ἔλοία οβὲ ἀΠ]δοῖο ἴπ οογπιι,, ἴπ 

Ἰοοοὸ μίπρι. δὲ. 6: 556δ..2- 

30 : γα, αὶ ἀϊοιπῦ τ πο ΡΥὰ5 Ἰισοπι,, οἵ Ἰπσοπὶ ἴὸ- 

ποργὰβ : 4 ἀἸοιιηΐ ἀπιάσιιπὶ ἀα]οθ., οὐ ἄυ]οο 
ΔΠΊΔΙΠῚ. 400, "; 2841. 

21: Νὰ βαριθπΕθιι5 ἴῃ βοἰμβὶβ, δὲ δογὰπι βοῖρϑὶς 
50] 6 ΠΕΡ 15. 369, ἃ. 

ΥἹΙ, 1: δοίαπι οϑὶ ἅππὸ 4πῸ πηουίιιις οϑὶ Οῖας τὸχ, 
Ὑἶαι Τ)οπιϊπιπ βοἀοπἴοπι βιροι 50] πὶ ἐχςε]-- 

5 πὶ οἱ οἰοναίμπη. 857, ἃ. 

4 - γι αι Τομΐπιπι Θά ιν βοθητοπι βροῦν {Πγὸ- 

πατὰ Θχοοίϑαπι. οἱ οἰοναΐαμη, Εἰ Βευαρῃῖπι 5ἰα- 

)λ»απὶ ἴῃ οἰγουῖτα 6]}5 : 56χ ἃ]α: πὶ. 427. 

ῳ: Επ αἰχῖῖ Πθομπιΐπιι5 ἡ πὸ, ναὸ εἰ αἷς Ρόρεϊο 



ΓΠΟΘΟΚΌΜ ΒΟΒΙΡΤΟΝῈ ΒΛΟΚ, 

δυο: Δαν ] 15 ἀπ Ἰοιἷδ.,. οὐ πη ἴπ|0 Πρ 015.) οἱ 

σἰοπΐοβ υἱ 6 1115, οἴ πο ὙἸ 6 1115, Του ϑβα  τιπὶ 

δῖ ΠῚ πὶ ΘΟ ῬΟΡῸΪ Πιι}115., οἵα, 125 6. 

ὙΠ,11 οἱ Μαϑῖ. 1,25: ἔσο ῖγρο ἴῃ αἴογο οοι- 
ΟἸΡΙΘΣ οἱ ρανῖοι ΠΤ : οἵ νοσαθιιπὶ ποπιθπ 6}115 
Ἐπηπηάπιο} : {πο οδὲ ἰπιουρτοίαταπι, ΝΟ) βοιιπὶ 

Τ)οιι5. 780, ἃ; 795, ἃ. 

ΙΧ, ὁ: Ῥαγνά]ιβ οηὲπι παίτιβ αϑί ποθ 15, ΠΠτι5 οἱ ἀαία5 

5 ποῖ. 515, α; 81ὅ. 

ΧΙ, 41: Εἰ ἐρνθαϊοίαν νῖρρα ἄς γαάϊοθ {6556 οἱ ἤοβ 46 

γΆἴ66 ἀϑοθηος, ἘΝ το αϊοβοοῦ. βαρ ον οἴπὶ 5ρ᾿ τ ἔιι5 

βΡΙΘηΓ16 οἱ Ἰη 6]Πθοἴτι5, Θρ᾽ υἾ 5 σοπ5 111 δὲ ἐου τι- 
Ἁ1π15.. βρί γ᾽ 5 σοσ  ΓΙοπ͵5. ΘΕ Ῥἱδίαιῖ5, δὲ τ Ρ] ΟΡ ὶ 
Ἰρϑίιπη 5ρ᾽γἹετι5 Εἰπηοτὶς Π οὶ, 51, Β εἰ ἀδὅ2; Τ1ὅ, ἃ. 

ΧΙΠ, 9, Ὅ1ε5 Ποπιῖηὶ ἱπιπιθ Ἰο Ὀ 1115. ὅδ, Ὁ, 

ΧΙΝ, 16 εὐ 14. : ϑιρον ἀδίγα ροπᾶμι 50] Πππὶ πηθιιπι, οἵ 

ΒΘ΄θθο ἴῃ πηοηΐο Θχοοἶθο ΒΊΠΡῸ. ΠΟ 65. ΘΧΟΘΪβ05, 

411 διαὶ αἱ ἀφ] ποτα. Αϑοθπάδμη 5ΈΠρ 6} ΠῸΡ68 : 

ὉΙῸ 511|1}15.  Ππἰββῖπηο. 035. "; 850,6. 

ΧΧΙ, 12: 81 ψιωνῖβ, ααξοτο, οἵ ἀριια πιὸ παρῖϊα, Δ5ὅ. 

ΧΧΥ, 8: Αθβίυμς. οπῖπι Τ)οιι5 μη πομι ᾿ΔΟΥῪ πιὰπῃ ἃ Ὁ 
οτηπηὶ ἴαοῖο. 2388, ἃ. 

ΧΧΥῚ, 9: Τ)ὲ ποοίβ τιᾶπιο σοπϑιισ  ς Βρ᾿ ἹΓτ|5 τοι δ 

ἐς, Τοιι5. Οὐΐα ργσορία ἴα Ἰσχ σα η  ΒΌΡΟΥ [ΟΥΤ ΤΙ. 

609ὅ,6; 097, ἃ. 

10: Οπιηΐβ 411 ποὴ “Ἰ ἀἸσον! 7 πϑεϊ ἴα πλ διιρον ἴον- 

Τάπι, νου Γαἴο πὶ ποῖ [ποϊοῖ. 582, ἡ. 

18: Νὰιῃ ἃ ἔϊπηογς ἴιο, Π)οχαῖπο, ἴμ αςοτὸ ἀοοορὶ- 

χη 15, Οἵ αν τ νἽπλτι5, οὐ ΡΘΡΟΥΊΠλιι5 ΒρΡ᾿ Ἰ πιπη 5α-- 

Πεῖ5 ; 4αοπι ἔδοϊπιιβ πὶ [ογγὰ. 8ὅ5, 4. 

19: Βο5 ομΐμη ἔπιι5 πη ο]α οϑὲ ἱρβῖϑ. ὅ85, ἃ. 
ΧΧΥ ΤΙ, 1: Νὰ «μι ΘΡΥῚΪ οβι15 ἀῦθααα νἶπο, 695, Β. 

117: ΜΠ]βθυϊοον ἴα ἔπ ἴῃ ροπάτι, 4932. ". 

ΧΧΧ, 1: Νὰ ΠΠπ| ἀοβογίουοβ  ἰθθο ἤἸοΙΕ Τοιηϊπιιβ: 

ῬΘΟΙβΕ15. ΘΟΠΒ ]Πτιπ πῸΝ ῬῸΙ τῈ6, ἘΣ ρᾳσίϊομο8. ΠῸΠ 

Ῥὸν ϑρίυιταπι πηοιιτη. 151, ". 
ΧΧΧΗΙ, 1: Οὐδ ἀππιιπ 1 γοἷβ 4αοα ἰσπὶβ ἂτ- 
ει Εὸ «15. ἀππιιμ ]αθὶ: γοθῖβ. Ἰοοιιμλ τοιθυΠτιτη ὃ 

ὅ01. 

ΧΧΧΙΥΝ,, 15: Τὃθὶ σοπυοπουιπΐξ σογνα, οἱ υἱἄοσαπξ 

ἴαοϊοϑ ἰζονα ἁἰ τ υϊα5 : στα πδίουιιηΐ ΠΤ] ΟΤῸ,, εἴ τππηᾷ 

Θᾶγαπι το] οΐα πὴ 65᾽, 4ιοπΐαπη ΤΠλοιη πιι5 ᾿γδοορὶς 

ἰρϑῖβ, οἱ ϑρ᾽γιτιιβ. ὁ} 15 σοη στοραν οα5. 451, 6. 

ΧΧΧΥ, δ: (ομπίου τα μλϊηϊ, Πλπτ18 ΓΟ ΠῚ 5585, Οἱ σοπιια 
ἀἰἸββο!αΐα, 852. ". 

6: Τχπο 6116, τῷ σον αβ, οἰαάιι5, 183, ἃ. 
ΧΙ,, ὃ: οὸχ ἀϊοοπίῖ5, (Ἰ]απια. 1606, Β; ὅ08, ὁ. 

6: Οπιη 18 σανῸ πὶ ἴ πααπὰ., οἵ ομλτιῖβ σ]οῦῖα Ποιηϊη 15 

πἰ ἤο5. ἴδ πὶ, 58, 4. 

45: Ουἷβ σοσπουῖξ τπηθηΐοπὶ Ποιηϊπὶ ἢ 801. 
93: Οὐἱ 5ίαζαϊ! σα! απ δἱοις. ΘΑ ΘΓΆΠῚ, 41, ὃ- 

26 : Θαγθαπι ἀβρίοϊτο ΘΟ 15 γθβι 5, οἱ νἱάθίο, {15 

οβίομα τς πο οπιπία, 097, 6. 

ΧΙ, 1: 300} Ρχον ππθιιβ, ἀβϑιιπηα πῇ δἰπη : [5γ8 6] 6]6- 

οἴτα5. ΠΊΘ 15, Βιβοθρης Θαπὶ ΔηΪπιᾶ Ππιθᾶ. .849, 6. 

3: Νοη οοπίοπαει πϑάιιο ΟἹ] πὶ , ποιὸ δα Ἰδίαν 

γοχ 6705 ἴπ θ᾿] αἴοῖ5, 111, 
ΤΟΝ, ι, 

10δΥ 

148: δι], αὐιάϊίο, 6. οὐαὶ, ϑαβρίοϊο, φϑῦ, 

ΧΠΙΠΠΙ, 10: ἀπἴο πιὸ ποη {1 ἀΠτι5. Τηοιι5, ΘΕ ροϑὲ πιὸ 

ΠῸΠ ΟΕ. λ19, ε. 

35 : Ἐιρο 5ι1πὶ ({| (6160 ρϑοοαΐα ἴα, ἀβας ". 
96: Πῖο π ρυίπαιιβ. ᾿π] Πα 65. {πιὰ55,. τ} }π|5{1Π| 06 015. 

ὶ 5350, ἡ. 

ΧΙΙΝ,0 : Ἐρο ΤΠ ιι5 ρυΐπιιιθ, οἵ ορὸ ρμροβὲ πῶο, οἵ ργωὼ- 

ἴον τη ποὴ οδὲ [)6 15. 419, 6. 

57: Οὐ ἀϊοῖβ ἀρ γδ8ο, ΠΟ ρου 5, οἵ οπιπθ5 ἤπιαν τος 

ἴπιο5. ἀν ἀοίατη. 9. ΟΣ 

ΧΕΥΗΙ, 15: Ἐρο τπᾶπιι πιοὰ Πυπηανὶ οθίαμι, 777, ἃ. 

18: Τλοχηΐπι5 ταϊϑι τ το, οἱ Θρ  γίτιιβ 6] 15, τι. 

ΧΙΙΧ, 9 : Εχιῖο, οἱ 115. 411 ἴῃ Το πο Υἶβ, τὰ γον] τ. 

- “ΟΠ, ας 

Τ,, 9: Ἐδοο ομλμ65 νοβ, αἰ τ δα πηοη ἔπι ̓ πγοΟΓἀβο 15, 

οἵ ἴποὰ σοιηθοι γνο5. 850, 6. 

ΤΙ, ὁ: Οἱ Πυπανὶς σα πὶ {{|ᾶ5] Γασατιπη, 41, 6. 

ΤΙ], 1: ἔχοις ρα] όσοι ἔπτιπὰ., οἱ βιισσθ, ΦοΡ βΆ]οπ 

οἵ πάπιονο β]ουϊατη Ὀγδοθὶ τὸ]. 0605, "Ὁ. 

ΤΠ|, 5: Ὑτάτανιβ ομΐπὰ οαπι, δ ποῖ ΠΡ οἰ θαξ ΒΡΘΟ6 ΠῚ, 

ποίας ἀοοογθπι : 564 Βρδοῖοβ 6115 ἱπποποναῖα, 6- 

οἴθπϑ Ῥυτ ΠΠ115 ᾿νοταϊπαπι, 3251, ". 

Τὰν α : Μάϊ ΠΠ1 ἀοϑονίοθ, πη ρῖ5 {ππᾶπη 6]115 αι Πὰ- 
Ῥοῖ νἴγατα. 412, "Ὁ. 

15: ΕἸ ουαπί οσπηο5. “Ἰδοῖρα! Πεὶ, 458, ἢ. 
ΤΠ ΥΤῚ, 16: ϑρίνττιιβ ὀχτθῖς ἃ πο, ΟΡ Παίαμη οπλποπὶ ὁσῸ 

Τροῖ, 151, ἃ. 

Τ1Χ, 21: ΒΡ γι τι πλοῖιβ 4] ὁδί ϑιρον ἴθ. ἀ40, ", 

ΤΙΧ, 15 οἱ 18: Ῥομπᾶπι [ὸ ὀχβα! τα] ποτη του Πα π|, [8- 

Εἰςίατα σοπογαϊϊοπιιπὶ σοπ γα] ΠΙΡιι8 : Θ᾽ ΠῸΠ ΟΥἿΕ 

ΘΟμ 10 ποία πιϊβουῖα ἴῃ [ΟΡ ΠῚ] η15 {5; 504 58}-- 

ἴατο νοσαθιτίι παι (α], 917, ἢ. 

ΤΙΧῚ, 41: Βρινϊτα5. Τλοπαϊπὶ βιιροι τπὸ : ῬΡΟΡίου «πο 
ἘΠ ΧῚ  τ6 : ΟΥ̓ΔΏ ΡΟ] Ζατο ρα! ρο Ι 115 τη ]51} πη6, Βα ΠᾶγΘ 

σοπίγιοβ. σους, Ργ σαντο σα ρΕ ν15. ΓΘΙΠῚ ΒΒ ΟΠ ΘΠ» 

οἱ σεροὶβ νἰβιιη). 421,;.410, Β; 452, ο. 

10 : Τπἀτϊ ομΐπι πη γοϑιϊπιοπίο δα] αΐατῖ, οἱ {πηῖοα 
Ἰααιία. 793, 6. 

ΤΧΙΥ, 1 : 81 ἀρθυιιουβ ΘΠ ΠῈ.) {ὐΌΠΊΟΓ ἀρριομομ θὲ 

χ ἴθ τηοπῃἕίςβ. 486, ἃ. 

ΨΈπεμιαι. 

ακρ, ἴ, 1: ΝΟΙ1 ἄΐοονο, Οὐΐα 7 πΠΊ0 Σ᾽ 8ι1πι, 611, ε. 

1: Οὐὰ δ ὁπηποβ δα ἀτι05 πιΐβορο ἴθ, 1015. 611, ὁ; 
7ῶὅ, α. 

1: ἃ ἴλοῖο Αψα]οπὶβ ὀχαυ οϑοοπί ππὰ]α. 863, ἃ, 

Π,15: Μὲ ἴοηΐομη αι συν «ον! θυπί., οἱ 

[οὐ δνιπε 5101 Ἰάοῖ5 ΘΟΕ Το5., 4 πο μοίουπηΐ 

ΘΟμ ΠΟΤῈ ΔΟΠΙΔΠῚ, 4δ0,ε; ὅ80, ο; 834, Ρ. 

Ἐξο ααΐοπι ῥ]απίανϊ ἴθ υἱποαμῃ ΓΡαο ΓΟ γάτῃ ἐοΐα πὰ 

σϑγαια. Ὁ οπποο οοηγο ϑα 65. ἴπ Ἀππα ΔΊ ΠΟ 
Ὑ115 αἸϊοπα ἢ 491, ; 580, « ; 675, 4. 

ΠῚ, 5: Ἐδοῖοβ πιθροίγιοῖβ δοία οϑὲ ΕἸΌῚ : ἀπ βἰ5ι] ρααο- 

ΤῸΠΊ ΕΥσἃ ΟΠ] 05. δ51,ε. 

ΤΥ, 19: Νοαίγοιη ἡποιῖ ἤοἶθο, 821.,ἃ. 

08 : 



088 

23: ϑαρίοπίοβ βαηῖ, αξ [λοϊαμὶ ππᾶ]α., Ῥὸπο ἁυιΐοπι 

ἔασογο ποβοϊηϊ, φῦ9, α. 

Ψ, 71: ΕἘλ }ατανογαπί ρὸγ 605 οὶ αἰ ποὴ 5αηϊ. 560,4. 
8: ἔφα οπἶπι {ἀγοη 65 ἴῃ Ττοπηϊπᾶϑβ [ΔΕ] βισητ : ἀὐππιο- 

ἀυίϊσᾳας. ἃ ἸχΌΤΟΙΩ ῬΓΟΧΙΠΗΙ 51] Ἠϊππίοραμξ, 

Α77. 

95: ΑΔ τπὸ ποη {ἰπποὈ115,4Ἰοῖς Τ)οχηΐπιιβ, {πὶ Ροϑβιιὶ 

ἈΡΟΠΑΠῚ [ΟΓΤΩΪΠΤΙΠῚ ΠΥ] λ9, α, 

ΤΧ, ὁ: Ποῖα βιιρον ἀοίαπι, οἵ πιβιιγῶ ΒΈΡΟΥ ὈΞΕΓΔΠῚ. 

153, ο. 

Χ, 11: ΤΙ «αὶ σαὐαπα ΟΣ ἔουταπὶ πο Τοοουαηξ, μὸ- 

γοαπὶ 46 βιιθίον οα]ο. 249,6. 

94. : (οΥτῖρε ποβ, ουαΐπο, ψουτπιπηξατηθὴ ἴῃ Πα Ἰοῖο, 

εἴ ποῖ ἴῃ {ὈΤΌΤΟ, 730, 4. 

ΧΙ, 15: Νυπηζυϊα νοΐα οἵ φαγτιο5 βαποῖς Δα οσοπ  τηὰ- 

103, ο. 

ΧΗ, 1 : Ο Ἰοπηῖπο, ΙΒ] Πλΐπιι5 Πα ἀἸοῖα ἸοΖπαν αὐ ἴο; 

«υϊα 650 {πο4 ἱπηρ11 ῬΙΌΒροΓο ἀσπηι 9 1455, ο. 

ΧΝ 10: σι της, πηαξοι, {ια] 6 πὶ πη ῬΟΡΟΥ 51 Ὁ 4. 55,0. 

ΧΥΗΙ, δ : Μαϊοάϊοιιις. μόπιο 4 σομ ἢ 1 ἴῃ Ποπιῖπο. 

410; 344,Ὁ; 815, α. 

45: Οἷἱ γοοοβϑουσατξ, ἴπ το γάτα βου θα πεν, 669, ο. 

ΧΥ,Ι, ὁ οἱ 5ε4.: ἔσος ἴσαι Ππαπὰ ἤρα], οἷο 6ϑι 5. ὙῸ5 

ἴῃ τηδηῖ]νιι5 πιοῖβ, ἀόπιι5. ἴσας], ἀἸοὶς Τηοπηῖπι5, Δα 

Τπ|τὰ5 πὰ5, ἀπ! Ῥγορίον ἰσίαβ Ῥαγιβ ΟΥῚ ὃ 

Βα πη πη τ ΟΜ ΙΧ ΒΈΡΟΓ ΘΘΠ ΘΟ ΠῚ τι 5ῈΠΡΟΓ ΓΟΡΠΙΙΠῚ, 

ὩΓ ἁπιξογαπι 1105, οὐ ἀϊξρογήάαπι: οἵ σοπνυογίοιαν 

86 η5 11ὰ ἃ πι}15 βιιῖβ. δὲ βομ τ 1 πιὸ πηα] Γι πῇ 

41 οορητανογαπὶ ἴσον οἷβ. ΕἸ δα βιιπιπηὰπι Ἰο πιὰ Γ 
ΒΌΡΟΙ βοηἴοπι, οἴ 5Ὲ ΠΡ} ΤΟ στη, 84 τος ἀἸΠοαπάή πὶ 

οἱ μ᾽ απίαπάαπμπι; οἱ ἔδοϊθης τπα]α σογὰ πὶ Π16, ΠῸΠ 

δα Ἰοπο ν οσοπι τη δᾶπι ; οἱ Ροοπ [6] πα Βοποτιτη 

4 Ἰοφυιειι5 {πουᾶπι, τὰ ασογοπι εἶβ, 677, ς εἰ ἃ. 

ΧΧ, 1: Τοῖα αἷς ρουβευθγανῖ 5 ρδαππαΐιβ, 605, 6. 

9: Εἰ [Ἀοειι5 οϑὲ ᾿σπῖβ Ἰῃ ὙἸβοου 15. πηδὶβ, δὲ ἄἶξθος- 

Ἰαξιιβ 5ῖιπὶ τπάτιιο, “47... ἃ. 
ΧΧΗ͂Ι, 25: Τρεῖς ἀρρυορίπαπαμβ οπὸ βιτη, 809, ἢ. 

9; (]αχῃ οἱ ἰουγᾶπι 65ὸ ἀἀίιηρ]οο, ἀἴοῖς Τλοπιΐπιις, 
ἀδ9, ἀ οἵ ε; δ604, ", 

ΧΧΥ, ἃ: ΜΕΐορατα “Π]ασι]ο ργορμοίας. 695, 6. 
ΧΧΧ, α: Ηδκο αἀἰοῖι Τ)οπῖπιι5. 55, ο. 

ΧΙΝΉΗΙ, 10: Μαϊοάϊοιαιβ 4} [αοῖξ ὀρογαὰ Τ)ομηϊηὶ πον 

ΘΙ σοηίον, οἱ αὶ Ξαθ γα 1: δ] αἀτιιπὶ βιιαπὴ ἃ σὰπ- 

δαϊπο, 698, 6 εἴ 566. 

ΤΗπΕΝΟΙῦΝ. 

Οκρ. ΠΙ, 237: Βοπῦπι νἶτο, οἴμπὶ Ρογαν θυ Ππριμῃ ἃ 
Τανοπεαῖο βιὰ : βο Ὁ ὴ} 5ἰπσι] σῖτον, δὲ 51] ΒΡ}, 4 
τα] 1 βιιρου 56. Πα 1: Ῥογ οι με 56 πα χ  ]Παπὶ, καΐα-- 
ταθιταν ρΡΡτοΡ τὶς. ὅ93, ἃ δ: ". 

ΙΝ, 30 : ϑρίντεας ἀηῖο ἔλοϊο πη ποσίγαπι ΟΠ τισί Ποπιῖ-- 
μαι5, αὶ αἰχίπιαδ : Τὰς ἀπῖργὰ ]άγιιπι ἱρβῖιις. υἶνο- 
ΠΌΤΕ 589, ἡ. 

Βακύση. 

Οκρ. ΠῚ, 56: Ηἰς οδὲ Ῥβδιις ποβίου., πο θη [αν 
αλῖτι5 δα εηι. ἔ 441, α. 

ΙΝΕΧ 
» 

ἘΖΕΘΠΙΞΙΙ5, 

Ομρ. 1..41: Ἀρογὲϊ βὰν οι, εἰ νἱαὶ τἰβίοποπι Ὠεῖ. 

: 005, ἡ. 

415: ΕἸ Υἱα], εἱ δεος σοΐα {πὰ ἴθ ἴοττα, 7υποία {πα- 

ποῦ ἈΠ] ΠΙΆ ]Π1Ρ115., εἴ βρεοῖος οογιπι, οἱ ἔδοϊαγα 

ΘΟΓΌΤΗ 15] ΞρΘΟΙο5 ΤΠ αγβῖβ, 1068. α. 

Π, 9: ἀἴσπιοη, Ἰαπιοπίατῃ, οἱ τ. 075, ἢ. 

ΙΝ, οἱ ὅ: Ἐὸὺ τὰ ἀογμπηῖος βαροῦ Ἰατι5. ἔσαπὶ βἰηῖς 

ΒΕΜΕΠῚ., .. . ΠΟΥΤΉΙΟ5 ΘΠΡΕΣ Ἰαῖιβ ἔαππὶ ἀοχέγιμ. 

111, ἃ. 
1: Νεάπαζαδμ, Ποπαΐηο Τοῖς οΩ]] : 51 δηῖπια πιοο 

ποη δϑὲ Ῥο]]αΐα ἴπ Ἱπηπηιπ 114, ποάτιο ᾿πστοϑϑα 

δὲ 1Π Ο5 ΠΘΙΙΠῚ ΟΠΊΠἾ5 ΠαΤῸ ᾿πΠηριγὰ. π10,. 

ΙΧ, δ: Απηθυϊαΐο ῥροβὶ ἴρβιιπι οἴ βρογοιτο, πὸ Ρορον- 

ΘΟΥ Ε5., πο ιι6 Το δτηϊπὶ, ΞΟΠ ΟσΟῚ,, οἴ Τπνε- 

ΠΟΠῚ, οἱ Ἰπΐαπίεπι, οἱ ὙἹγσίποπι, οἱ Π] Ὁ] ΓῸ5 1π-- 

(γος δα ᾿πίεγπθοίομοπι: δα οὐηπεβ γΈγῸ ἴπ 

4υῖθιι5 οβὲ βΊ σμτ πὶ, πὸ ὩΡΡΓΟρΡΙπἤο5, 973, ἃ, 

6: Α βᾶποιῖβ πηοὶβ ἱποῖρῖΐο, 543, ". 
ΧΥΙ, 42: Ζεῖιβ πεῖ τοοοᾶοε ἃ ἴθ, εἴ ποὴ ᾿γάβοαγ δ - 

ὙΘΓΒΗΤη ἴθ. 551. ε. 

ΧΥΠΙ, 35 οἵ 38 : Ζαβέἕιϑ 5ἱ ἀυθυουὶῖ 56 ἃ 705} 1{18 βὰα,, 

οἱ [δοουῖ Ἰπ] Φυϊξαΐομι αχία οπηπ 65 ἱπιφυϊξαῖος 415 
{οἷα Ἰπιιιιβ : Οτπτι 65 Π5Ε 1165, 415 ἤδοῖ τ, πὸπ τηθπιο- 

γα απίιν : πὶ 46] τοῖο 5ιὸ πὶ {οι Ὀγοϊαρβιιβ εβί, οἕ 

ἴῃ Ῥεοσαιῖς 5ὶς {πα Ροσοαντῖ,, ἴῃ ἰρ515. τπον]οῖ αν 
Ὶ 551, ἃ. 

ΧΧΧΙΨ, 44 : [ἡ ρῬαβοιιβ ρΙπ σαι Ῥαβοαπι 605, 860. 
ΧΧΧΥ ΤΙ, ὅ :Ηδὸο ἀἸοῖ Πομηἴπεβ. οβϑίθαβ Ηὶ5 : Εσοα οσὸ 

ἔογο ἴῃ τὸ5 ΒρΊ τἹ [πὶ ΥἹΐτ, οἱ ἀ 00 ΒΊΙΡΟΓ γῸ5 ΠΟσνοβ, 

εἴ τοι πὴ ΒΡΟΥ Ὑ05 σάν Π68, εἰ γἰνθ 5. οἵ σοσηο- 
506 115 Ζαρα ὁ50 5.1πὶ ΠΟΠλ Πι18. 5354, 6- 

ΒΑΝΊΕΒΙ5. 

Οκρ. Π, 35: ΕἘπ͵αχ σαχη ἴρ50 εϑὲ, 598, ". 

ΠΙ, ὅ0: Βδοία οϑὲ δηΐπι βίοις 501 Ὑ1π|5. ΤΟΓῚ5. 51 ΡΠ] Π5. 

411. ο- 

Χ, 49εἰ ᾳ.: Ετ ἐρὸ νεπὶ ἴπ νου Ὀὶ5 ἑαῖ5. ΕῈ ρυϊποορβ 

ὁβϊ Ῥουξάσιπι 5[6 [1 σοπίγα τηο, ἘΠ ἐοο ΜΠΟΙΙ80} 
τητι5. (6. ρυΙποῖριθιιβ Ῥυ πιῖβ υθΠ1} δα διχ ΠἸαπ ππὶ 

τα]]ΐ : οἵ ἴρϑαπι στοαὶ 1ΒῚ οὐπὶ ρσϊποῖρα τορηὶ Βον- 

βάσιι..... ΕῈ ἐθὸ Ἔβτοάϊοθαν., δὲ Ῥυῖποορ5 αταοο- 

Τα γϑηϊεραΐ, 587, Β; 810, ἅ. 

ΧΗ, 32: Ἀδουγροπε οπῖπὶ μἱ ἴπ υἱΐατη δἴογμδπι, εἰ ἰ5ιὶ 

ἴῃ ΟρΡγοΡυίαπι οἱ ἀράθοιιϑ δίθγπιιπι, ποῦ, ἃ. 

ΧΠΙ, δὅο: Υ ϑηϊ οἱ βεᾶε ἴῃ πηθάϊο ποβίσιαπι: «πα {δὶ 

ἀεαϊε οι οπόυὸπὶ ΡΥ ϑ ΡΥ ΟΓΙΪ, ΠΓΕΧΑΥΤΕΞ 

56: ϑοιπθὴ ΟΠμαπαᾶη, εἰ ποὴ διάα. 853, ἃ. 

Οϑεε. 

Οκρ.Ι, 1: Ψουθαμι Βοπιϊηῖ φαοα ἔδοίαπι ο5ὲ δα Ο5.ο 

ΠΙτατ ΒΘοΥΊ. 605, ἃ. 

ῷ οἵ ἀ: γαᾶο, ξύπιο {ΠῸῚ ἀχοΥοπὶ ΓογπϊσαϊἸοηἷβ. οἵ 
ΠΠ1ο5 ξουπιοαϊϊοηῖβ.... ἘΠ᾿ ΒΕ οἵ δοοορὶξ αοτπον 

ΠΠταπὶ ΤΟ ΡΟ] απ. Ἴ7ῦ0, 6 ἘΠῚΤΙ. 



τΤοσοκῦ 

7: Βαϊναθο 605 ἴῃ Πουηΐπο )00 εἰιο, 448, ο. 
ΥἹΙ, 6: Μιβουϊοου απ νο]ο, οἱ πὸ 5δουϊ Πολαπι ; οἱ 

567, 6. 
ὙῊΗ, 3 : ΟἸἰνοιπι οἄουιιηι 605 σορ  Γἀ Ἰ0Π168 βιδὲ : οοπ γα 

ἔδοῖοπι ππθαπὶ ἰαοία κιιηΐ. πϑατας 

. Ἅ1 : Εἰ ὁγὰξ Ερμγαῖτη αιιαεὶ οο]ασηὰ 5ία]τα : ἈΠΟ γ- 

Ῥίαπι ἰηνοοαθαΐ, οἱ ὦ Αβϑγυΐοβ ἰβαῖ. 301, α. 

ΧΙ, 8: Οὐαβὶ Αἄατπα ροπᾶπι ἰδ, οἵ βἴοιιξ ϑθθοίπι. 

δ60, ἃ. 

8 : (σπνουβιιπι οϑὲ ΘΟ τλθιπὶ ἵπὶ ΘΟ ὁπ : σοπἐπυθαΐα 
οδὲ ρΡωπιεαο χηδὰ, 5600, ἃ. 

ΧΗ, 10: Εβο υἱδίομιϑϑδ τυ] ρ] Ἰοανὶ, 89ὅ, 4. 
ΧΙΝ, 410 : Οιιῖ5 βαρίοπβ,, οἵ ἱπίο Προῖ Πὰς ἢ ἰπτ  ΠΊσοπ8, 

οἵ οοσποξοεδῦ οὰ 850, ἃ, 8566, ἃ. 

βοϊθη απ Π)5] τηὰρὶβ {άπ ΠΟ] σαιιδίιπι, 

ΤΌΕΙ 5, 

Οκρ. ΠῚ 11: Το. επὶπι Πομιϊηΐ ππᾶσπα οἱ {]Π 05 Γἰ5. 
49, 6, 

38 : [πὶ υἱεἰπιῖ5 ἴοι οαπάαπι 46 ϑρ νειν πιθὸ 5ιι-- 

ῬΟΙ ΟἸΠΘ ΠῚ ΟΔΥ ΠΟΙ. ἀδη,6. 

51 : Ῥῖρηι Π)ομηϊηὶ πα σηδτη. 572. Β. 

Ἀνοβ. 

Οκρ. ΓΝ, 1: ΕἸ ῥ᾽ πιαπι βιιρον τὐπᾶμηῃ οἰ Ἱ Γαι θὴι : βιιρον 
ἀπάτῃ δαί οἰ Γΐο πὶ ποῖ Ο] πὰ πὶ : Ῥᾶτϑ ἀπὰ ἱστὶ- 
Βα αν : δ᾽ Ῥαγ8 Βαρον Ζιαπι ποῖ Ῥ]τιοΓῸ., ἀροβοθῖ. 

682, ". 

11 : ΘΌΡνουὶ νὸβ βἴοαξς δα ρνεγς Τ)ομηΐπιι5 ϑ00- 

τλᾶσα εἰ (οππουυ απ. ΕῚ πιὸ 56 Φυϊοπὶ οοπνογοὶ 

οϑιῖβ δα πη, ἤἴοῖ! Τθομηΐηιι5, ἀλ8, 4; 560, 6. 

45: Ουἱ πτπιαξ ἐοπἱἰτιιπι., οἱ ογθαΐ βρ᾽τἱζαμι. ἘΣ 

4 ἀππαπίϊαι Ποπιϊηῖθιι5 (ΟΠ τἰβίιιπα βιιιηι. 55, ἃ; 

ὅ94, δε ". 

Υ, 8: Οὐἱ ἔποῖβ οπηπῖα, οἱ οπιηλία8 ἱρθᾶ. 430, 6, 
18 οἵ 564. : νὼ ἀοβι ἀουαπΈΡιι5 ἀἴοπι Τ)ομηϊηϊ, οὐ θὰ 

δὲ ἔθ πορνα, οἱ ποὴ τι, (Δ ποτ Δ πηοήτιπι 5ὶ {115 

Βόπῖο ἔπρίαι ἃ ἴδοϊς Ἰθομῖδ, οὐ ἱποῖ αὶ ἴπὶ οἴῖπὶ 

ὈΤϑιι5., οὗ ἰηϑ]Παΐ ἴπὶ ἀομλιπι,, οὐ ἀρρΙϊοθὲ ππδηιι8 
815 ἃ μανϊοίοπη, οἵ πιουί ας οατη ΘΟ] ΒΡ ν. Ν ατα 
τόπο ῦγο ἀ1ο5 Τοπηϊηΐ, δὲ πὸ ᾿πχ, οἱ σα] ρὸ ποῖ 

ΒΑΡ οπ5 ΒΡ] π ἄοτοπι ὃ 429, 6; 6608, 4; 858, ἃ. 

ΥΙ, 5: γαὰ 4υἱ ἀρρυοριπαιαμξ οὐ αἰεπραπὶ βαΡ])αία 
πιοπάδοϊα, 5171, 6. 

ὙΠ, 18: γιάθπβ σργοάογο,, γουράς ἴπ ἔουγαπὶ διιάᾶα: 

δὲ 1δὶ ρυορμοία δ. δ45, ο. 

ΨΠ], 411: σοο ἀἴο5 νϑπϊιηὶ, ἀἸοῖς Τ)οπηΐητι5, οἱ ᾿πᾶα- 

οὗ 5Ί ΡΟ ΤΟΥ πὶ πᾶ πο ἔἌπΘπι : ΠΟῚ ἔα πηθ μη ρδιἶϑ5, 

πθάαδ 5 {{πὶ αι ; 564. [τη θὲ Δ ΙΘ μα] γϑυθύιῃ 
Τθοπηϊηϊ. 572, ἃ. 

Μιοπβα. 

ἀρ. 1, 410: Οὐἱ ἴα οι, πὸ πιὰρηἰ ΠΟΘ μλἸηἱ : εἴ 4αὶ 
ἴπ Αραγῖπι, ποῖ το ἀΠἸσᾶγο οχ ἄπο ἴῃ ἀογίδιιι 
γεβίσιπη. 080. Ρ, 

5ΟΚΙΡΤΌΚῚ ΘΑΟΚκ. 1089 

ΠῚ, 9 : Δυάῖτο πιῖπὸ πο, τισο5 ἀοπιις ὅποοθ, οἱ τοὶ" 

ίιϊ ἀουητι8 ἴ5γὰο] : {π| ἃθοπαϊ πδτηϊπὶ {αΠ]Ἰοἴτπτη., οὲ 

ΟΠ τϑοῖα ῬΟΥΥ ΘΡΕ1Ε15 : Τα] 1 ΠΟ Ε15 ϑίοι πὶ βαπι- 

δα ηλ)ει5., ΟΕ. Φουαβαϊοπι πὶ ἐπ] 4] [ἘΠ] 5, 686, ".᾿ 

ΥΙ, 1: Αὐάτίο ππὸ νευθισα Ποχηΐμὶ. Πλοπλΐπιι5 αἸχῖ: 

Ἐχθαγδο, υἀἸσατο ἀρ τποπίοϑ : {αΐα Πα Ἰοίπιτη 1)0-- 

τηΐπο Ἀγ δυϑιιδ ῬΟΡυ τ. 8ιαιιπὴ; οἵ οπι ΡΌΡι]0 5ιιο 

αἸξοορίαθῖε, Ῥορι]ς πιο, αι ἔδοϊ 11, αὐ αὶ 
οοπἐνβίανι ἴθ, απ ἴπ {πὸ πηο]οβίτι5. αὶ 01  Β6-- 

βροπο τ] εἰ, 584, ο. 
Ῥοριο πλθιβ, φαϊα ἐδοὶ ΕΡῚ, ἁὐὶ αι ἐς οοηίνῖ- 

βίαν: δι} ἴπ 410 ππο]οδίιι5. ἔπ] {01 Ὁ Ἠοβροπάς 

ταῖῃϊ. εΐα οἄπιχὶ ἴα ἄς ἴογταὰ ΑΙ συ, οἱ ἠδ 

ἄοπηο βογυ 15 τοάουϊ ἴο, οἱ πιϊδὶ ἀπίο Νίοβοῃ, 

οἱ Αανομ, οἱ Νατνϊατη. πη. 

8: 51 ἀππιιπυϊα ἔπι 65 10], Πουπο, αι Βοπιιπι, οἱ 

4αϊα Τλοπιΐπιι5 αιιογαΐ ἃ ἴθ, πἰϑὶ αἱ, Τοἷαβ 7π1-- 
οἴιπι,, οἱ αἸΠΠ5α5. πϊβου σου ἀἸα πὴ., οἵ ραγαίιιβ 515 
Δ Ϊατο οαπὶ Τ)οιηΐποὸ Πρὸ πο δ67, 6 οἷ ἃ. 

ὙΠ, 9: [νὰπὶ Ποπηΐηϊ βυιβεέϊμοθο,, Ταΐα ῬΘΟΟΑΥῚ οἱ ; πὸ 

ἴρ88 Ἰυβειποοῦ δ αβὰπὶ πηθᾶχη,. 82ὅ, 6. 

49 : Οὐἦα γο]θπ5 τα ϑου] σου ἴαγῃ οϑί, γονογίοξαγ οἕ 

ΤῊ ΒΟ ΡΟ Ρ Γν ποβίυι : ἀοπηογσοῖ ροοοαΐᾳ ποβίγα 5 δὲ 

ῬΓΟ] οἰ οπ αι ἵπ Ρτοίαπ ἃ πηδυ 5. 410. 

ΘΌΡΗΟΝΙ, 

ΟΡ. Ὶ, τ: ΤΡοριἄδίο ἃ ἔδοῖο εἰπιουῖθ Πομιϊπὶ., (ἴα 

ΡΙΓΌΡΟ οϑὲ ἄἴο5 Τ)ουηϊηϊ, 853,4. 

40 : Βογαίαθοῦ Ψουαβα πὶ τα ᾿ΠΟΟΥΠᾶ, 15δΆ, 6. 

4 οἵ 564. : ῬΥΌΡα 68ὲ 4165 Τλομλἶπ: πιᾶρπ5, ΡΓΌΡΟ, 

οἱ ψ]οχ εμηϊβ. ὅοχ ἀἴϊοὶ ΤΠ οπηϊηϊ ἀπηαγὰ οἱ ἀπγα: 

αἴο5 11α, 165 {υἹ]] ]οΠ5. οἱ ποοοβϑια 5 : 4168 

ἡπη πα ταν Γα {15 οἵ Ῥον ΠΟ Ὠ]5 : 4165 Το ΡΥ τη οἵ 

ΟΠ ἸρΊ πἶδ: 4168 πα 15. δὲ ποθι: ἀἴθ5. τ]0α δὲ 
ΟἸαπιουῦΐβ. 853, ἃ οἱ ο. 

ΠῚ, 8 : Ουἷα γα ]οῖαπι πχθῖιπὶ ἴῃ Θοπρτορσαςο 65 σοπ- 
απ : τ ΒΡ οἷ ἀπ ΤΟ Ρ65., τὰ ὉΠιιη πὶ ΒΈΡΟΥ 605 

ἱπάαιρπαϊ ιοποτη πηθᾶμη. ἴπ στο ΘηΪπ Ζ0]1 πχοὶ σοη- 

ΒΕ ΘΟ τα" ΟΠΊΠἾἶβ8. [ΟΥΓᾺ: 41 ἴππο ΘΟΠ ΓΙ ΠῚ ΒΈΡΟΙ 

ῬΟΡυ]Ὸ5 πλυ]το5 Ππριιαπὶ ἴῃ σΘ ΠΡ  ἸΟ ΠΟ 6715, 
ἱπνοσοπῦ οἴη πῈ8 ποιηθη Ποπηϊηΐ» τὶ βου απΐ οἱ 5} 

7αβο πο. 252. Β. 

9: νοπῖρηϊ αἱ 5ουν]απὶ οἱ 5} Ἰαρο ἅποῸ. 606, ἃ. 

Αρακι. 

Οκρ. ἢ, 5: ἔβο βαπὶ ἴῃ γ δ, οἱ ϑριυ 8 πποῖιβ βίοι ε 

ἴῃ τηοάϊο νοϑίτϊ. 459, 4. 

ΖΑσμβΑκικ. 

Ολρ. ΓΝ, 10: Ηἰ οουἹὰ Τομηΐῃὶ ἁϑριοϊοη οβ ἔθυγΆ ἢ]. 

Ὧ59, ἡ. 

ΧΙ, 11 εἵ 564. : Μαρπιιβ οὐἿς ῥ] αποῦτ8. ἴῃ Φογιιβα] πὶ : 
βίοις Ρ] ποῖαι πα ]οργαηαι. ἘῸ μ]απροῖ ἴογγα μὸν 

ἀὐἰθιι5 : {}τι5 ἀοπλα5 αν βϑούβιπι, οἵ πλι]Π]ο 05 

08. 
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δόχιαι 5δογϑιιπι: {5 ἄσπλις ΝΑΙ] ΒΟΥ ΠῚ, 

εἴ πιυ]ϊουος. ΘΟΡΠΠΙ ΒΘΟΥΘΙΙΠῚ : ὉΠΊΠΟ5. ΤΟΙ (πὲ τ - 

Ῥιι5, {υἰθιι5. 5οουϑιιπι., οἱ Τ.]1ΟΓῸ5 ΘΟΤΊΠΝ ΒΘΟΥΒΙ1ΠῚ. 

87λ, ἃ οἱ 8θὅ. 

ΑΥ Ἃ 

Ολρ. 1, 6: ΕἸΠ 5. ο]ονυιῇοαι Ῥαΐλοπι,, οἱ 5ἱ Ῥαίον 680 

511}. ΠῚ ὁδὲ σ᾽] ουΐα τηθὰ ἢ 164. 

ΘΟμ Πα ΟΣ, ΟΕ Ζιιαβὶ 

Πουνὰ Ἰαναπειιηι: οἱ βοεθι. σοι π5, οἵ οσπ πη ατι5 

5 ἀσσοπίατη, οἵ δῖοι! ἀπχατη..., Εσαπ! Ποτηΐπὸ 

ΟΠ θυ η 65 5ΒαουἹΠοῖτιπη ἴῃ 1π|511{1ώ| Ἐς ἀπ ολα πὶ οπιπος 

᾿πϊάτιο5. ἃΠ}5 ἴα. 505: .ἃ- 

6: 1δο βιπὶ., ΣΕ ποπ ΠλπΐοΙ, 540, ἃ ΕΓ ", 

11,3: Τπργοάϊειν. ἀιὰ5] ἰσπὶβ 

Μάαττπκι. 

Οαρ, Τρ 1 : ΤΑᾺΡον ρβοπουδιϊομῖβ {οβιι ΟΠ νἰβεῖ ΠΕ Τ)αν τα. 

585, }. 
30: Νὰ εἰπιθὰ5. δοοίρογο Μανία πὶ ΘΟΠ προ πιὰ πη : 

πᾶπὰ «πο ἴῃ θὰ οοποθρίμπι οί, ἃ ϑρίσιτα βὰπ-- 

εἴο οδῖ. λἀδ3, ἃ. 

: ἶρβ6. οηϊπὶ 58]- 

σαπὶ Γἀο]6 Ὁ ῬΟριυ]ιπὶ βιιῖπλ ἃ Ῥοσοα 5. Θοτιπι. 

718. οἴ 60 6: 

οὔ: ἸΝοϊιδοιση ΤΠ ιι5, 929, 6. 

85 : [όποο ῬΘρογίϑδοῖ ΠΙΠτιπ βιιι πὶ ῬΕΪ πιο αἰ ἔτππι. 

ἀλὶιὺ, 

1Π,.2: Ῥαπμπιτοπεῖαπι ἀσίίο, ἈΡΡΙΟΡΙ παιάν οπὶπὶ τὸ- 

δπτιπι ΠΟ ΟΥΠΝ 509,6; 511... 

8: Εδοῖζο {υπιοῖιι5 ἀἴσποβ ροπιτοπτία, 518, (8: 

91: Ν᾽ οοαῖ5 Ποπηθη 6715. Ψοϑιιπὶ 

10 : Φἀπι βθουσὶς. δα τὰ σομι. ἁυ]ουι ροβιΐα 651. 

Οὐηπῖβ οὐσῸ ΥΌῸΣ 48 ποῖ [οἱ ἔπαοίιπαι Ομ τιπὶ 

ὁχοϊ ήταν, εὉ ἴῃ ἴσοπὶ σα ]]οῖταν, 513, 4; 656,}. 

14: Εδο Βαριῖχο ἴῃ ἀχια: {αϊ ἀαζοπὶ Ῥοβί τπὴθ σοπ- 

Τασιι5 οδς Τουίϊου πιὸ οϑί, ὅ09. ο. 

τα  ἴρϑβο νὸϑ Βαριῖζαθῖς ἴθ Θρὶνίτα. βαποῖο δὲ ἴρπο. 

ἀ5,}; 735, 6. 

42. δ εμ Πα υιην ἴῃ τηδπιὶ ( ομαϊαῖ}., οἱ. ἀγοᾶπι 

πλτι Π] Ὀ 10 : οὐ {υἸ ΠἸοιιπὶ «αϊ οι ἴῃ Πουγοὶς ἄορο- 

ποῦ; Ῥα]θὰ5 γοιὸ Ἰρσηΐ, Ζαΐ ὀχϑιϊπραϊ ποῖ ροΐοσι, 

σοχηθιτοῖ. δι} ἃ 6 Ὁ. 

17 : Ηἰς ὁ5ὲ ΕἼΠΤυ5 πλοιιβ ἀἸ] οοίτιϑ, ἵπὶ {τιο γα ]}ιΐ οοπι- 

Ῥίασι. 107. 6; δ09, ἃ. 

ΤΥ, ἃ : Νοὸα ἴῃ Ῥᾶμο 5010 τἱνοῖ οπιο, βο ἷπ οπηηὶ 

νουρο΄, {οὶ ργοοοάϊε ἄθ οτὸ Τ)εὶ, το0. ". 

46: Ῥοριάιι5 {αὶ βοονας ἴῃ το πο θυ ΐβ. Πθοῦΐα: 

Υ, 5: Βολτ Ῥαπροτγοβ βρίγιτιι, δὲ Ἰθοατὶ {αϊ δδιιγί πη, 

ΕΓ Ῥθατ αὶ] αροπί. 510, 4; 595. 6; 650, "; 859,6. 

ἃ: Βοατὶ πλῖτ65, Φαοπϊα πα ̓ρ5ὶ ῬΟβ5 Το] τι ΤΟΥ ΤΡά πη, 

201, Β΄; 819. ὁ 

δεῖ 6: Βοαιὶ «αὶ Ἰαροπῖ, «ποπΐαπι ᾿ρ5ὶ σοπβο]αιῖο- 

ποῦῖ ἀροϊριομθξ. ΒοαΙ «αὶ ὀβυνίαπι, οἵ δἰ τἰπππὶ 
Ζυβιἴαπι,, φιοπίαπι ᾿ρδὶ δα ταγαθισπίτ. 185. Β; 

7718, Ὁ; 855. 

ΙΝΌΕΧ 

ὃ: Βοατὶ (1 ἤτπ16 Οϑα  },. (αϊα 1ρ51 δα αγαθιιη ΕΓ, 

651,6. 

5λ: Προ αὐΐοπὶ “ἴσο γοθ 5, αξ πὸ Ππγ 15. οπηηΐπο. 
504, ἃ. 

57: 510 αὐτοτη βΟΓΠῸ ψεβίοῦ, δϑὲ, δϑὲ : ποθὴ, ΠΟῃ. 

δ05. 

59: 51 45 ἱπιρο βου! ἁ]άραμι πὶ ἀοχίοραχῃ πιαχὶ]-- 
Τάτ, ΟΡ  οστο 1111 οἱ αἸ τον πη. ὅ95, ". 

14 τ 81 υῖς [τὸ ἀπρανία νου! π}1}}6 Ῥάβδιιβ, γα ο οὐπὶ 

110 ἀπο. Ἧ 155 Ὅδς 

45 Οἱἱ ρθε ἃ το, ἄα οἷ, δὲ γοθπε πηιιτπατὶ ἃ ἴο, 

πὸ ἀγνοτίατίβ. 155, ἄ; 1601, ἃ; δ0ὅ, ε; 506, ἃ. 

δ᾽ οἵ 48: Ἐβίοϊο βουίοο βίους δὲ Ῥαΐον ψοβίον οτ- 
[65 Ε15 Ῥουίθο ιθ. οϑὲ 4118 5016 πὶ ϑιαπιπι οὐἰτὶ [αοὶς 

ΒΈΡΟΥ πιὰ ]ο5. οἱ θΟπο5., οἵ Θ]αϊῦ 5ΈΡΟΓ 705ἴο5 εἱ 

Ἰπίαιοϑ. 5560, 4; 474, ". 

ὙΤἹ. 7: Οταμπίος. ἀπίοπι ΠΟ] 6. πιι]τιπι Ἰο αὶ βίοις 

οἰ ππϊοὶ : Ῥαταπὶ οαΐπι «πιο ἴπὶ πα  ] οαῖο 5 ὁχ- 

ἀαδίαπταν. ΝΟ ΓΟ. ΟΥΡῸ ἀβδΙ ΠΉ Πανὶ οἶδ, 578,.ἃ. 

ΥΠ, 3: (τὰ ππθηδιιγα πηθηδὶ {πο γ 15, τοτποιϊοίαν γὸ- 

Ρὶ5. 282, 6. 

452: Οπιπῖα φασουτηάιιθ σα] εἰς πὶ Ταοῖαπὶ γ 5 

Πιοπιΐπο5, ἤπχῖα ᾿ς οἱ σὸ5 Ταοῖτο 115. Ηδὸ οϑὲ 
817,6. 

16: Νοι οοΠραπι ἄ ϑρ᾽πὶβ πναβ, ποζαὸ 46 ἔγιθιι- 
400. ; 676. 

18: Νοὸη ροίοβί ἄΥΡῸΣ τπα]α ΒΌπῸ5. ἔγιιοίιις. ἕασονο, 
181. 

81.: Οπιηῖβ {αἰ αὐ]: νοῦθα τθα τθο, οἱ δος θᾶ, 

οι πα! αἰὶταν νἶσο βαρίοηϊ!, 4] αἀιβοανι 4ο- 
ΠΛ 111} 5118 ΠῚ 5101 ῬΘΙΓΆΤη. 0806, ὁ. 

ὙΠ|, 15: Εἴας εἰρὶ βἴοαιν οὐ 158, 110. ". 

29: Οὐἱα ποθὶς οἵ πρὶ, ἘΠῚ Το ὃ Υ πιεῖ πὰς δηΐο 

δαῖτα ἰὸχ οἵ ργορ]ιοῖω, 

115 ἤοιι5. 

Τοπιριις ΤΟΥ πιο γὉ Τ|08. 195. 

Χ, 8: Οὐαιῖ5 ἀσοορ δι ῖδ, σγατς ἄαίο, 786, ἃ. 

40 : Ἐξίοίε ρυιθπίοβ δῖοι! ΒουΡ ΟΠ 68. δ5ὅ, Β. 

80: Νόοαι οϑιῖ5 γὸ5 αὶ Ἰοχαϊπιῖαϊ,, 5εα ϑρίσιτας Ρὰ- 
αὐἷ, αὶ ἴῃ οΩ}15. ὁδὶ 256, ο. 

539: Νοόππο ἦτο ῬάββοΓο5. 558 νοπθιιηΐ, οἱ ππι5 ἐχ 

1Π|5 ποῖ οαει ἢ 494; 6. 

ΧΙ, 1ὅ: Οὐἱ παθοῖ αὐτὸβ ἀπ] οπα!, ἀπάῖαι. 563, ο. 
41: Οὐ Παροῖ ἀανοβ ἃ ἀπαϊοπάτι, απάῖαϊ. ὅδ0 ; 

640, 4, 

19 :ΦαριϊΠοαία ὁδὶ οπῖπι βαρ οπίΐα ἃ ΠΠῚΝ βυΐβ,1 59,4. 

55: (οπἤτοον {ἰδὶ, Ῥαΐον, Τ)οπιῖπο οὶ δὲ τοντοὸ 

4υ1α ἀ5οοπ ἰδεῖ Πο ἃ 5 ΡΊ π θιι5 οἵ Ρσι οπεῖ- 

Ῥιι5, Οἱ του] αβιῖ δὰ Ῥαγυ]15. 785. "Ὁ. 
97: Νόσαος Ῥαΐγοπι «υϊδχιίατα πουῖξ, τἰϑὶ ΕἼ 5, οἱ 

οὰϊ ΕἸ 15 του οϊανῖῖ, 519. "; 411; 2141. ἃ. 

98: Ο' ὁεϊῖο, οπλποβ {αἱ ἸΔΒογα 15., οἴ Ὀμεγα τ θϑε 5. 

9149, Ρ. 

99: Πίκοῖτο ἃ τπὸ, {υΐα πα ε15 βιιπὶ δὲ ᾿πμλ1}15 οογᾶο, 

907, ὁ; 310, ἃ; 354,6; 859, 4, 

ΧΗ, 117: 1 αὐϊπιρίογοῖαν. ἀοα βουρειμι 58: Ἐδος 

ἘΠ 5 ποις οἸθοῖας, ΦΠ]δοῦτιβ πιθαδβ, ἴῃ 40 ΒΘμ 6 οοπι- 

Ῥαοίταπι ὁ5ὲ ἀπίπιο πιθοῦ, Ῥόοπαπι Θρ᾿νΊταπὶ προ απα 

ΒΡ. ν ἴρβιιπι, 3.855.. ἃ. 
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58 : 81 ἀὐΐοπη ἐρο ἴῃ ϑρι τίει Ποῖ οϊοῖο ἀτπηοπῖα., 
ρίζαν ὦ γὸ8 Ῥεγυθηΐε τορστπὶ Ποῖ, 425, α; 

λἀδ 3, 

85: Ἐδοῖίο ταις ἀυθόγεπι Βοηδμη, οἱ ἔγιιοξιι5 6715 

Ῥοποϑβ. 481. 
54 : Εχ δριιη ἀλη επῖπι οογ 15 ὁ5 Ἰοχυϊίιν. 519. 4. 

57 : Ἐκ {{5 γεγθῖ5 15 Πα οτῖσ, εἴ ἐπ σευ ὶ5 ἔι]5 

Ομ οι παθειῖς. 5318, Β; 550, 6. 

48: Βερῖπα διιβεγι βυγσοῖ ἴπ Πα Ἰοῖο, εἴ σοπάδπιπα- 

ΒΕ σεμογαοπεπι ἰσίαπ). 4κ4, ε. 

48 : Οὕξε εϑξ τηδίου τηθα, εἴ 41 ἔγϑίγοβ πποὶ . πῖϑὶ 

πὶ ἔχοϊαπί νοϊαπίαίεπι Ῥαι15 ποῖ, {αὶ 1π σς 15 
εϑι9 567, ο. 

ΧΙΠ, 11: Μυ]ΠῈ ρτορμοίς εἰ 751 οσυρίεγαπε υἱάογα 

4πὸ ν᾽ ἀοι15, εἴ ποῖ υἱάοσγιπε. 21ΤΆ. 
35: Οὐἱ γεγο ἴῃ [ουτάτη ὈΟπᾶπι 56 Πηϊπαΐιι5 δέ, Πῖσ 

ψ γΡιπὰ ἀπ ἴθ η5 εἴ ᾿π 6] σοη5, ἐγιασξιτη αἤετγι, εἰ 

ἐλοϊξ, αἸτιι5 φυϊάοπη οεπιεϑί πηιιπι, Ὁ]1π15 απιξε πὶ 56- 

ΧΑ ΡΘϑίτητιπη, 4}1π|5 ὙΈΓῸ {γ] 5 Ε5Ἰ ΠῚ 11ΠῚ. 85, ". 
Υ, 14: (οι 51 εξσδοο ἀποαΐππι ρυαϑίεξ , ἀπιθὸ ἴπ 

ἔονεατα οαδοπί, 875, 4. 

ΧΥῚ, 16: Τὰ ε5 (Ἰμγίϑξας ΕἸΠτιι5 Τὶ τἰνῖ, 545, ". 

49: ΤΊΡΙ 4ἀΡὸ οανεβ τϑστὶ σφ] οσιτη. 448, Ὁ. 

31: Ἐλ ἕυπο νεάδάαπη ππίουΐαιιε βεσαπάαπι ἕαοία 

6705, 418, ο. 
ΧΥΗ, ὅ: Ηἴο εβὲ ΕἸ] τι5 ποις αἰ] οξιι5. ἴῃ Ζο ταΐϊῃὶ 

Βθὲπε σομηρίαοιΐ, ἴρβιιπι ἀπάϊίο. 338, Ρ. 

ΧΥΙΠΗ, 10 : Νὲ οοπίοιηπας5 ἀπιιπὶ οχ Ηἷ5 ρα }]}1ς, οο 

4αοα ΔΠ66}} δουιιπὶ 5Εηρον νἱάεπε ἴχοϊεπι Ῥαΐσὶ5 
ΤπΕΙ, {πὶ ἴῃ ος 15 δβέ. 587. Ὁ;.7713. ὃ; 

31: Οὐοιεβ ρεσσαθῖ ἴπ πιὸ ἔγα ον πποιιβ, εἴ αἸπεῖε- 

ἴαλπι εἰ 9 τπιβάιδ βθρί165 8, ε, 

ΧΙΧ, 19: ΠΗΠρε5. ῥγοχίσπιιπι ἔπι πὶ διοιξ ἔθ ᾿ρβιιπι. 

152, ἐ; 567, ἃ. 

91: επάᾶς {ια Βαθθεβ., εὲ 4 ραυρενῖριβ, 453,6. 
238 : Απιὲπ ἤἴοο γοΡὶβ, 05 Ζϊ 561 6515 τη, ἴπ 

Τοροπογαίΐοπε 5θ Ἐθ Εἶἰβ Βαρο ἀπο δοῖπι 5665. 

7πα!Ἰοαπέεβ ἀποάθοϊπι ἐγ] ιι5 ἴ5Γ8 6]. 511,0.;418.}; 

596. ε. 

ΧΧ, 28: Ῥοΐεβεῖς Βίθεγο οα]σοπι, Ζίοπι 65ὸ ΙΒ ξιι-- 
ΤῈ 5. 9 539, Β. 

535: Νόοη εϑξ πιδῖιπὶ ἄγε, 566 φιΐθιιβ ραγαΐιιπι εϑί. 
118, ἃ. 

ΧΧΙ, 9 εἰ 16: Ηοξαηπα 'π ἃ] 155] πη]5...... Νοπ ἁὐιἰς 
«υϊά 158} ἀϊουπεβ... Ἐκ οτα ἱπίαπεϊαπι εἰ ἸαοΓεπεζιιτη 
Ῥεγέεοϊϑε Ἰαάθι. 183, "Ὁ. 

15 : Τρόπηῖι5 τιθα “πηι ογαϊ᾿οπὶς νοσαθϊξιν, 555. Ὁ. 

28: Ναῖο, ναάε ἴῃ σἰπϑάτη, 514, ε. 

55: Ὑἱποαᾶπι ρ]απίαν!, εἴ 5θροπὶ οἰγοιπη 6641. 64, ε, 
45: Αὐΐεγοΐαν ἃ γοθὶ5 τοσπιιπι ΘΙ οσιπι, εἴ 4 α]- 

ἴπ σΈ ΠΕ ἔδοϊ πεῖ {ττισίτι5 6115, 819, 4. 

ΧΧΗ͂, 58 : Μηιγαραηίαν πῃ ἀοοίτϊπα 6]15. 658, ο. 
57 εἴ 564. : ὨΠσ 65 Τοπηΐπτπὴ Τλοιπὶ ἔππιπη, εἰ 41-- 

1565 ῬγοχΊ πη πὶ ἔππιπὶ δος ἴα ἴρβιση, [πὶ 1ι15 

ἄποβιιβ πιὰ ατῖ5 απίγοιθα ἰὸχ ρεηάεΐ, εἴ ργο- 

ῬΒεῖε, 810, ". 

ΧΧΠΙ, 9: Ὑο5 ατιΐομι πο] τόσᾶτα Ῥαίΐγοι τ οϑίγιιπι 
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ἴῃ ἔξσιτα., ὑπιι8 ΘμἰπΊ εθὲ Ῥαΐθυ υοϑέεν. Ὁ δϑεῖς. 

506, ἃ. 

53: Εἰ γος πυρεῖα τπδθπβιναπιὶ ῬΑ ΓΙ ὙΕΞΕΓΟΤΊΙ ΠῚ. 

550, 6. 
55: Βευροπίοϑ σοππηϊπα Ὑ]ἹΡΕΓΆΤΊΙΠΙ. 545, ". 

58 : Εοοα το]! παθίτ το θ]5 ἀοπηιι5 γεδίγα “οβογία. 

856, Ρ. 

ΧΧΙΨΝ, 44 : Ῥγαωδιοαθίξαν. πος ἐὐδηβοιαπη ἴῃ ππϊ- 
ὙΈΓ50 οὐρα, θ0ὅ, ε. 

2 

30 : Οταῖβ πὲ ἢαΐ ἔυσα τεϑίγα ἤν Έπης ὙῈ}] βαΡαΐο. 

5858, ἃ. 
39: [π|ιπᾶ ποὴ 401 Ἰπππθπ 5 11Π|.- 15: α. 
50: ὙἸΔεθιιπε 5 σπαπι ΕἾΠΙῚ ΠοτΏΪη15. 830. 
55 : ( πε εἰ ἔεγτα ἐγαπβι ιν, τ, Β. 

58: Ποτγαπι αἰιΐοπι εἴ αἴεπι 1ΠΠπὶ ποπιὸ πουῖῖ. 
ἀ10, ἃ. 

40 : Βεδίιιβ βευυτι {16 46 πὶ οἴπὶ γοποσιΐ Πρ οπι]-- 

πιι5. ἱπυθπουῖξ υἱϑ]] απο. 555. 468. 
ΧΧΨΥ, 29: Οπιηὶ παθεπε ἀαθιίιγ. 411. 

535: 5ῖοαπε ραβίον βεσγοσαξ οὐδβ ἃ" Πιοωϊ5. 558, ἃ. 
55: Ἐξατῖνι, εἴ ἀθ Ἰ5ε15 παῖδ πιαππσατο. 506, ἃ. 

ΧΧΥ͂Ι, 59: Νοῦ Ὀίρθαπι ἄς βεπϊμτηΐπε Υἱε5 Πιι]}5. 

515. ". 

59: Ῥαΐεγ,, 5ἱ βετῖ ροΐεδξ., ἔγαπβθδξ οα]χ ἰβίο. 
41πι, Β; δὅ39, ". 

55: Ἀπ ρΡαϊαῖ5 φορά ποῦ Ῥοββῖπι τόσάγε ῬΆΓΓῸ ΠῚ 

πιθῖτη , οἵ Ἔα ππ ΡΘὈΤ ταϊ}ΐ Πῖσ Ῥ] 5 {πᾶτὰ ἄἀποάε- 

οἶπι Ἰερίοποβ ἀπ σ ]οσι πηι ἢ ΞΒΩ. Ὁ- 
ΧΧΥΗ, 35 εἰ 3ὅ : Οὐποϊῆραίζαν.... Θαπσαῖβ 6} 15 ΞΌΡΟΥ 

ποβ, δὲ βιρον Π]1ο5. ποβίγοϑβ. 818. ". 

35: ϑαπριιῖβ 6115 ΒΌΡΕΥ ποθ, εἴ βιρεῦ ἔΠ1ο5. πο- 
5[108., 879, ε. 

ΧΧΥΠΙ, 18: Παΐα εϑὲ ταϊπΐ οπηπῖβ μοί οβίαϑ ἵπ 688}15 
εἴ ἴῃ ἴοστα. ἀ09. Β; 418. "Ὁ. 

19: Πορεῖε ομῖπεβ βεπΐοβ, Ὀαριϊζαπίοβ 605 πὶ πο-- 

ταΐπο Ραϊτῖς, εἰ ΕῊΠ, εἰ Θριυίτιιβ βαποῦ. 467, ἃ ; 
505, "; 588, 4; 592, ε. 

ΜΙΆΒοΙ- 

(Δν. 1,1 : Ταϊάπιπι ἐυαπβο! 765 ΟΒΥΊσΕΙ, ἴσας βοτῖς 
Ῥίππι ἐβὲ ἴῃ Ἐξαῖα Ῥτορμβεῖία: ὸχ οἸαπιαπεῖς ἴῃ ἀ6- 

Βογίο, 554. 

φᾷ: Νονίπιι ἴε {π]5 515, ϊτηϊγηπὶ 1116 Ξαποῖιι5 

Ὅει. 581. 

Π, 5: ἘΠῚ, τευ εξαπίαν ἴα Ρεσοαᾶΐα. λ82.,Ὀ. 

ἀ2δ. 1: Ηἴς Β]αβρπεπιδῖ. 

40: Ῥοϊεκίατεπι παρεῖ ἘΠῚ Ποπιϊπῖβ γο πη ἐξο π 1 

Ῥεοοαΐα ἴῃ ἴογγα. ἀ48, ". 

49: ΕἸΠῚ τα] α πεῖ παρ 115, πα πιάτα οαπα 1115. 658 

ΒΡόπιβιιβ, ποῖ Ροϑϑιιπΐ 16] πάτα. 100, Β. 

ΤΥ, 26: Οποπιαάπιοάδιιπι 51 Πποῖηο ΡΓΟ]σοΥξ βοιπθῃ 

ἴῃ ἴουγαπι, εἴ ἀογτηϊαΐ, οἱ Ἔχβαγααΐ, εἰ, 64, Ὀ. 

ΙΧ, 834: Οτεᾶο, Ποπιῖπο., δἄγανα Ἰῃογθ υἸ [αΐοπη 

πιρᾶτῃ. 1455, ἃ. 

Χ, 48: Νεέιπιο Ροπι. 443, ε. 

ΧΙ, 80: ΗΠ 565 Ποπιΐπαπι Τοιλπη ἔπππι οχ ἰοῖο οογάς 
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ἴπο, οἵ εχ τοΐα αἰΐηια ἴὰα., εἴ ὁχ ἴοΐα τηθηΐς ἰπᾶἃ, 

229. 

το. 

ΟΡ. 1,98, 84. εἴ 55: Ανθ, ρτγαῖία ῬΊεπα, Ποπηΐηιιβ 

ἴδοιμι. Εδος δπΐπὶ σοποῖρίοβ ἴπ αἴθτο,, δἰ ΡᾶτΙ65 ἢ - 

Ἰΐαπα......«.«. Ὁποιηοᾶο, οοβποβοᾶπι ἰδ, φααπάο- 

«υϊάοπι υἴγατα ποτὶ ΘΟβΠΟβοΟ ὃ... ϑρ γῖτα5 βαποῖα5 

διρογυθηϊοῖ ἴῃ ἴθ, ἐἕ νἰγῖας. ΑἸ Εἰβϑῖπαὶ Ραμ γαθὶξ 

Ἐρὶ. 455; 6. 
51 εἴ 55: Οποπιοᾶο οὐὶξ παῖμὶ ἰδιπιά., «ποπαπι τἰς- 

ταπι ποη οοβποβοοῦ..... ϑρΙΊΓΊτ5. Τλοπλΐ πὶ 5ΌρΡΟΓα 

σποηΐϊοῖ ἴῃ ἴθ, οἱ υἰγίας. ΑΠεἸβϑῖπαϊ Ραμα γα 1. 

Ἐρι. Ἴ64, ε. 

55 εἰ Μδει. 1, 90: ϑριτιταβ Τοπαϊπὶ βαρεγνοπῖοι 

ἴῃ ἴδ, φιαργορίογ εἴ μοο 4ιιοά παβοθίαν, ἐσ ϑρὶ- 

τἰζα βαποίο ὃβί. 225, 6. 

18 οἴ 564.: Μαρῃϊποαϊῖ απὶπιὰ πηθὰ Ποπηΐπιπι. Εἰ 
ἐαβυ ταν 5ρ᾿ τ ειι5 τηθὰβ ἴῃ [)60 βογυαΐογε πηθὸ : 

4υῖα τεβροχὶς δα Βιμλ]] ταῦθ πὶ ἈΠΟ 1115 ξιιδο, Εδοο 

επΐπι ἐσ μος Ῥεαΐαπι πιὸ ἀϊσεμΐ οπηπο5 σεπογα- 

ὕἄοπεϑ. 75. ᾶΣ: 

Π, 11: Ναῖας 658 γος μοάϊα ϑαϊναΐογ, φαΐ οϑὲ ΟἸιτὶ- 

5ίτι5 Ποπλΐπιι8. 440, 6. 

99: Ναπςο ἀἸπηῖ {15 5ογυτιπι ἔππατη, Ποπΐπὸ: ἀϊα 

τἰδεγαπὶ ὁοι] πιεῖ βαϊαΐα γε ἔαππη. δ, ὃ. 

88 : ϑαρίοπιεῖα εἴ οἰἴαΐο εἰ σταῖία, 389, 6. 
ΠῚ, 8: δοῖζο ἔγιαοίιι ἀϊσποβ. Ροοηϊζθητϊα, ὅ09, 6. 

ΙΝ, 1: 7Ζόβι5. ἀπΐοπι ρ᾽θμτ5 Θρι γι βαποῖο ΓΟΥΟΓΒΙΙΒ ᾽ Ρ Ρ 
ἐδ ἃ δογἄαπε, εἴ δοῖτιβ δὲ βρὲν ϑριγιεαπι ἴθ ἀθϑογ- 

ἴχμπι., ἀἴεθιι ἀυασάταριπία ᾿δηΐαξις ἃ ἀἴάΡο]ο, 
453, ἃ. 

9: ΜΙΓΑΡαπίαν ἴπ σΈΥΒῚ5 σταῖς, {ας Ῥτοσοάε- 

Ῥαπὶ ἄδ ὁτγὸ Ἰρβῖιιβ, 5359. δ; 

ῳδ: Μοαϊοε, οὐτὰ ἴδ ἔρβιιπι. 555, Β;.278. 

Ι, 31.: Βεδτ «υὶ ἔεπε, 855. 

ΨΠ, 55: Πιαπηθηἴαϊι βιιπηῖ5 ΨΟΡΙ5, δὲ ποὴ Ρ]ογαβιὶβ : 

ταπίανί πηι γοθὶβ {1 115, δὲ ποῖ βαΠ  αϑεῖς, 188, 6. 

50: Εἴ4δ5 Ἔπῖπὶ ἴτα ἴδ βα]γαπι ἴδοϊε, 410, ". 

ὙΠ], 85: Ουἱ Πιαβεῖ διιτὸς απάϊοηϊ, ἀπᾶϊαϊ, 595, ον 

Χ, 2: ΝΜεβϑὶβ φυϊάοπι τη α]ῖα., ρου ἀπίοπι ρΡαποῖ. 
611. 

6: Ἐὲ 51 ἔπουὶε 1δ1 Π]τὰ5 Ρδοῖβ, 459, ἃ. 
46: Ουϊ της σοπίοπιηϊς. , ΠΟῸῚ ΠπιῈ σΟὨΓΘπηηἷς, κοΐ 

δπα 411 πιὸ πιϊϑὶῖ, 555, "Ὁ. 

49: 64] νοθὶς ροϊοβξατοπη σα] σα Πα] βιρτὰ βουρθη- 

15. δ Βοογρίοποβ, δ ΒΡΟΥ οπηπθῖη Ὑἱγίπαξοπι 1ηϊ- 

τη ϊοῖν ἈΠᾺΣ Ὅς 

90 : Οαμάείο οπΐπι, Φιο ποπηῖηὰ γοβέγα βουὶρία βαηὶ 
ἴῃ Ἑο]15. 069, ἃ; 814, ἃ. 

439 τ ὁ πιο 5οἷῖ {αΐβ 5ἱ Ὁ ΕἼΠΤιιβ, πῖϑὶ Ῥαΐοσ, πο Ραΐγοπι 

«συ πὶ σορποβοῖξ,, Ὠϊδὶ ΕἼΠ 5, δὲ οαϊ νο]ποτὶς 

ΕΠ τὰ γευείαγο. 4ΛλΊ. 

49: ΕῈ 415 ἐϑὲ πλοιβ Ῥτοχῖπη59 508, 

50 εἱ 51: Οἰἱ5 ᾿όγαπι νἱ ἄδειαν Ε}ῸῚ ρυοχιπηιις ἔαϊ5- 
βοϑινιν ΟἿἷϊ ἔσοῖε παἸϑου]οογ ἀϊαπὶ ἴῃ Π]ὰπὶ, ὅθ. 

ΙΝΌΕΧ 

ΧΙ, 30: 51 δαΐοπι Θρὸ ἴῃ αἰ ῖῖο Τ)εὶ ο]ϊοῖο ἀατπομία, 

Ἰρίτων ρουν θη ἃ γὸ5 σεβσθτιπι ΘΘ]ονιη, 435, ὃ; 
ἀ5ᾷ, ". 

91 : 51 ἐογεῖβ οσυκτοάίαι αἰσίαπι βυπιπι, ὙἰβΊ!ατι5, ἴῃ 
Ῥᾶσο βιιπὶ οπιηῖα Ζαδ Ροβϑιεῖ, 158. ἃ. 

ΧΠ, 90: [πδὶρίϑπβ, μᾶς ποοῖθ απῖπιᾶπν ἴπαπι ἀαξε- 

σταπὶ ἃ ἴδ. 298, ο. 

φ9.: Ἐπ ποτα ἴπ βα ] πηα 1011. 695, ἃ. 

5ὅ : δ΄᾽1η: ᾿αππὶ γεϑίτὶ ργααϊποῇ, 868, α. 

483. Ουἱς, Ραΐα5, Π4ε}15 δϑὲ εἰ ργιιάθπϑ ἀἰξρεπιβαΐουῷ 
501; 856, ἃ. 

48: Ουἱ φομηπιεπάανογαηΐ πηυϊζαπι,, Ρὶ 5. Ρεΐεπὲ 

ἃ} οο. 594, ". 

49: ἴσπὸπὶ ψοπὶ πηϊ το Γ ἴπ [ΕΥΤἅΠη. 198, ". 
58 : (ὑπιὶ επἷπι να ῖβ οπὶ Δἀγεσβαγῖο ἴπὸ δὰ ργῖπ- 

οἴρεπι ἴπ σα, 4α ὀρογαπε αἱ ΠΡ Ογογῖς ἃ ἐὺ, πὸ 
ἴοτῖε ρευίγαμαϊ ἴὸ αὐ Ἰιάϊοοπι, εἴ 7πάοχ ἴγαάαὶ τὰ 

δχαοίοσὶ,, εἵ οχαοίοῦ. πιίαὶ ἰδ ἴῃ σΆΓΟΘΓΕΠΙ. 

6048, 6. 

ΧΙ, 1: Ἐδσοο ἀππΐ ἔγὸβ βαπὶ ἐσ πὸ γϑηῖο αἢ μᾶπο 

ἤσαπα,, {πξογθη5. ἔγιοῦα πὰ ἴπ δὰ, οἵ ποῖ ἰηγθηῖο, 

ϑυροῖάε Π]ατὰ, τ φυϊὰ εἴΐαπὶ ἴεστὰπι οσοιραῖ 

617. ε. 

55 : ρος το] πφαῖΐταν Ὑοθὶβ ἀοπιιβ γοβῖγα ἀεξογία, 

θ65. Ρ". 

ΧΙΝ, 58: Οπιηῖβ αὶ ποῖ τοπαπεαὶ ὉΠγΠθτι5. {58 

Ροββίἀες, ποῖ ροΐδϑε πιδιιβ ἐβϑα ἀἰξοίραϊιβ. 551. Ὀ. 
ΧΥΝ, 410: (διιάϊυπι δβὲ ἴῃ οαῖ5 βιροι ἅπὸ Ρεοοαΐοῦ ἃ 

Ραμ θη απ ἀσεπίο. 841, ". 

ΧΥῚΙ, 5: Εοάεγε ποὴ υα]θο. 680, α. 

8: Οὐΐα {ΠῚ Βα] ὰ5 βθοα ρυαοηιῖονο5 Π]115 Τοῖς 

ἴῃ δεπογαίοπο 88 βιηΐ. 360. ε. 

9: Ἐδοῖϊζε νοὶ ἀπιῖοος ἀεὶ πηατησηοπα ἱπὶ 4 τα 15. 

αἰ οπὶ 46 ἴθ ου Εἴ5., τοὶριαπὶ γὸβ ἴῃ τῖογπα ἴα- 

Βεγπδοιϊα. 500, ". 

95 : Ἀεοεριϑεῖ Βομα ἔπα ἴῃ Υἶζα ἔα, 866, ἃ. 
ΧΥΉΗ, 341: Βορπίιηι [61 ᾿μἴγα γῸ5 δϑί, 809, ε. 

ΧΥ ΤΙ, 11: ϑῖαῃβ απΐομπι ῬΠατγίσοοιιβ, προ ἀρ 56 ογᾶ- 

Ραι. 518. ε. 

49: Οὐυἱᾷ πιὸ ἀϊοῖβ Βοπιιπὶ ἢ Νεπιο ΒΟ πΪβὶ 5ὸ- 

15 Τλειι5. 700. 

ΧΙΧ, 10: δ εηῖς ἘΠῖῸ5 Ποπαϊπῖβ {ξσοσο, οἵ βαἸ γππὶ 

ἴασοτε ψιοα ρουϊεγαῖ, 830. 

12: οιπο ποθ] 5 ΡῚ Ὁ ἴῃ τοσίοποπὶ ᾿οηβίπ υᾶπι 
ΔΘΟΙΡΟΓα 5101 γοσθαπι, οἵ του γε... Οἴνεβ ἀπε πὶ 

6]ὰ5 οἀεγαμξ ομπὶ : οἱ σαϊϑοταπε ροϑὲ {Ππὰπὶ Ἰορα- 

ἴοβ, ἀἸϊοοπῖοβ : ΝΟΪ πιὰ απο ΓΟΘ ΉΤΟ ΒΌΡΟΙ πῸ5. 

] Ἐ5Ξ5; ὉΣ 
49 : βίο βιρεν φυΐϊπάιιο οἰντίαίοβ. 855. 

ΧΧΗ͂Ι, 58: Ραΐον,, ἀϊμειε ἱρβὶβ, ψαϊα πο βοίαπξ φυϊὰ 
αοϊαῃξ. 443. 

ΦΌΑΝΧΙΒ. 

σκρ. 1,1: ἴῃ ρυϊποῖρῖο ὁγαῖ Ὑ ευθιιπι, εξ Μ γθηπε οτγαΐ 

ἀριιᾷ Τοιπι, οἱ Τροῖιβ ἐγας ΝΈγραπι. 553, Ρ; 554,4; 
557, ἢ; 599, α; 444, ο; 417. 



. Ε τοσοῦ ΒΟΒΙΡΤῸΒΚῈ 5ΛΟΙῈ. 

5: Οἱ πα ρον ἰρϑβίιη [αοία βιιπΐ, 69, οἱ 59ὅ: 451; 

151, ἃ. 
9: Ἐγαι Ἰὰχ νόγὰ, πα ΠΠαπιΐπαῖ ὁπαμο πη ΠΟΙΆΙ ΠΟΤῚ 

γοπίθηΐοπι πὶ ππιπὸ τὰ απ {111}. 855,; 575, 4, 

12: Οποξᾳιοξ τεσορογιαπξ οτιπὶ, ἄθα1: εἰ5 ροϊοβία- 
ἔεπα ΠΠ105 1)εἱ Ποτὶ. 853, Ὁ. 

41: ψεγθαχα φάτο ἔδοϊιπι οϑὲ, εἰ μα ιϊαντ τὰ ποθ. 

ν 904; 442; 725, 6. 
14.: Ψταΐπηις σ]ουίατη 6715. ἀ14. 

10 : Τὴ ρ]επιτια πο 6}115 ΠῸ5 ΟΠΉΠ65. ἀΟΟΘΡῚ Πλμ5., εἴ 
Βναϊίατα ᾿ΓῸ συδιῖα, ὅ09, 6; ὅθδ4. 

18 : Ποιπὶ πόπιο ὙΠ] ππηζυιατη : απ σϑηΐξιις ΕἸ- 

1τὰ5 4υϊ 65: ἴῃ βίπιι Ῥαϊγὶβ., 116 ἐπαυγανῖς, 599, ἃ; 

ὅ09, { 

35: Οὐοά γοβροηϑιπι “αἴ πιτι5. 115. Ζα1 πηϊβοσιιης 
ΠΟ59..... ἔρο νὸχ οἹαπη πεῖ ἴῃ ἀεβογίο, ὅ09, α. 

36: ἔρο φυϊάοπι νὸ5 Ραριἴζο ἴῃ ἀᾳια. 069, ἃ. 
39: Ἐσοε ἅρσπιι Πεῖ. 470, ". 

52: ΥἱάΙ ϑρίγίισπν βαποΐατῃ βἴοιε σο] απ Ραπὶ ἀἄἐ- 

βοεπεπίοπι, ἃς πη πο 6 ΠῚ ΒΌΡΟΥ οαπι. 509, 6, 

58: ἴρ56 ἐβῖ ζυΐγὸβ ΒαριΖαθῖ ἴῃ ϑριγιεα βάποῖο εἰ 

ἦδπε. 009, ἃ. 

ΤΠ, δ: Νιρὶ χιιῖβ τερεπογαΐισ ἔπθυῖὶ ἐχ ἀχια εἴ ϑρισιία. 
451, Ὀ. 

Β: Βρυίζαβ αθδὶ σα], βρῖγαξ, οἱ φόσαπι 6]115 ἃπ615 : 
566] ποβοῖβ πε γθηΐαι, απὶ {πὸ ναάαξ, 816 οϑὲ 

Ὁ ΠΊΠ15 4π|| παῖτι5 ἐϑὲ ὁ ϑρισίία, 434, ἃ; 4ὅ3, ἃ. 

15: Οὐ 6βὲ 1π οαΐο. 599, ἃ. 

14 : Εἰ βίους. Μογβεβ. Ἔχα]ίαν!ς βογρεπίεπι ἴπ ἀ6- 
56γ10 : 11 ἐχα] ταν! ὁρονίει ΕἸ Ταπε Ποπιϊηΐβ ἴπ 
ἴεγγα. 954, ς. 

418: ΟἿ ογθα τε ἴῃ πιὸ, πὸ []Ἰσατατ' : 4 ἀαξεπι 

ΠῸΠ ΟΓΕΩΙΣ, 7απὶ ἡ] σα ει εσὶ, 445, 6; 594, 4, 

30: Οπιπῖβ {{] πηᾶ]α ἀρῖξ, οὐ Ἰάσεπη, εἰ πὸπ ὑθηῖν 

δὰ Ἰυσεπι, ὰξ πὸρ πηϑηϊοβίθη ιν 6715. ΟρεΓγὰ, 
209, 4; 613, 4; 805. 

217: Νοῦ μοίοθβδε μοπῖὸ δσοῖρεγε αυϊάαιιαπη,, πἰσὶ 

ἔαοτις οἱ ἄἀδειπ ἄς σθ]ο, 509, ἃ. 

39: Απηϊοιιβ Θμΐπὶ ΒρΟη 5], δἴαπϑ8, βαπαῖο σαιάος, 
9339, ἃ. 

51: Οὐ ἀοβαγθιπ ψθηΐξ, βαροῦ οπηπ65 οδί. δ10, 
55: Οἱ ἀσοορὶς 6715 ΓοϑεΕ πηοπίθπι,, κί στιανῖς ααῖα 
ει γογᾶχ ὁδί, (ποτὶ ἐπ πὶ πηΐσιὶ Πδὰ5, γε γΡα 

Το Ἰοφυΐζαγ, 510. 

56: Οἱ ογοαϊε ἴπ ΕΠ πη, μάροῖ υἱΐαπη τἴουπαπι. 

5ὅ10. 

ΥὟΙ, 6: Ἑαιίραξιβ ὁχ {ἰπογὸ, βοοραΐ βαρτα [σπ οπι, 

358, ἃ. 

15: ΟἸπηῖβ ἥτι5 ὈΙΡῚΕ ἐχ ἀαα πὰς, 5116} 1τοσιιπι : 

41 αὐιΐεμη ὈΙ ΡΟΣ οχ ἀήπα 4πᾶπῃ 65ὸ ἦαθο οἷ, 

ΤῸΝ 51{16| 1 ΦΡ ΕΓ ΠΤ ΠῚ, θ54, Β; 700. 

15: 51 45 ΒΙΒΕΡῚΙ ἐκ ἀάπα {Πα {πᾶπὶ 650 ἄἀ}00 εἱ, 
ποῇ 51{1| ἴῃ το ΘΠ τ Τη, 700, Ἀ, 

45: 51 4αῖ5 ὈΠΡΟΥΤ. ὁχ ἀπα «πᾶτῃ αρὸ 4ο,, ἤεῖ ἴπ 
680 ἴθη5 δίζιιο 5816 {15 1π ὙΠ πὶ το πάη, 4.68, 4; 

346, ἃ, 

25 : ἴῃ βρινείι οἱ νουϊίαὶο ἀδογαῃε. 507) Ὁ: 

1099 

55: [μεγαΐς οοι]ο5 ψεβίγοβ, εἕ υἱάοϊο {αῖὰ τοριοηο5 
ΑἸα ϑιιπξ. 010, ἃ. 

Υ, 18: ΛΕΦαλ]οπι βεΐρϑιιπι ἔαοὶ! Προ, 5395, 
49: Νεάιε ΕΠ ας ἃ 56 ἴδοις φυϊπαπι, 443, α. 

49: Οὐαοιπηζας οπῖπι Ῥαΐεν ἔαοϊς, ᾿νθο οἱ ΕἸΠΙι5 

βΒι μα ἴον [αοῖΐ, 597, ἃ, 

91: 515 εἰ ἘΠῚῸ5 4φιο5 σὰ]ῖ ψἰνιποαῖ. 415, ε. 

55: Ῥαΐον ποπηίποτι ἡπάϊοαϊ,, 566] ὉΠ Π6 }πατοῖαπι 

ἄεάιτι ΕΠΊο, 18, "Ὁ. 

ου: {τ οπιποβ μοποτεπὶ ΕἸΠ πὶ, βἰοαϊὶ Πποποτγαμπὲ 

Ῥαίγεμῃ. ἀρᾷ, ο. 

55: Οἷϊ ποη Πποπογαῖ ΕΠίμπι, Ῥαΐγοπη ποῦ Βοπο- 

ταῦ. 555, Ρ. 

39: Ινυπὲ πὶ - Ῥοπα ἔεσθυϊηΐ, ἴῃ ΤΟΣ ΘΟΙΟ ΠΟΤῚ 

νἱτα : 41 γε γῸ τηαϊὰ ἐσουϊηῦ, ἴῃ ΤΟΒΙΓ ΘΟ. ΟΠ ΘΠ 

7υάτοῖ.. 18, ο. 

45: Ἐξο σθηὶ ἰπ ποιηῖπο Ῥαΐγὶβ πηεῖ, ἀρλ, ". 

ΥἹ, 39: Ηος ορι εβὲ Ποῖ, τι ογοάατῖβ 1ῃ οιτα αιιο πὶ 

1116 σαϊβδιῖ, ἀ09, ὦ. 

10: ας εβξ δηΐπη το] απ α5 6115 {π|1 τη6 ταδὶ τ, τ 

οπηπὶς 481 νἱ ες ΕΠ ταπι, οἱ οὐρα ἴῃ ᾿ρϑιπι, Πὰ- 

Βοαΐ υἱΐατη ἴθυ πα ΠῚ. 145,4. 

55: (το ππθὰ υεγα εβῖ οἰριιβ, εἴ Βα ΠΡ 5 ΠΊΘΙΙ5 ὙΟΓῸ 

ἐβί ροίιιβ. 055, 4. 

51: Ἐλ ἐρο τῖνο ργορίεγ Ῥαΐγοπ, ἀ13. 

600: Πατι οϑἷ μἴο 5οσπιο : {{15 Ροΐοϑε οἴιπα δαάινο ἢ 

{717. 6. 

65 : ὕευθα ψια Ἰοσιπξι 5ατα τ 18, Βρ᾽Ὶ τἸτπ5 σαπξ οἵ 

γἱία. τ δ τ 

ὙΠ, 58: Ουΐ ογθατε ἴῃ πε, Πυπηῖπα ἄς γθηῖγο εἼιι5 

Παοπί, 910, ἃ. 

ὙΠΙ, 21 εἱ 34. : Μουίεπηϊπὶ ἴῃ Ῥοοοα 5 γοϑετῖβ, 653, ἃ; 

750, Ρ. 

ἀκ: ὸΚ εχ ραΐτε ἀἸαΡ010 6515: οἱ ἀεοβι ἀογῖα ραγὶ5 

γοϑίσιὶ γ α}115 ἔασοτε. 821,6. 

λὰ: ὸβ οχ ραΐτε ἀἴάθ0]0 ο5{15.....ὄ ΠΙῸ Βοπιηοια 

γαῦ Ὁ ᾿π|[1ο0. 548; 871, ἃ εἴ ε. 

48.: Οὐ Ἰοαυῖταν τπθπάδοϊιπι, 65 Ῥτοργ 5] οαυΐζαν, 

512, ο, 

56: Α νάματα ὀχϑυ τανῖῦ αἱ νι ἄογοῦ ἀἴοπὶ : εἴ Ὑἱ 1}, 

εἰ φανίϑιιβ ἐϑΐ, 00ὅ, ". 

ΓΧ, ἃ : Νεπῖε ποχ, 4ιαπᾶο ΥΩ ΡΠλ18. ΠΘΙΠΟ Ῥοϊεϑὶ ορο- 

ΤατΊ. 850, Β. 

7: γαᾶε, ἴανα ἴπ 51|08π|, 4ιιοα ἐ5ὲ Μίββιι5, 174. 

59: [ἢ ἡπαϊοῖιπι ἐ50 ἴπ Παπο παππ ππὶ σϑηϊ : οὖ 

«πὶ ποι υἱάοπξ, υἰάοαπί, εἴ 4υϊ νἱάοπΐς, οδοῖ 

Βαπί. 8306, ε. 

Χ, 9: Ππϑτοάϊοῖαν εὉ ἐρτοἀϊ είν, οἵ Ῥάϑοιια ἰηγϑηϊοῖ, 

800. 

42: Μεουοοπαγίαβ δαΐοπι,, δὲ 4ὰἱ πὸπ δὲ Ῥᾶβίοτ', 

σα] ι5 πὸ 5ππΐ ΟΥ̓́ Ῥτορυῖα: , υἱάθε Ταρυπ γε- 

πἰδπίοπι, οἱ {αρῖς, {αϊα τπθγοο ΠΆ 15 δῖ, οἵ ΟΥ̓ 65 

ποη 5ππὶ Π1 συγ. 88, 6. 

15: ϑἴους Ῥαΐον πουῖξ τη, οἰϊαπι 660 πονΐ Ῥαΐγομι, 
λἀ10. 6. 

46: Εὲπ αἴτα5 οὐοβ βάπεο συ ΠΟ 5} ΟΧ Ἰος οὐἹ]!, 

40ὅ,; 507, ". 



1004 1ΝΡΕΧ 
, 

37: ΟΥ̓δ5 ΠΊοΩΒ γΟΟΘΠῚ ΤΠ] ΘΔ 1 υι τη}, δ 6ρῸ νἰᾶπι γοηϊοι ἄ νοβ, ϑρίγῖττι5. νου [αιἷς, «αϊ ἃ Ῥαΐνο ὑγο- 
ἰθυπ απ 410 {Π]|5, 5ὅ92,}. σοάϊε, 155, 

98: ΝΠ δὰ 6 πηᾶπιι πηθὰ ταρϊδί. 555, "ἢ. 4: ΠΙΕῈ πιὸ β]ου Ποα). 585, ο, 
39: Ῥαΐοῦ. 4 τ]Π1 ἀ661Ὲ, πηι" ΟΠ ΠΗ Ριι5 οϑί, 4ὅ : Οπποιπηχιο μάθοι Ῥαίοι:, πιθὰ βιπί. 585, ". 

σῦσ, ". 38: ἔρο εχ Ῥαΐνε οχῖν. 125. 
39: ΝΌΠΕ5. 6 ππᾶπιι Ῥαιυὶβ ποῖ ροΐοβι γάροτο. 55: [ἡ τπσπάο ργοϑϑιιγαπι ΠαΡοιΪς., 56] οομΠάϊίο,, 

535, Ὁ. 650 Ὑἱοὶ πηπηηις 490, 6; 332, ἃ: 353, 6. 
50: Ἔβο οἱ Ῥαΐογ ττπτιμ βιιπηιι5, 433, Β; 555, ἃ ἘΕ Ρ; ΧΥΗΙ, ὅ: Ηδο δυΐοπι ἐϑὲ υἱτα τοΐοσπα, αὐ οσοσποβοαπξ 

δῦ, 6; 400, ο. ἴδ 5ο πη γοσπὶ Ποιιη., οἵ ἀππϑῖὰ πη ϊδῖσεὶ Ζοσασα 
ΧΙ, 95: ἔβρο βυπὶ υἱΐα. 442, ε. ΟἸννίβεαπι, ν : ΕΣ 

55: Οἱ ογΟαῚ ἴῃ πιὸ, οἰϊαπιβὶ ποίας {που τἰς- ὅ: Ῥαῖον, Β]ονῆοα Π16. δπεὸ ἀ4, 
σοΐ 855. ἃ ὃ: Μαπιίοβίανὶ ποπλθπ ἔππιπὶ Πομηϊπῖθιι5. ἀ04, ο. 2 ας Ξ 

ΧΗ, 54: Νιπο Ῥυΐηοορ5 μαι} ι5 πηι] ἐ]ϊοίδίαν [ογὰ5. 10: Θπιρῖα πιθὰ ἔπ. δαπῇ; οἵ ἕμα, πηδᾶ, Χο 58» 
840, ἐπ Ἰλθυ  ἐκταν τεντο ἐικίίε : Ἵ ἜἼΓ πὶ Ἰοπῖβ. 52 : Εἰ δρο οἴχπι χα] ατιι5 {πιο Ὸ, ΟἸλΠ68 τ παμι αὐ] μ στ ηϑ᾽ ἸΘΟΙΣΟ ΡΟΙΙΙ ΡΟΣ ΕΗ αὐθῦμοτ ΥΩ 

τη οἰ ρϑιιπι. δι, ο. ὅγε ν ὅτε Ἢ 19: Επο βαποιῆοο τη8 Ἰρβιπη. 280, ἃ. 39 οἵ 564. : Ῥρορίογοα ποὴ ροίογαηξ ογθᾶογο ἴῃ 76- πΡΩΣ ὩΣ τς Ἐροδολο πὰς ᾿ ῬΗΡΕ . ΧΙΧ, ὁ: Οὐποίῆρε, ογποίηῆρο, 561, ἃ. ϑ8πὰ δα ]εῖ, (ἴα ἀἰχὶ: Ἐβαϊας ἦδ 1ρ515, Εχοφοαίῖ τὶ εὶ Ξ Ξ, τ Ἐκ α ἤξένου ἀεβτ εν τ 31: ΝῪΟΙῚ βουίροτο: Βὸχ Δυδαονιμι, βοᾷ 4.14 116 ᾿- ΟΟΙΠῚ ΘΟΙῚΠῚ ΠΟΙ ΤΑ Τη Εϑ΄ ΟΟΓ ᾳ Ἵ ν ὅτ ᾿ ἽΠ πο δ ἃ αἰχῖς, Βδχ βιὰ Ζι4εογιπι. 85, Ρ". αὖ πο νἱ ἀθαηί οσα] 5, οἵ 1π 16 ]]ΠΠρᾶπί οογᾶδ, οἱ οοπ-- 
γεγίαπίατγ, οἵ ϑᾶπθμι 605, Ηφο αἶχις Ἐδβαϊας, οἰιπὶ 
ὙΙΔΖ 1: σ]ουϊα πὶ ο]115. 4971,ἃ. 

ἀδ: Οἷἱ νῖάοι πηὸ, νἰ6ε δι πὴ 411 μηδ τη, 5834, ἢ, 
29: δε4 4{| πλὸ πιῖδιῖ Ῥαΐοι, 116 τὰ ϊῃὶ αἰχὶϊ φυϊά 

ΧΧ, 33 οἱ 25: Αοοϊρίτο ϑρί γἰταπι κξαποίαπη : 4αογιη-- 
ΟἸΙΠΊ 116 ΓΟ ΠῚ ΞΟ Υ {5 Ῥθσοαίδ, ΤΟΥ Ἐπ 1 : 4αοσπι- 

Οαπηιιο ΓΘ ΠΟΥ 5, τοϊθηΐα βιπί, ἀ49ὅ, α; ἀδδ. 
38 : Πλοπλΐπιι5 πγοιι5, δἱ Ποῖα πδιι5, 179, 6; 447. 

ἐ : ΧΧΙ, 4ὅ: δίπιου. Βαὰν Φοπὰ 4116 }5 πιὸ ἢ Ῥᾷβοο ἅσποβ ἀϊοαπι εἰ «4 Ἰοάιαν, λδδ, ἢ εἴ ἃ, ἐπ ἘΕῚΤ ἃ ΠΊΘΟβΒ, 10ὅ, 6. ΧΙΝ, ὁ : ἔβο βιπὶ υἱΐα. 575,.ἃ; ἀ1δ, ἃ; 1ἀ18,.ἃ. 
δ: Νόιηο νϑηϊΐ δε] Ῥαίγοπὶ ἢἰσὶ ΡῸΙ της. 415; 8. Ἀοτοπτς 
1 51 δηϊηὶ ΠῚ σΟΡΠΟΒΟΟΓΟ 5, δὲ Ῥαΐχοπι χποθαπὶ 
ἀΠῖΘ ΟΡ ΠΟΒΘΟΥΘΕΙΒ. 597, ο. Οαρ. Π,ἃ : Γιοφαθραπέιιν ἈΡΟΒΙΟΪ Ῥγοαξ ϑρί γε 

βαποίις ἀαΡαὶ ὁ] αὶ 1115. λ20, α. 
56 : δῖα! τοῖα ἀοπηιι [5γδο], 4πο 4] ΤομἸΠταπὶ ἔρϑιιπι 

οὐ Ομυίξεαπι ἔδοϊς Τηει5., ππο Ζόϑιιπι 4 πὶ τὸ 5 

9 ὕΤΆΠΤΟ το πηρογὸ ΟΡ ἰβοιιπὴ βιιπὶ, ΟἹ ποῖ γἱα 5{1 χπο, 
ΡΠ ΡΡο ἢ 521, 4. 

9: Οἱ πιὸ νἱά1ξ, νι 1 Ῥαΐγοιη. 434,}; 585, ". 
10: Εν Ραΐοι ἴῃ πιὸ ππᾶπθη8, ἶρϑ58 [Δοϊξορογα, 159,6. ᾿ ΟΡΠΟΙ ΠΧ βεῖδ. 558; ὅ5ὅ9, α; 140, ἃ εἴ ε. 16: βο τόβαβο Ῥαίγομι,, οἱ αἰΐτιι Ῥαγαοίοίαπι 4α- ΠῚ, 6: [ἢ ποπιῖπο Ζ765ι ΟΠ Ἰσεὶ ἸΝ ἃζαγθηϊ 5ασσο οἵ ἀπ|- Β1Ε νοθὶς. 590, ἃ. ΓΑΕ ᾿ 5938 20: Ῥαγδοϊεέιις Δα θη ϑρίτῖτας βϑῃοξαβ. ἀιοπι Ρα- ΤΥ, δ1 οἵ 564.: Οποίχαοι δπΐπι βοξϑοθβοτοβ ἈΡΤΟΓΩΠὶ ἴον παϊζίεῖ, 116 νὸς ἀοσοθὶΐ ομηηΐα, δ94. 

ἀπὲ ἀομηοτγιπι οταπῦ., γοπάοηΐος. ἀΠοσο θαι Ῥτθῖα 
ΘΟΡ ἀπ γοη Ραμ, εἴ Ροπεραπί ἀπίο Ρδ465 
ἀροβίοϊοσιιπι, ΠΙν  ἀοθαξιιν αὐ πὶ 51 ΠΡ 15. Ῥγοι 
σαϊάιιο Οριι5 δραΐ. ὅ08δ. 

ν,ὰ : Νοῆ 68 τηδθη{π5. Ποχαϊηῖθριι5, 5ξοα Προ. 158,6. 
9: ΟἿ σοπυοηῖ ἰηΐου νὸς τι [οπίαγο 5 ϑρινττπὶ 

Τ)οτηϊηϊ. 458, 6. 
ΥἹ, 8: Βιθρμαπιις Ρ] πιι5 σγαιῖα οἵ [ου Πα ϊης [χοῖο-- 

Ἴ Ῥαΐ ργοάϊβῖα., οἵ βίσῃηα τηᾶσπα ἴῃ ῬοΡα]ο. δ64,". οδῦ. Οπηποπὶ ρα] πη το πὶ ἴῃ πὸ ΠΟ ΤΌ ΓΘ [ΟΠ] ἔγαοίαπη. ὙΠΠ, 40: Ῥοοιπία ἔμπα ἰδοαπι δἷξ ἱπ Ῥεν Ἰ ἰοποπι,, ἴση ε, οἱ Οπιπο πὴ 411 ἔδυ! {πο ται, ῬαΓΡΟΙ δαπ, τ 4αοπίαμη. ΟΧΙϑ πη α5 11 ἀοπτπὶ εἰ Ῥθοιηΐα Ραγατῖ. {υπισ 1 ΘΟΡΙ ΘΒ] ΟΥῈ ΠῚ ἃ γα , ἀ43,}; 680,6; 880,6. 

31: Ῥάσοπι το] πιο γος, Ῥάσοιη πηθ απ 40 γοθ 5: 
πΟΠ «ποιοί πιητι5 αἱ Ῥάσοπι, 650 4ὁ γοβ, 

219; 554, 6; 795, ο, 
48 : Ῥαΐοι Το 15 ΠΙᾺ ]ΟΣ ΠῚ6 68, ἀ10. 
50 : Ψ4π| Π0ῃ χπι] τα Ἰοαιιαν γοβίξοιμη. Ὁ 

ῬΥΪποΘΡ5 πλπιη 1] Πα] τι5, δΕ ἵπ πιὸ πὸ ἢ 
ΘΗ ΘΠ ἷ πὶ 

ἅΡοῖ φυϊά- 
ἀλη. 111; 649,4; 840, 

ΧΥ, 4: ἔξο βιιηὶ υἱεῖς γογὰ : οἱ Ῥαΐογ πχδιις ἈΘ ΘΟ] α 

780, ἃ. δ : Ἔβο 5ιπὶ Ὑἱ 15, Ὑο5 Ῥα] πος, 170, 6; 557, ο. 52: Ταγηιδπ οΥὐἷβ ἃ οσοϊδίοποπι ποίας ἀὴὲ δ: Ὸ5 6βΕ15 ρα] πο, οἱ Ῥαΐοι πρὶ ΡΥ οο]ὰ οϑ, 
410, Β. 

497,0. Χ, 58: Ζ76βπὶ ἃ ΝΝΑΖαγ ει, Ζιιομηοο πππὶΐ οὐιπὶ Πλοιις 4ὅ: ΝΟ ΔΠΙρ] 5. γὸ5 ἴσο βοῦγος, βοῦ ΔηιϊοοΚ : ϑρί σῖτα βαποίο δὲ υἱγίαίο. 29, ο. “ἴα 5ογυτιβ ποβοῖς {α] 4 [ποῖαι Τ)οπΐπιις ὁ75,. ΧΠΠ, 4: 76) απαπιθιιβ. οαΐπι ΔΡοβίο!β δὲ ογαπεῖθαβ, 
229, ἃ. αἴχτι ΒΘριγτιι5. βαποῖαϑβ: ϑεργοβαί τὶ ῃὶ Ραμα εἰ ΧΥῚ, τς Νονταΐοπι νο]ὶς ἄϊοο, ὀΧΡΘΩΤΕ γορὶς ταὶ ἐρὸ Βανπαθαπη ἴῃ Οριι5 ἃ «οι γορανὶ ο05. 488, Β. να αχη ; εἴδη ΐμ οἷ 80. ποὴ ἈΡΙοΤῸ,, Ῥαγδοίοιας πὰ. ΧΙΝ » 33. Οὐποηαηι μοι πε] τα5 ΕΓ] ] το μο5 ὁρογέος 



ΤΟΟΟΚΌΜ ΘΟΚΙΡΤΟΒΚΒῈ 5ΑΛΑΟΒΕ, 

πο5 ἱπίγαγο ἴῃ τοσπππι Ποῖ. 909, 4; 218. 

ΧΥΝ,98: ίδιιπι δαΐοπι οϑί ϑΘριυ τὶ βαποῖο οἱ ποΡῖ5. 
1.58, ε. 

ΧΥΠΙ, 21: ἃ πη} ΓΆ Πα νασαϊναπε ἶδὶ δα ἀϊσοι- 

ἄυπε ἀπ: ἀπιάτοπά τι ἃ] 1] που]. 93ὅ0, ἃ. 

938 : ἴῃ Πεὸ υἱνίπιιιβ, οἵ ππουοπη}", οἴ σπππιβ, 4.13, ἃ, 

ΧΧΙ, 11: Ηδο ἀϊοῖι βριίγιτις βαποίιβ, 591,6; 436,4 ; 

258, 6; 141,}. 

ΧΧΥΠΙ, 95: Βεοῖς αἴχι ϑΘρι γ τ5 βαποῖαι5. ῬῸΓ ῥτο- 

ῬΒείαπι Ἐβαϊαπι δ μαϊγ5 γοϑίσοβ Αγ ῖθιιβ απ τ- 

15, 16Ὁ ποῖ 1πίς} Πσοιῖ5, εἴ υἱἀθηΐος Ὑἱ ΔΈ θ 115, οἵ 

πο ΡεΙβρίοἱο β΄: ἱπουαββα πὶ ἐδ Θηΐπ ΘΟ ΡΟραΪΙ 
μια]5, 421, Ὁ; 729, ἀ. 

Ἂν πομανοϑβ. 

Οκρ. 1,1 : Ῥαυ]5 βοσντιβ {65 ΟΠ 51) γοσδξιιβ ἀρο- 
βἴο!β, βορτοραίιβ ἴῃ ουδηρο!απι “Π)εῖ, φιο ἀπία 
Ῥγοπηϊβεγαϊ ΡῈῚ ῬΡγΟΡ οἵα βιιο5 ἴῃ δου ρίμΓ15 σά πιοΕς5 
ἄς ΕἸ] Ο βιιο, φαΐ [αοίτιβ 658 ὁχ βοπηῖπο Πλαν]α βθοιπ- 

ἄτιπι σγποπῖ : 4] σο δε ξτι5. δὲ ΕἼΠΤι5. Τ)εὶ τη ρο- 

το πῆα βεοιπάπχῃ ϑρι στ τπὶ κα πουΠοαιοπῖσ, 4536, Ὀ; 

454, ἃ. 
δ: ῬῈΡ 4Π16Πὶ Δοοθρ  πλι5 σταϊτίαπι οὐ ἀροβίοϊαἴτιπι, 

πὶ οροάταξαν Παεῖ, 59. 6. 

16 : Νοη Ἂπίπι ὀρ θοβοο Ἔὐ απ σο Ππιπη, 115, 4. 

30 : ΠΥ ]5ΙὈ111ὰ ἃ ογθαῦαγα τητη 1], ΡΟ δα {68 [ὰ- 

οἵα 5απί, ᾿πιο] θέα σοπδβρίοἰϊππειν. 8, ὁ; ἀδ, ἃ; 

691; 695, 6. 
21 :Οποπίαπι οἴιπὶ σοστιου ββοπὶ ΤΠ εῖιπι, ποης οἴου 

Πευπη 5] ον Ποανογιιηΐ, ἅὐΐ σραϊῖαβ ἐσογιηΐ. 

6329. 

598, Ρ. 

21 : Ἐνδπιοτιιηΐ ἴπ σοσ Γα ἸΟΠΠλτι5. βιιῖ5, δὲ οθβοῖι- 

ταΐπτχῃ 681, εἴς. ἘΣ Σ 

33 : Πὶοοπίεβ 56 6558 βαρ θπίοβ., 5106 ΤᾺΟΕ βιπε. 

959, α. 

30 οἵ 38 : Εἰ 5ἴσιαξ ποῦ ργοανοῦαπί Ποῖπη ΠΑ ]οτὸ 

ἴπ ποία, ἔλα 11: 11105 Πλοῖι5 ἴῃ ραβϑίοποβ ἴσπο- 

τηϊπΐξ ; τι ἰἈοϊαπΐ δὰ {ἀπ ποῖ σοπγοηϊιαηΐ. 

679, ἃ; 178. Ρ. 

39 : ΒΟρ]εἴοβ οπηηὶ ᾿πἰ φυϊίαίο. Ὁ 550, ε. 
Π, ὅ εἴ 564. : ϑϑοιιηάτιπι αὐΐοτη « πγ εἴα πὶ ἴπᾶπὶ εἴ 

Ἱπηροοηϊΐθ 5 σον ἐμ ϑαπγῖζας ΠῚ ἴσάτη ἴπ ας ἵτα, οἵ 

του Δ ΠΠο 5 7511 1101} Τ)ε1, φαὶ το 466 τιπϊοπῖαιο 

31 : Ἐτναππουιηξ ἱπ σορΊ ΓΑ ΟΠ Ριι5 5ιῖ5. 

βεοιπάτιπι ΟρΡεΓὰ 6] 115, 514, 6. 
13 : Οὐϊοιπηχιια ἐπῖπὶ ἴπ ἰοσα Ῥεοσαγουιπέ, ΡῈΡ 

Ἰοροπι 14 ]οα υιπίατ., θὅ3, "Ὁ. 

55 : ΡῈ Ῥυδυδγὶ σα! ποπὶ [6615 Τηοῖιπὶ ᾿π Ποπουᾶϑ. 
164, 6. 

34. : Νοηθη ΠΙΘιΙΠ ΡῸΡ Ὑ05. ὈΙαΒΡ Ποπηαΐτν ἱπίου 

δεπίοβ. 1464, ο. 

ΠῚ, ἃ : Εϊαΐ δυαΐοπι ΤΠ οῖῖ5 υογαᾶχ, ΟΠ Πἶβ. ὙΟΤῸ ΠΟΙΙΟ 

τηθπήακ. λ10, ἃ. 

8 : Ἐδοϊάπηι5 ᾿)414, αὐ τοπϊαπί θοπα. 108, α. 

35: Οπηποθ ἐπῖπι ροσσαγονιπΐ, οἱ οροηξ σ]ουῖα 
εἰ, 75 Π σα! συδίϊβ ΡΟ σταίϊαπι ᾿ρϑῖτι5, ΡῸν το- 
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ἀοπηεϊοποπι αι δὶ ἴθ ΟΠ τϑίο δοϑιι ΤΠοπεῖπο πο- 
Β[1Ὸ. 957, α. 

3ὅ : Ῥγαροβοῖ Τλοῖ5. ῬγΟΡ Πα ΠΟ π πὶ ΡῈ Πάοπν ἴπ 
257, 6. 

50: ἴπ|ι5 ὁ5ὲ Τηοιιβ, {πὶ {π5ἘΠΠ 1: οἰγοιτηοῖς- 

βίοποπι ὁχ Πς, οἱ ρυωραίαμι ρὸν ἤάοπι, θ05, 4. 

Υ, 5: Νοὴ 5ο]ιπι δτιΐοπι, 564 εἰ σ]ουϊαμτοβ ἴπ {ῖθιι- 
902, 4; 3135, ἃ. 

5 εἵ 564.: Ο ποῦ {Ἰρι]αίῖο ραιτοπεϊαπι ορεγαΐαν, ραὰ- 
ἰἰοπίῖα ἀπΐο πὶ ΡγΟΡα ΟΠ πη, ΡΤ ο Ὑ6 ΤῸ 5ρ6π. 

ΒΔΠΘΊΪΠ6 Ἰρ51π|5, 

Ἰαιτοη θιι5. 

20ὅ, ἃ. 
5. : 5ρΡ65 δαξοπι ποῖ σοπήππηἀαΐ. ΓΡΕΣ ΝΣ 

50: ὈΡῚ ἀθαπάανις. ρεοοαίιπι,, 5 ρεσαηαντε 

διαῖία, ΄ 8δδ, ο. 

ὙΠ, 9 : Δὲ οἴτπὶ γεηΐβϑοῦ πιαπαίιπι,, ροοοαίιπι το- 

ΧΙ, 650 Δτι6 1} ΤΠ ΟΓΕΠΠ15 5111}. 154, ἃ. 

51. : ΤΉΓΟ]χ ἐρὸ Πποιηο, {15 πῖὸ ΠΡΟΡΑΡΙ ἄς οοτ- 

Ῥοτγα πηογε5 Πα] Ὁ 911, ο; 335, ἃ; 122. 

55 : ταιίαβ ἃρὸ Π)6ο μὲν Ζεβϑιπη ΟΠ τϊδίαπι. 723. 

ΥΠΙ, 8 : Οιὐῇ ἴῃ οᾶτπο 5απΐ, Π6ὸ ῬΙασογε πὸπ Ρο5- 

βιηΐ, 4150, ἃ. 

9 : οβ πο δϑ{15 ἴπ σᾶγτιθ, 564 ἴῃ ϑριτίίι, 51. ι1- 

ἀπ ϑρι τίει Π)εὶ μα τ αξ Τὰ γοθῖβ. 13, 4; 54. ε. 

96Ε 10: 51 415. ἀππίοπι ϑρ᾽ στ  τπιτῃ ΤΠλοπαϊπὶ ποῖ Παθθοΐ, 

ΐς ποῦ δϑῇ 6715 : 51 σὑεγοὸ Ὁ γίβίιις ἴῃ ὑ 15 

{5} δὶ 1329, ο; ἀ11, ε. 

441: Οὐὲ εχοϊζανιε ΟΠ τίβειιπι 6 ππουίιιῖς, γἱν Ποῖ: 

ΘΕ α πὴ ππουτα Πα σουΡΟτα γοϑίγα,, ΡῸΡ ἴρβῖιβ ϑρινῖ- 

τὰπι ᾿π μα Ὀ [απ ΐοπη ἴπ νοθὶβ, 5932, Ἀ; 450, Ρ. 

15 : Νοπ ἐπῖπι ἀοσορίϑΕ15 5ρ᾽ γα. ΓΟ Γιατὶ 5ΟΓΥΤΓι- 

τἰ5 δα εἰπιόγοπι, 5664] ἀοοορ κε ῖ5 βριγιταπι ἁἀορίῖο- 

πἶβ, ἴπ {πὸ οἸαπιάπηιβ, ΑΡΡὰ μΡαΐον. 159, ". 

39 : Οομπίαμη 705 Ῥτιβοῖνῖξ, ἐο5 οἵ Ῥγῳπηῖνι 

ΘΟΠΙΌΥΠΙ65 ᾿πηα σ᾽ η15. ΕἾΠΠ 5, τὰ ἴρϑο 51 ρυππο- 
δοπῖζιι5 ἴπὶ τη] Εἴς. ἐγ ΕυΊθιι5. 115; 128, ἃ. 

51 : ΒῚ Τηδι5 ῬΓῸ πορὶβ, {15 σοπίτα πο5" 151, 4. 

5 : Οὐι5 πὸ5 Βθραγαθὶϊ ἃ ὁμαντταΐο ΟΠ τς ἢ {τῖνα- 

Ἰαῖῖο ὃ ἀπ ἀπριβίία ἢ ἅτ Ῥογβθ αι 10 ἢ πὶ ἔλπηοβ ἢ 

ἀπ πιι 153 ἀῃ ρου οα τ πὶ Ὁ ἅπ 5] 15} 4179, ἃ, 

381,.ἃ. 

57: ἴῃ Πὲἷ5 ΟΠΙΠΙΡι15. ΒΡ ΟΓΆΠΊτΙ5. ῬΓΌΡΓΟΙ διὰπὶ 41 

ΑἸ] οχτ! πο. 202, 6; 245, 4; 586, α. 

ΙΧ, 3 εἴ 564. : Ῥσιβῆια τῖῃῖ τπᾶσπα οβϑὲ, δὲ σοπίῖ- 
τῖατι5. «0]0Υ ΘΟ πιδὸ ΤῸ ἔγαιτΊθιι5 τη οἷ, 4π1 σης 

8604, 4. 

5: υἱ ἐβεϊη οπηπῖθιι5 Π)εῖι5 Βοπθα]οξι5.599,;8 55,6. 

55 : ἔσδε ρόπο ἱπ ϑῖοπ Ἰαρίεπι οἤδηβίοπῖς, εἴ ρ6- 
ἴγαπη Ξοαπήα]]. ΠἼ9, ἃ. 

Χ, 6: Νὲ ἠϊκουῖβ ἴῃ δον ἕο, {5 ἀβοοπάεε ἴπ οω- 
Τὰπα ἢ 14 ἐ5ι ΟΠ τίδειπι ἀδάποονα, Αὰξ {15 ἀοβοθη- 

ἀεἴ ἴπ ἀρ υβϑισῃ ὃ Ηοο εβὶ ΟΠ γἸβἔιπη ἐσ την 15 το - 

σψοσᾶχο, 762, 6. 

10 : (οτγάε ογεάϊειν δα 15. {{14π|, οτο ἀπΐθιη οοπ- 

[οβϑῖο δὲ δα ϑςαϊπίειη. 2ὅ., ἃ. 

30 : Απάρὲ εἰ ἀϊοῖί, 565, ἃ: 
ΧΙ, ὅ : Βεϊίχαϊα φαϊάοπι Ξεοσπάππι ο]οοιοποπι στὰ- 

{1 βαϊνα ἔαοίς βαπξ, ὅθ0; 152, ο, 

ΘΟΡπ ΔΕ ππεὶ βθοιιπτιπι σαττι θη. 
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56: ἔχ ἴρ50, οἵ γον ἴρϑιιπιν, οἱ ἴῃ ἦρδο οπιπῖα, ἀ 43,0. 

ΧΙ, ὁ : δοοιμάήτη γατὶοποπι {6], ὅ57. 
ΧΠῚ, 13 : Νὸχ ργοργοεϑὰ οδῖ, 4165 ἀπίοιη ἈρΡργορὶη- 

«παν, 008, ο; 856. 

ΧΥ, 18 : Νοι δηΐπὶ ἀιοθο αἰ αιιαπη ΤΟ 11 δου ΠῚ, 

4π ποη οἴδοῖυ ΟΠ νσίιις ΡΟΣ πλὸ ὙΟΎ]Ὸ οἱ Ταοῖο, ἴῃ 

οο ἰδ αϊϊαιη. σα τπὶ.,). ἴθ Ῥο[οπίϊα ΙΒ ΠΟΤῚ. ἃ 

ΡτοΙριοναπι, ἴὰ ροϊοπιῖα ϑριυιτι5 βάποῖῖ, ἀδά, ἃ, 

ΤΙ Ἂν ΘΟΒΙΝΤΙΠΙΟΒ. 

καρ. 1,.10.: Ῥουίθοι ἴῃ δοοπι 56 η5ιι, ἅπ| ἴῃ Θα{. πὶ 

βοπίοηιμϊα, 709, ἃ. 

19 : Ῥουδαμι βαρϊοα! απ σα ρ᾽ ΕΠ], οἵ ρυπάθη- 

ται ρυι θη ἴτππὶ Το ργΌΡα ΡΟ, 858. 

51 : Νάπι ροβί απ ἴπ βα ρ᾽οπιῖα Π)οὶ ποῖ οοβπονῖς 

τλτιΠ{π|5 ῬῸῚ ΞΡ] ΘΠ ἴὰ πὰ Π)οιιπ. ᾿ 415, 6. 

54. : ΟἸιυίδιιθ Π)61 ρμοϊοπιϊα οἱ 1)οἱ βαριοπεῖα, 575, ἃ; 

10, 6. 

57. : Τπἤνῖηὰ τη μα ΟἹ] θρὶξ Τηοιι5, αἰ σοπβιιπα! [ογ- 

(1ὰ. ᾿ 900, ς; 782, ς; 861. 

28 : Οὐ ποῖ ϑιιηξ ΟἹοσῖς ΠΤ οιι5, 500, ἃ. 

1], ὁ οἴ 5ο4. : ϑαριθη ματι ἀπΐοιη Ἰοαΐπηιι ποῖ 5σα] 

᾿ν}15... ποάτιο ῬΥΙπΟἴριιπ δέοι] Πα] τι5 : 56 Ἰοαιιῖ- 

τιν" 1) οἷ Βα θ᾽ ΟΠ 1 Π], ἀππὰ ἢ ΠΟ ΠΟ ῬΥΙ ΠΟ ριιπι ᾿νιι} 5 

δθσα] 1 σορπονῖς 810, ο. 

8: Νοὴ αἰἴάις. οΙἰ πιὰ β]ογία: οὐποϊ Πχίσοοηῖ. 

ἀ11,Ἐ. 
9 : Οὐα ὀου]ι5. ποη ὙἸ 1, ΠΘάπ6. ἁιυῖθ ἀπ ἰνὶ!, 

ποίας ἴῃ ΘΟ ΠΟΙ 5. ἀϑοοπΠογιηΐ : 4ὰ ργὼ- 
Ῥάναν!ν. Τλοιι5. 115. (τὶ ΕΠ ρας ΠΠ]Ππὰ, 155, ὁ; 

Ψ47 6. 
10 οἵ 564. : ΝΟΡΙΝ δμΐπη σον ]ανς Τλοιις Ρὲν ϑρινὶ- 

ὕαται δισαπη. δ ΡΊ Ὶ Γπ5 Θηἶπι οπληἶα βουα ἀται, οὐἴαπι 
Ῥγο απ ατὸ5. Τ)οἱ, (ιῖ5. οπΐμι που πτπὶ πον 
θὰ, {πὸ βιιπΐ Ἰιοιη τη 5, Ηἢ ἰ βρίνιττι5. Ποπιϊηΐσ, «υὶ 
ἐδ: ἴῃ ὃο ἢ 510 οἵ δὰ «τ διιηΐ Π)εῖ, πϑῖηὸ πουὶϊ ρ 
εἶδὶ Θριν ττι5. Π)οῖ. ΝῸΝ5 αὐιοπ ποῖ ΒΡ ̓ Υ Γαχη πλτιῃ- 
αἱ ἀοσορίπηιις, 566 δ ρ γἰ τιῖπα ἀιιϊ οδι ὁχ ΤΠ) ; αἱ 
ΒοΙπλτι5 {π|ὰ5 ἃ [)60 οπαία βιπΐ ποθῖὶδ. 519, Ὁ; 

ὅ91, ἃ; ἀλ0,ἃ; 441ι.ἃ;; 7, 6; 455, ἃ. 
11: Νόπιο πονῖν {πὰ Ποχηϊπὶς σαί, πἰσὶ ΒΡΙΓΊτι5 

Πιοιμλϊ εἶσ, «ιὶ ἴῃ ἴρ50 δ8ι : 5ἷο οἴ ἴὰ πὰ ἅτ Π)οἱ βιηΐ, 
ΠΘΠ1Ὸ ΠΟΥ͂ΤΕ Πἶδὶ Θρ᾿υἱττι5. οἷ, λλ7; λδδ, ἃ, 

13 : Ν᾽ 5. ἁτΐοπι ἤθῺς ΒΡ Ἰ τπὰπὶ πλτ πα] Δοσορίπεἰς., 
564 Βρ᾽ τ τη ϊ ὁχ Τ)0Ὸ οθῖ. 582, Ρ; 2584, 6. 

10: Νὸβ ἁπίοπι ππθπίοπι ΟΠυ κεῖ Πα ομηιι. 360. "». 
ΤΙ, ὁ : ἔβο ρμ]απίανι, Αρο]]0 γἰραν, Ποῖ απΐοπι ἴῃ- 

ΓΟ ΠΙ ἢ [1 ἄοα!ι. 497, "Ὁ. 
7: Νόάιο οπΐπι αιΐ θ]απία!, οδὲ ἀΠΠ4π14,. πόζα 
41 υἱραῖ ; 804. αὶ ἱπογοιηοηίιπι ἤαὶ οι. 

; ᾿ 200, ἡ. 
9: Ποῖ ἀρυϊοαϊίαγα, Τλοὶ ὡἸΠοαϊο. οβιϊς. 978; 

Ι 497, ". 
10: 0 βαρίοπβ ἀυο ϊτθοίτιβ. {πη απηοπ τι Ῥοϑιι, 

659, ". 
11 τ 864. : Εππάαπιοπίιηι οηΐμι. αἰϊιι ποιὸ 

Ῥοτοδι Ῥομ ΘΟ Ῥνθίον 1 ἐμιοι γοπί τι ὁδὶ, ἐμιοιὶ 

ΙΝ ΌΕΧ 

δι 2όβιι5 ΟἸ νίσίιιδ. 51. (5. ἀπιτομ δι ρουτο Ποαι 

διρὸν {πη απηοπίππι μος, ἀπιλιη, ἀὐσοπίιπι, 1ὰ- 

Ῥ᾽ 5 Ῥυοιοβοβ, Πρπαν, Τμιιμη, βι ρα !απι, 680, ἃ, 

14. εἴ 564. : 81. οα]ιδ. Ορτιβ. πη βοΥ!, {πο βι ρον- 

τ ΠἸοανιῦ, ππογοθάοιη. ἀσοῖρῖοῦ : δὶ οα} 18 ΟΡ αι5 

ἀΥΒΟΡῚΓ, “οἰσ πη θηται πὶ Ῥαιοίτι τ ἴρ58 δαΐοιῃ 858]- 

ναι ΟΥΓ, 510 απο 45] μ6ν ἴσποιι, 799; 855, Ὁ. 

10 : ΝεβΟ 15 4ποα τοπηρ] απ οἱ οϑι15., οἱ ϑρ᾽γ τι 

1) εἰ μιαθιϊαϊ ἴῃ νοθὶ5 ἢ 593, ἃ: 231, ";4140, ε:; 

ἀ5δλ, ε. 

19. : ϑαρίοαιία Πα}115. τηπμϊ δια] {1 οθὲ ἀραά 
Τλοιπι. 959, α. 

ΙΝ, δ : Οποαάιβάαο γοπῖας Τ)ομαΐηιις., αὶ οἵ Ππιπ]- 

παι ἀΡβοομΐα πο χάσμα, οἵ πιαπ [65 α 1} σοπ- 

411, ; 309, Β. 

1: (Λυϊα ἀατοπι Πνὰ]065 {πο πὸ ΔΟσΟρ 511} ΒῚ ἀπ- 

51ὼ σου τπππη. 

τὸ πὰ ἀοοορίβι!., 44 ρ] ον Ἰαρὶβ ἀπιαδὶ πὸ ἀσοορο- 

γ5 ἢ ἢ δ ΡΡῸΣ 

15 : Ῥαμηπατη. μιιγρατηθπία τατιη 1 (Ὰ ΟΠ διιπλιιδ, 

995, 6. 
1δ : Νὰπι ἴῃ ΟΠ υἸδῖο 9651 ῬΡῈν ουδῃβο] ππὴ ὁΡῸ γῸ5 

δ; Ὁ. 

ν, δ᾽: [Ι͂ὰ ᾿πιουϊτππὶ σαγμΐβ, αἰ ΒΡΊ ΓΙ 5. Βα γαῖ. 511, 

56,4. 

8 : Ιῃ ἐουπηοητο, τη] οὉς ποαυϊ τα, 50 ἴῃ ἀχΥ- 

567, ". 

ΥΙ, 10 : ΕΡυϊοβὶ τόβπῖιπὶ οὶ ποι Ροββι ἀοραμε, 688, ον 

10: Μαϊοαϊοὶ νοὶ θεὶ το Ἰταΐοπι ποὶ ἀροϊροηΐ. 

693, ο. 
11: Ετ πὰς δγαυῖ5. φαϊαπι, 5εα ἀΡ] 1 οβεῖ5, 564 

Βοπαὶς 

115 5᾽ που [15 οἵ νου τα{15. 

Βα ΠΟ ΠΟ ΔΠῚ 65115, δο 15} 1Π αὶ ὁβιῖ5. ἴῃς ποιηΐπα 

Τοχαϊηὶ «Ψ65ι ΟἸ νεῖ, οὐ ἴπ ϑρισῖτιι Ποῖ ποβίτγι, 

λἀ53,ἃ. 

50 1{15 φυσα σουρόγα ψοβῖγα το γα ΟΠ ΓΊστ 

2141, ο- 

17: Οἱ νόνοὸ Πομλῖπο ἁ Ππαοῖ 7 ἀππιι5 ΒΡΙΥἹπ|5 οδῖ. 
158, ἃ. 

19: ΝοβΟΙ5. Φαοα σουρογὰ νοβίνα Το ρα πὶ βιιπὶ, 

415: Ν 

διη Ὁ 

1 ̓ ταπεῖς. ἴῃ γο}5 ϑρίγιτα5. βαποιῖ, αιιοπι ᾿μα]})6- 

ιἰ5. ἃ οοῦ 

80. : ΑἰἸοχγιῆοαϊς εῖιπὶ 

λδλ,6; ὅδ7, ε. 
γοβίγὶ5. 

105, ο, 

ΝΠ, 10 : Αἱ [5 φαϊ πιαιυϊπηοῃΐο Πα π οι] βιὰ ς ̓ το ρῖο 

ἴῃ πιρπ 15 

ποῖ 650, 56(] Ποπιΐηιι5. 1δ8, α. 

91: δόγνιιβ γοσαῖίιιϑ 65 ἀρῦ, ο. 

οὐ: Ῥχοιίο οπΐπι ὉΠ ΠῚ 6515, ΠΟΙ Πουὶ βεσυὶ πὸ- 

Ταϊ παι. 9578, 0. 

οὔ τ )ὸ Υἰγοηῖθι5. ἀπο Ῥυοορίαμη Πομαῖηὶ ποῖ 

Ἰαθοο ; ΘΟμΒΠΠ πὶ Γἀπηθ (ὁ; [ἀπά πὶ τα βου - 

σον ϊαπη σομπβο αι ἃ Ποιηΐπο, ἀδδ, "; 597, ". 

51 : Ῥγαπδιῦ οπῖμὰ ραν [νι] 5. πιιμϊ. 4, Ὁ; 

247, 6. 
ὙΠ, ὁ : Τἴπιι Τροιι5 Ῥαΐον, οχ 4ὸ οπιμΐα, οἵ πῸ5 ἴῃ 

Πα ; οἵ πητι5 Ἰοσηΐπιιβ {6515 ΟΠ γἸβίτιβ, ῬῸΡ (πιο 

οἶα, Εἰ ΠΟ ΡῸΓΣ Ἰρδίιπη, ἀδδ; 447, ἃ. 

ΙΧ, 0: Ὅς Ρο)ὰ5 σαχὰ οδὲ Π.ο, 549. 

2 : (αβιῖμο σΟΙΡιι8 ποῖαι, οἱ ἰὼ βουυτςἀἴοι τὸ- 
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ἄϊρο. 185, Β. 
Χ, κα : ΒΙθεβαπὶ επῖπι 46 βρ᾽ γι 8}} ἀπια 1105. οουηὶ- 

ταραΐαν ροίγα. Ῥεῖγα αὐΐοπι ἐγὰς ΟΠ τίσι, 449..6. 

45: Ουἱ 5εὲ οχίϑβιϊππαι βίατθ, υἱάφαϊ πὸ οαάαΐ, 
ῷῶ88, ἃ, 

ΧΙ, 5 : (ἀρπξ Ομτῖσεῖ, Πει5. ἘᾺΝ ἃ, 

51 : Ουοά 51 ποβπιειῖρϑοβ ἡπ4]οαγδπιιβ, ποπ πξῖιις 
7υα!σατεπηατ. 415, 4; 5823, 6. 

ΧΗ, 5: Νεπιο ναϊοεὶ ἀΐσοτο Ποπηΐπιπι Ψεβιπι, πἰσὶ ἴπ 

ϑρίγιξα βαποίο. 189,6; 457, ἃ. 

ἃ εἴ βεᾳ. : ᾿Ὀινϊδίοπεβ ἀοπογιτη βιηΐ, Ἰάεπι δαΐεπι 
ϑρ σῖτα : δὲ ἀἰ νίβίοπεϑβ πηϊπἰσιοστϊοσιμ 5ππῆ, 46 πὶ 
δαΐεμι Ποιηῖπι3: εἰ αἰνβίομοβ ΟΡ γα οπιιπὰ βιιπΐ, 

Ἰάθπι γεγο Πειιβ., 41 ορεγαΐαν οπππῖα ἴπι ὁτπηϊ- 

Βὰ5...... Οἰπηΐϊα αὐπΐοια μθο Ορογαΐτν ππὰβ οὗ 
Ἰάοπι ϑρί τίει, ἀἰνι ἀθηβ ρτι ναιτπ απϊουΐαιιε 51- 
σα σα]ε. 591,4:; 4541, ;.454, ". 

6: Εἰ ἀϊνίβίοπεοβ ορεγαϊϊουτπι βαηΐ, 864 ἴάοπὶ 

εις, δ] οἴεπβ οπιηΐα ἴῃ πη ΠΡ 5. .3., ἃ. 

7 : Ῥαΐον ππϊουΐαιιθ πηαηἰξεβέα το ϑρίσι 5. δα α11- 

Ἰτεαΐεπι, 557. 
8 εἴ 5ε1. : Ναπι Παῖς αιυΐάεπι ρὸν ϑρίτιξυπη ἄδξαν 

ΒΕΓΙΠΟ ΒΔΡΙΘΠΕϊς : 4}1]} ὙΕΓῸ βθύτηο Ξοϊθηςε, 56- 

οαηάππι δασπ ἐπὶ ϑρ᾽ γἰζατη : 411} σοσὸ ἄοπα βᾶπα- 

τοππι, ἴῃ ἐοεπι ϑρίστα : 8Π11 γεγο ρσορμεῖία: 

ἍΠῚ σατο ἀἸβουθῖϊο βρ᾽ γι ἔπτη : 111] γἜγῸ σοπογα 

Ἰϊπρυαγαπα : Π’ γεγο ἰπίογργοίαιο Πἱπσιιάγαπι. 

Ηῶς ατῖεπι οπηπῖα ἐΠϊοῖε ἀπὰς 116 εἰ Ἰάεπὶ ϑρὶ- 

τῖταβ, αἰ άδπ5 ργίναξίπι ππϊουίαιια 5ἴσαι σα], 

434. 

91: Νο5 ΘῃΪπὶ 511Π|115 ΘΟτΡιι5 ΟΠ τῖσεῖ, οἵ τππεπηθτα ἐκ 
Ραγίε. 215. α. 

ΧΗ͂Ι, 5 : (ὐαυϊξαβ ποῦ φυςυῖξ σας βιὰ βαμΐ, 8684, α. 

5 : (αγίξαβ,.. ποῖ σορίταξ τηλ]ιτη. 581, ἃ, 

11 : Οἰχπὶ οββεπιὶ Ράτγυα]ι5., ἸοΈΡαν αὐ ράγστιιβ, 

βαρίοθατα τιξ ράγυασιβ, σοσιταθαπι τιξ Ῥάγνα]ιι, 
απο διιξοτη ἔλοξιιβ 51 ΠῚ Ὑἱτ, Θυδοιαν {1:5 

ὁταπί Ραγυα]1, 398, «. 

ΧΙΝ, 31 : 81 επὶπι Ῥυορμοίοι 5, ἱπίγεϊς ἀὐιέθτη {115 

πη. 6}15 γε] ἰάἸοΐα, σοπυϊποῖταν ΒΡ οπηπῖθαβ, 41]8- 

αἸσαξαν ΒΡ ΟΠ πΙθιι5 : οσοαϊία οογ 15 6715 χπδηϊξε- 

βία Πππέ. ὅ58., 8; 655, 6. 

39 : Ῥγορμοῖξ δαΐειπ ὅτιο αὐ ἔτεβ ἀϊοαπέ, εἴ ςτ- 

τοτὶ ἀϊπάϊοεπέ. ὅδ6, ἃ, 
ΧΥ, 10: ΑΒυπάδπεις 1115. οὐηπῖθιις ΙαΒοτανῖ, ποῃ 

ἐβο δαΐεπι, 56 σταῖϊα Ποῖ, ψιαῶ δϑί πηδοιιπι, 553, ο; 

258, 6. 

5. : Πεϊπᾶς {{πῖ5, οὔπὶ γα ἀουῖς σοσπτπι Π6ὸ οἱ 
Ῥαιτὶ. 212,8 ; 355, ἃ. 

85: Οροτνίοε επὶπὶ 1]Πὰπὶ τορηατο, ἄοπος ροπαὶ 
Ἰπὶπηῖσοβ 6715 51 ῬοἼΡιι5 6Ἶ1ι5., 854, 6; 876, ἃ. 

38 : (ἴππὴ δαΐοπι Ξα θ]θοἴα Ππουὶπ οἱ οπιπῖα, ἕππς δὲ 
ἴρϑε ΕἼΠττι5 β]]οϊθίατ, ἀ09, ἃ. 

51 : ΡΥ β]ουϊα Ποηαπὶ σαβέγατη,, {πᾶτππ ΠάΡεὸ ἴῃ 

ΟἸμτισίο 96βθι Ποπιῖπο ποβίσο, 508, ο. 

46 : Β1611α ἃ 5:61}1ὰ αἰ νῈ ἴῃ β]ουία, 818, α. 

43, 25 οἵ 41 : δϑοιηϊπαίαγ ἴῃ σοι ρ Ομ, γοβαγρὶς 
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ἴπ ἱποουσιρι η] ξαΐς. «.., ϑεπιϊπαίν ἴῃ ἵπῆτ 
πϊΐαΐθ, γεϑιγοις ἴπ ροϊοπεῖα, ϑεπηϊπαΐαν σΟΓΡαΣ 
δῃΐπηα]6, γοσαγριξ σοτρι5 βρίτίτπα]ο, ΟΝ ΣΤᾺ 

ἀξ: Βειηϊπαίαγ ἴῃ Ἰσποβη αἴθ, βυγρὶξ ἴῃ Θ]οτῖα : 

βΘμηϊπαΐατ' ἴῃ σογγπρίϊοπα, βιυγρῖξ ἴῃ ἱποογγαρίῖο- 
πο. 550, ἃ. 

48 : Οὐ}15 ἔδγσθπιιβ, [8165 δἰΐαπι ἐθγγθηϊ : εἴ 4αὰ- 
115 ο οϑεῖβ, [8165 εἰΐατη οἰ βία. 415, ο. 

49 : Βῖσαξ ρογέαντπηιϑ ᾿πηαϑῖποπι [οΓΤΘΠΪ, ῬΟΓΓΘΠΊτΙ5 
εἴ ᾿πηασίποπι ο: ]65Ε15. 415,6. 

ὅ8 : [πὶ ραποῖο ἔειηρουῖβ, ἴπ ἰοῖα σοι]. τὸ. 

ΠΑΡ ΘΟΒΙΝΤΗΙΟΒ. 

Οαρ, Π, 11: αταῖα δαΐοεπι ΠθῸ «υΐ 56 ΠΉρ 6} ἰσῖιαπι - 

ῬΒαΐϊ ποβ, εἴ οάογοπι ποι {πε 5ιι8ὲ πηατι τ οϑξ αἴ ἴῃ πὸ 

Ἀῖ5. 510, ἃ; 663,6. 

415 : (τσ Βοπι5 ΟὐοΥ βιιπηιβ, δὅ70,; 663, 6. 

ΠῚ, 5: Νο ἴῃ ἰαΡ0}15 Ἰαρ᾽ ἀοἷ5, Ξε ἴῃ [ἀθ8}15 σογ 15 

σατπα]θιι. 950; 6. 

41: Τροπιῖπιιβ απιΐοπι ϑΘρ τ [5 Ἔβε, ὩΒΡῚ γεγο ϑρ τὶ ἔτι 

Τ)οιηΐηϊ, δ᾽ ΠΡεσίαβ. 590, 6; 439, ε; 459, "Ὁ. 

48: Νὺὸβ ἀπΐεπι Ομ π65 τεϊεοξα ἔμοϊο, β]οσίατη Πὸ- 

ταϊηΐ ἴπ Βρεοῦϊο τερτεβοηζαπίοβ, ἃ δαπποπὶ 

ἱπιὰ σίπο πῃ ἘΓΑΤΙΒ ΟΥΤπ πη ἃ σ]ογία ἴῃ 5] ΟΓΙα πὶ, 
ἰαπισιιάτη ἃ Ποταῖπο ϑρισγιειι. ἀϑ7. 

ΙΝ, 8 : [ἡ ομμηῖθιι { α]αἰοποπὶ ραξίπηατ,, 56 πὸπ 

Δ ΡτΙΞ ΤΗΣ, ΡΡΡΊΝ 

16: [δεῖ 15 σαὶ ἔογῖβ εβξ, ποβίου ΠΟ πΊο ΘοΥτιπηρα- 

ἴαγ, ἴαπηθη 15 Φα1 ᾿πέτι5 δϑῖ, γτοποναῖα 46 ἀϊε ἴῃ 

ἀθδὅ, α; 530, ". 

Ν, α: Οὐἱΐ Ξυπιιβ ἴῃ μος ἰαθογπάᾶσιο, ἴῃ ΘΠ ϊ σοί πητι5. 
4603, ΡΒ. 

9: (σπίεπαιπηιϑ 5σῖνε Ῥγαϑοπεβ ἴπ σΟΥΡΟΓῸ, βῖνε ἃ 

ΘΌΓΡοΓῈ Ρεγεστιπαπίεβ,, ΡΙασογα 1]. 390, ἃ. 
10: Οἴππὲβ δηΐϊπὶ πὸ5. πη ΠἸΓδϑέατὶ ὁρογίθε σογάπι 

{ὐἰθαπαῖ ΟΠ τίσι, τὲ τερογέθξ ἀπιιβψυΐβ|ις δὰ 

«πὸ ἤππὲ ΡῈΓ ΘοτΡα5, Ργουξ βοϑϑιῖ,, 5ῖγα Βοπιιπι, 
δῖγε ππᾶ]ιπι. 418, ε. 

41: 81 4πὰ ἴπ ΟΜ γιβίο πούὰ ογθαΐιγα. 4196, ἃ; 

4ἀπ0, ἃ. 

ΨΙ,11: ΟΝ ποβίσιπι ραΐεϊ 84 γοϑ, ο (ουϊη }}11. 838, ἃ, 

44 : Οὐκ επὶπι ραγιοῖραϊο πε 1α οαπὶ ᾿πίφαῖ- 
ταῖο, ἀπὸ {αῶ βοοίεἰαϑ ᾿ποὶ αα ἔς περταβ ἢ 8566, ὦ. 

15: Ετεπῖπι {85 οφοποογάϊα ΟΠ γσίο οπὶ ΒΡ114], 
δαΐ {2 Ρᾶτ5 4611 οατῃ ᾿πΗ 46}19 

ΓΧ, 6 : ϑεπιϊπαγαπε ἴπ Βεπρα!ἸοΠοπΐθιις, ἦε Ρεπεαῖ- 

οὐϊομῖθι εἴ τηδΐαπε. 359, Ρ. 

ΧΙ, 5: Τίπιθο ἀπέεπι, πὸ 5 βουΡοπ5 βοάαχιῖ Εναπε 

ἀἴεπι. 

5132, ο. 

ἀϑίαϊα 5πὰ. 807, ο. 

55 : [π ἸαΒουῖθα5 ἀρ παπέϊι. 258, ε. 

91: [ὰ 76} π}15 5ρε.... Πὶ ἔαπιο δὲ 51], 514. 
ΧΗ, 40: Οἴχπη εἐπῖπι ἱπῆγιημοῦ, ἰμπο ροΐθηβ 51π|. 

201, }; 374, 4 ; ὅ714,». 

ΧΠΙ, 5: Οὐαπάοηαϊάοπι ἐχρογππθπέτπι Ἐμιο "15. ἴπ 
πο Ἰοφαρη 5 ΟΠ ΥΊΞΗ. 3428, ε. 

ἀν Ναμπὶ {υϊα οὐ χιι5 ἐ5ὲ ἐχ πΠντηαΐο, τἶντε 
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γοιὸ εχ υἱγίαίς θεοὶ. 195, "». 

15: Ογναιῖα Ποιὶπὶ ποϑιυὶ 1οϑι ΟΒυΐδι 1, οἵ ὁπαν!- 

τὰ5 Ποῖ, οἱ δοιηπιιηϊοαῖϊο βαποιῖ ϑρ᾿ γι τπι5. οατα 

ΟΠλπῖΡιι5 ὙΠ 5. ἀ82, ἃ; 4581; 454, "Ὁ. 

ΔΡ ΘΑΓΑΤΑΒ. 

Οαρ. 1, 9 ΕΕ1 Τίμα, Π, 6 : Οὐἱ 56 ἄφα!ι ργοξϊιμ 

γοΠοπλ]Ο18 ῬΓῸ ρδροδ 15. ΠΟΒ[115. 4Ἄ«{ο'ι,)2 ἃ. 

ΤΠ, 320: ῖνο αὐΐοπι Δ πὶ πὸ ἐ5ο, ὙἸΥΡ Ὑ6γῸ ἴῃ πη6 

Ομείΐσιυς. Οὐοά αὐΐοπι πιπο νἶνο πὶ οάσπο, ἴῃ ἢ46 

τῖνο. 142. 

ΠΙ, 16: Νοι ἄϊοῖι, ἘΠ βου πῖθιι5, {πα5] 1ῃ τ ] {15 : 56 

{{|ι5ῖ ἴπ πηὸ: [δι βθιλΐῃὶ ἴ0, 411 δὲ ΟἸμυῖσίι5. 

δ59, ἃ: 

41 : Οὐϊουπιζαο ἴθ ΟΠ γϊσῖο. Ῥαριΐχαι! οπιῖ5, ΟμΡῚ - 
δἴαπη ᾿π}π||515. Δλ1,.α; 688; 793, ἃ. 

ΙΝ, ὁ εἴ 564. : ἌΡ ὰ Ῥαῖον ; {πᾶν 711 ΠΟΙ 65. ΒΟΥ, 

564 ΠΙτι5. 154., ἃ;. 1.29. 

8 : 804 τὰπο Φαϊάοπι Ἰρμογαηοβ Ποιιπι, 5ΟΡΥ ΤΥ 5115 

1ϊ5, 4αὶ παΐατα πὴ δη 41. 5060, 4; 107, ". 

49: ΕἼΠΟΙ πποὶ, τιο5 ἰτοσαπι ραγιαγῖο, ἄοπθο ἴοτ-- 

τποίαι πὶ γο} 15 ΟΠ τἰδίιιβ. 915; ἃ. 

ν,4ὅ: Ουοά 51 Ἰπνίσομπι ππου ε{15. οἵ σοπι 115, 

νἱἄεῖο πὸ Ὁ Ἰανἴσομ ΘΟμβιισπ πα] ηἷ, 199, ἃ. 

33 : Εσποίιι ϑρ εἰ 5. οϑῖ οἰναν 5, σα ἀππαπι, ρᾶχ. 

188, ἃ. 

906 : Νοη οἰϊοϊαπλαν ᾿πἀ Π15 σ]ου ας οὐριαι, 835, ἃ, 

ΥΙ, τ: Οὐοά ομΐπι βοπιϊμαϊ μομλο, οο. οἱ ποῖος, 

6.2.8. δ. 191. ἃ. 

41 : ΜΙΗῚ ἁὐΐοπι ἀΡ510 σ]ουϊανὶ, τ]δὶ ἴα οτιιοο ΟἸενὶ- 

5:1, 479..ἃ;; 820, ἃ. 

Αὖ ἘΡΠΈΒΙΟΒ. 

Οκρ. 1,1 ς ϑαάποιῖβ 4υἱ σης, οὐ ΠΑΟΠθι5 ἴθ ΟΠ ιν ϊσίο 

οϑι. 500, ο. 

Π, ὅ: Οἴαπα πλουταϊ οϑβθιλτι5 ῬΟσΟαΓΙ5., τηϊβογίι5. Ποιι5 

αἰνιποανὶ! πὸ5 οαπὶ (ιν Ἰσῖο, 1: ἢ. 

δ: ἀταῖία βαϊναιὶ οβιῖ5. 900, ἢ, 

42 :- Εχίγαποοβ ἃ τοι απο Π{15. 16, ἃ. 

1ὰ : ἴγρϑ6 οδῇ βμὰχ ποβίγα, 41 {661} ὉϊΓα 6 πιπτιπι, 

αἰ ἄπο. σου ας ἴθ τππτππὶ που ᾿ἸΟΠΔΪ ΠΟ. 

251.) 6. 

1 εὐ 1ὅ : ἴρ5ε. οϑὲ 4υὶ τποάτιπι μαγϊοίοπι ππὰςο- 

υἷα βοϊνις, Ἰοροπι πιαπάαϊουιη. ἀθουοιῖβ. ονὰ- 

Ομ 5. 275; 678, ἃ. 

Ὡ1 : ἴῃ ἀτιο οπληΐβ ἀπ αἴ ὁοαρπηοπίαϊα οὐοβοὶξ 

ἴπ Τοπη Ρ]τπὶ βαποίιπι ἴῃ Πομΐηο, ἴῃ ἀπὸ οἵ γὸ5 

οος αἰ Ποαταϊηῖ ἴῃ Πα συ] πὶ Τ)οὶ ἴπ βρίγιτα. 

594, ἃ. 

687, ἡ. 

ἸΝ, δ οἵ 6 : ἴὐπιι5 Τ)οπηῖπιιβ, τηὰ {1 |65.. πη τι πὰ Ῥαρι- 

ΒΠ)ὰ : 

{Π|, 18 : [ἡ σανζαϊα νὰ ἀἸο οἱ [ἀπ αὶ, 

ἀὰπῖι5 Τλοιι5 οἱ ῬαΓον, 411 ὁ81 5.061 ΘΙ Π08, οἵ 

ῬΥ οπηπΐα, δ πη ΟΠ ΜΙ 5. δὅ55,}. 

10: Οὐμἱ ἀ ποθ, ᾿γ»8δ οδ ΟἹ ἀτ ἀβοομπαιε, 763, ο.Ψ 

91 : ΝΌΠΙΟ Ἰοοιπὶ ἄαγο ἀἸα] οἷο. 188, ", 

ΙΝΌΕΧ 

51 : Ομλπὶβ οαπιον οἱ ἐππηϊίιι5. ΤΟ] αταν ἃ τοὶ 
οὐπὶ οὐ πὶ πη} }1{1ὰ. 085, 6. 

Υ, 5: Εογπίοαιϊο απΐοπι οἱ ἱπημλππ 1{1ὰ απ Ἰαβοϊνα 

πὸ ΠΟΙ ποία" {αἰ οπὶ ἸΏ ΓΟ γο05, βίος. ἀθοοῖ 5η- 

οἴοϑβ. 854. 

ὃ : Ργορίον πο υθηὶ ἵνὰ Ποῖ ἴπ ΠΠῖο5 αἸΠΙ ἀοπιῖο, 
᾿ 594, ἃ. 

48 : Βεάϊπι θη 65 [επηριβ Φαομἰαπὶ 165 Τη8]}1 διιηΐ. 
517, ο. 

5ὅ : ΠῚ, ἀΠΙσΊτο πχογοβ. 9ὅ, ἃ. 
ὙΙ,ἀ τ: ο5 ραγοη[ο5 ποτ ἃ ᾿ραοιιπάϊαπιὶ ρυουοσᾶνο 

Β]1ο5, 418, ἃ. 
15. οἱ 16: Ἀροϊρίτο ἀὐπιαϊαγαπη Π)6ῖ, αὐ ῬΟϑ51 15 

ἰρπθα ὁππηΐα πα] σηΐ [6] ὀχϑηραονο. δ6, 4. 

11: ΑἸαάϊιπι ϑρίγιτα5, 4] οδὲ σουθιιπι 1)6ὶ. 452, 6. 

ἊΡ ΡΠΙΠΙΡΡΕΝΒΕΒ. 

Οκν. Π, ὁ : Οὐ οὕ ἴπὶ ἔουτηα Ποῖ οβ56Έ. 599,4. 

6 : ΑΙ Δ] Ιου ὁ556 Πθο. ἀ18, ἃ. 

8 : Παιάν βοπιοι ρϑιιπι [ἀοἴτι5. ΟΡ  ἀἸΘἢ5 τιϑάιια 

ὦ τηογίοπι, που θὰ ἀπ 6 ΠῈ ΟΥΙΟΪΒ ; ῬΓοΡίον «ποά 

εἰ Τοῖι5 ὀχα] αν 1ΠΠπ|πὶ. 9253, ἃ; 364. 

9 : Ῥτνορίογρα Ἰαυρῖζι5. δὲ 11 Ποῖα ποπιθη, {πο 

ΟδΓ 51} Ὲ 1 ΟΤΠΠῸ ΠΟΠΊΘη. ἀ09, ἃ. 

10 : ἴῃ ποιηῖΐπο 9651 ΟΠ ΓΞ] οπῖπὸ σόπὰ Πδοΐδίαν, 

οο]οκίϊατη, [ουγοβί σι πὶ, οἱ Ἰπ! σπου. 259,6. 

ΠΠ,15: ἔξο πιὸ ποπάιιπι ἀΓΡΙ ΓΟ σΟπα ΓΘ Θπ ͵5356, 
557, 8: 

41 : Οὐ ἃ ἴογρο 5ιιπὶ ΟΡ] ν]βοθη5, οἱ δα δὰ {πὸ 

ἃ [γτομΐο βαπΐ ὁπ τοπ5, Ἰπχία Ῥγοροβίτιιπι ἴπ56- 

4αοραία δα Βνανίαπι βι ρου πο γοραιοη 5. 175, 4. 

9595, ἢ. 

ὅ01, 

15 : Οπμηΐα ρόϑϑιιιη ἴῃ 60 41 τὴ οοηῃίογίαι!, 344}; 

591. 6; 8655, δι 

49 : ΟἸοιία οπΐπ ἴθ οομπβίοπο ᾿ρβόχιτη. 

ΙΝ, 1 : Ῥὰχ πᾶ: ὀχϑιιρογαι ΟΠῚ ΠΘΠῚ 5ΘΠΒΙΙΠῚ. 

ΑΡ ΘΟΙΟΒΒΕΝΒΕΒ, 

Οκρ. 1, 18: Οὐναια5. ἀσοηῖο5 Π6ὸ οἱ Ῥαιὶ 41 αἴ σποβ 

πὸ5 1601} ἴπ ραγίο βου 15 Βα ΠΟΙ Ήσιαπ ἴπ Ππιῖπθ. 3 4. 

4ὅ : Οὐἱ οι ᾿πιᾶρο 01 1πΎ151}0}1}15. 428, ἃ. 

14, ο. 

10 : Οποπίαπι ἴῃ ἴρ50 σομα 1 ϑιπ| απίνοιβα, δῖνο 

ὙΙΒΙΒΗ]1α, οἴο. 1,4; 212, ἃ. 

50: Ῥαοϊῆοαις 5ἴνε 4ια ἴπ ἴοΥΥῖβ,, βῖνο {πὰ ἴῃ σα 15 

διη. 2.9.9; 5758. 

ΤΠ, 5 - [πὶ ἀτιο βιιπὶ Ομ Π 65 {Πποϑα θυ Βα ρ᾽ πε εἰ βοῖθπ- 

τί ἀΡ5οοπ 1. 

15: ΡΥ οσομ [5 ΟΠῚΠ15 ΟΥ̓ στο, 

Δ11, ἃ. 

9: ΤΠ Ππαθ τα μη ηῖ5 Ρ] πιο ἀν τη α{5 σοτρονα-- 

Ἰπὸτ, 04. 

91 : ΝΟ του ]ρονῖβ, ποάιιο συγ 15, ΠΟ Ζιιο σοπνο- 
οἴανουῖβ, 573, ἃ. 

ΠΠ,1 : Οὐ βαγϑιπ βαπξ τὶ ΟΠ τίει οϑέ, 41. 
δ οἴ 564. : Μουϊπιϊηὶ, οὲ υἱία γθβίγα οϑί Ἀρβοομ ἃ 

οἴχῃ Ομ γσῖο ἰπ Ποὺ : οἴη γογο ΟΠ Υἰδίιι ἄρρα- 
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τον, υἱτα “ποβίγα ; [ἀπὸ οἵ γ05 Ἀρραγο 1 Εἰ5 οὐπι 

1050 ἴῃ β]ουῖα, 917, }"». 
δ: Βογπίοαιϊϊοποπι, ἱπηπηπα απ, ΠΡΙ ἴποηι, οοη-- 

ΟΡ Ίβοοπ  Ἰατη χη] πη. . ΓΕ 

9 : Ἐχβρο!απτοβ. γοίογοτη. Ποιηΐποπι, οἵ ἱπάιιοπίο5 

πονυιιπι, 4] το πογαίιι ὦ] ἀστἸ ΠΠΟπ πη 5θοιτη {τι 

Οὐοαίουῖβ ᾿πηα σποπι. 910, ο. 
42 : ὙἸδοογὰ τηἰβουϊοογ ες, Βοπὶ ρα αἴθοπι, μαι πι1}1-- 

ἰαΐοπι., Ῥαϊοπ ϊαπι, πιδπδιιθιπἀϊποια, 310, ἃ ; 

λτο, 

ΙΝ, 1: Οὐμϊ εϑὲ σομΒΟΥ Ύ "5 οἱ τη πἰβίου γθβίου ἴῃ Πὸ- 
Τηΐπο, 306, 6. 

ΤΡ ὙΠΕΒΒΑΙΟΝΙΘΈΝΘΕΒ, 

ΟμνΡΌ. Ὁ, 16: Βειαρον σαπάοίο,, δἴπο ἱπίθγιϊβδίομο 

ογαΐς, ἴῃ οπηπΐθιι5 στα ἴα5 ἀρίίο, 90ῦ. 

᾿ 

ΠΑΡ ΤΠΕΒΒΑΓΟΝΙΘΕΝΒΕΒ. 

Οκρ. Π, 5: ΝΙκὶ επῖπι γουεϊαζιιβ {ποῦς Ἰπίάιιτι5 1116 

ΠΠλι5 Ῥου ἀπο ηΪ5. 459, ὁ. 

8 : Οτοπὶ Ποχηΐπιιβ {65115 σοπβιισηοῖ 5ρί εἴ [τ οὐἦδ δι, 

εἵ ἀοβίγιιοι 1Ππδίσαϊίοπο ἀν θπίιι σι, ὅ99, 4, 

Ι Ἂν τιμούπευῦμ, 

Οκν. Π, 15 : δα] ναθίταν οπῖπι ΡῸν ΠΠΙοσα πὶ ροποτας 
τἰοποπῃ, 5ἷ τη απβουίηΐ ἴῃ Πο, εἴ ἀἸΠ]οοιίοπο, οἱ βαποιῖ- 

Ποαιίοπο οἵιπὶ βοργίθίαϊο, 8585, ὁ, 

ΤΙ, 16 : {01 Ξοἴαβ {ποπιοο ὁροτεοαι πὶ ἄοπιο Πεϊ σοη- 

ὙΟΙΒαΥΊ, 4 π185 65. Θοο]οδὶα ἈΠῸ υἱυ πε. 4177, ο. 

ΥΙ, 10: Βαάῖχ οπιηΐαπι πιϑ]ογιιι 5 ἀγαυιτϊα, 718,6. 

45 : Ῥγωοῖρῖο {ΠῚ οογᾶπι ΠΟ, 4ιὶ υἰντῆσαί οπηηῖα. 

592, "». 

ΠΑΡ ΤΙΜΟΤΠΕΟΜ, 

σαν. 1,48: θεῖ εἱ θυοπηΐπιιβ, τὖ ἱπυθηϊαΐ τἰβουϊοου- 

ἴαμα ἴῃ αἷς 1110. 1.18,., 

ΠῚ, 16: Οπιηΐβ ϑουϊρίαγα δὲ ἀν ηῖειι5 ἱπβρίγαία αἵ - 

4116 ὑ{Π|5. 427, 4; 130, 4. 

ΙΥ, 7: Βοπιιπὰ οογίαμηθπ σογίαυϊ, οἰ γϑιιπὶ ΘΟΠΒΙΙΤῚ- 

σπᾶν, Πάδπι βογγαυῖ; ἴπ το] Ζιιο σοροβίξα οϑὲ τϊμὶ 

Θογοπᾶ 71|5{{{1:, 288, ἃ, 

“. 

Ἂν τιτῦν. 

Οκν. Π, 15: Ἐχβροθοίαμηιβ θϑαΐαμη 5Ρ6πὶ οἵ ἀρραιῖ- 
τἰοποπι σ]ουῖο πιασαὶ Πεὶ, εἴ δα! γαΐουῖβ. ποϑιυ] σ6διι 
Ομυῖβαῖ, 450,";418. 

- ἊΡ πεβμΟ8. 

Ὁκν. 1, 2 οἵ 5. :᾿ὦ"᾿Ῥὲν 4ποπὶ ἔδοϊς οἱ βθοιϊα ; σαὶ ροτίαϊ 

οπαπΐα γοῦθο Ὑἰγίε15. δι. 125, ἃ. 
5: Οὐἱ οὐκὶ 51} ΒΡΙ που β]ουῖς. 599, ἃ. 

5 : Ῥογίαπϑ ὁπιηΐα γῦρο Υἱν 15 βιιο. ἀ55,ο. 

7: Εἰ χηϊηἰβίγοβ 5ιι05 Πατηπηὰπι 1515. 20, ο, 
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ΠῚ 107ε1 564. : Βοροραὶ ρηϊηὶ οιιπὶ ῬΙΌΡΙΟΥ {το πὶ 

Ὁπιηΐα, οἵ ΡῈ {πποπ οπημΐα, {1 πλα] 105 ΠΠ1Ὸ5 πὶ 

δ᾽ονυίατα δἀδαχοναῖ, δἀπιοίονοπι 5] {15 ΘΟΥ απ ΡΟΣ 

Ῥαββίομθ ΠῚ ΘΟΠΒΠΠ ΠΤ, (1 οπΐπὶ Βα ποι οαξ οὗ 
41 βαποιΠοαπέαν, ὃχ ἀπὸ ομηηθ5, ῬΤΌΡΙΕΙ ατια πα 

ὀατπβαπι ποῖ σοπίππ ἀ [αν {γαῦτοβ 605 γοσαΓ6, Δ] ΘΠ5: 

ΝΝαπ ἴα θοὸ ποπῖοπ ἔππιπὰ Πα τ 115 τη οἷ. ἘΠ ἸΓο στ πὶ: 

Ἐδοὸ ὁ50 οἵ ρονὶ {105 ταὶ ἀοατε Ποι5. 784, ἃ, 

ΠΙ, 5. : Απηρ]]Ἰουῖβ β]ονῖα: ὑγὸ Μογϑ αἸρπιβ δῖ μα- 

ῬΡίτιιβ, 4αληῇο, ἀπηρ]ο πὶ ΒΟΠΟΤΌΙΩ Παθροῖ 15. 4 

σοπβίσαχις “ουητιπη, «στη ἴρϑας θ0ὅ, ἃ. 

ΤΥ, 12: ἘΠίοαχ οἵ Ῥοπειγαπεου οαμπὶ σ]α1ο ἀποῖ- 

Ῥ᾽, οἵ ρουε ρθη πβθ δ αἰνιβι ποῖ ἀΠΙΠιορ 51- 

στ} ἃς ΞΡ γἸτιι5, σοῖπηρασαπιιο οἵ τι ]]σιῖπὶ - οἱ 

ἀἰδογοῖου. οοριαιτοπτιπι. οἵ ἰπιοπίϊομιιπι ΘΟΓ 15. 

958, 6. 
ὙΠ, 10: Αἄμαο οπῖπ ἵπ Ππιπ }015. ῥα ΓΒ. 581 ογαΐ,, 

4πᾶπᾶο ὀθυϊανε οἱ ΝΟ] Ομ Ἰβθήθο]ι. 808, ο. 

536 οἵ 56(. : ΤΆ}Π15. ἐπίτῃ ἀθοοθαῦ τὶ ὁββοῖ πολ 5 ρὸπ- 

Εἰΐοχ βαποίτβ, ᾿ππόοθηβ, ᾿πηροἸ ἔιι5, βοστοσαξίιβ ἃ 

Ῥεορα!ου θιι5, οἱ χε δῖον οο 15. Τάσττι ; 411 ποῖ 

᾿ιαθοῖ ποοοϑοι [αἴοπη, ΦπΟΙ 416, φαοπιδάηηοάιπι 

βασογοίοβ, ῬΥΪι5. ῬΓῸ 5115 41] 60 115 Ποβι1α5 Οἰδυτο, 

ἀοῖπο Ῥτὸ ῬΟραΠ Ἰρπογαη 115, Ωὅ8, ἢ. 

ΧΙ, ὁ : Ναπι ρυΐππτιπι ὁγοίθγο οὁρογίοϊ, 6556 Ποιπι, οἱ 

8856 ΓΟ ΠΟΤ ΟΤ ΠῚ ἀααΡοπ ιι5 86, ὅ520,ἃ ; 445, α; 

527. 

57 εἵ 58: ΟὈΠΠ]|ι5. ποῖ ἀἸσπτβ ογαὶ παι πτι5, 41 

οἰγοπογιιπξ ἴῃ πη 6]οἴ15, πὶ ΡΟ ΠΡ ιι5 σα ργ η5, Ἔβθτις- 

165, ἀπριϑεϊαι, ἀΠΊΙΟΙ. 575, ἢ; 655, "ἢ. 

ΧΗ, 6 : Οὐιοπι ἀρ: Τοπαΐπιιβ οαβεῖσαι, Παρ 6114 ἀτι- 

ἴοπι ὁπηποῖι ΠΠταπὶ {πομπὴ τοοῖριῖ, 30ὅ, Ὁ; 374,6; 

531,6. 
99: Αδοοϑοῖϑιῖβ αα 5ιοπ τποπίοπι, εἴ οἰντταΐομι Ποῖ 

αἰνοπ ῖβ, δοσιιβαϊοπι στ ὀβίθπι.... Το] δῖα θυ  πιῖ- 

δ00, ἃ, 
41ὅ. 

τἰνόσιιτη 48] ΘΟΠΒΟΥΙΡΕ βιιπΐ ἴπ οΏ]15, 

55 : ()νἱ σοπβουῖρε βαπ ἴπ (8:15. 

ἘἜρι57. ΖΑΘΟΒΙ. 

καρ, ΠῚ, 95: Οὐοάται αὐέοπι ΑΡσα απ Πθο, οἱ τϑριι- 

ταΐτιπι οϑὲ οἱ αὐ 1501{{|4π|, ἀο οἱ ἁτηΐοιιβ ΡΟ Πα ττι5 

ἐδ, 415, ἃ. 

1 Ῥετπι. 

Οκρ. 1, 2 : ἀσαῖία νοθὶβ ἐξ ρὰχ τη] Πρ] ]σοίτν, 176, ἃ. 

ΤΠ, 32 : Ρεοοαΐπμη ποη ἔθοϊξ, ποὸ ᾿ηνθηίιβ. οδὺ “0115 

958, Β; 649, ἃ, 

ΤΥ,1 : Οἴμὰ ρίζαν ΟΠ Ἰβίυ5 Ῥάββι15 51} ῬΤῸ πΟΡῖ5 σάν πο, 
ἀ10, 4. 

41: ΤΟΙΡ τι5. ἐδ αὖ ἱποῖρίαι ἡ Ἰοἴττη ἃ ἄοπιο οὶ, 
δ; 85ὅ, 6, 

629, α. 

ἴῃ οΓο 6]115. 

Υ, δ : Ῥοχηΐπιιϑ ΒΞ ΡΕΥΡῚ5 ΤΟϑΙσ, 

1 Ῥεται. 

Οκρ. ΠῚ ἃ: Απρ6}15 Ροοσαμ 08. ΠῚ ῬΟΡΟΓΟΣ, 4314. 
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Ι Τολνχιϑ. 80 : ἴδε δξορποβοδηητ. Ξοϊ τισι Ὑθγη τι Ἤσιππι, οἱ 5ἰ- 
Πητι5 ᾿πιὶ γογὸ ΕἼΠ1Ο 6715 1658 ΟἸνῖϑῖο, Ηἴο οβὲ νοσιις 

Οκν. ΠῚ, 8 : Ομηπὶς δαΐπι {πὶ ἔλοῖ! ροσοδἔαπι, ὁχ ἀϊἴα- Ῥεῖιβ, δὲ υἱϊα τἴενπα. Ἀ117, Ο. 
ΡΟΪ]Ὸ βσοηϊίιβ οβῖ. 1560, ἃ; 359, 4; 2386, 4; 548; 

859, Β. ἈΡΟΘΑΓΎΥΡΞΙΒ. 

9ὰ : ἔχ Ποὺ ξοΐπηιις ψφιιο ἴπ πΟΡὶ5 δὶ, ὁχ ϑρί σῖτα 

4 πὶ ΠΟ ὴ5 ἀοά1ε. ὅ93,ο. ΟΡ, 1, 8: υἱ δβὲ, οἱ χαὶ ογαΐ, οἵ {αὶ οβὲ οπηιῃϊροίοῃβ, 

ν᾽, 419: Μαηάιι5 ἰοΐτ5 ᾿ς ΠΠΟΠΊσΤΟ βοβιἔιι5. οδῖ, 217, ο, 585; 599, ἃ. 

ΕἸΝΙ5. 



ΙΝΌΕΧ 

ΒΕΆΌΜ ἘΤ ΝΕΚΒΟΆΌΜ ΟὐΚὉ ΑΝΤῈ ΑΡΡΕΝΏΉΙΟΕΜ ΓΝΥΕΝΙΌΝΤΌΒ. 

ἈΡΙΜΕΓΕΟΠ ἡπᾶτο 15 πὶ ᾿πβουρέϊοπο Ρ58]. 55. ποιηϊπα- 
{ατ, Ὠἰξίοτῖα γότο ποθι (ἀο  περογιπὶ τορσοπὶ ππο- 
τηογαΐ, 305, Ε. Ἐκ γα! οπο ἔθ ποπηῖ5 αἸ Το πῖσθπα- 

ΤῸΠε ΤΟΡῸ5 σοπηπιπο Ὠοπηοπ ΑΒΙ πη ΘΙ θοἢ Πα αἶδδο, 

Φαοτα θοῦ σογο Ῥγορυῖτπι 410 ΡρΡΟΠ]Ραΐαγ, ἐδίώ. 

816 ἴπ Βουπᾶπο ἱπηρετῖο (βατοβ εἴ Ασιιβεϊ : Ποιηθῃ 

ῬΙάγδο 6ϑξ 6] ῃβπιοαϊ εἴΐατη αριιὰ ΑΕΡΥυρΡΕῖοβ ἐδίά.,Α. 
ΑΡΠ  θ ἢ «ἴαΐϊε ἐγαΐ ΑΡγαΪεο, εἰ ἰαΐε ἴσααο: οἱ 

ΑἸ1ὰ5 ἔθη ρουῖριι8 αν ϊ5 ἀἸοϊξαγ, 304, Β. 

ΑΒΒΑΠΕ ΠΟΥ δχατηϊπαΐιπι οϑξ, ἂπ Προιιπὶ οχ ἰοΐα διὰ 

ἀπῖπηα ΕΠ Ἰροτοῖ, οὰπὶ 71|55115 εοῇ ἴσδας Ῥγὸ Ποῖο- 

οαιιδίο οἤδυσο, 141, α. Απηΐοιιβ 61 ΑΡγαϊαπὶ ρσο- 

Ῥίον ἤάοιι ἐξ ομεαϊοπείαπι, 4.45.) Α. 
. ἈΒΒΆΓΟΝΙ8. σοΥτορ οποπι ἃ Πδὸ οχροβέυϊατε Πανϊὰ 

σι θέιν, οὰπι 41} Ρ58]. 7, ν. 8: ἔασιν σε, Π)οπιῖπα 

ει, 113., ν δἰ 566. Τρϑῖτιϑ πα] "πὶ Ῥ ΗΪτΊ ροβέι- 

Ἰαΐ ρυορμοία, αὐ τα} οαϑιϊραίο τπὸ σοπ ἔα ΕΓ, 
145, 8. 

Αμυββυβ δἀνουϑατίατιπι ροϊοϑίαί πὶ πὸ δϑὲ τα] 1 πι- 
40,31, κ. Τεγγα Ἰην151}}}15 ογαΐ φαΐα οἴγοιιπη πα πὶ 

5101 ἀθγϑϑιιπι, 14 εβὲ, σορίοβαπι ἀπάτη ΠαΡοΡαΐ, 

ἐδία., πε. αν ἀϊοαι Βουρίαγα, Ῥομπεπο ἐπ ε]ιεσαιι- 
γὶς αὔγϑ505., πὸπ διιΐοπι ἐπ αὐγοοὶς {Ππαδαιιγος, 

491, »ν». ΟυἹά 5ϊπὲ ἰδέα ἀργϑϑὶ, εἰ 4ιάπάο ἱπίπο- 
Ῥίπιιν 685, ἐδία, ΑΒ γϑϑὶ βαπὲ Π)εἰ γιά ϊοῖα, 195, α. 

᾿Αἀ ΑΟΒΙΤΟΡΗΕΙΕΝ ΓΟΙΟΓΤΙ ροβϑιιηξ γουθα Πα Ρ54], 52, 
Τὶδοῖραϊ εοποιίϊα πεπάζιπι, 1 971., α εἰ ν. 

Ἄσοτιο {πα νεῖ απξ ποβ ρεσοσαΐο σταγαῖοβ δα ἰηξουϊογα 

ἀεργίμαϊξ, ἀπὲ δα βυρογίογα ἐυθμΐ!, 180, Ε. 

Ἄθαν τἰδὲ ε5 Ὁ φυϊά 5ἰρηϊῆοει, 5387, α. Οἱ ἱπ ρατα- 
ἄϊδο ἀερεηΐοβ δγάπηιιβ οἷατὶ ἃς 5ρβοία 1165 : ΟΡ 6]6- 
οἴϊοποιῃ ᾿πρ]ουϊ οἵ ἀΡ] θοῦ εναβίπηιβ, ἐδία, Αἀαπὶ 
εἰ ΑΡεἸ βαάοπι ογαπί παΐαγα,, ᾿ἰσοὶ α]1ο πηοᾶο 6556 

ΒαΡαογῖπί, 400, Β. 

π᾿ ΑΡΨΕΒΒΙ5 βγαιϊαθ ὩΡΟΥΪΟΓΟ5. ἄρογα ορογίοϊ, ΟἿ πη 
πονοσίπηιβ {πο (ποπε αἰ εἰ κὶι ΤΠ οπεΐπεις, σαϑιϊσαϊ, 
505, Α. ΤΌγρο 65 Βεπθάϊοεγα ἴπ τορι βθοιπαῖο : 
5116 γα ὑετὸ ἴπ δἄνεγβίβ, ἐδία. οη ἴαπι ἃ τορι αα- 

σε β!5 Προγαῦ υϑίοβ Ποτηΐη8, 4ᾶπη 605 ΘΕΥ̓ΘΠΓΟΓΙΙΠῚ 

υἱοίογεβ εἴποῖϊς, 5951, α. 

ἈΡΌΓΑΤΟΒΕΒ Φυϊ ἄτιπὶ 5656 Δα {0511 εξ πηοᾶοϑ τι5115-- 

416 δοσοχητηοήαπέ, «ιιαϑὶ Πρὶ πὶ γ ΘΕ πη οπ 15 ουἱαπὶ 
Ἱποδυιΐοβ ἀδοϊρίπε, ῬΟΪγρὸ φομηραγαηίαν, 93, Ε. 

ΛΕΘΥρτιι γοβο5 σομηπηπο Ῥ]αγ Ὠἷ5 ποππθπ Παθιιε- 

γαηΐ. ῬΊαγαο υοσδίατ 15 4 ἘΘΙΏΡΟΓΟ {0560} το- 
δπανῖι ; ῬΏαγαο ᾿ΐοπὶ 4υΐ Μογϑῖ5 οἴαϊο ἈΕΡΥΡΙΙ τὸχ 

ζαϊε : ῬΏαταο Ζαοαιιθ,, 4υϊ ϑᾳ]οπηοτῖβ [οτηροτγο το- 
ΤῊ ΠῚ ΡΟ ΕΡαΐατ : εἰ σαὶ εεἴαξο Του παῖς τἴχῖς ῬΏαταο 

γοσαῖίῃ5 οϑῖ, 3904, 

ἈΑΕρυλιεν θεὸ Ομ τϊβειπη 6956 οο]]Πσοραπὲ Φυάεὶ, ἐὸ 

4ιοά Τλειπὶ 56 ΒάΡογο ραΐτομι ἀϊοετοῖ, 552. 

ΑΕ πι0}}15 εἴ βυαρίο παΐπγα Πυπηϊά 5, Ῥτορτίαπι οἱ 
Ῥεγροίαα πη τοϑρ᾽ γα ΠΕΙΡιι5. αἰ πηθηέιτη βαρροάϊίαξ, 
41. ΓΑ]15. οϑὲ ἰρβῖι παΐαγα,, ἔθπιῖβ 50 Πσοῖ οἱ 

Ῥε Ποῖα, πα Ἰὰχ ΡΟ ἰρβυτα ἔγαπβίθιιβ, π1}}ὰ ἴδ πι- 

Ῥοτβ τηοτὰ Ἰηάσεαΐ, 956, α. Οὐδ δεσὶ δοοϊάππε δἵ- 

ἔοοιίϊοποβ, οὰπῃ ᾿ππὸρὸ τη ας θη θ8 σοπβοπεϊνηΐ, 

85.,.ν. Δογ 116, 4ϊ ποβίσο ϑαρ 1 ̓τηταϊπθῖ, ἢγππᾶ-- 

πιοπέιπι ἀἸοϊεισ : Ρτορίοτθα Ζαρα φίμογεο σογροτὶ 
οοπηραγαξι5, Τα α πη πηοο 4 ηβιου 5 51: οοαρηηθηξ, 
4108᾽, κα. 

ΛΕκυμνΝ πὶ ῥγοθαιοηῖβ οαιιδα βαποῖϊ5 Ἰη οἴ, ᾿ηνῖϑὶ- 
ΓΡΙΡ5. ἱπ᾿πιῖοῖς απὸ απέμπι σαπάϊιτη αβδγαπξ, 
οαπὶ ἀΠΠοΐαι Γγαπρσαπίιν, 179, Ε. ΛΕταπηπα 200 
Ἰατιὰ ποῦ αἴἌοοογαμπὶ Δανευβασίαση, ἐδίε,,, Α. 

ἈΕΓαπηπῖς ΡαῸΪ ποῖ 4ε]εοία θαϊαν πὶ πηϊοιβ., ἱπ|0 

οοπίεγοραϊαν, ἐδία, τάς Αιοιῖο. 
ΑΈτεπνῦν εἰ ἱπροπίταπη σοπέαπάαπε Επποπιϊδηϊ. 

τυσυβαας ἀοῆπιπο, 557, ., οἐ 558. ΑΕϊοσπας ΕἸἰ- 

Πϊπ5,, Ἰἰσοῖ πὸπ ἱπρθηῖξιιβ, ἰδία., 8. 146 δίς. 

γᾶς  ιηποπεῖιι5. 

ΑΒ τηππὰ ᾿ρτιϊεαπη 6556 εἰ ἀυἀοπέομι ΠΘΠΊοῸ δα ῖΓ,40, 
α. άροτεϑ ἐπηϊτεππίαν ἃ ἢ ιν 115 εἴθ. πα Θοπογοιηθη- 

ἴὰν πἀπίγετβα, ἐδια. 5, 146 Ζ14». 
Αξτιῦβ 50γὰβ ῥγίπειβ ἀρογίε ἀοοῦῖε ΕἸ τπι Ῥαιγὶ 5}}- 

βἴαπεῖα ἀἸ5βι τη ]]6 πὶ, 395, Α. Οὐ θυ5 ἀτΈθιι5 5656 ἴπ 

εἰ δοοϊοϑῖας ᾿π σους, 5168 Βαβι α5: πὸ σοπτῖ- 

τἰατὶ νἱἀδαΐαν, ἐδια, Τλιποῖρυ]ιβ 6} 5 {1} ἘΠα ΠΟ Ἶι5 

Οαϊαῖα, ἐδια., 5. Τὐτεγοβαιο ᾿πῖον 56 ἱπιρϊοίαίε οοπ- 

Ἰαποίοβ, θχθπιρ]ο ῬὨΪποοβ πὸ ἰοία ΘΟπΗχατιιπι 58 

βρογαΐ, ἐδίώ., α. 146 διμιοπεῖι. 

ἈΕΒΕΟΤΙΒῸΒ Ἱπρογαγθ οροτίεξ εἰ βευυῖγε Προ. ΕἸογὶ 
δπΐπὶ πὸπ Ροΐεϑε τὰ ἀπῖτηα εἴ ἃ ρεοοαΐο οἵ ἃ ἴ)60 

γεραίιν, 376, κα. ΕἸοτΊ ποὸη Ροΐεβί αὐ τ ΒΟ ηῖ5 

παΐαγα σοιπτηοῖίο πα}1ὰ οχοϊζοίαν ἃ θη! ΠΟΙ 115, 

211, Ὁ. Οοππραγαίαν πόπῖο μ]απία ἃ Ἰοηὶ ἅυγᾶ, 
ἀξ ἃ ταγρίης αϑίταίς, ἰδία. ΑΒ ΔΗΈΘΠΡ 5 νασαγα 

ἄξει ψαῖ Ποῖ οορηϊοπεπι ἀεβιάογαί, 350, π, ὈῚ- 
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νἶπα βγαιτθ σα ΡΔΟΟ8 εἢϊοὶ ποῖ ῬΟβϑαπλι15., Ἡἶϑὶ πᾶ - 

1πτἴα: αἰδοιίίοποβ, 4:5 ἀπἰ πη ὰ8 ΠΟβίγα5 ΘΟ ρΡΑΥΘΓΔΏΐ, 

ΘΧρα]ουίμνιι, 380. ΝοΒ56 86 πιρᾶϊοοβ ἰοβία αν Βα51- 

Ἰϊπι5., 4] πο ῬΥΐα5 πη Ἰσατηθπἴα ἀγα οθαπε, {πᾶ πὶ 

ῬΕῚ νου ταπὰ ππα ΓΙ ἃ ΠῚ πιοιθι απ οΥὐδοιιαβϑοηΐ, 

ἐμνὶά!., Ἐ. 

ΔΕ ΦΨΙΟΤΙΟΝΕΒ Πιαβὶ ΓΒ] ο σα αι απὴ ΑἸἸπποητὰ ἁξιο 

ὁχονοϊ αἰτοποϑ διιηΐ θ6 πη ΡΥ ραγα 15, αἴ αι Ἰηϑέσι- 

οἴἶθ, 305, Α. Τοῖα 7.511 Υἱτὰ 1 115 ροβιία ὁδί, 308,}. 

Ῥαιο πῖ}}}} ἀοίαϊς Βοποόσιιμι., ᾿ἰσοῖ ἴπ σΟΓΡΟΥ5 πιὸ- 

165 0115 βοιηρον νἰχουῖί, 314, ν, {πὶ ἈΠΠΟ ἸΟΠΊΡιι5 ΕΟ 

Φαώ ΡΟ. ροῖίις ψπᾶπῃ ἀα Τλοιιπὶ τϑοαν Ίπλι5, 3 4.06. 

ΑΙΠΙοιῖο., πὸπ ἀ ΟΡ} 11ἀ 15. Ῥγωϊοχίιβ., δαχΊ πὶ 

ὁρεπηήιιο Θοποῖ αι, 369, κ. 146 ““ανεγδ γ65. 

ψιάς ῥεαίπιιιδ. 

Αὐοπισοια ΤῈ ΡῸΓ Ἀστ]οο] αἰ Το ηἷ5 Ζαϊ οπὰ “Πρ μα πὶ 
ταπταπλ γαοία πη. ἀββοχαϊίιν 4αὰπίιπι Ρν ΤΠ οιιηὴ 

βθβοῖεβ απροηΐοπι, 200, Ὁ. [ρΡ51 ἀϑίγογιι τι ΟΡϑογνα- 

τἰοπθ5 ἀ{1165, 7ὅ., Ε. 

Ααεχάνρεκ ἃΡ Ατῖο ἤθοϊρίτιν, 598.) Α. 

ΑἸΤΕΝΙΘΕΝΑΒΌΝ ΤΌρ65, 305., Ε, 

Αά Αὐπεοοπιὰβ πὸ ἀεϊουιοι. ΒΆΒΙΠ11|5. ΘΟΠΊΠΊΠ65 

ϑοτιρίαγα ποίϊοποβ, 112, 6. δι. 4 {το ΡΟ] ΟΡ 5 

δἰ σοπηπηθ [15 5115. ΔΙ Φαϊα Θογιριαγιβ ἀβοίβοογο ἀὰ-- 

οἴου α5 σοπαῖ βαπί, 115, Δ. 

Αμάβινε ἀοἤπϊιπί, ψμοα οπιπῖα ἐαροίιιπί, 381, Ἑ. 

Ἄνιοι Ποῖ ραποὶ ἀρρθ!]α11 βιιπε αὐ ΜΟΥ 565 οἱ Φοαπηοβ, 

2929., ». ΠΙΞοΙρυ} 15 Ἰᾶ πὶ ρον 15. Το λΐπιι5 αἴτ: οπ 

ἀπιρῖϊιι5 νο5 εἰἴοο Ξε νος, σϑεὶ ἀπιΐοος, ἰὐϊά., ΟΝ οὐρα 

᾿ο: 7 ει ος ΠΤοπείσιιτι δα ἰοία οἴο,, πᾺ]Π]α τὰ 1ῃ 

]1ὰ Ῥανε]οη πὰ ἀἀτηλτππη|, ἐφίώ. 

Ἄμνον νἱἷπι ὙΠπαπηατ ᾿πίογοπβ ἀἸοῖται ᾿μπστ ]Π1ὰ556. 1]-- 

Ἰᾷτὰ : 41ὰ Ροοσαϊαπιη. ΟΠ Πἰτ πὶ πλαχίηνθ. Π ΠΤ] 6 πὶ 

τοάάιι, 399. ε- 

ἌμΜο8 σγουρὰ ᾿ς, ἃ, 15 : (μὲ γογπιαξ {οπϊιγαεση, οἕ 

οὐ δαί σρίν τισι, αα ἀοτὶς Παΐαπι ρου ποπὶ, 594.,.Ε 

εἰ σφε. Ἐοτίαββθ 'νοὺ Ἰρϑδῖιπι ΡΙΟΡ θεὰ οϑὲ {ας δὰ 

ΟἸεῖβεῖ ἱποασπαιῖί ποι βροοίαιϊ, ἐδίά., α. 

Ἀχρμῖβιλ. δ 1άς “͵ψιαιίίϊα. 

ΑΜΥΘΡΑΙ, ΔΙ ΑΤΊΟΤ ΘΝ οὗ τηᾺ}} ρυιπΐοῦ ἀρ ἀπ φποιηοο 

σαγοπίιν, 6ὅ., Ε. 

Ἀνοπῦβ οἰ μογιαπη. Τοροπὶ ΟἿ Πἰβίουἵα ΠΠΘΠΠΟΤαΐ 
Ἰπϑουϊρίϊο γοτὸ Ρ88], δδ᾽ ποπιϊπαὶ ΑΒ πμθ]θοη,, 
Φ0ὅ, Ε. 

ἈκΘΕῖῦΒ ΟΡ δὲ ἴῃ Τ)ουαΐπιιπι ογοοπεὶ ἀϑοι οι, εἰσὶ 

πὸ5 {ΠΠπ|ιπὶ ΟΡοΥιι5. Ῥγανὶβ ἀΡίράτηιβ, 911, α. {1 

Τα πλι15. ἀΡ65 ἔπι ραϊ, οὐ ἔθου ΘΟ] απ Βὰ5 : 515 ἀκ 6] πὶ 
σἰϊῳ ποβίνα οπβίοοπι πραυ θο]οη5 ροσσαξαπι ἀΡΊρτί, 

ἐδὶα. ϑἴοαι αὐ]ίττα. πατινὶ πη θοιπχιιο ᾿οβίϊαπα 

ἀΒΒΆ] 5 ἀτοοπί : ̓ΐὰ ἀΠβ6]15. ἃ ἰτοηίο οἱ ἃ ἴεγρο 

ουβίοαϊς, 3135, ει ΟἸΠΡοι. οοηῖγα αἰ ΒΌ πα. μιι- 

ΒθαπΕ ὉπΉ 1 Τ οι ἃ π] ἰβι γα τουϊοβ 5ρ γἸ 5, 54 ἢ, 

Ἐν ΑΏΡΟΙΙ ἴῃ Ἰαπαῖπο ογαπί, 55, ο. ἈΠ ΒΟ] οσιι πη 7π5ι- 

τὰ Πυπιὰ πὰ πὴ ἸΟΏρο βιιρογαϊ, οἱ δὶ “πὰ οϑὺ Ὑἰγίτιβ 
ΔΏΡΟΙ5. ΒΌΡΟΙΓΙΟΙ., Ππ5{1{1π ῬΥωδι απ ϊᾶπὶ τηαροὶ- 
τα ηὶ δῷ σοηστιοηΐοπι ΒαΡοι, 1215, κα. ΠΙογιιη, 

τοίλιϑαιιο Θα 65.118. ὀχθγοῖϊ 8. Ποὺ ἀπῖιπὶ οὐοῖπιμι,, 

τοίου ογοδϊουἹ ρ]ουΐϊατι, 1714, β. ποῖ δηροῖῖ 

δαπῖ, Ὁ ορίἤσο Υ' Ἔσο ἀπ᾽ νουβοσιτι Θοπάοτο Πὰ-- 
Ῥοπε: οἷ γοτὸ βαποιαἴομη Θρ᾽ υἸπ5 βαποῖαβ πη ρ τσ 
τἰνῖι, 194, 5. [πὶ ρυϊπιαὰ σοπβεϊ τα! ]οπ 6, δὲ τη ΟἿΠῚ 

δ ΒΓ Ὠ ΓΟ. βιθο. «αὶ ταϊχέσγα Ἰπβιβατη ΠαΡΘΓΟ 

βαποιίςαἴοιῃ, ἐδιά. ΑΕρτο δα πα} Π1πὶ ΘΟ ΓΙ οσα 

856 Ῥοβδιιηξ., ἐδιά, Ἐχονοῖ τα ΓΕ ἀπ 6} 115 ππιι5 Θοιη- 

Ῥάγαίιν, 9541.,. Ὁ. (Ἰονγίοβο υἱβιομῖβ. ἀΒροΟ πὶ ΟἿΓ 

πο ἀΡΡΓΟ ΘΠ Ἰπλι5: ἀπ 56} σογὸ 1πρίξον. οοπίεπι- 

ῬΙαπειν, 590, 5. ΜαΓα ΠΟ πο π ποὴ ἈΦ μα {ππε ; ΡΌΟΤ 

πα ]} 15, πα} σόποχ,, β θοίαη 1 ΘΟΓΕΠῚ 5 ΠΊΡ]Οχ, 

9360, Ε. Ὑ ἴδιι5 οϑὶ Μογϑὶ ἀπ σο]τβ., ἰάοτη {πὶ οἵ Το 8 

οἱ 411 σνοσαίαχ πιὰ ρπὶ ΘΟΠ5111 ΑἸ βο] 5, 558,Ὲ εἴ 

πὅ9.(γ1 νἴϑιι5 οϑὲ Φάοο, 4 οπν ἈΠ ρο 5 εἰ ΤΠ) ῖι5 πο- 

πιϊηαίαν, 559,5. ΤΠΡΙοασηας. ἰάδθπι οἱ προ] οἵ 

Τλοιι5 ἀρρο!]αΐι5 ἐδ, {Ππ|ρ πῖειι5 σαι ποαΐαν, ἐδιω, 

Οἱ οογάπι ΜΟΥ 56. 86 ῖρ58 δι ΠῈ 411 65 ποπηϊπανῖξ, 

ποι Δ]1πι5. ὁδὲ ριον Ποῖα Δ ἐυΡαπι, ἐδίά. Τάροὶ 
ἈΠΟ ἈΡΡΟΙ] ΓΟ π 6 πὶ τπΠὰ 1, δἢ δαιμηο παἰιγα Πι 

Πα θοαη , 11 τἀππθῃ ῬΓΩΙΘΟΥ κΘη.Ρι5, 4111 ππϊου- 

46 ΠάοΠτπι, 587. δὲ τ] Ὰ 701 ΔΠ56}1 ΑἸ] ρβεπμὶ 

Ῥνωβι θη τ15. ἀἸρηϊα5, αἰρηιίαῖθ Ἁ] το ῖτιβ., οὐἱ σἰγὶ 

Ῥυῖναιῖ τὰ 1618 οοπογοάιζαν, ἐδια. ΓΑ] 65 6556 ἄπ σ ]ος 

Βογιρίαγα τοδίαταν, ἐδιώ, δὲ δῇ. ΟΡ οῖ Πάοϊταπι 

ο5Γ προ] ἀἀ]πποῖαβ, 564, α. ΕἸοΥΙ ροΐοβε αὐ φυοά 

Ῥυϊποῖρίαπι μά θυῖ: πὸῃ ἀοβίπαῦ, αὐ ΔΉ 56}1 οἱ ἴπ- 

δογρόγθα, ἀθ0, 6. Απρο]ὶ τἰάοπι Ῥαΐγῖ. 4] ἴῃ 
οα]15 ὁδί Γχοϊθ μι, δ Πα ᾿ρβοσιιπ τηᾶρπα σ]ουῖα ἃ 

Ῥδαιειιᾶο ὁ51, 452. Οπὸ ἃ ἀπρο} 15. σΟΠ ΘΟ π τ 

ποθ ῖ5 Βοποῇοῖα, δὰ Ῥσορυῖα ᾿ρϑοῦιιπὶ ΠῸπ 56}, 566 

Τ)οῖ ὁρογαπ 5 ἴῃ 1ΠΠ15, ἐδία., Ὁ. Δ ΡΙΌΡΙΟΣ ποθ 46 

605 ππὰ πὶ Π 60 β] ον Ποαπιιβ, ἰδία. Ὑ14ς ιὶϊ- 

εἶα, οἱ μιαιῖο. 

Ἀκπουύμιε ΟΠ ὃχ οὔο, 804 οχ πη βοπογαΠίμαγ, 

41Δ.}νυ. 

Λα Ακιδὰν ρογεποηΐ τηαρὶς Ῥγορυῖα υἱντιῖο5., Ζαδτῃ 
δα σοΥΡιιβ βαπἰΐαθ, 148. ὙΊΓΓι5 σα πἰ[α5 δϑί ἀπἰ πιο, 

σἱταπὶ τστιτα40,117,Ε. Απίπηα απ ἴῃ θοπὸ ἀοῇοῖϊς, 

τ6 ἄοθοι ἀοϊοτο αἤϊοοτο, 85, Ηοπιῖϊηῖς υἱϊ οἰαΓ]5 

ἈΡΘγαν ΠῚ ἀππηα ΒρΡ᾿ὨΙΓΟΓαα [ΟΓΓδδ 51Π1|}}15 οϑὲ, 174, 6. 

Οὐπάοπδα 5] ν βιηξ ἀπῖπηο 5 ΠΥ ΘΓ ΓΟ5., πὶ Φαῖθι5 

Ῥοοοαϊογιπι ἃΠδοιο 65. σοῖι ἴοτο Ια απὲ,. 4.715, Β. 

Απίπια Φαθάαπι δὲ ἀραπΦαηεῖα, ἅτιπι ΟἸλ ΠἾ 66 Π18 

Θρουῖθιις τ ρ]οΐα οσε. Οαπὶ ρυϊπηιπὶ 4 46 πὶ πα] το 

οὐῃ ΙΆΡοτο Θχοο]ὶ οροτγίοῖ, [ἀπ {10 π 6 ὙἹ ος  ϑίϊατα 

ἀααανιιπὶ ᾿ΓῚΙ σα ΟΠ 6 βαρ πανὶ, 189, 6. ΝΊΒΙ ἴαπηὶ 

ῬΤΟΠ ἴθ πος βθοι]ο, οι Ῥοβοὶς οὰπὶ πῖπιᾶ δ 

Οὐδαιϊουῖβ ἱπηαρίποιη ἔαοΐα σοπητηαγ!, 9ὅ6., Α- 

ΕΪονὶ ποάαῖ αὐ ἀπῖπια δὲ ἃ Ροοοαίο εἰ ἃ ἴ)εὸ τὸ- 
δάταν,, ᾿άθο Ἱπηρογαμττη ἢ ΘΟ. Ριι5, 376., Α. ῬΙ]ο- 

ΟΡ ΕΪ αυϊάαπη 5ιιὰ5. ἸΡΒΟΓΊ μη ΔΠΪΠΊα5, δὲ ΘΠΆΠ, 

δ] αβάθαι βρθοῖοὶ βιαταιιπι, οαπὶ ΔΙ ΦΖαλπ]ο δὲ τις 
Ἰϊοροβ., οἵ {γα 065. οἵ Ῥίδοθβ, ἔθ πο θῸ5. [αἶδ58 (ο- 

οραηῖ, 100, ». 14ς δαρείοπια. 

Αἑιμ αὶ ΡΟΘοΓΙ ΠῚ Π6Ὸ ΘΟΥΡΟΓΕ ᾿ρϑΟυΉ τη ὙΟ αΒΕΟυ οβὲ., 

πὸ ροβί 6715. ἀἰἰββο! αἱϊοποπι Ῥουτηάποι, 100, Ὁ. 
Ῥτοάιοῖς ἴογτὰ δπϊπηαπι υἱγνθηίοιη , τ ααϊ ἰηΐον 



ΚΕΚΌΜ ἘΤ νΕΒΒΟΆΌΜ. 

δηϊπιᾶπῃ Ροοιιϊ5 οἱ ᾿ομἰ 5. ̓Ἰπίουϑὶς ἰβοαβ, 99., 5. 
Απἰπια Ὀγαζογιπι [ουγθπιιπ ὁδί ΔἸ] 4α]4, 100. Ὅσα 
Ῥγαΐογαπι ἀπΐππἃ ΘἸΠΟΥϑιΐ,, δὰ ΠΟῚ ογδΐ ἰπ ἴογγὰ γὸ- 

οοπάϊία : 564 βἴπηα! οαπὶ ρυοορίο ογίατη ΠαΡαΐ, 

41ὅ,.ν. 146 Ογεαῖϊο. 
Ακιμ σοχιηπηοίίοποβ. 1416 Κ᾽ εγίιαιὶ5 σοπεπιρίαίϊο. 
Απιμαιαῦμ νασία Ῥτορυϊοίαϊοβ, 115, α. Οὐκ: (λο 1] 1τ|5 

οαρϊαπίιν, σαηῦ ἐδοιηἴογα ; 416 οφἴογα γογαμπῖ, 

᾿η!δουπάϊογα,, 119, Α. [μοπα ΥἹΧ {Π1π|8 ᾿Θο μι πηὰ- 

ἴον οἤϊοῖζιιν, 41 Ἰασογαΐο ππρυλιιπη ἀοῖα ἀΐεγο, 

Ῥγοάῖε; νίρογα Φπ 116 ΘΓΌ50 ΓΟΡῸ τιαϑοπηΐαν, ἐδίε. 
Οὐὐγηϊ γουῖς ἀπ πηα 115 ἀσαΐοβ ἀρίαν!ς ἀεπίε5 ὕοπ- 

ἀἴτοῦ : 4 γόγὸ αἸπιϊά1α ὁχ ραγίο ἀοπιϊθιι5 ἀὐτηαΐα 

Βαπί, δἃ πιι} 15 οὐ γγ]5 αἰἸπη θη ζογιπι τοοορίδοι- 

115 ἱπβίγσιιχιε, 130, 8. ἴΠχϑ, Ἰοομΐβ, {ἰργι 15. οἱ 

θγανο εϑὲ ΘΟ] ]τιπὶ οἱ ᾿υχπηοτ]β ᾿πδιταχῃ : Ῥγορίουοα 
4ιοᾷ 1115 μοΡα αἰ ἐπι επίιτη ποι ἐϑι, ἐδίεὶ., α. 

Ἀν νὺβ 501]αυ δ, οἵ Ἰυπατὶβ φαΐ, 81,0 εἰ 83,», Μεπβε 

ἱπτογοα]ατὶ οριιβ., δα αοοιγαξιιπι θη ροϑία πὶ Θ01- 

σαγβαχῃ, ἐδια. 

ΑΝΘΕΠΚΕΒ οἹπὶ [ποβίοβ ἈΟΙΠ Δ ΠΠῚ ΔΥΟΟΠῚ Ππιοχ οσουραᾶ- 

ἴπτοβ Ῥγοάίδογο, 109., Ε. 

Ἄρεβ δσυϊοὶ ἰοῖα ἐπιεγοιιηΐ, τηῖτοὸ ἀυεϊΠοῖο τι 6}}15 ο]- 

11]α5 οχβίσυππε, 10λ, Β εἴ 566. Ἀεχ ἄρτι ἃ παίαγα 

ἴῃ ομμπο5 ΟΡ ποῖ ῥυϊποϊραίαπι, δου]θο ποῖ αἰ} Ἐπ 
δὰ υἱεἴοποπι, 105, κα εἴ 564. ΑΡιιπὶ φοπιπηιιηῖ5 μα- 
Μιίαιῖο,, σοπα πηι 15 γοϊαἴιι5., ἐα θη οπηηΐ πὰ ἃοίϊο, 

ἰδία... Ε. ΑΡὶβ οὰϊ ἴατηθη ΠΘΟ ΤΠΔΠῚ18., π6Ὸ ἃγίεβ 
Θοποοβδιῦ παίαγα, Τα ρῖθιι5 ἸαΓρΊ ΠΣ ΠΠ τ 6 η 1 581 το] 1- 

4᾽1145, 158.,κ. 146 7ηποογία. 
Αρυλν Πυϊάαπι ππᾶπογα 5 Βροηβατη,, Π1}}}] τηϊγὶ, Οἴιτα 

ἴονγα ῬΘΙ 86 διιβρθπβα, δὲ ἰϑηηθ Διὰ ΒΓΑΥΙΟΙ, 

διιπη ἄτα αι οἰϊᾶτη τη ]ογοπὶ ρᾶτίαὶ Περϑι ἀπ αϊ 10- 
οὐ, 15. ΓοΡγα ἐα]οἰμχ θη πὶ 851 ἀσζαα δἔαίπαίατ, 

4ιατῖ ροΐοϑξ : φαοηῃᾶτῃ ἔμ]ογο ἴρδα ἱπουταθαι ὃ 423,0, 
Αᾳαάπὶ οἵ ἰογγᾶπι βιιβρθηϑὰβ ἰοηοὲ Ομ] τοτ5 ρο- 

ἰοηῖα, 15.,.κ, Αφθὰ βαρογπαίδηβ οαιιϑα ζαϊῦ ΟἿΥ οἱ 

ἱπν 1510 }18. εὐ ἱποομπηροβίία 5εὶι βίθυ 15. δϑϑοῖ [ΟΓΓὰ, 

30, Α. ΝΝαϊαγαι οι ἀπάγῃ δ ἀοο να τηοίμμη, 

δ ορὶβοῖβ. ἱπαρουΐαμ τοΐοτε Θουϊρίαγα,, φαῖα σοχ 
1)6ῖ παΐασῳ δδὲ ββθοιυῖς,, 47, Β εἰ ἑῷ. Ν.}1ἃ τερῖο 

Ῥεγῶαιθ μἷαπα, ἂο ἀήιι βιιρογἤοϊοβ,, 48. Α(αῖβ 
ἀγτῖσιια Ομληἷβ ἰογτα, 59, 5. Α(αάγιιτὴ οορία ΟΡ δᾶ πη 

4 ἃ οαΐογο οἰποίταν. σοπβιιμη ]ομ θὰ. πδοθϑβασία 

εδῖ, 0, ἃ δἰ δῷ. ποπηοάο ἱπ|ο}]Προπα ὅ8οτὶ- 

Ῥίατω ἰοσὰ ἴπ φυῖθιι αι ἀϊοιη ταν Πλοπ Ια πἄατο, 

Δλᾳ, νὶ εἰ Ε. 1πξπῖΐα ἔξ ἀφιαχαμι οἰκί, 118 αἱ 

1ρβὰϑ πίον, οἵ οαΐογα δ]οιηθηία, υἱἀθαΐον ἔσθ ργὸ- 

Ῥογίϊο πι}}1α, 57, ν. Βαῖίϊο γάάϊιιν, ἰδία, κ5ὶ εἰ 

δε. ῬῸΥ ἀαιιᾶβ αι απ αἰχογιηΐ 5ρ᾽ 1 14165 μοίοσία- 
[65 Βοπαϑ5 οὐ χῃ8]}88 βιβαϊῃοατι, ἀδ, 5, Ἐδὰ5 41 58- 

Ῥιὰ φα]ο5, βοπαβ νοσδῃξ: {πῶ ᾿πῆγα,, τηααβ: τηὰ- 

ΤΊβάιιθ ποιλληθ ἰπβὶρ αἰ [5 γο]απξ, ἰδία, α. Αααα 
411 ἀυϊάθιη 5ὰ βροπῖς Παιϊηΐ,, ΘΕ} πϑιποαϊ βαπξ 

Τοπίαπε οἱ Πιιν1α} 65: 411 γοιὸ βαπί ΘΟ] ]θο 1ς οἱ 

δία 1165, 18, Ε. Αφιάγαπι χποίιιθ ἀθροπαοι εχ γοοθ 

114, Οοπϑγεβοπίι" ἀηια, ἰδία, ΑΡ ϑαάοιη γοοο 

ΤΟΝ. 1, 

1108 

ΠΠΔΤῚ5 ἱπΕγ 51108 ογτη 08. οἰγοιπτηβοῦὶριῖο ἄθραι- 
ἀεί, 49, 5. Ὁ ποπιοῖο 1ι|55:8 5ππὶ; ἀςπς πὶ ΠΑ ΠῚ 

ΘΟΠΟΌΓΤΟΓΕ σΟ]]δοίἸοπ πὶ, οὐαπὶ ται] ἕα σοηβρίοϊαῃ- 

ἴπν' ππᾶτῖα, 18, ἢ. Νοῦ {π|5}186} ἀφιανιπὶ σοᾶθου- 

γαιϊῖομο8. σοπρτοσαίϊομΐβ ἀρρο]]αιῖο ᾿πάϊοαξ, 564 
Ῥυδοῖραατῃ εἰ πιαχϊπηδτη, 50, Β. Ῥυζεὶ οο]] οἴ π68 

ἈΠΠΑΓα πὶ δαπΐ πιαπιυίαοία;, ἰδία. Οποπιδαιηοάιπι 

ἴπ ἴσπο εἴ δθγθ, ἴΐα ἴπ ἀάυα., Ἰϊσοῖ ρᾶγνο 5ῖπΕ ΘοῺ- 

δτοραϊοποβ,, ππὰ [άπηθῃ ἐδ σΟΏσΤορα Ϊο, ἀπ1π6 ἴο- 

ἴὰπιὶ ἃ σίου ῖβ βορσγοσαῖ εἰειπθηἴαπ), 50., α. Αᾳπὰ, 

οἁ]Τἀϊοτο Φαλ] τα  ἐχ τη 614}}15 1 γα πδῖτα ἀσοθρία,, 

{ευντάα τ αὐ ρ] αὐ πλιιπὶ οἱ ἀγάθηβ, 54, α. Ῥυαοερίο 

Τοπιϊηϊ πὸ δὰ 4υϊἄθπη Δάτιᾶ., 4165 ἰπ σας πο515 ]Οο5» 

Ῥογπηάπεραῦ οἰΐοβα ἔ πᾶπη σοτίο οΧ 1ρ515 σὰπο οἵ οαι- 

Ἰῖσθβ ομθουροραηῖ, 88. (αν ἀπὲ 71ι558 σἰπε ργοᾶι- 

ΘΕῸ γΘρΡ Πα πὶ ππασιιτι Ὑἱγ θη 1 πῃ, ἴοΓΓὰ ψΘΡῸ ἀηῖ- 

τηᾶτηῃ, Υἰνθπίθιῃ, 98, 6. [ἢ τη πη 4] ργοογοαίοπο ἄσπο- 
ΒΟΙΠῚ115 ἈΠ ΙΠΔ ΠῚ ΘΈΡΘΓ ΟΕ610 5, ΔΙΑΤῚ ΤΊΙΓϑι15 ἀρ υ581, οὐ 

σοηργοραϊοπ85 τηαγίβ, 107, Ε. Αια5 401 σομτἰποῖ, 
Τοπαΐπιι8 ἐϑῖ, ἐδία, Ν ἐσθὰ μεσ Ρ84]. 28, 5, 7)οπιΐπιις 

506} ἀἥιιας., Ῥοβϑιηΐ 46 βα ποῖ 5 ΔΘΟΙΡῚ,, 4π|ὰ ἃ 1188 
βαπΐ δὲ ἰρϑὶ βαποιῖ, 168, ν. (ιν ἀϊσαι Ῥβαϊπηϊβία, 

Οοπβηίοβαπε ἀφιιας πιαιὶς δἰ οι τπξ Ἔτη, ΤῸΝ ὙΘΙῸ, 

δἱοιΐ ἐπ ῖγε, 198., 5. ἴῃ φιαβάαμπη. ΘχοιηΡ]ατΊΡιι5 

Ἰερίζυν ἔσει πεῖν: Ἰιθο γοῦθα γ  ογεὶ ροβδπε δ πηὰ- 

715 ἈΠΡῚῚ σοπίγαοίίοπεμῃ, ἐδίά., α. τάς 2 ανε. 

Αρυλτιμια αυκάαπι ρεάο5. Βαροηΐ, ἂθ. βυδαλαπξα, 

88, 5. Οὐο (Θγγθϑίυ 5. 80}, 4 ἀ4πὰ πα 1] 1015, 

89., ν. [πὶ 1115 ἀἸσίεπβῖο εἰ σοπίγαοιο Ὀγαπομίαγιαπη, 

4πῷ ἀΖιια πὴ 550 Ραπὶ δῈ Θμλ ἀπῖν τη πη τ18. 0 χὶ- 

σοι δαρί πὲ τοϑρι γα Ἰοηῖ5, ἐδίε!.,Ὲ. Α ΠΙ πη] Πα π 10 

ἀυπαητχὴ ἸΙαΐο5. ἃ πη γάπασοος ρθ 68. οἴδοῖς 

Τηειι5., αὐ ἔαοῖ!α πᾶ ϊ5 ̓ππαίΐθηϊξ, 110. 

Ασρσιτα ἴπ οἀπασαπάα ᾿το]ο Ἰπ] αι ϊϑϑδῖπηα δϑὲ, 107, γᾶς 

7 οἱαιϊίε, 
Απβοῖῦν ναγῖα σθηογᾶ,, ψαυίθαιιθ δαγπὶ Ὀγορτίοῖα- 

(65, 64, α εἰ 5θᾳ. Οὐάᾶτιπι ῬΓΟΙχῚ σασηΐ, δα σπτη ῬΓῸ- 

ξιπιᾶα ταῖοος ἐπδίαν ἐππάαχηοπίῖ, 65, Ὁ. ΘΕΈ ΓΡΙμπα 

σαϊζοτοθ ἐατηάοπι βρθοῖθ ἀγρθόγοιῃ ἀἸνιππὲ τὴ τηὰ-- 

ΤῈ πὶ ἃ επιϊπαπη,, {πᾶτιιπὶ ῬΓΟΡΙΙΟ ἃ 68 ΠΑΓΤΆΠ 111, 

05, α δὲ ξεη. Ιἄοπι πανγᾶπὶ ἄς ἢεῖβ ; ἀπᾶς 4111 

ἢσος. 5: νοβϑίγτοβ Ἰυχία Πουίομβοβ οοηβουμηΐ,, θ6. 

Οὐάχιιμι ΓΟΡΓΆ Πα ἴΘΠΟΥ Οδὶ. ἔγ ΘΟ α5., ἴπ 115 ΟΓάΒ5.1 ΠῚ 

ἐὺ 1ῸΠ1 τα σασηθηίαπι : ΠΠαΤ πὶ ὙΟΤῸ ἐραοίαϑ βαηΐ 

Πγνπιΐογοβ, ἴον δῦ ἔο]Ἰοσαπι ἰαΐαπηθη, ἐδίε!.., Ῥ. 

ΑὙθογοβ αϊα: παδαιϊομὶ ορποχία, ΑἸΐξ βεπιρεῖ ν]-- 

τοπΐοϑ : 4πατιαπὶ 1185 ΒΟ 51 πὰ {τοπο5 αἰτεγπαπΐ, υἱ 

οἶδα, οἵ Ῥίπιιβ: ἃ] ΒΕ πιρ 6" Το ποπέ, αἵ Ῥαϊπιὰ, 

08,Χλ εἴ 8. Αὐβοιὸβ οἵ ρ]απία οἰϊαπηβὶ νυ γογο ἀι- 

ἀμί, Γ65 6 ἢ απὶπηαΐξθ ΠΟΠ δηΐ, 88., Δ. 

Ἀποῦβ Πεῖ {μπα}15, 11.9., ἃ. 

ἈΑΒΙΒΤΟΤΕΙΕΒ, 5032, "; 512, Β. 

Απιῦβ, αὐ αἴαπι,, ἤάοιη ὃἐχ ναρὶ5 Ῥαίσιμη σοοῖθιι5 

οοχηροβίίαιη ΑἸοχαηανο οΡια]ογαΐ, 598, ἃ. Αὐϊαπὶ 

οο]απέ ἀἸαθο απ, ποῖ Πεῖ ΕΠ τππι, 409. 

ἈΚΤΕΒ αἰϊα 5Βρεοι]αίν!οο5, ἈΠ16 Ῥνδοιῖσι, ΑἸ ΘΠδοιτ - 

(65; ἃ ἀΐνουϑο δάσαπι ἔπε 510 ἀϊοΐῶ, 9, Β. Ῥταοίίος 

09 
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Δ ὁὔδοιτγιοῖθι5. ἀπϊοσγιιης, φασὶ ργδοιίίοα ἐμ βο]ὸ 

ΘΟΓΡΟΥ 8 πιοῖτι σομδιβίαηΐ, {τὸ οοϑδαπίο ὉΪ81] 50}- 

βἰδίαυ : σοπίτα,, ἴῃ οΠδοί γι θιι8, οοϑβαηΐθ οἰϊᾶ πὶ ορο- 

τίϊοπθ, ορὶϑ γοηαποί, ἐδία.., α. 

Απτιξιοῦν ἴθ ρταιαπι βουτηοποπὶ ἀθοιγίαι Βαβι] λις, 

51, ἃ. Ῥγορίον ᾿ρβᾶπη [θη ΡΟΓῚ5 ράσο πὶ 1)60 Το πουὶ 

ἀαΐατη., Τ)οιπὶ ἀνε ΠΟ 5. Ῥγοθρογιίαίοπι Ἰατρῖα- 
ταιπὶ ΡΟ] οῖαν, ἰδία. ὁ εἰν. 

Αϑινι ἴῃ διιάϊοπάο σα ΕΠ} 145, 99. Αἃ. 

ἈΒΡΗΑΙΤΙΤΙΒ ἰαοι8. ἴθ ΔΦαάα βἰαρπιιπὶ δϑὲ 58]511Π|. 

51, Ὁ}. 

Αβτπονομιαι γαμπϊαβ, 4ιιῦ τηιπἦο φαππηοπὶ ἃ. ΠοῸ 

δ᾽ουίαπη ἐσ θυῖι, 5, α. {{{Π| 25 ἴα πλθη ἀϑίγογιμῃ οΒ- 

ΒΟΥνΔίΙΟΠ 65 6856 ἰαβία αν ΘΧρουϊοητϊα, 7Δ, 8, ἤοο 

ΟἸμγϊβίιιθ. σομιργορανῖς, οαπὶ αἰΐ : 7 πιρεδίας ογὶὶ., 
εν ἰοῖε 651 ἐπὶπε γεϑεης οεδίπιπι, ἐδια. Βιαϊῖο μυ}5 ἐα- 

Ῥοπίτζαν, ἐδέά., α. ΝΊγρο 11 φὰς ἐγ 1415. Ἱππίαν 
φΟ]ογοπι, 414 τη ἀϊοθηΐ, ἐδίὰ., ν. Αβίγογιιπι ΟΡβοτ- 

ναϊίοποϑ παι 5, νἸα του Ρ5., ἀρτο.}15 ὩΠ1||65, 75, Εν 
δίρῃα ἴῃ 5016 οἱ ᾿υπα ἀἸ5βο] απο πὶ Ὁηϊγοτϑὶ ᾿η 6] - 

οαηΐ, ἐδία., α. Βιπηρ]ίοοια. Βοτγίρίατα ἀϊοι᾽οποπι, 
διέ ἐπ οἰϑπα,, τιοπ 6 ΔΘ Γὶ5 ΑΠ οι οπΡιι5., 564 ἦθ 

νἰξα βουΐο ροσρογαπα δοοϊρι πὶ σοποιαοὶ,, ἐδὲά. 
ὙΙάς σεηειιιαεὶ. 

ΑΤΟΜΟΒΌΝ φοποιιῖϑιιβ, ὅ, Β. 

Αυνάπῦϑ σοιηραγαίαγ οἷδοὶ σαὶ Ρἰδοοτη νοτγαΐ, οἱ μἷο εξ 
ΡΓαα ἃ] τουῖαβ, ἀῖ ἴρδο ἰἀπηάοτη μᾶπιο δαρὶ[ὰγ, 

91,4. Αυαγὶ ἀοβουῖρεῖο, 1 53, νὶ δὲ δε. Ν1άς ἤδη. 

Αὐριενρι 5 ΕΠ Γαΐ ἐπὶ {πὰ Ῥτῳ ἀἸειι5 οδὲ ἀβὶπιιβ, πῈ}- 

1ιπὶ ἀπὶπιαὶ ἐογγοβίσο πάρθενο ἀϊοῖταν, 99., ἃ. 

Αὐὔνιτῦβ ἀϊνίμιις γοοα ποὴ ἱπάϊροι δα ρογοϊριθηάιπι, 
566] ρμοιἴϊὰ ἴῃ οοΥ 5 ποῖαι οορποβοῖξ, 58,6. ΝΟΥ 568 
ἘΪ}1] Ἰοαίιοπ5. ἃ Πθουαΐποὸ ἀ Ἰ Ραίαν, ἰδία, ἸΝονῖς 

Τλοπηΐπι5 βαπσιϊηοπη 7.511, οἱ βοτὰ 7υδίογαχη ατι- 
ἄϊτο, ἐδια,, τ. 

Ἀνεν πὶ Οὐ] πιι5 σοη] 15 ΠΟῚ ῬΥοϊπρίταν, ὅ9., Β. 

Αὐτὰ Πεῖϊ. νιάς δ οοίοοία. 

Αὐπεϑ Ποιηϊηὶ συν ατοϑ δαπὶ Βρἐγ τι} 65, 4 ῬΥΘΟΟ5 

ἐχοϊρίαηι, 3,49.,. Δ. Οἴπὶ αἷν Ῥβαϊπηϊδία 46 Ἴεο, 

ΖΤυιοϊπανὶλ αἰιδτι, ποῖ ἅπιγοβ ἰστιραϊς Πεο,, Ξε 

διὰ πὶ ἰρβίτβ αιιαδὶ τσ ΤΟΙ ἱπηῆγπιϊζαίοπι ἀοίοριι, 
ῷ8.., Β. 

Αὐχιμαῦν ὁχ δαπηθηα ἐγ δ] αι ἴοπο Ἰαυσίταν Πουΐητια 
᾿ς Ζαὶ ᾿ρθαπη ἰηαυϊνιηῖ, 574... 5. Οἴιπὶ Δι Ἰ6Υ15 

4ιιο πη ρα πὶ τηᾶρηα πλϊἸΓἀπίο ΠῚ, Γ βρῖοο 84 Τ)οπλ]- 

Βαπι ΘΟΠΒ1Π1ἃ σοπίϊαμι ἀἸϑοιραπίοπι, 4.97, Ε, 

Β 

ΒΆΒΥΤΟΝΕ ἱπίογοῖβα οϑὺ Πδπη πιὰ ἰρηΐθ νοῦς Πομηϊηΐ, 

4υᾶπάο ἴπ 56ῖρϑα ΔΌΓΑΠΙ ΥΘΘΟΡὶ , Γοϑρ γα Ἰόποῖ π- 

οὐ Ἰ55᾽ πιὰ πὶ το ΓΙ σου ἸΟΘ Ζ 6. Ρουῖβ. Βαρροαϊ- 

ἴδηβ ὀχ ΒΙΒοηβαυο, 171, Ε. 

ΒΑμενΝ ιν ΖΥρπο, Ια, Βουτ., οα165 οἷς, αὐ ἴοτ- 

τόγεπη ἱποιι ΘΠ ππὶ ογοαία βιιηΐ, 96, ἃ δἕ βεῷ. 

ΒΆΡΤΙΒΝΙ σγαιίαπῃ αἸ] αν ῖπ πὶ ποηλῖπαὶ ΒΑ] πλϊδία : δθο 
αἱ ἀπ πιὰ δοραῖς. ἀΡ] ἴα εἴ γθίουϊ Ποπηΐπο Ἔχριιγ 

ΙΝΏΕΧ. 

Βαῖα, ἔα! ἀοίμοορθ ἰάοποᾶ {πα ἴῃ ϑρίγιτα μαριαιῖο 

811 1)εῖ, 175, ». Ῥεοοαΐα πο ἀρργορί παααριμῖ οἷν 

41 ρὸν ἀφιαπὶ εἰ ϑρί γιατ Παρ ]5πηὰ ΓΟΠη βϑίομῖσ 

ἀο]]οΐογαμη. σϑοορουῖ, ἐδὲά. Ν᾽ όσθα Πμξο Ῥϑβα]γηϊϑίξο» 

7 οα ]ροπεϊνὶ 5ιιρ6ν ἀψιιας, ἃᾷ Ῥαριίσππια ΟΠ τισι, 

εὖ ᾿πδταῦταπὶ ἃ 6 Βαρίϊδπια,, ἴπ 56πϑὶ τηγϑιϊοο 
Το[οτιιπίαγ, 167, Ε δἰ 567. Βαριίβπηιβ εχ Ποτηϊηὶ 

τγαάιτῖοπο ἢξ ἴπ ποπιοπ Ραίτ5 εὐ ΕἼ] οἱ Θριγιτι5 

βᾶποι!, οπηὶ Ὀγοαΐασα θχοΐαβα, 592, Ε; 453, Ῥὸ 

Βαρ5π|ᾶ 51 5] Πππ Πά εἰ, 468 68ὲ ἀβϑθπβιιβ Ποῖα: 
πᾶπι Ογθἄθγο ῬΥ8. ορροτγίεϊ, ἀεῖπάς Ραριϊ5πιαΐο 
ΟΡΞΙΡΠΑΓῚ, 5932, Ε. ϑΡ νι 5 βατπιοῖαϑ πὸ8 τοπουαΐ ΡῸΓ 

Ἰανδογιιπὶ ΓΟ ΟΠΟΓΑ ]ΟΠΪ5., ἃ0 ΤΌΓΒΙΒ ἔπη σ᾽ π65 οἴ Ποῖς 

1)οῖ, 450, κα. Νονα ἢὲ ογεαξαγα ἔχπι σατ ϑρί γι ει 

ΠΠοῖταν ραγεῖσορ5, 4πο ρυϊναία ἱπυδίογανυογαὶ, ἰδία. 

Βαριίϑππα υἱΐω δὶπθ ϑρίγιειι σοπίουτὶ πὸπ Ροϊΐεβξ, 

ἀλιι,». Τορ]α Πεὶ οἱ ΕἸ] εὐ βαποιῖῖ Θρ στ τι5 βιπιξ 

58 ΠΟΙ ἴῃ ΦΆΙΡῈ5 ᾿η μ᾽ ζαξ τιηὰ Τ)οἰζα5. ΡῈ ὑπᾶπι 

Βαρεἰβπχαιὶς απο υ Ποα ΟΠ πὶ, ὁ 51. 

ΒΑΒΙΓΙῸ8 ΒΟΓΠΊΟΤΘ5. 5108 οἵ ῬΒΙ]ΟΒορμογπη ἄς σοῖο 

οαπὰ Ρυ]οτ πο σαθΐαγιπ οἱ τποτοίστοϊα οοπηρα- 
γαῖ, 45, Ἑ. ϑουπιοποπιὶ ἐπίεγγπτηρῖξ, πὲ ἄςὲ Ἰοοιιπι 

πα παυϊομὶ,, οοοιϊοηϊ, δὲ αἰ βοϑιϊοπὶ Θοτιπὶ ἥιο 
ἀϊοία βαη, ἀδ, α. ὅ1ΆἈὉ ἀξίαν οἴἴμπα Ηἷ8. 41 νἴοῖα 

Θοπιραγάπο. οσεοιιραπίηγ, εἰ ἰπά46 δ Ὑεβρογ πα 

ΒΘΓΓΠΟΠΤΙΠῚ ΘΡι]45 οσοαγταπί, ἐδώ. Μαιαι πὶ αἴας 

γΕΒΡογ ἰπὶ5 πους σοποϊοπαΐαγ, 50, Β. Ῥογπλϊχἔιιπὶ 
ΒΟΠΙ ΠῚ ὙΪΓΟΡΈΠῚ , ΤΩ ΠΠ]]ΟΓ ΠῚ οἱ ἱπία πε πὴ, ΡῈΓ 5ι1ι5 

δὰ Τοιπὶ Ῥγθολίϊοποβ δαὶ ἐεδίαϊατ, 55, Ε. ἤτιπο 

ΘΟ, ΒΘΒΒΙ1ΠῚ ἃ ΠῚ] ρστιὴϑ ΒΡ Ί ΤΊ ΠΡ 5, Πγεἰοὶς ἀοσπια- 

ἘΜΡ5 Ροτιασθατὶ ποπ Ῥοξιιῖϑϑα αϑβοσῖξ, ἐδώ. Αὐα1- 

ἴοΓΟ8 5108 ΘογηρΡάγας Θοπϑι ἀθηΕΡι15 ἴῃ βίδα ϊο : 5641 
Ἰρβιιπὶ Ηἷ5 αὶ ἀγθίιπη. Ἰηβιθέος τηᾶπιι ΔΡΡΓΟΠΘπϑα 
οἰτουσηιιοαπί, 69... οἕ 564. ᾿'Γοπιραβ δάἀνοβρογα- 

Β0θὴ85 δ΄ ΘΟΓΡΟΓΙῚΒ ἱπἢΠ τ πηϊξας οἱ 5] 6 ττπὶ ἱπηροπιιη!, 

96, ». Ογαϊομοπι βἰδίθηβ, 4ϊθπὶ 84 δὰ αι: ἄδβιιπὲ 

ἈΡΒοΪνοπάα δχβρθοίαϊ, 97, ν. Ηογίαϊαν αἱ ἴῃ πιθηβα 

Ἰοοο Θο!]ο αι ᾽πε δὰ 4 πιαξα πα εἴ Ὑοϑρογιϊπα 

ογαῖίοπο οχρ] σαν, θα 16 οἴ ΡῈΓ 5ομηπιιπὶ τοροίαπί, 

ἐψια. δι] πη 5 ἀ πὶ σοποϊοπατγοΐατ' ταϊοποπι γοεὶ- 

ας, 100, Ε-. Ὗ ἐβρευ πα. ΠΟΥῚβ 46 παι! θιι5 ἦ 1556 

συλε; Ροβίοτα ἦἰς ἀ6 ογγοβίσεθιι ; 46 συ]! θιι5 

αἴσονο οΒ] απ 56 6556 αιοταν, ἐδὲά.,κ. ΠΊατα 76} απὶῖ 
αἴδ5. ἱπρο}ν, ὑν διά Ἰξογοβ ἀπ 15 τα αὶ π15 Ποτῖ5 

ἀειιπεαῖ, 111, 8. (ὐποϊοποπὶ Ῥτοίγα ἢ, πὸ δα [65 

βογᾶβ ουσγαπὶ Δ τογοβ, ἐδια., ο. Πειπεξ, αὐ ἐοὸ5 ἀἴϊὰ-- 

(ἰὰ5 ἃ ἀο]ϊοῖα ἀιπονθαΐῖ, ἐδὲα., τ. ΕἸπ οι ἰα ΠΊΘΠ 1Π| - 

Ῥοπῖξ πιαϊαϊπο δοηνῖνῖο, τ Βεθειΐογοβ βἰπὶ δά 

γαβρογεῖπαβ ΘρΪαβ, 112. Οταιοποπὶ 58 πὶ οἰπὶ ρᾶὰ- 

Ῥογῖβ οοην᾽γαϊοτὶβ Βα πθυο]θπεΐα Θοπιραᾶναῖ, 413, Α- 
Ζάτα ἀσάιπι 5016 δα οσοϊάοηΐεπι ἀπιῖσθο, οοποῖο- 

ποῖ 5ονὶϊ, μογίαπϑ αἱ ἀἸοϊογα πη Πθπ σα ΠΊΘΉ 528 

ἀπδίσααπίαγ, 13ὅ. Ῥον δο Οσ πὰ. σοτιιπὶ Ὀτγοροβιία-- 

Ταπὶ 1π αἸβ: ΠΟ μοτα. πὶ ΘΟΠΒΘΑΘΙ ΕἼ θ115 ῬΓΟΜΜΝΕΕ, 

ἐνια. ΟΡ νόσεπὶ ἀεῇοϊοπίεπι, οοπϑιιθίαπηιο τη {τ-- 

τπλϊίαΐθπι., οταϊϊοπὶ Δάμο π᾿ ΡΓΟΌ ΠΝ 5. ψουβα πε 
Πηρμι ἱπιρομῖξ, 457, 5. 1)6 Ρογίοοϊιοπο {πὲ θη 



ΒΕΚΌΝΜ ΕΤ 

οροιῖθυ5. δοχαϊνῖταν ἀϊοίασιιπι 86. ΡΟ]]ΠἸοοίαν, Π)60 
ἄαπίε, εἷἱ πιοάο ποῆ οπιηΐπο 84 5] οπίϊαπι γοάϊρα- 

τὰ, ἐδίά., α. Ἀδδυπαῖξ οταϊοποπι ἴῃ Ρ84], 4 4, φιιᾶπὶ 

Ῥυίαϊο πόα ροίπογαΐ οοπιρίογο, 16], Β. ἈΚΒγοίδῃβ 

σοπηραγαὶ 86. πιαίτϊ αι Ἰἰοοῖ βοοοβ Ἰαοιῖὶς. ἔοπίθϑβ 

μαβεαΐ, πιδτηπηαμὶ ἴάτηθῃ ρογγῖρις, 368, Ε. Οοη- 

οἴοποπι ἱποὶρίθηβ, Πεὶ Ἐςφο!οβίαπὶ βα]αϊαὶ, 369., ἃ. 

1 αὐπάαΐ Ρ]ΈΡ θα αιιοά ἃ πηρᾶϊα ποοίς αα τποτϊάϊοτα,, 

ἄππι δἀνεπέειϑ βι15 Θχϑρεοίαγοίαγ, Τοιπὶ τηᾶτίγ- 

ταπι, ἴπ πιὰ τί τα πὰ [πα Ρ]0 ΠΥ πιπο5 ἀδοιπίδῃϑ, Ρἰα- 

φᾶτε Ῥοιτοχουῖξ, 5385, 5. ΑἸτογαπι δοο]οβίαπὶ ἰοπρῈ 

ἀἰδοιϊαπη,, ΡῈὺ ἰδεθα ἀεὶ βραϊίιπι, δαπηϊπιβίγαββο 

86 ἀἰοῖς, ἐδὲα., α. Ῥάποα ἀἰββουῖε 46 ῥῬϑαϊπιο {τιον 

ἰρϑοβ οαπρηΐεβ ἀοργοοπάογαί, 584, Ὁ. [πὶ πιιπιθτο οἱ 

Ῥτοργιθίδεθυς. αἰ Πεγεπεῖαπι, πὶ ἀοϊίαιὶς. ταϊοπα 

απϊταΐοπι Ῥγοβίοϊαν, 536, α. (ὐοπηπηπ 685 ϑουρ γος 

ποιΐοποβ βυβοὶρῖς ; πε δά δ]]θβογῖαβ ἀεϊογααοῖ, 

442,6. γ᾽άς Ζιμποπεῖμς. 

Βελτι Ζυϊπαπι ριτείσαπάϊ, 2719, α. Ουϊά Ρογ δεαίιπε 
ἱπιο]Π!ραῖαν, 150,5. ΜΌΠΟΓο5. ἃ Βϑαιτπἀϊπθ ΠΟῺ 
Ἔχοϊυβῖς ργορμεία, ἐδία., ν εἰ σε. οι αἰχῖς αδίι, 

βοα αὐίϊε: φιῖα 15 5015 ἰαἴο Βοδίαβ, φαὶ νἱΐατη οουΐο 

ἢπε οἰ αυιβοῦῖε, 151, Ε οὐ δεφ. (αν δογίριαγα ἀϊςαΐ, 

Βεαιὶ ψιιὶ απιϑιίαπί ἐπὶ ἰ6 56, τιοτὶ ἁαΐοτη φιὶ ἀπι- 
διιϊανεγιί, ἰδια,,, κα. Μαχῖπια υἱγξαξιπι πηᾶπδιιε- 

ταᾶο ; φυαρτγορίον ἰπίον Βοαυ πα ϊπ65 Δἀπιιπιογαίαν, 

407, 5. 146 Πἰεοιϊ. 

ΒΕΚΕΡΙΟΘΙΟΚΌΝ ΓΟΙ ΠΟΥ το ΟΝ ἀπείροαν» 5 οσἷ5. γοοᾶ- 
ἴαγν, 105, α. 146 (απὶς. 

ΒΟΚΙ5 Ῥγοιηἰϑϑῖ5 Πάθμ ἔδοῖ! Πλοιι5 ΡῈ 68 4188 ἸαΤρΊ 8 
εβὶ ἀἰνίιϊα5, 10, τ΄. 51 [ϑπηρογατνία [α]1ὰ βιημξ., 4αα]α 

δγαπί είουπα 9 δὶ υἹβι 1} 1ὰ αἄθο ρυ]ογα,, 44 ]}1α οθη- 

β6πάα βιιηΐ ἰηυ 5 1114 Ὁ ἐδία. Οοπηάαται ξαξανὶ 56π- 

ϑιπι ῬΘΟΟΓΙ 15 Θομποοϑϑὶς Πρεῖι5., τὸ πο Ργββοηῖὶ 

τἰΐα ποῖ βίπιιβ ἁἀάϊοι, βε δά ζιαξζασιπι βου] πὰ 

βἔιδιαπι οὐππὸ σοηΐεγαπηιβ, 116, κ. οιπο ἰθυσθηιῖι5 

Βοπᾶὰ 6558 δχἰβιϊπιαΐ 50185 υἷας ᾿}} 15 ργωγοραίναβ, 

2607. 

ΒοκΟΒ αἰϊΐου., ΔἸ Ἰ[ον πηα]οβ ἀϑρίοϊε ΤΠ οιιβ, 499., Ε. 

Βοκὺν οπιπῖπο μεγίδοξιιπι,, εῖιβ ρθε δδί, 314. Οεὶ 

Ρτγατγοραῖ νας σοΓΡΌγα 65 ἴπ Βοηΐ ογάϊηοπι τϑαϊρις, 

15 τυοσοπά μη εἰ 5011} Πθδὲὸ σομυθηῖθηβ ποῖπθη δὰ 

ΓῈ5 Ὑἢ]65 οὐ παΠ}15 τπουηθπίϊ ἰγαπβίοτγι, ἰδία. Β. 

Βοδίιιπι γεγο εϑί σιιοα ΡῈὺ 58 θοπιπι οϑὲ, Πινη, 

βαπὶϊαβ, Ὑἱτο ΒΡ] ΘΠ ον, 5ιὰ ἰρβογιιπι παίιγα Βοτιιπῃ 

ποη βιπΐ, 150, 6. Ουοα γεγα θοπαπι οϑί, 14 ἀτιπ- 

ἴαχαὶ ταϊϊοθθ ρον Πάοπὶ σοπηργθ με πα] ροίοϑί, 1 5, Ε. 
Μιυμὶ Ροπα, «ιάπάο ἸαΡοτγίοβα εἰ αἰ ΠοΙ]1ὰ βιιηξ, 

τῆαΐα οχἰϑεϊπηαπῖ: τηα]ὰ γγο ΟΡ ἰπϑίζατα 5101 σοΐι- 

Ῥίαϊθπι,, αἱ Βοπᾶ δοπϑθοίαηειν, 174, 6. Ἰάοτη οβὲ 

ψπαίαγα οἱ ἀΠ]δοίαπι οἵ Βοπαμα. ΟἸαρυορίο τθοῖα 
ἀεππηίονιηῦ φυϊάαπι Βοπιπι 6556 4ποα οπηηΐα ἐλρε- 

απ, 228, 8. δ εγροσιπὶ ἰδίοσιπη Μαγο, 10, 18, 

Ἰ͵επιο δοπιις πὶδὶ σοίμις Ζλδιιδ, 415 Ξε ηϑι15, ὁ 4. 5, Ε, 

γιάς Βεαιὶ. 

Βο5 εἴ οΥἶβ ἀἰπιϊάϊα ραγίε ᾿πηδίσαππίιν ἀοη θιι5, 90,. 

ΨΥΕΒΒΟΑΌΜ. 110 
αἱ 

ΟΑρεβ, ἴάοπι φυσᾷ βαποιοδιῖο, 4.12, Β. 

Οκξκυμ ΑἸ} 0 τἴουτιο οχϑίβζογο, 111 ἔρβιιπὶ 6556 Πα πὶ 

δῖπθ ρυϊποὶρίο, εὐ βῖπο ἔπε αἰ γπιανιηξ, 5, θ. Μου- 

568 ΡῈ οϑ] πὶ εἴ ἰογγΓ ΠΊ δὰ ἀτι τ ρῖοπα τηθαϊα 
σομεϊη θη ἔν δ᾽ σα! Ποανῖε, 1 0,6. ΟὍ! απ ἢσπλαν Το 
4 51 ἔαπηιπι: 14 οϑὲ οχ [οπυΐ, πὸ οΓαβδα παςαΓα 
Οοχηροϑιῖῃ, 41, κ. Ουμππὶ οα]οβίῖα οουροτὰ γορῖο- 

ΠΕΘΠῚ Ἔχ ΓΟΠΊΔΤΩ 5Π7511Π| ὙΘΙΒιπ ΟὈΕΪποαπί: ἴογγος 

5[υ1α δα πηδαϊαπι, 56ὰ ἴπ ἤπηατη ἀδ σα παπίιτ, 1 δ, Β. 

Ομ απὶ 411} εχ φαδίιον. ΕἸ π 5. οοπ δία 6558 

ἀϊχονγιηξ  ΔΠΠ| μδο ορϊπῖοπε το]εοία., φυαπιάαπι 

ΘΟΥΡουῖ5. παΐαγαπη δ σοπϑιϊτποπάιπι σαὶ απὶ ἴε- 
ΤΏΘΓα ἴφια ἱποοηβαθ τα ἱπίροάιχονιπε, 14, Ε. Ἐκ 

ΟἸοπηθ με. ποῖ δοπδίαϊ, , 4ιιΐϊα 4υς ὁἐχ ἄϊνουθὶβ 

φοπδίαπί,, πηοΐππη Φ ΦΙ Ὀ]]6 πὶ πὸπ μαρεπΐξ, ἐδιίά., 

α. Οα]απη ἴπ ογθαϊϊομα ρογίδοϊιιπι Ἰοοῖ, ἴπ- 

Θοπιροβίταπι ἰάπηθπ, «υἷα ποηάιιπὶ ἀϑιγὶβ ἀδοογα- 

ἴτε, 16, 6 δὲ ν. Νοῦ βοίαπι ἔουπηᾶπιὶ 68}}1} οἵ ἴογτ 5 

οομ 41: Τλειι8: 564 ἴρϑαπι 5 δία η Ἴὰπὶ οπὶ ἔογπια 

ΘοΠ]ποίαπι ογεανϊί, 19, 6. ἀπ ἢγπιαπιθη απ 518 

ΔΙ’ αι ΔΡ δἐοὸ 68 ]οὸ ψιοά ἴῃ ρυϊποῖρῖο ἔδοξιιπι 

ἔαοταῖ, 53, Ε. Νεραπῦ ρΒ]]Οβορὶ 4υὶ ορὶΠοὶ ἱπρε- 

πἰΐαπι πηαϊουίαπι 5ι  πηϊ ἰσίγαπι, 55 δ σε. ἄταοο- 

τατη 5 ρ᾽ θηΐο5 4αϊ 4 πὶ ος]05 οἱ πηαπ]ο8. ἀἰιιπῈ 6858 
ἱπῆπηϊίοβ, ἐδια,, α. Ομ πὶ ἀ] θυ πι 6556. 6Χχ 60 Θ0Π- 

8[αξ, φαοα Ῥαυ]ι5 το ΗΪ ἀβρθοία αἰρπαίιι 510) οἱ Ῥ54]- 

τηϊδία οϊοβ οφϊοσιπη ποπηϊμποῖ, ἐδία.., 5 εἰ α. 

Απεϊχαοτγιιπι αιιοτγιιπιάατη ορὶ πο 46 Θ] δοπο- 
ταϊϊοπο, 54, Ε. ϑιαπη 46 οα]} ροπογαΐίοπα βϑθηΐθη- 

τἴατα ἀρογὶς ΒΆ5111ι5, ἐδίά. (αν Μογϑβο5.. Ρεποάιϊ- 

6 π8 ἐγ θεῖ ΦΌΞΘΡὮ,, αἷξ: αἱ γγμοιίδιις οὐϑἰϊ εἰο., 43,8. 

Ἐὲ ον, παιδὶ οἀϊσοηβ ἴσγᾶεὶῖ, αἷξ : Ζγὲς εἰδὲὶ οεἰπιπε 

«πεῖιπι, ἰδια., α. δὶ 415 ο:6 105 φοπ οι ρ] αἰϊν 5 υἱν- 

ταΐο5 ἀϊοαϊ,, βυιπατπηθπίιπι ὑόγο ροϊεβίαϊθϑ δοίιιος 

885: Βο]εσίεν φυϊάθιι Ἰοχαϊζαν : Ξε ᾿ιιπῸ βογπηοῃ πὶ 

ὙΘΓΙΠῚ 6586 ΠΟῚ ΟΠ πἶπο σοποράεηδιπι οϑῖ, ἀκ, ΡΒ. 

Οαϊυπι χῖα Ἐαΐδπι ἴῃ πηοάτιτα {ον πῖϊοῖβ οΘοπῆαία πη, 

46, ". πὶ ἀϊοῖταν ἴπ Θεπεϑὶ δ ἐγπιαπεοτίτιπι οερἰϊ, 

ΘΘΙ απὰ Βαμα ῬΓῸ ΔΘΓΟ: οὐρανὸς δπΐπι ἀιοϊζαν Ὁ 

ὁρᾶσθαι, 108, κ. 146 “46 βογα. γι1άς Μἰεπιεπία. 

Ὅλο Πἰπρια 7511 σοιηραγαίαν, 250., Ὁ. 

Ολισεαμεντῦμ Πινὶπί αι ῖ5., σατο οϑὲ Πεὶ ροβίδίγχ, 

ΩἿ8., Β. 
ΟΑΙΟΜΝΙΑΤΟΒΕΒ ΟμΤπ ΠΟΥ ΪΠΤ5., ΘΟΓΙΠῚ Πἱπριιαβ Ροίιι-- 

Ἰαπίοβ ἔμ  Π1πι5 ἐἢαρίπιιβ, 395. ν. Οὐ Ιαῖος ἱπ| 

ῬτΟΡΙτασ., Ῥογηϊοϊοβίον δὲ ψιιᾶπη {αι Ρτοπησαία, 

ἐρὶὰ. 

Ολμειῦβ Ρογσιιββθιιβ., γα ρῬθγάτα τοοοπάϊία,, αΡ] οσοα- 

ϑἰοποιη ποία ἔποσῖξ, ππϑ]απι γοάάϊι, Ημῖο 51π|}}65 

βαπὶ «αἱ ἱπ]) ανϊασιπα ππθπιουίατα αἱ Ὑἰγειίεπι οοπ 

Ἰὰπὶ, 99, Β. [ιοηραπι δϑὲ σᾶσηο }} ΘΟἸ] πὶ, τὰ ΒΔΓ 

510 ρϑάϊριιβ,, οἵ μευθᾶτα αἰηραι, 120, 6. 

ΟΑκοεπ ἀξ οβίγθες οασμθιι5 νοϑοῖ ροϑβιξ, εἰ ἃρυϊοαπηὶ 

φαἸ]σαϊαπι ᾿π]1οῖτ, 91., 6: ἘΠ]05 ᾿π πιδέγϊαπα ἴῃ ν]οῖιι 

σοπιραγαηο ἴΐα ἀεθοπιὰβ Ἰπηιῖατι., αὐ ἃ ῬΓΟΧΙΠΙΪ 

ποχὰ ΠΟΡΪ5 [ΟΠ ρεγόμηιβ, ἐδιε.,, Ὁ. 
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(αν βοπϑιπὴ γα 0 η] Πα ἱπηρανοπι Πάθοτο νυ Δοῖαν, 

οαπὶ πίον {γα ἀϊνογιίουϊα ἴογα ᾿πἄαραιὶ νοβ  σίαπῃ, 

419, 5. ΝΊΠΙ) Δπλρ] τὰ [αοῖηῦ ΡΠ] Οβορ αὶ ὁχ {πἸΡτ5 

ῬΓΟΡΟΒΙ ΠΟμΙθιι5 ἀππιὰ5. το] οϊο ποθ, ἐδια. Βεποῆοι 

ΤΠ ΘΠΊΟΙ ΟΥσα ἨΘΓΙΙΠῚ δια, ἱΠρσγατ5 ἴῃ Πδιπὶ Υἱτὶ5 
Ῥαάογοπι ἱποιεῖξ, ἐδία., π. (αποβ ἀομηϊηῖβ ἴῃ ἀ6- 
βογίο ἱπίθγίθοιϊβ ᾿πη που ταὶ {τι556, Ποιηϊοϊ ἀασασανο 

ἴῃ αι Ιου  Βὰι5 Ὑἶδ ἄπιοοβ. Ἔχϑυ ἶ556 παυγαηταν, ἐδία, 

ὈΑΝΤΙΟΌΝ νὸχ οβὲ οοποίππα, τποάιυϊαΐο οἶϊτα οτραπὶ 

ΒΟΠΤΙΠῚ ΘΙἶδδα., 177, Ὁ. (ιν Ῥβα]πλῖι5 ὁ ἃ οαπίϊοιιπι 

ἀϊοαῖι, 2398, κ. Οὐ 56 ἃ δπιογίογα ὀχίθπήθηβ, 

ΒΟΠΊΡΟΙ 5οῖρβο σϑοθηϊου ἢϊ, σϑοθητιι5. ἘΔ Ώ ΓΙ πὶ 

Πδὸ οαπΐς, 190, 6. Οὐϊ ποῖ ἴῃ νεϊιβίαϊο Πτΐοτα, 

58 ἴπ πουϊζαΐο βρι τας Ποιὰ ΘΟ, ἴ5 οαπίϊουτῃ 

πουππὶ οαπίαϊ, ἐδία,, 

Ολντυβ 'ἰπ Ἐροϊορῖα, Ὑ1ᾶς ΖΕ οοϊδοῖα. Τιαυᾶας ΒΑΘΊ] τις 

ῬΙοθ πὶ «οα ἴῃ τη γ ΓΗ πὰ [ΘΙ ρΡ]0, Ὠγπηποβ 46- 

οαηίδηβ, ᾿ρδαπὶ Θχβροοίατι, 585, 5, Οαπίαι[οπο5 πιο- 

τοι σιοῖθο, οἵ ΕἸ ασιιπὶ τπηοάι]αςῖοπεβ. ορβοθπϊταο πὶ 

ϑιαεπί, ἃ6, ΚΒ. 

ΟΑΚΒΟΝΕῈΒ. 4 οβο]α του! ΒΡ Ρ] οἴ απ δπὲ Ῥαγαίιπι 115 

ἤπο5. ποη ἰδηριπί βρ᾽ εἰ Γπὰ}65 βαρίτίς, 955. Οἱ]- 

οὐπηηπο Ποὰπὶ ἀοϑογιιογο, 115 σαν θοπιιπὶ ἀεϑοϊαΐο- 
ΓΙΟΤΙ ΠῚ ἀρΡΡαγαΐι5. ΠΟ ββαν 5, ἰδία, Ε. 

Ολπιτὰβ 605, 4105. {ἰπιοῦ δα ρῥἱθίατοπι Ἰἀοποιιβ σοη- 

οἴππαν, Ρογῆοῖε, 196, Ὁ. 81 φαάπο ἃ} τὰπὸ ἃ]1-- 

41|ὸ ἀϊνοχαμεϊιπι ΠῸ5 ΟρΡΥΪ πη πλ, ἃ οατίτατο Τ) οἱ, 

4 εδὲ ἴῃ ΟἸιυῖβίο Ψ65ὰ, ποὴ βεσοάαμηιβ, 303. Αἃ 

οανπζαι5. Ῥουνθηῖτο ΡΟ [δο πο πὶ., ὑογοαιθ 41]|6- 

οἴμμη σΟΡΏΟΒΟΟΓΟ, οἰ] 115 511, 998, Β εἴ δε. Ουϊ 

αὐτοὶ αάλιιο ἴῃ βευνὶ ογάϊπο οβῖ, Οἱ γοσο σατίαϊο 

Ῥονβοοι5. δδῖ, Ἰᾶτα ἀὦ ΗΠ ἀϊρσηϊταιοπι ἀβοθπαϊ!, 

211., 6. Νοπ οἰ} 5 ν15 δϑὲ ἀἴοοετε, Πιϊεαὶ, 564 6}05 

4υἱ 78πὶ Ρουίοοϊιις οϑὲ, 98, Ὁ. 

ΟλπνῚΒ ἈΠδο οί, ᾿πττηἸοῖ 1 αν ουβιιβ Γλοατη οί, 176, Β. 

πὶ ΘαγΠΪ5. Οαρ᾿ ἀΠ ΔΈ] Ριι5, σον ἴπ Ἰαἴο, Ρεσοαϊουῖβ 

δηϊπια νοϊαΐαϊιγ, 115. 6. (αγηὶ ἔπ πὸ ΟΡΞοΖαᾶτο. 

Δαδηῖο. ῥἰηρυῖιβ ΕΡῚ σουρι5 σοπῇοῖβ, ἴαπίο δτὰ- 

ὙΪΟΓΟΠῚ ΘΑΥΟΟΡΟ ΠῚ ἀΠΙ πιὸ δίσαϊσ, Οὐ] ἴονος 4υοά 

Ῥάυ]ο Ῥοϑβὺ ᾿πιθυϊτασιιπὶ οι ἢ 185, 5. Ίβεπίο, ηἰ- 

παΐδα δ ὀχϑίπαπτο δα πραΐπο, ΘΟΓΡΟΪΘπ Ϊὰ οσοαβῖο 

δὲ ροσεαῖῖ, ἐδια. ατο πιασοναπᾶα, πδὸ Ῥᾶγοθη απ 

Βα ΠΡ πὶ 4ῸΪ ἴῃ σατο πὶ σΟΔΙόβοογα 5ο]οῖ, ἐδίώ.,, ο 
γιάς ἤοπιο. 

ΟΑβιὰ σουίοχ 651 [δπιιϊβϑίμβ, ΒΟ η 6 ΟἸθπ5, ΠΙ στ οβυι πη 

οΒτοηδη5 φα]απιιπι, 957, ν. Οὐ] οἰρηϊῆοοι, ἐδιώ. 

γερὰ πες Ρ58]}. ἀΔ,, Οαςία α υδϑιἱπιδπίϊδ., ἃ ρα8- 

Β᾽ πὸ πὶ ΟἸΊ5Ε] του] ροββαηΐ, ἰδία, πα. 

Οὐϑριῦν τηᾶτο, δὲ, Ε΄, 

Ολτύτῦβ Ῥυϊναταβ ἀοπεῖθιιβ., ΡῈΥ ὁ5 5656 ἵποίαγ; φυοὰ 

Βα Ρ᾽ Θπτ185 σοπ ἀἸτουὶς {1 θαϊ ἄθθοῖ, 418, ἃ. 

ΟἘΕρκὺβ ἃ δογίρτατα πποῆο Ἰαιαταν, πποῦο υἱξαρογα- 

ἴατ, 169, α. (εατὶ ΓΡαμὶ σνοσαπίι, ἀϊ ὁ τορι 

ἀδυγοϑι σΊθι15. Φααδὶ ΑΠ]Θ πα βρογθῖαπὶ, ΑἸ Εἰ ῖ πὸ, 
110. Ουἱϊ 56 οοπῖτα Ποῖ σορη οπ πὶ ἘΠ δσαηῖ, οὐ τὶ 
ΠΑΡ ἀϊοιηίαν, ἐδία., κ. Οεάτι Τλοῖ βιιπὶ 1ἰ χαὶ 
ἁπῖοα Φαϊἀοην ἤχογο β[ου]ο5 : βοᾷ αὶ τοραπιοηἔιτη 

50 Ἰοσαηὶ ΟὨΠγίβεῖ., ΠΠ]υπη ας νο αν ἱπάιιοσαπτ,, ΡῸΥ 

Ἰρβῖτι5 σα απιὶ 5[6ΓἸ]ΠΠ αΐο πὶ υἹΐδ δια σομ σης, ἐφίει, 

Οκπνυῦϑ ᾿ΐα ἃ παΐαγα ΘΟΙΠΡαΓαΐ 5. δ, 1} Π]]ὰ πὶ ἃ 

ΒΟΙΡΘΏΓΡιι5. ἀσοὶρῖαϊ ποχᾶπι, 172, 6. ὙΊροτδ: δβι5 

Υἱπὶ 6715 Ῥαγραπαὶ ΠάΡοσς ἀϊοϊταν, ἰδία, Ὑυάλῖ 

ΟΥἿ5 81] τοβρι γατομο γοποπαΐα ἀπ πη] α Ἰα Ἰταπ ἴα, 

δ6. γἱ βρι γιϊιι5. δῖ 6 ἸΔΠΠ1Ρ}}5. εἄποῖς, 175. 

Ογνο 7ιι5ἴι5 σοπηραΓα ἴα ΟΡ Θαπὶ 4απὶ μαροῖ δἀ- 

γΟΥβιι5 Ῥγᾶγα ΤΡ ΡΠ ἸΔ ΠῚ, ἐνιά., κε. ὕεννο ῥγω- 

βθηΐθ., βουρϑηΐαπι ἔιραῖαν τ] 11 οπηηῖβ. Αα οογ- 

Πα ΠῚ ΘΕ ΓΥΪποσιπ δι Π πὰ Ὑἱγα] επἴα ἀπϊτηα Πα 56- 

οοάπῃϊ, ἐδία., κα. 

ΟῈΤΕ πηαχὶ πιῖβ τποπ θυ πιὰ στα πο 5ἰμλ}]}1α, 95., Ὁ 

εἰ 98, Ε. Οοουραπῖ 1 ππᾶτε υοα α]ῖτα Βα τ Ὀ1165 

ῬΙαραβ δἴταιπι, ἰπδυ!ς σατοῖ, δίς ᾿ππαυ ραθ]ς, 

95, α. Ματε Αἰ]απιϊοσαχη ἱπ πα απ, 96, Α. 

Οπαναν πα τόρῖο, οα]ὰς πηοίγορο] Ἐ ΤΎτιιβ., 146] 01α- 

ἰσίατα νἱἀθῖτν ᾿πη πιο ἴοῖ5 5 411|5 Ἔχοο  εῖθθθ, 359, Α. 

ΟἩΚΙΒΜΑΤΕ γ61Ὸ φάτο Ποπιϊπὶ ϑρίγίεις β ποῖ ἁἀνεπίι 

ἰπαποία 6εδῖ. Τυρίοιιπι. Οἰιγῖσπια ἐὙρίοοβ. ΡΟμΓΠ 068 

οἵ γδροβ ἀἀιπηθγανϊ, 358., Ε. 

ΟἸἾΠΙΒΤΙΑΝΙ δὶ ΠΟΙ ΠΟΠΠΠΣ, 58 115 ΠΟΌΪ5 δϑὶ δα ΟΠ 68 

ὐνουβασίοσιση. ουϊϊαηος. ᾿ἰπβαϊίιβ, 902, ἃ. ῬῈΓ 

ΟἸ "τσ πἰβιαὶ 5 πη] απο πὶ, ποραϊϊοηοπη “οἰ 15 

ΤὙπ]ρομ ᾿ἱπίγοάαχὶς γουϊα 15. Ἰπ]πηῖσβ, 392. Β. 
ΑἸ γιβεϊα 15 50115 ΤΠ) οιιπὶ ἀΡΡΟΙ]αγα σοπνοπὶῖ Ραϊγοπὺ 

ΟἸεγιβιῖ, 599, "Ὁ. 

Ομπιβτῦβ 50] 7516 Ζα8}} Ρα]ου  εάϊπὸ ρυατα5, 5ὶ 
5015 ΘΟΓΓΙΡ ΕΟ Ϊ ΟΡΠΟΧῚΙ ᾿π5α 118 1118 ἀβρθοῖιβ, 70, Ε. 

ΤΠ πϊοογηῖβ ἀρρΡο]] αι οδὲ ταπυζααπι ἀιΐ ἀπ πὴ [ια- 

Ῥεαΐ δσόγπῖὶ, 1 εδῦ, ἀπᾶπῃ οἴπὶ Ῥαΐγο σΟΙΠΤ ΠΟΙ 

Ῥοϊοπτίατη, 171, 5. 5ΡΙοπ ον ἀϊοίειιν, αἴ σοη)πη- 

οἴϊοποιη: ἔριιγα πα ββγαπεϊοο., αδ σομδα βζαπ 1] 1τα- 

ἴδπὶ 65 σὰπὶ Ῥαΐγο ρου ἰβοάπηιβ, 527, ν. Ὁ ποτα- 
Δαπιοάιιπι Υἱΐα οϑὶ, οἵ υἴα, οἵ ραμπῖβ, οἵ υἱ5., δἱ 

γότγα Ἰὰχ ποιηϊπαίαγ: 510 οἵ β] ἄτι ράγίοπι Δ ΠῚ πη 

αἰϊδοῖαϊ ᾿πϑοσυϊθηΐοιη ἀϊνιἄθηβ, εἴ πποῖτβ σοπαιι- 

Ῥιβοθμτῖα πηουἤοαηβ, 355, 6. Ἑονετὰαίποπη ἴπ 

σιοῖβ σου ἀταΐπδ, σοηἴχα δἰὰπὶ {αὶ ἱπι ρ στ πὶ ΠΟΤΕ 5 

ΒαΡοΡαΐ, οβίομαιι, 516, Ε. ϑαπρυῖβ 6] 05. ῬΥΟΙ πὶ 

Ἰιοπιϊπῖβ οϑί, 3718, α. ἵὐποῖιιβ. ἐβὶ Ῥ τῷ σΟηΒοΓΕθιι5 

βιιῖκ, 356, Ε. ὕὑἀτο ἰρϑβῖτιβ γθσὸ οι γΙβπηαῖο ϑρί νας 

βάποιῖ αἄνοπία ἱπαποία οδί, ἐδια, (ὐα]οθαπχθηζιπι 

αἰντηϊζα 5 οϑὶ σατο Πεὶ βοβίαιγχ, 375, Β. 

ΔΑ Μιυπιαπίϊαϊοι ΟΠ Υ σε σοσρίοῖε ῬΑ] πιϊδία, οαπὰ αἷξ 

Ῥ58]. 4,5, Βεπεαϊαιι ἰὲ ἴδει, 355,Ὲ εἰ δε. 1ἴεπὶ 

ν. 8. οπὶ αἷϊ, 7) ἐἰεαϊοιὶ ἡδεπτίαπι, 3.56, Δ. Ν 6.5. 9, 

Μγενλαεῖ σεῖτα, αὰ 6} 5 Ραββιοποιῃ βρεοῖαι,9 57, Β. 

Αὰ Βιᾶπο γϑίογγὶ ροβϑαηΐ γοσρθὰ μο Ρ58]. 53, 1) ἰδοι- 

Ῥαῖ οοποϊϊϊα φεπίζιπι. 496, 8. Ἀδέουυὶ οἴ ροββαηὶ 

Δα τοσανγοο  ]οποπα 6]ι5, 197. Πτοπὶ ἰδία μ58]. 45, 

«Αἀ)εινανὶε ἐαπὶ πάπα εἰϊἰιειιῖο, 5.18, κ᾿ Ῥτοαξ δὰ- 

Ραὰΐ Ἐροϊοθῖα ΟΒυϊδιαβ, Ῥβὰ]. ἀλ, 18, σα]τὰ5 6]1ι5 

ΔΡΡΟΙΠαΐαγ, 310. Ιρβὰ. ἀϊδοῖαπι νοοδῖ ϑουῖ- 

Ῥίατα, 358, κ. (ἰδποαϊορίαπη 6]}5 ογάϊπο ἰμγουθο ἃ 

Ζόβερ!ι αὦ Αἄαπι ρεγάιχῖς Τιοαβ, 531, 6. Μαπ- 

βασι πἀίποπι [λο 5 οδοπα!ς ΟὨτιβίαβ : φαρρε ἴαοο- 
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Βαῦ σοπυῖο 5 Ἰαοοϑϑιίπβ ; Παργὶθ οῦθθιιβ Ῥεγέεγεραξ, 

εἴο., 354, α. [πγεπῖεβ ᾿ἰρϑιιπὶ ορετῖθιι5 ἀοοί τ πᾶπὶ 

Ῥιωνεγιῖββε, δὶ δὰ Βεδιτϊπεβ γοάιεγῖβ, 310, Ε. 

ΕἸ γίβιυβ ἀϊνεβ πὶ εϑϑεΐ,, Ῥτορίογοαχιοά οπιπῖα 

Βοπα Ῥαίγίβ, ἴρβῖιιβ βιπέ, Ῥγορίου πὸ5 ῬΑΈΡΟΓ ἔδοξα 

εβξ, αἴ ποβ 1ΠΠ1|6 ραπρεγίαϊε ἀϊτοβοογοπηιβ, ἐδία,. 

Ομ τίβευπα ᾿πχυῖγιε,, φαὶ φαστῖς ράσοπι : 4υἶα ἴρ58 

εβὲ Ρᾶχ ποβίγα, 349, Ε. 
81 τεάϊ ποθ πὸ5 πὸπ ροΐδϑί βόπηο, «υὶ γθοπηῖξ ΠῸ5 

Βοπιο πο εϑί, 358, Β. Νὰ Βοπιηΐποπι βο]υτη δα β- 

πιε5 Ποπιϊπιιπι ποβίσιιπι,, αἰνιπἰταιτ5. ροϊοπεϊαπὶ 
Ἰρπογᾶπβ, ἰδία. ρα μας, 1 (ον. 45, 38, ἦρεθ 
ΕἸἰζίαις σειδ)οίδειι", 46 ᾿νπυτπαπίίαϊε ἀϊοία, 409, Ε. 

Τιοοἱ 1115 αα ΡΆΠΙΡ. 5, 9. Πεαϊιε {{ἰ ΤΠ εις ποπιεπ, 

εἴο. 4υῖς 5εηβιι5, ἐδία. α, Ν ἐσθ μθο ΜαιΒ. 38,149, 

αῖα εϑι πεϊ]ιὶ οπιπῖς ροίεςίας,, εἰς, ἀδ Ἰναπιαπίξαϊα 

ἀΐεια, ἐδία, 5᾽οαι εἰ ᾿σῖα Φοαπ. 6, 58, ΚΖ ἕνο ργορίεν 
Ῥαιῖνεπι, 415. ὍΡι Ομυίβευβ ἀἴοῖς 7οαπ. 45, ὅ, 
Ῥαιεν, σἰονϊβοα Εϊὰιπε, τιοτι ἀσοεϑδίοπεπη ΡΘΕ 610- 
τί, 5ε4 αἱ ἀἰσρεπβαϊϊοπῖβ ἢαξ πηδηϊεβέαιϊο, ἀ! 4, 

εἰ σε. δεγρα μαο Λοῖ. 3, 56, ἤιωπ εἰ 1)οπιΐπιιπε 

εἰ ΟἸιγσεισε ζεοῖς Τλειις, ἄς εο ἀϊοῖα ψιϊ ἐσ Ματια 

5δοι Πάιιπὶ σαΓπ πὶ παίιι5 οί, 416, Ὁ. 

Οἰιγϊβέας οχ ᾿πίδυπὶ σάσγοογε εἀιιοΐαβ ἀπ πηαϑ5 γοοιῖβ,, τὰ 

δὲ ἀπ 56}15, Ῥαβοοπάας ἐγα τι, 364, α. Ῥυγαάϊοῖς 

Ρτοριιεῖα Τροπηϊηῖ δα ἱπίεγος ἀοβοθηβιπι αὐ αἷὶ 

Ῥϑα]. 59,7 εις γεαίπιει απίπεαπεπδαπι, εἰς... 3θὅ,Ὁ. 

Ῥευς σαριξ ε5ὲ ΟΠ γισιῖ,, ἂὲ Ῥαΐον. ΟἸγίσειιβ σάρξ 
εϑὲ ποβίσιπι, πὲ ἰδοΐον, 413, 5. (το 5εηβι ΟὨ γἰβειιβ 

ἀϊοῖταν ῥγϊπιοσοπϊτ5 οτημῖβ οτθαξαγο : δ ππογέιος- 

Γαπι, 414, α εἰ ν. θὲ (τίσι μυπηαηϊζαΐο ᾿η16}}1-- 

Βεπῆδ σεγρα ἰβία Ῥγου. 8, 33, 7)οπιῖίπιις δγεανῖϊ 

πιδ., εἴς.. 415,8. οι ἄτιοβ ἀϊοίτηιβ, Πεῖιπὶ βεογ- 
δι1Π|, εἴ ΠΟΠΙΪΠΕΠῚ 5θογϑιιπι, 564 οορίταϊίοπε παία- 

ΓΆτη Οὐ} 5116 σοπϑί ἀθγάτηιβ, ἀ 46, Ρ. Οἴιπὶ ἀἸοῖ ταν 

μὰς. 2, 11, Παξιις εεἰ ποάϊε, εἰς... νοχ ποάϊε ἄς 
ἐο 4ιἱ εϑὲ δηΐε βϑουϊα δοοῖρὶ ποὸπ ροίεβε, ἐδίά. 
Ουϊϑίπβ εϑὲ Ῥεῖ ροϊεπιῖα οἕ Πεὶ βαρίεπίϊα, {πὼ 

βεσιηά πα ἐγορο]ορῖα: γα πο πὶ πηᾶΠιι5 ΟΓΘΑ Γῖχ δϑῖ, 

133, ν. τίσι σογριβ ἐκ ϑρί για βαποῖο ἐβὲ, 435,8. 

Οἰμυῖδιῖ νεγθοόγιπι Μίαιἢ. 30, 35, οπ εϑΐ πιειιπν 

ἄανε, εἴο., αἱ 5ϑηβιιβ, 418, 8. 146 διωτοπείι. 

ΤΙ. Πεὶ. σεπεγαίίο αἰνίπα. Τπϑεπίξις., [πιαρ0.Ψ 
Ἱπεανπαίϊο. Πήοπιεπ εἰ Ῥεαίπιιις, 

Οπύβι ΠΠΤὰ5 Τειηθπὶ ἀρρε]]αΐαβ, 4159, 6. ἄπ ἱπβογὶ- 

Ρίϊο 7 ρΡ88]., {πε ἀρρεῖ]αξ Ομιβὶ ΠἸταπὶ Φεμηθπῖ., 
οοπίγατία οὉ Ἀδβπογιση ἰβέουϊθ, 158, Ὁ, 

ἴσαν ἴῃ πηουϊϊα 50] 10 πιαρῖβ σαποτ βιιηΐ, 109, Β. 

Ιρβαβ., Βίυνῖο ἔα πΊρογθ, ὃΣ 86 ἴρϑα ργοίεσί ἴεγγα, 

444... ε: 

Οἴοοκιε 5ὰ} ἀπὸ βῖρτο οπιπεβ δοσοάαηξ, νὰ] αϊσοο- 

ἄυπε, Ηδ5 βιϊραπε σογηΐοοβ ποβίγαΐοβ, δάσζας ἀδάτ- 

οὐπὶ εἴ ποπηῖ}}} δἄνευϑιιβ Ποϑίῖ]ε5. ἀνὲβ ργωβίαηςξ 

5 5111, 105, Α. ΟἸοοηῖοθ βο μι ογ πὶ ΡΓδὲ 56ηῖο ]ὰ- 
Βογαπίεπι δηπίσι απξ, Ραμ πἶ5 ἔογεπί οἵ βῸ ΒΡ] εγαπί. 

Ηΐπο Ρεπεἤοίουιπι γομηππογαίϊο απίϊρείατ οἷς νὸ- 

οαἴαν, ἐδίά., α. 

1107 

Οἴοῦυτα Ὑεβοαπίαν βἔ απ, πεδὸ εἰβ ποσεῖ, 60,6. 

αἴ σΕβ, 396, Β. , 

ἴῃ Οἰτηλϑπα φοπῆϊςογὶ εθὲ φόσροτο αἱ αα ἀἸΞϑοΙ νεη- 

ἄπ ρεοσσαίαπι, 4ιοα ῬΕΥ ΘΟΓΡ 15 ΘΟΠΙ ἢ ἴϑϑιπὶ δϑΐ, 

489.,,.Ε. 

Οὐνιτὰβ Πεὶ χα, 340, 5, ΕἸ ανι5 φαΐ Πεὶ ον! ταΐεπι 

Ἰαιιῆοαι,, ϑρί τίει βαποῖιβ εβί, ἐδία.,, α. Οἰνιζαῖεπι 
φυϊάαπι ἀεῇπίππε 5.4 Ή] 6 πὶ σοπρτοσαϊϊοποπι βθοιπ-- 

ἄππὶ Ἰορεπὶ δαἀπιϊηϊϑέταΐατη, 9347. Πεῆηϊῖο παο. 
ΟΘΙΕ5Ε οἰνιϊατϊ σοπυεπῖϊΐ, ἐδίαά, Οἰνιζαι5. οφ οϑεῖβ 

ογάϊπειη ρου ἴβοογ ματηᾶπε πϑΐατο ποη δϑί, ἐδίά., 
6. Βεαιαάϊποπι εἰν δεῖς 1115 φάτ Ἰεἰῆοας Π εἰ 

Πυινῖαβ., οι 5 οριξοχ Τροὰ5 ἴρβθ, π}}ι|5 ἐχοορίίαγα 
Ροΐεβε, ἐδία., ν. Ῥὲῖν ἐαθεσπδουαπι βιαπη Π ει ἴῃ 

πιο ἔπε οἰνξαι15, τε {πι8 δαγϑαπη εϑξ, δῖε αι: 

ἰηῆγα, ἰδία., Ε. ΤΆ] ει ορεπὶ οἰ ντίαι Ἀεὶ ἃ ϑα]να- 

ἴοτε ἀαπάδπι, {ια]επὶ Ῥτροτεξ ἄτυχ οἰνιϊαι! ὁὉ- 

5655, οδίοπαϊξ ργορμεῖα ἄππὶ αἱξ Ρ54], 45, Οὐπ- 
ιν δαΐα 5ιιπὶ σεπίες, εἴς... 318, εἴ Ὁ. 

Οάμοκ 75ἴογαπι 5ρι τ τπ8}15 οβξ, 330, Ε. 
Οὐσηκξαδῦν Ράτραγα ργαΐογιμη ἢουθυ5 Ρταϑίαπιῖον, 

96.,.Ε. 

Οὐοιτάτιονεβ, Υἴ4ε Οο). 

Οοσκιτιονεν θεῖ 4υΐ ἀεβίάοτγαῖ, γάσαγ ἃὉ ἰδ  ῖθιι5 
ἀερεῖ, 350, Ε- 8ῖσπε πίονα! α τπᾶρηα ΟΡ βου ἤα πὶ 
τεάάππε υἰβίοπεπ: ἴξα αι 56. ΡῈΓ ορόγτα Πδὺ ποῃ 
ΘΟὨ] παῖς, Ορεγὰ 6}115 υἱάθγα ποχιῖξ, 349, α. Βα- 

ἀἰοπά!επὶ ογεαϊιγατη ἐχοθαϊε σοιμαργεμθηβῖο Ἀεὶ: 
5011 ΕἼΠΟ εἰ ϑρισιταὶ βαποῖο ποίΐυβ Ραΐεν, 519, Β. 

Οὐοοκιτιο 581. Μεηβ ρεσοαΐα δ]επα ἱπίμεπβ ρτορτῖα 

Υἱχ οορποξοῖῖ, 4193, ἃ, Βεδίιβ 4ὰϊ ᾿πιεβιϊπᾶπι 
5081 Ρ]αραπι σορποβοῖξ, αάθο πὲ δα πηραϊοιιπι αιιοαΐ 
δεσδάεγε, 4179, 5. 

Οοιυνβαβ ον ἔἕασαξ, 511, α. Ὑ14ς 7 οἱακίϊε. 

Οοεῦμκε Ἠετγοιες, 59. 

Οὐοκοερτιο. γ14ε Κ ἰγαῖπες. 

Α΄ ΟΟΝΤΕΜΡΙΆΤΙΟΝΕΝ ᾿π|6}]1 5101] 1π|πὶ τξ ἀβοεπάαξαγ, 
ῬΙΐ5 σοΓροΥΊ5 ἀοίοη65 ορογίες Ἐπιεπατὶ, 189, Α. 

Οοκοιμαῦμ. (οπβίαπ Ἰπορο!ΐαπιτη ἀπηὶ 580, 39ὅ, Α. 
Ιη μος (ποῖ! το 4 επὶ ᾿ρϑὶ ἀσουβαΐογοβ,, εἰ Ππάἴοε5, 

εἴ σαγπϊῆςοβ, 396. ΒΙΓΠγποβ, Ραρμ]ασομεβ, ΟἸΠοὸ5 

εἴς. ἀεραβία εϑὶ οἰγοιπη]αΐα ἱπηργοθῖίαϑβ, ἐδία., 5, 

(ποῖ! ατα ϑε]δποίθηβο, 395, Ε- 

Οονοιονεβ. 146 Βαρίίπις, ϑριτίεαβ ἀοοίγιπα ΡτῸ 

{αΐατο βεβοῦ]ο ἐπ ασααγιιβ εϑέ, ᾿ἰσεξ ἴπ Ῥγξϑεπτ 56- 

οαπάτιπι 5ρθπὶ ποῖ βισοοδπξ ποβίγα βιπϊα, 51, Ὁ. 

(τροτῖβ ργαϑεπίϊα πἰμ 1 Ρογοϊρί ἐπι ἐπι πη θπίϊ, 

δἰ ΘοΥ ἴπ ἴεγγεπο ἐπεβᾶισο σοιπραγαπάο οσοιρε- 

ταν, ἐδία. ϑδεσπιο 4] 46 ϑεγυαΐοτε βαρεῖαν ἤσπιο- 

ΠῚΠῚ ὁ5 πο ἐεοεῖ, 4188, α, ΛΈΓΡΙ πιϊηϊϑίσι ᾿α θα 

βιπὶ ΟΠ τΙΞΕ, 553, Β. 

ΟΟπουριβοεντιαι τποΐὰς τηοτιϊποαδὶ (μγίϑίαβ, 555, α, 

Ηοπηο εὸ «υοα ργοργίαπη πὸπ Ρεγοορὶξ ἀϊρηϊζαΐεπι,, 

564 σᾶγπῖ5 ΟΡ  ἀἸἐΔΕΡιι5 5ισσιθεῖξ, Θοπιραγαΐαβ εϑὲ 

7πηεπ 5 ̓πβιρ᾽ πίιθι5, 368, Ρ. 

ΟΝ ΡΈΒΒΙΟ ΡΓῸ βγαϊτιπι ΔΟΕΟΠΕ 51 ΠἸ Π, Οἰτ δἷξ 
Ῥγορμεία : (Ὀηπιεπιϊπὶ ἡπεπιονῖεθ σαποίίαί5 ἐ]μς, 
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481, 8. Οὐπῇιονὶ ἴῃ οἰτΠαγα εβὲ σογροτα αἱ] δὰ 

4ἰβϑοϊ νεπάτιπι ρεοοαίαπι Φαρα ΡῈῚ ΘΟΥΡ 15 ΘΟμηΠλϊ5- 

Β1ΠῚ 6βῖ, 189, Ε. 

Οὐπεῦβιο, ἴῃ 48 εἴεγπαπὶ υἱσεπὶ ρθσοοδίογαβ, ἴοτ- 

ἴλϑδθ Βουτεπάα εδὶ παᾶρῖ8, 4Ζυδπὶ ἴοπεργα οἱ 1ρτιῖβ 

φοἴεγηπιβ, 210, 6. 

ΟΟνβιντα ἱπιριοἴδιῖβ δὶ γθοθρουῖβ ἴπ ἀπῖπια,, 4010 ηὶ- 

πηΐοὶ, πε δίεβ ἴῃ ρεοσαῖο : 81 βιοίεγίβ,, β] θη ΠΘ 

Ῥευπιαπθαβ, 156. ΤΥῖα τηογῖῖο οαυεηα ποθῖβ ῥτο- 

Ῥοβυῖε ῥῬγορμεία οἵιπὶ αἷξ, Ομ ποτὲ αὖῖϊτ ἐπ ἐοπ- 
σἰλο, εἰς. Ῥυϊπιιπι ἐπῖπὶ 6] 1] γάπιιιβ, ἀοῖπε 46- 

ΠΡογαιοηοπι Πγπηαπηις., Ῥοβίγοπηο 46] ΠΡ γα 5. 1π5ὶ- 

ξιίπιιιβ, 159, Ε. ΑΡΐτε ἴῃ σοήβι]]ο ἱπιρίοτγιιπι, εἐβῖ 

ἄς Προ, εἴ 675 ργονϊ ἀεπίῖα Δα θίξατο, 153. εἴ 1558, 

ΟΞ Αντινοροιιν ὁσσαραῖ Επάοχῖι5 Φαϊάατῃ εχ 8υ- 
τίσ: ἀγθΊΡιι5 Ῥ]πιβ, 596., Β. 

Ἐχ (ΟΝΤΕΑΚΒΙΙ5 {15 ΞΘ ΦΠΠ ΓΕΓ ΠΟῚ ΒΕΙΠΡΕΙ ΘΑΙΠ 61} 

ἴῃ τον 588 Ῥασπαπι ΒαΡοπ, 573, Β. 

ΟὈΝΤΆΙΤΙΟ σοτ 5 χα, 931, α εἴ Ρ. 

Οὐοννεπβιο. Οὐ 4 αἴ ἴπ ἀἴθπὶ γεπουαπῖαγ, αἴγδ5 

ποΥῖ: 41 γεΐεγοπι ΠΟΙ ΪΠ 6 ΠῚ ποπαπιὶ ἐχπογαηΐ, 

αΓῸ8 γΘίο 5 ἴῃ Ενδηρ ]ο ἀϊοιιηαν, 495, Β. 

Οὐκ ῥγὸ ρυϊποῖρα!! ἀπῖπις ραγέθ τππ] εῖ5 τη ]οο8 ϑογῖ- 

Ῥίατα ἀσΟΙρΡῚϊ, ΓΕΠ 65 ῬΓῸ φοποιιρίβοομϊο, 447, Οοτ- 

415. Ῥγοροβίτιιπι οι Το πατη ΘΟΓΡΟγθάγατη γα άὶχ οϑὲ: 

1160 πη πεϊ5 παι αἰ τὰ ᾿υϊ πλιπὶ ἱπίοτ Βοα λα ἴπο5 

Ἰοσῦπι θηδαΐ πθοθββε οϑί, 153, α. Ββϑοῖας οογᾶθ 15 

ἐξ, 41 Ὠθίιο ἃ ὀχοδβδιιπι, ποις δα ἀείδοίιπι 

γογρῖῖ, 56 αἡ πηράϊαπι Ὑἱγα!5 αἰγὶ σίτασ, 1.4.8, Ὁ. 

Οὐ ΟΡ] ΙΖαιπι Ἰἰπεα ΟὈΙ 1 σοπηραγαίατ., 4: 

το 40 ἴπ Θοηνόχιπι,, πηοᾶο ἴῃ σοποᾶναπι αἸΠ τη - 
ιν, δά. ΟοΥ ΑΡγαμ ὁχαυηϊπαξιιπιὶ ἐς, οἰππ 715- 

διῖβ οδὲ ἴβααο ῥῬγὸ Ποϊοσαιδίο οἴδγγο, 147, α. Νὸπ 

Φυ]} υ5νὴ5 ἀοπιπη ἀσοορίιμη ἐπὶ Πρὸ : 564 785. φαΐ 

ΜΠ ράγο οογάθ αῇδτε, 163, α. Τρεῖς Ποπιϊπιιπι 

ΘοΥ 5 πη ρ]ὸχ Πηχὶς : ΠῸ5 πα] Πρ] Ὲχ ἘΠ δοί πλῖῖβ, 499.,πι 

Οἴαπι σοτγάτιπι 51} ορίίοχ, ργορίεγεα εἰΐαπι οπιπῖα 

ποβίγα ορότὰ 1ῃ τ] ρτι, ἰδία. (αο ἀπῖπιο,, 4 ῥτο- 

Ῥοβιϊο ἀρΆΠΙΙ5., 50} 115 ποΥϊξ, 41 ποβίγα οπληΐα 

ορογὰ ᾿π|6}Π16 11, 200 εὐ βεζ. 

Οοπανταῦν ἴῃ τηαγὶ μέτρα εϑί, ἴπὶ θγὸπὶ οἀποίαπι πὲ 
Ἰαρὶβ, 96, Ὁ. 

(ὐοπκιχ 7ᾶπὶ νοϊαητεβ. ῬΌ]]Ὸ5. σοχηϊταϊαχ,, εἴ πα σις, 
407, ν. ΝΙ4ὲ ΟἸοοπίω. 

Οὐοκνυ ἃ ϑοτιρίιγα βῶρὸ Ῥγὸ β]ογία,, βξθρε ῥτὸ υἱγίαϊο 
ἀδαγραΐαγ, 471, Νν. 

(ὐοκρυβ πιαιῃοιπαιϊϊοιιπη ἴῃ 50115 ἰγῖδιιβ ἀϊπιθποίοη θυ 

Θομδιϑιϊς, ὅδ, α εἴ ν. ΕἸσΣΙΠ ΠῚ ΘΟΓΡῈ5 {Ππ4 οβὲ, ἴπ 

40. Ρτείεν ἀἸπιεηβίομος ἀπ γ{165. οἰἸα πὰ οἴ τ πῖχαβ 

ἴμοϑῖ, ἐδια. Οογριιβ ποβίγαπη ἐὰ Βουπιαοα! απ ποθὶς 
ἐβῖ: δχϊζαβ ἁυίθ πὶ ἃ ΡΟ γπαοα]ο, ἀἴσοθϑσιβ ΔΒ ἢας 

Υἱΐα οβὶ, 162, Β. Αῃϊπιὰ, Θογριιβ 6 ἴεστα ογπιαῖ πὴ 

ΤΠ ΒΑ ἰ τά πη5., ΟΥ̓Ροπὶ Τη ΠΑΡ ίαγε “Ἰοίτασ, 196, κ᾿. 
ϑιγαοίαγα σογροσῖς Ῥβα] Γοσίτπὶ Φαϊ 16 πὶ δδὲ ρῸΓ πιὸ - 
Ταρόγάμ ; ̓ρϑὲ ὙΕΓῸ ΘΟΥΡΟΥῚ5 ἀοίϊοπες ῬϑΑ]Παι8 

βαμῃΐ, 176, 6. (ογρογθαγιπη ψἰγιτπὶ πη α] Εἰ Γππο κα - 
ἴμτι βριγιτα5. ορϑίαξ, 901, Β. (ονγρονο 4} πλα]ς 

ΙΝΌΕΧ 

αἰπαιππιτ,, Πη 8] ΠῈ 5151 που ἕοπὶ ργραγαπξ, 395, αν ἃ 

ΘΟΓΡΟΓΙ5 ἀΠ ΘΟΕ βθογοία 7151 ἀπῖπια, υἱΐαπη παρεῖ 

οὰπὶ ΟΠ γβῖο ἀρβοοπάϊίαπι ἴθ Ποο, 144, Β6ὲ 1.252. 

Οὐογρογεξ νο]ιρίαξοβ ῥ᾽ 5 το] εσεῖα: 4αᾶτῃ ἡποιπάϊ- 

ἴατῖς ΒαΡεπί, “14, ο. Ῥαυ]ο π1}}}} ἀεί θοπογίιπη, 

Ἰσεῖ ἴῃ σογρογὶς πο] εϑ 115 ΒΕ ΠΊΡῸΓ υἱχεγιῖ, 314, ἢ.- 

8ρε ϑογίρίιγα ναγαβ ΘΟγΡΟΥ 5 Ρατίοϑβ ἀε ἱπίετίογο 
Πιοπηῖπς ἱπιο}]Π1ρῖς αὐ οὰπὶ ἀϊοϊς : δαρίεηεϊς οεμϊ 
ἐπ ταρίΐε εις, 333, Ὲ εἰ 564. Ἐχ σοπβαεειεηθ » 

Παπιᾶηἃ ΘΟΥΡΟΓἃ 56 ΠΊΡΟΙ ΤΑΒογηδοια ἀρρε!]αηίαγ, 

263, 8. Ι[86ὲ Μ δπιεπία. 

Οοτυκπίοῦπ αἰ ππδηΐατη ἢ ]]ἘΒοσ 5, 860., α. 

Οκβάτιο. ΑἸα δά τηϊπἰσίθγτία πη Ποπηΐπιιπι,, αἷϊα δά 

ΘΟΠ ΟΠ ΠΡ] αἰ ΙΟ πο πὶ, αἰΐα ὦ τογσόγοιι ἱποα! ἐπ ππὶ 
ογθαία βαπί, 986, α. ΟριΠοῖς ταΐγασα!α Παοθ5 οτος 

Ῥυῖβ παυϊσαπίεβ Ρεγ γα ΠΕ Ριι5 οΘομηραγαὶ Βαβι ιι5, 

97, Β. [ἴεν εὰ Ζυς Του. ογθαντ, Ὠ1Π1] εϑὶ εἶτ 

πεδοοβϑιζαίθιη,, πῖΠ1} ἀδεθὲ ποοοββασίοσιη, 110, 

Οὔβαῖῖο βθρε ῥγὸ ψιαάαπι ἴῃ ππε]τι5. ἰγαηδπιαΐα- 

τίοπε ἀϊοίταν, 196, κ. Οτο 5θηβὰ ἀϊοΐαπι κἰζ Ρ58], 

52,7 αἷϊ, εἰ [αεία σιιπε:πεαπαάανϊ, εἰ ογεαία 5ιμΐ, 

ἐνια. 

Οἴεαὶ εις υἶνὶ Ψ ΥΒῚ ορογαϊϊοπε, ἂς υἱνιῆοῖ ϑριτὶ 

τὰ5 ΘοΟΠΙΠειιπἸοαϊίοπε, 451, 4. Ορεγαΐαν Πει5 ΠῸπ 

Εχ 5εῖρϑο ογδαΐαγαβ ργοάπεθηβ, 564 οἤιοαοῖτεγ εἰβ 

ἀλη ἐχβιϑιθπτϊαπη, 4 5ὅ, α. Αροβίο]ας ἴξα ΕἼ] ρεν- 

ΟΠ Δ ΠῚ ΟΡΘα γίοο πὶ ΡυἸοαξ, αξ ἀα ῬΑΓΓΙ5 ῬΡΕυβοηΠν 

ογθαϊϊοπειη τοἄασαΐῖ, Δ4.7., ἃ. ἴῃ πηπαϊ ογϑαϊίοπα 

Τοῦτ Δ4 ΕἸΠΙατὰ εἰ δα ϑρίνταπι βαποΐαπι Ἰοψαιι- 

ἴαππη ἔσθ. σοπδίαΐϊ, 4.3.8, 

Ὁ μπεατύμαν αυϊσαιῖθ. ΟΟ}1 Ρτοίογιίο Ουεαΐογε, ποῖ 

Π)εο,, 5ε4 ογβαίασβ αονὲ δ] ουίατη, 165, 8. Οὐΐ εχ 

ΟΓΘα ΓΑ Γ πὰ τη σῃϊ αἴης ἀποίοτγεπι σοη  Ἐπιρ] αξιιν, 
πηὰρηϊῆοαι Ποτηΐπιπι, 307, Ε. ΝΗ σατπεῖὶς οα]15 

Τθειιπὶ δἄοοιῖ, ἴπ ᾿ρϑιιπὶ ογθ ἰπηῖ5, 564 Ὑἱ πιϑη5 

ῬΘῚ ὙἸϑΊΒ1Π1ὰ ἐπυΙ ΒΙΠο τὴ ΘΟΠΒρΙ οἴπηυ5, 198, Β. Τεὶ 

ῬΟΓΘΠΕΙΑ ΠῚ ΘΑ ΡΙ ΘΗ Ἰατη {ι16. οἴ ΓΘ ΠῚ, ΠΟῊ βιρβίαη- 

τἰὰπὶ ᾿ρβᾶπι ἱπάϊοαπΐ ογθαΐωγο, 581, Β, 

Νουα ἢ ογδαΐασα οὐπὶ ϑρ᾽ υἹιι5. ΘΠοῖΓαγ ῬαγΈσοΡ9, 
400 ρυϊναΐα ἱπνείεγανεγαῖ, 450, ἃ. ϑὅθγπιο ἱπηρῖι5 

οδὲ 1116, χαὶϊ ἱπυδίογαΐαπη {αι 4επὶ δῈ ΘοΥτπρίδπῃ 

ογδαταγαπη Οριι5 ΠῚ δββα αἰπνπιαΐ, δἂπὶ ὙΈΓῸ ἤ18 

ΠῸΠ ΔΙΏΡ 5 ̓ πυθίογαῖιτ, ΠΕάτι8 ΘΟΡΓΙΠΙΡ ἴα, 8 

ογθαΐαγα ἱππουατι οοπίεπαϊξ, ἐδία,,, Β, Νὰ β]ουῇ- 

σδίαγ ογοαΐπσγα βιρτγα ΤΠ ιτη, ἐνιά., α. 

Οκεατὺβ εἴ βϑηϊίαβ δ᾽ ἴάδιη 5βὰπὲ Τυχέα ΕΠΠοπιΐαπη, 
οὐ ἘΠΊ πὶ ππϊογθαϊαπι ποῖ ἀρΡ 611." 565, κ. Ὑ οοὶ 
ϑεπίζις νοσοπιὶ οἸδαΐι5 σοΟμ]αηχὶς ΕἸΠοΟΙΉἾ5., πὲ 

εἴϊαπι Ηἴπο πα ]Π]απὶ ΕἸ] απ ΤαΐεῚ εἴ σγεαΐαραση. αἴ- 

σογϑιϊαΐοπι ο556 οβίοπάαΐξ, 564, α. 7146 διωποπιῖμδ. 

Ουριριτάτῦμ τππιαϊζιπι ἘΌΝ [ϑϊοπ πα {πὲ ὙἹΐαγα Ροϑ- 

ΒΙΕΠΉτΙ5., 51 Ρᾶχ 7 ᾿π|6]]θοΐα πη ΟΠ . διρεγᾶξ, 

οὐξτοάιεγιε οογᾶα ποβίγα, 181, Ε. οπιο εο ψυοά 

ΡῬτορτίαπι πὸπ Ρουσορῖς ἀἸ στιϊταϊοπι, οατηῖβ οαρ ά1- 
τἀ 1 5 σασοαθιπς, 568, 5. 146 (αν»ο. 

Οὐπιοβιταβ οἶγοα ἱποοιρτο μθηβ 1Πὰ υἰΐαπάα, 43, ν. 

ΔαΪα ας ουγίοξα 4 ΤΠ)6Ὸ αιιωβιϊο, ἱπουθά 115 πιοτ- 
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Β5 δὲ απΐιπα, ἀ1δ, α. Νοι οτος (πο ριορεῖιπὶ 
πιάθοαι ΕἸ] τιπι Τλοιιβ, οἱ ψαστῖς 4αομιοι!ο σοπαιονῖ Ὁ 

ἐδια., ν. Οὐθάονο ορονίεϊ, ποῖ γοῸ ἱπουοάαϊα οἷ- 

υϊοδιίατο ἱπάαρανο ἀιιοι οδὲ Προιι5., πὸ ἀϊοαην φαοά 
ποὶ δῖ, ἐδώ. 51 46 Πρὸ Ἰηϊουνοροβ., φποπεοάο : 

εδὲ φασί οἱ φιιαπεῖο Ἰπίουγορανουῖθ,, ἐδία., Ε- 

Οὐιανὶς ποι αἰ πάθια, 566 τὰ ἰη ΠΕ ΟΠ Ἰξαΐοπι ᾿πνοηΐὰ5, 

ἐδίω, Μιᾶς 1 1ε6ς. 
γυονο θο]] πὶ ροά θυ Ἰοπρῖια ὑὐἱ θαι}: Τλοῖι5, αἰ Θβοαπὶ 

πὶ Ἰπιο «6 τοβοθπίοπι ὄχίγαϊιαι, 110, Ὁ. 

Οὐζιουμ τοῖα! Εἰιπομπιῖπ5 ἱπιϊοῖα 5. ΡΥ ΘΘΠΏΔιτ » 

290, δι 

. 

ΤῬκνονιβ Ῥυϊπποροηϊξαβ ρανίτιϑ ροοοαίιπι, 70, ο. Ἰ)- 

ΠΟΠ 65. ποῖ ὄναρ ]βίαγιιαν. [ἀοἸ απ! ΟΡῚΙΒ ; οἰὰ- 

πλα απ: ἰὰπηθη, Πονέσητις 6 ψιῖς οἵδ) οἴο,, 581, 

Ἰλακιυβ Μοάιι5, 49,υ. 

Τλάγνεριβ σαν 5, 950, 

ΤΌΕΠΡΠΙΝΕΒ οἵ Ῥ,οο σαΐαϊοβ βιοβ, ΡΟυ Του 5, ἴθ γοπ- 

ἴτοπὶ ἀδπιὸ αὐπϊξίοτο παυγαηίιν, 90. 

ΤΕΝΤΙΒ5. 501 ὁχ γ ] μου θιι5 γοβρογ 10 αἰτεῖν, 108,6. 

ΤΕυβ δὲ ρογίδοίαη. οπμπῖπο Βοπιιπι,, 410 πὸὰ ταὶς 

πιιδηΐαι «πο {πιὸ ὀχ αϊσαπε ἴρδισι, 312 ,(δοα νορο 
Ἰνοιιιπι ὀχϑίϑαϊτ, δὲ θοαίααι, Πλοιι5 ὁδί, 150, 5. Πρ 

οϑῇ 406] ργΡΟρΥῖο ἀπηα}}}}6 οϑι, 584, π. Δα Ποῖ πο- 

1 οπ πὶ ΡΟΣ δ᾽ πσι]α ταϊπι ἰδϑ᾽ πηι ἀπ Πα ]1ὰ., τις 

οἴϊαπι β1 τα πε 155 πηὰβ. που α5. ἱποϊΓαπλι", 87, ον 

Νοῦ Ἰϊσοῖ ΤΠ 615. Ἔχ οὗ]0 οἵ ἴουγὰ, {πιᾶπὰ ἐχ ποβί μα 

ῬΓΟρνγῖα σομβεϊαἰοπο,, Πλοιιαν ΘΟ πόβοουο, 133... ἃν 

Νοιῖο φομπηπιιι 5. Πλοιῖπὶ 6586, ποῖ (αἰ 5ἷς, πὸ5 Δ6- 

τοηοῖ, δ10, ». θυ. 56 Π811 δα ποία πὶ 6556. [)61 πο- 

πο) “Ἰοαίαν, 302, 5. Ποῖα ποῖ οπηπίται Τοιι5, 56 

Θουιιμ (] οἱ διιηξ σαν αΐο ΘΟ ] απο], 179,., Πδαι 

ὁΧαΪ [αν αι αὐ Πα ΠΕ ἀτποπὰ {6διϊπατ, Οὐ οοπίνα- 
γἴαπα νἴαπὶ Θά ρ Ὁ, Του, «ααπίττα ἴῃ 56. οδι, ἀορυ]- 

μι, 178, 5. Οὐα ὁχ ππππᾶπο αἰδοῖα ἀϊοιιαίαν 46 

1)6ο, οὰ Ποχηΐηο5 [αοϊπιπ τ; τ] πὰ 5101 Ποστα ἤπσοη- 

ἴθ5., Φιλ]ο πὶ 56. αυΐδαιια σοπϑεϊτα, ἐδία., α. Τ)οῖι5 

ἘΡῚ 50 τπιπϊοιιι ὁχ πλὰ}15 το σίτιπι, 3.4. Β, 

ἸΕὺ5. γοοὰΐ ϑευίρεινα 65 {{| (11 ποὴ ϑπΐ, 300, Ε. 

γοΥθα Ρ88]. 117, 53: (ὑεεὺς Ζ)διι5 ργεθῖον ΤΠ)οπείπιιτ ἢ 

ΘΕ 51 π}}11ἃ, τὶ οἢ (6 ἘΊ]1ο, 566 (1 115 {α] 150 ἀἸοιιπ ταν 

ἀ1| π|0}] Πσοπα βιιηΐ, 19, ν᾿ 14 ἴρϑιιπι. οανῖαβ 

[λοιυ Τλαν τ οὐ αἷξ : (με οὐγελἠί5 εἰδὶ ἐπ αἰἰὶξ, 

Ἰ)οπεῖπε ᾽ ἐνια. {ϊψαθ. ππα]ι5 αιϊ απ 6 Π)6Ὸ 

πιο  Π1ρὰβ ; σαν Δα Παπηαπαβ 6] θαγῖς βι πα ΠΠ τι 1-- 
πο5, 1583, Ε. Νεο Π]τιι5, ἤδο βΟΠΟΓΆΓ10, ποὸ ΒΡ᾿ ΤΙ α5 

ἀρρο!]αιῖο, ργορυῖα «οἰ {15 ὁ5ι : 564 φυϊἀαπὶ ἐδ 
Βαππᾶ πα 5] αν {πάτπς αὐ ιιοίιπι, ἀδὅ, 51. Ἰπά τοῖα 
Τ)εῖ ἀν γϑ5δ5ιι5, τὰ πίο πιὰ 6515 1056} ὁ 4 ἀ, ΕΘ Α. 81 οοῦ]ιι5 

ποῖ ὙἱἊοι θὰ {πὸ Ργωραγαν, Τ)οιι5 ἉΠΠΙσΘ ΠΕΡ 5 56, 

4πᾶπῖο πηὰρ15 πιὰ τιιγαπι [)6] ἰρ5ῖπι5} ἐδὶε!., Δ. ΠΟ 

ὁρογτοῖ, Τλοιιπι 6556, ποθὴ γοιὸ ἱπουθάι]α οαγιοϑἰταῖο 

πάσαν πο οδι, πὸ ἀϊοαπὶ πο ποῖ οδῖ, 15.) 

ΥΒΆΒΟΙΌΝ. 1100 

ν. 81 ἄς Τ)θὸ ᾿μίουγοροβ, ψποπηιοεῖο : εἰὐὲ φασι οἱ 

ψιαπῖο ᾿αϊουγορανουῖθ, ἐδίώ., ει {Ππτουτῖι5, οοα], ππὰ- 

τι5 οἴο,, 4αοιποίο ἴῃ 60 ἰμτοΠἸροπα, 4.1.9, 6 οἐ 

56ῳ. τάς Μϊεαες. 

Τ ρίταβ Τ)οὶ ἴῃ. 15 {0 ἃ Μοβε οἱ Ἰ)ομπιῖπο [αοία βιιηΐϊ 

5 δτιῖ5 “Ἰοιτι5 ὁδί ϑριγιταβ, 155, Ὁ. 

Τ)οὶ βου τα. πῸῚ τ16 ΒΟΓΙΏΟῊΘ. 7, ἃ0 ἴρδο βιιδίτι οχμῖ- 

Βοίαν, 512,.Α. δον μαὸ: 7 ἐπίιθ, 1 ἐἰὶ, αἰια το πιὸ; 

ἴΐοπι : 7 ἐπὶϊο οπιθς σι ἰαϑονγαἰὶδ., γναϊονυ πα νῸΧ 

ς ΠΪΠη15 ΤῸ 6 1165 δα 56 ᾿πν ϊαπιῖ5, 3149, 658. ΟΧΡΠ5 

5. ὅ11ὰ ἰρδῖπβ Ιοπίταϊο οπη μΊ]τι5 ἀρρυορίπαιαι 1)6- 

Ταΐτιι5 Ὁ ΠῸΒ ὙΟΙῸ ΓΘΙΠΟΥ ΘΠ 115 ΠΟΒΠΙΘ 505 ΡῸ Ρ6ο- 

οαΐυπι, 331, Α. 

Τλοὶ δὀϑϑοπιϊο οανίοσα ἱπάαρσαιϊίοπο γο τοῖα, οὐοοηάιιπι 

πο] δ ἐϑὺ δπη ρ] οὶ σοη51110 ἈΡροβίοὶῖ, «{ὶ ἄϊοῖ : 

 ανι μη ζπιιινε Οὐ Θἰδν 6 ρον οι, 530, Δ. Νοη ἴη-- 

γοϑι σα! {πιὰ ῬΘΥΒΟΥ ἘΠ «αἱ 510 Τοι5., 5.4 

οι οβϑῖο πιὰ ἔρϑίιπι 6586. ΘΟΠ ΠΟ Πλ11", δα] πατοπὰ ΠΟ 15 

σομοῖ αι, ἐδια. 51 «5 βοοιπ ταν 5 ηβιι πὶ ΤΠ ΔΡῚ5 

οννίαπα τον πιιάα ἱπδιϑίουο σοπίοπάαι δα δ ὰ- 

ἀαϊοας οἵ ἀπῖ]ο5 ΤΡ] 5 ἀενο αἴ, οπιπῖπο 6705 ἀα 

Τῦοο ποιϊοηῖβ, {πὸ ἀἸρπὰ δι ζ, ἵπὸΡ5 οοπβοηοϑοοῖ, 519, 

ν εἰ 5σθῳ. ΝΙΝ] Ῥτοῖραι. το] πιμαππε Επιποτηϊαμὶ 

{Ππ|ρομτ σορητοπὶ, πὲ ΒΡ ν τι β ΠΟΙ, 51. 6556 Π- 

τἰατα. Ποῖ φοιαργοβοπάαπι, ἐδιά., ἃ. Τββοπεῖα 10 5ἃ 

5011 {Ππἰροπῖῖο οἱ ϑρίσιται βᾶποῖο ΘΟΡ Τα Β1}15. : πιὸ 5 

γοΙῸ ΡῈ οὰ {πὸ οοπαϊία σαπὶ σοπ τον ὸπι ἴπ10}}1-- 

δοηἴο8., 510 ποπίΓαἴοτα ἂσ βαρ᾽ οπ αι ὁ 115 Ῥογοῖρι- 

παι5, ἐδια. ΑΡγάμαμι, ἴβᾶὰο οἱ Φάσον πὸ ϑιιππὶ 48] - 

ἄστη ποῖοι ἀοοϊαγαν! Ποῖῖθ, ποάπιπι {85 810 διὰ 

ἴρϑῖτβ ὀϑβθητῖα γον αν, 518,Ὲ οἐ δες.  άς Ζ1ϊαες. 

τᾶς 7 ιμιοηεῖλι. 

Τ)οὶ 7.511 ἱποοια θυ Ὲ ΒΘ μΒ 1115, 11 5ὅ.,. Δ. Τλυπὰ 5οῦιι- 

ταταν οονα οἵ τοποϑ ) 6115, 51 Π|ὶ οϑίομ{ι 15. 1{1ᾶππ, 

127, α. ΠΙαπα Τ)οἱ πα βου Ομ Πτι5 ἀ τι6 δοπ απ ρὶς 

Βουῖρίινα, 3817, Β. ΟαΠΡου Τθοῖι5. θὰ πποηδιγὰ τὸ- 

Ῥόπαοι, 4πὰ ρυῖον πὰ ᾿ς γἱία ἀουϊομο5 δι185. {πον }Ὁ 

ἀϊπιοηϑιιβ, 118, Δ. Βοάάοι Το αὐϊοιΐψαθ πιχία 

Ορνα, 383, Ε εἴ 5ε6. Θοπζοπ αι ̓ να} 115. 51. ΡῸΣ 

παποπ [πᾶ πὶ ΥἸΓἃ ΠῚ πποιαϊπουῦῖσ, πα α]τὰ Ῥοίονῖθ υἱ- 

ἴατο Ροσοαία, 385, Α- γιᾶς 7) εὶ πιϊδονϊοονϊα. 

Τ)οὶ πιϊσδοι θονάϊα φαϊὰ, 387, Ε. Οὐουτπι πὰ πὶ τλΐβονα- 

παι, ἐδ ιε. ἸΝ οι 5ιατῖπη ραμαπι Ῥοσοα ΠΕ] 15 ἴῃ ΠΊρῚΣ 

Τλειιβ., {υϊὰ Ἰοπραυῖμηῖ5 οι, 149, . οι, 5ἰαιί πὶ 

παϊπαίαι Ῥ] ρα. οἵ πποΥ ΓΟ ΠῚ : 586 ἀτπονιαι νἱρνὰ- 

(ἰοποπι,, ἃ ᾿πδίαν Θονιαι 48] Ῥάγαι αὦ ΡΟ] τὰ [ογ- 

δαπε ἀυππὰ οἰ διε. {{πίδασα Βα {15 5ρόπι ἴῃ Ποῖ 

πιϊβουϊοογ ἴα (115 ΤΘΡΟΒΙΓ, 301, ὃ. Ῥγορυίαπι. αΠο- 

οἴυσπη., πιοπδιισαπι [6 οἷ Ῥυορ οῖα Ἰανρ ΓΟ ἢ 5 τἶβ56- 

ταϊϊοπιαπι Ποῖ, σάτα αἷῦ:  ϊαϊ, Τοπιῖμο, τηιϊϑουῖσον- 

αἰα, εἴς., 302, Β. Μιβενϊοουϊασα αθὶ ΤΠ οῖ8. ἀπ 

ἡιά τοῦ τπνόπαπὶ δοπδίταῖς,, ἴαπι βίπρα!οβ ἁἀἀα- 

οἷν δα 7αάίοϊιπι, 191.» εἰ 56. Νδψιιο πηϊβουΐοου- 

ἄϊα βἷπο γα τοῖο, πόα Ἰυδιοῖαπι δἷπὸ τὴ βου σον 1ἃ, 

195, κι᾿ Δηῖο γαδιοίαπι αἸΠρῖν πλῖ ὙἸΟΟΥ Δ Πὶ ; ΡΟ5 1 

πιϊϑουϊοογάϊαια ν θη δά Ἰαδιοῖναπι, ἐδ ω. ΜΙδονυϊοονα τα 
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οαπι ΠἸοῖο Ομ) πποία, ο51 ; πὸ ἀπ παβο σου ἴα 

801. πιο] Ποῖα μανίας, ἀπ {πἀἸοίτιτα. 50] πὶ ΠΟ Ρα 

ἀοϑροναιίόπομι, ἰδία, ΤῊ ρι τα Ἰἰβου σου Ἰάπὶ 'π ρο- 

μἰτ 1] ῖι5, οἱ ἴῃ 1ἴ5. {αϊ {πα ο] πὶ ἤαοῖα δι, ον α]- 

δαπί οἶϊγα ραάογοια : ΔἸ 1} ἡπ Ποῖα πα ἵπ ορβίϊπα- 
τἰ5, διε. οἰ 566. θομτι5 τη Θ  Ἰοτι5, ΓΓΕῚ δύση Δ ΠΡ, 

ἐνια., κα. Τὰ ἴουτὰ του οουϊα ΠΟΡῚ5 Οριι5. οϑῖ, ἴπ 

ΘΩΠ15 ΘΑ ΠῚ ρττ ΠἸοά πὴ τ", ποῖ Πιϊβουῖ, 195, 51 βου ον 

πΟΡῖ5. ῬΓῸ τηου {15 Ποῖ5 τορομογοῖ, {5 6Χ οππηὶ- 

Ῥιι5 βα γι Πόσοι 191, "Ὁ. 

Τ)οῖ φοζοπίϊαπη ΡΟ 1 ΟΡΟΓ ΓΟΠΟ5. 6715 θΟΤΟΙρίπλιϑ, 519, 

ς. κε δοπεποι τογγὰπι οἵ δή τιὰ5. διβροηβαθ, 1, 

Τλοπηΐπιι5 Θοπβ Ἢ τορο5, ἀ0 αἰ 5 Ε1{π|, 3009, α. [α- 

Πυιαΐτας οἵ ἴπὰ ΡΟ ΟΙ Π1 5 5απις Οπχηἶα βσα} τηὰπἀηὰ, 

51 οἴ νοτὰ Ῥοΐοημα σοι ραγοηταν, ἐδίε., κε. ΝΠ 

ἨΟΓΎτι5. δὲ. 401 ἀτοιπὶ παν Π)οῖ : 5οα ριιῃϊο με! 

Ῥοιοπεῖα., πποο ἱπίομβα,, πιοίο τομηἶθϑα, 149.) 0. 

γος Ογδαίο. 

Τ)61 ϑαριοητίαν οοιητηθπα αι! 5015. σα ]ὸν ποίπο χοῦς 

ἄδπ5 ποάιο ἀοἤοίοηβ, 81, Β. Πτοπὰ ᾿ππὰ ΟΡΌβΟΘ 5 ΘΓ 

ἀδογόβοομσ, ἐδιίε., α εἴν. {ποσὰ Πουθαὰ ἴπ σου ΓΘ Ρ]α-- 

τόπο ἱπιρίσια ἀἰνίπ τοΐαπη ππθ πη ΠῚ ΠΟΒΙΓΆΠῚ 

ἀειίπογο ροίοϑι, 59, ν. Ηονίοπβία, δ] νοϑίσια, ἀχπαὰ- 

τἰοα., [ουγοϑίσία αἰιρογο ἀοΡοπῈ ἀαἀππιγα οποπὶ., οἵ 

ΔΠΊΟΤ πα ἴῃ (ὐγδαίογοπι, 68, Δ. δαρίοπια (ΟΠ ἸΓΟΥ 15 

δογηϊίαν ἴθ τἰτα]ο οἱ σατα]ο, 118... αν. [πὶ πα] πιῖ5 

Εἴποοῖ ΟΡ οἷ βαρϊοπίῖα, 191, 6. 

Ποῖ σου!πι ργοβριοἰθποπη. Πιὰ]} 065 4] ἀαϊ ἐρονῖβ., 

βἶνο ἴῃ ΓΘ ΠΟ ΌΥῚ5, δῖνε ἴῃ αἴθ, 199, α. {Π}ὈῚ πος [)ο- 

ΧΜΪΉ11ΠῚ ΤΟΒΡΟΧΟΙΊΠΉ15., {που Ἰη {πὸ ΘΟ} ΠΟΘΕΓῚ ἴῃ 

ἀρϑῖπν πιο], ἴαπὸ αὶ Ἰπβριοϊο 105 ΠῸ5 Ἰρ51π5 οοτι- 

Τὰ πὰ αἰ να] ἶχατι5, 301, 5. ΑΠΠΓοσ Βοποβ, ἈΠ 1ΠῸ } τη α]ὸβ 

ἌΒΡΙΟΙΓ, 199.,. Ε. σπὶ οογάήϊιπι 51 οριοχ, ὁρονὰ 

ποδίνα, ἰος. 65: ψουθα, σορι!α 1085, ΤπΟ ΠῚ 116 

ὁπιηοπι Ἰῃη16]} 1611, ἐδια,. 5. κι ἀπῖππο, {πὸ ρτορο- 

510 ἀράσητς 5015. ΠῸΥ ἴ{, {{| Ὁπηηϊα Ορογὰ ποβίχα ἴπ- 

1 Ππσῖι, ἐδία. εἰ 300. Ῥοροαζοτοβ [)61 ἃ 86 σα] γὸ- 

{πὶ ἀνουτιητ ον {πη} 65 ΠοΙ πιο οοαΠ15 ᾿μ Ἰσπια5 οιῖο- 

τπῦϑ, 178, α. ϑῖιπι «αἱ γ Πα 11 58] Ἰρβόσιπι ΟΡ] νος 

ποῖὶ Π δὼ ογθαπΐ, ἐδίι. Αὐνόογίοσο [}ἀ οἰ πὶ ϑιατα αἰ- 

οἴταν Τλοιιβ; ἔα οὐπὶ αἰ ΠΟ ᾿ο5 Το ρογο [πα ο- 

Ὠἰθιι5. ἜΧΡΟΒΙΓΟ5 ΤῸ Πα Ζιῖ, 182, ν. Του Ἰ ἀπ 1115 

ἘΟΒΡῚ5 οἱ ΒΟ ΓΟ 1 ἀσοη τι. Φουτηῖνο “Ἰοῖ(πτ΄, ἱπ61- 

Βπο5. πὸ5. 1π|]οὰπϑ ργου΄α βιὰ ἴῃ ΠῸ5 ΥἹβΊ] απ ϊα, 

118, π. Οομ}1 Πλομιῖηϊ Ὑἰγία 65. δαπῈ ΒΡΊΣἹΓπὰ]6 5, 

4ππ|5 π05 1πδριοῖ πη, Ργοροβιιο ὁχοῖρί απ, 919, Αν 

Ῥτάβο νι ΡΟ Ῥδοσαταηι σ]ουία πὶ {1 ΟΠ ον , Εἰ πιοα πὶ 

πὸ ᾿πὰ οὕπὴ 050. ᾿σπομ πα ΘΓ Οσ τι 85 Δ ΠἸοαμτιιν, 

1 δ, 8. ὕΎ Τλοχμαΐπιι5 ὁ51 (πὶ ἴῃ θοπῖ5. ΟρουΊθιι5 510- 

υἷα Ποῖ αι, 1 ἴῃς σΟμ γα γ ς. ΘρΟΥῚθτι5 ΤΠ] πηΐοιι5, 

104, κ. ΠΙΆΡοΪο αἱ Ἰοοιπὶ 4] ροσοαΐ, 188., Β. 

Τ)οοορίοβ ᾿ππιοῖ! ας ἀ 56. δοῖι οὐβλοζοπι σοη[ι-- 

δἴαπε : Φπανο ἀπ Ρ]Ὸχ οἷβ πμα] πὴ ᾿πιμαΐποῖ ; αῖρρο 

ἃ ΡΟ. νἴπὶ σαριπη τι, ἅ8Ὶ ὁχ ἰτασίθ ρογοιιηῦ, 
9.5, ε.- ΠΙΔΡΟΪ οὐἸπιθη ἀγτοραπίϊα ο5Γ, 518, Ὁ. 

Τοιδτ οἵ πους ἀοΠ 1110 ΡΟΒ1 50115 σο που [ἰοτιο Π}. Το αΠ}}- 

ἀοπα Φοβουῖρηο ἀπο 50}15 σοπουα ]οηοπι, 37, 5 εἰ5εη. 

ΤΙοΙ ἀο πο ϊα ΘΟΠῚ ΠῚ 1115 ΓΟΓΙΏἾπιι5, ψΘΞΡΟ γα «ΠΟῚπτ: 

ποσιῖα σαπὶ 416 νἱοϊπτ 5 τπὰπὸ γοσαΐην, 38, Ο. ὅο]οῖ 

ϑουρίανα ἴῃ ΠΊΕ]. Π 0 ΓΕ ΠΊΡοτο πὸπ ποοίοβ, Ξε 
“165. πυπηΘΡ ΓΟ, πΐροΐο Ῥγεοϑ ΠΙΟΤῸ 5, ἐδίε,, ν. 

{Ππῖὰ5. ἀἸοὶ βραϊϊαπι δὲ 9. Πογάγπι,, Δ αΊθιι5 

οα απ ἃ} οὐ ὁπὶ κσῖσπο ἃ] Ἰάοιη γθ 10, ἐδια,, α. αν 

ἀϊοίαπι ὁ5ὲ : {είν ἐδι πιάσδ εἰΐδς τὐσεῖις, τοῦ ἀπι- 

ἴοπι “Ἰοίτιπι οϑί, 4105 ῬΥυΊπηι5, ἐδιεῖ,, θ᾽’ εἰ σε. Τ)}165 

οἴποχ, ὁχ {πὸ ογθαῖα βιιπῇ, 5101 ᾿πυῖσοπι 5ποοοιπξ, 

[οπηριϑαο, τα  Π 1 ον αἰνιἀπη!, 48, Ε. Πῖο5 ΠΝ} 5 

5,60 1}}1} πη8}1, 517, 5. Θ΄1πῈ ἀΠῚ Βομΐ, {ππ|ὸ5 Ῥγοροητε 

ῬΙΟΡδέα,, φαόχιιπι [πκ βοπηρίτοσπια οΥῚῚ ΤΠ οῖι5, ἐδέα, 

(ϑδιιοθ. 165. 501 56 Π51}}}} ἰ5. ρογαβις, 1 σα ποῖ - ἈΠ} 

ἁτιζοιη. σα ποι Ῥοΐοβξ ε886 σομγ πο π5. “οπιιπὶ 

ΠΟΥ ΡΟ ἷ5 Θχρογιῖ, ἐδέα. Ὑτάς δῖ, 

Ἰεοτυν 41 ϑουίρίαγα,, Ῥαιτγῖς {Ππ|σοπῖίαπι, 538., 

Ἃς Τάοπι ὁ51 πιατατὰ «ΠἸΠ] οοἴτιπη οὲ θόοπατη, ἐδιαῖ., π. 

ΤινιτιβῸ5 ΠΟΟ ἀπὸ ῬαπροΓο5. ΠῸ5 ῬΓδοδί ἃ ΠῚ115, ΟΙΓΑΤΊΙΠ 

νασιίαίς, 156, ας. ΠιντΠ Ριι5 ἀαΐαπι ἃ ΠΟΙΆ 1ΠῸ σοιὴ- 

5Π1ππὶ, 100 εἰ σεη. ΕἸΔοΪ πδοϊοπο πὶ ἀτνι5. ἀοοῖριῖ, 

411 Τοιιπ ΒΡ ΟΠβογοτη. ΡτῸ Ραμ] ΟΊ] 115 ΠῸῚ αὐπιῖ- 

{π|, ἐδια., Ἑ δἰ α. Βοπὸ οαπὶ ἀἰνῖῖο τποσῖθπ ἀοίαπη 

{ἀογῚ! 51 1π ππηοιττπι ἀσοῖριαϊ, δῖ ὀχ ια πὶ ΓΟΓΓαπὶ 

βου ατασ, ᾿΄αιιο ὁ ππιπηᾶπαὶ παῖξαι τον ΘΓ πα 1 τη, 

800, Β εἴ α. Πῖνε5. πὶ 501 ὁρα]οπεῖα Π)60. σραίαβ 

δ}, 267, Ε. 

Πιν ΤΙ 5ὰ Ἰρβογαμη παΐαγα ΠῸῚ δηΐ ΒΟΠιιπ, 150, 

ο. Οιμριυβήαμα. ἃ ΠΡΙ ποῖα ᾿πβουνϊοσαμῖ : Ρᾶιι- 

Ῥογ α5 γόγο θ] γί πιοβ αὶ ψτὰ ρυοροπ ἀοητοβ Γοργοσ- 

511, 34ἃ, Οἱ οοδοίὰθ οχ ᾿Ἰπ] φαΐ ας ἀν 115 5αΠ]- 

Οἷθη5 5101 δ] πη η τι πὶ ἃ] τοθαν οἱ ροΐθη Ἰὰ πὴ 6556 

}6Ἰδαξ, ἀδβίτα 15 δὲ στοῖο, {{|1πτπο τὶ στανηταίο 

παρα ῖποπι θοπαπι σοπβίϊαϊ, 581, Ε- 51 ἀπ60}1- 

ῬοῚ οἵ ὁχ ἀρουῖθιι5 [Ὁ πΈ 1115 ἘΠῚ Αἰ Πα πὶ ἀἰν τα, πὸ 

ἴῃ Θαχαπὶ σορία ἀσαιίοβοαβ, ΕἼ χα 58 ἀν ασιισα 

παΐαγα ; ΤΟΥΤ ἢ 6 ΟἸΤ1πι5. ΡΤ ΓΟ ] ΑΙ Γ ῬΟΘβΟΘβΟ ΤῸ 5, 

ἐν ιεἰ.,Α. Τλιντεϊα γιατὶ ᾿π5 ὈΉΠ11ὰ5 {ππιν 115 σοι ραγα[ατ, 

ἐδιὰ., ἰ5 515 διΐτηο 46] 1{π|5, 564 ράτσιιπι [α πλ1-- 

πὶ ἰαπι πὰ πὶ ̓πδί τη θη τὰ αι  4ἀπ ἀπ παϊτο, 

282, π εἴ α. Ηοάϊὸ Πυι] 115 δδι ἀρθῖ, ἀοπητι5, ἀΠΙΓΊΙΠε : 
δγὰβ ΑἸ Γοσῖτιβ : ΘΕ ροϑέθα ἃ]1|5, 381,.Α. (Οπιργο  πβαπι 

παπαῖ ἀααπι (Δ ΟἸΠ1πι5. ῬΟϑ515 Θοπεἴποτο, {πατὰ αἶνῖ- 
τας (101 σοπϑίδη του βου αγο, 582, π. 

Του Ὁ ΠῈ5 ΘΟΥΡΟΥΙ5 Ορῖο ΘΟ, Βοριηξ τηθ ἴοι, 60, ν᾿. 

Τ)ο]ογὸ5. πλοῦ 15. ῬΤΟρυῖο ἀβαγραη ιν ἃ 5 σα! Ποαπο5 
ῬΌΟΡΡΟΥΙ “ο]ογοβ, 58, Ε.  ΥΑΠβίουΕ Ζασψαε Τ)αν 

ἄοϊονοβ. Ῥάγίι5., Δ ᾿γ0505 πιον 5 ἀό]ογοβ, ἐδια., α. 

Οἱ Ἰοΐα!ς γνοσαίιπι ἃ μη Ἰβουγ, “ἴοαξ : Οὐ οιίι-- 

εν πιὸ οἷον δς τπου ἰς, 380, α. 

Τ)οιοϑὺβ Ὑα]ρὶ Ομ ράγα!ασ, αἱ Προ 65 : ἱπηραθη5 

οαπὶ, αὐ ΝαΡα] (ὐὰτνπιε 5, 337. 

Το 5 ὀσου! τι ὁ5. τηα]  Π οἰπιπη, , 51}}} Οὐ ΠΟΙ οστιπα 5ρο- 
οἷο ρυόχῖμηο {Πατιπι, 218, Β. 

ἜΣ 

Ἐσομ βιὰ ποὸη ἀἀογαίιι", 506] σαραΐ οἾ1ι5 ΟΠ ιν σίιις, 210. 



ΚΕΚΌΜ ΕΤ 

ΨοΡα Πα : “71εἰ ει γοϑῦσια,, οἴο.,, γα]. 44, ἄς 

Ἐροϊοβῖα ἀϊοισαίτι, {πὸ 5οΙρϑαπι ΒΡ γ πὰ ΠΡ 5, γὰ- 

τἰϊβαιιο ἀοστηαιθιι5 ὁχουπαΐ, 558., α δὲ π; εἰ 310, 

5. Ῥὲν γᾶ 6] αϑέ]ο πὴ 058}... «Ὑμαλὶ, χἰίϊα, οἴο., ονίατιιν 

ἘοΙοβίαπη ῬΥΌΡ]ιοῖα., αα ἀπ Ἰοπῆα βουναπάαιο 
Ῥιαοορία,, 1Πὰπὶ ἀρ ΡΌ}]π5. ἢ] ϊαπὶ., “151 δᾶπι 510] 

Ρτὸ Π]τα μὲν σαν αΐοπι ἁΠορίαθδοις, 358, ἃ δἔ δε. 

ιν 18 : “επιον" δὐῸ ποπιϊπιὶς {ἰ, εἴο., 46 Ἐπ οΙ δῖα 

ταθηηουία «Ἰοϊ ἐπι, {πὰ οδὲ οοπίδϑδῖο Ρορα]οσαπι, 

443, κ. Αὐὰ Τ)εὶ, σφ 65}15 παι ατο, 5εὰὶ ΕΟ] οϑῖα 

Τ)εῖ νἱνοπίῖβ ροίοσυ ᾿πι0 15], 166, Δ. Αὐ]ὰ βαποία 

Ποῖ πὰ οβὲ, Ν οι Ἰρίταν οχίγα βαποίαπι πᾶ ΠῸ Δι] τη 

ἄογαγο ὁροτγίοι, 16ὅ, ν εἰ σε. Γαξουβιιὴ δ παι} 1 ἴῃ 

πιαρῖσα αυϊάθιι ῥγθοδ!οῖβ, πθὸ δυιπΐ Γἀπθὰ ἵπ ἀπ} 

Τ)εῖ, οἷν πιθης5. ουασαιϊἊοποπι, 100, Α. Οτϊ νοπ- 

ἵγοπι, δ] σα πι.,, ἀυϑοπίιμ, ἅπῚ «αν 5 ἁΠπ [)6Ὸ 

Ῥγίονε, 15 ποις αἄοναῦ Τ)οιιπι, ποάιις οδὲ ἴπ τ]ὰ 

βαποία 6115, ἐδια. 

ἘΘΠΙΝῸ5. ΠΙΔΓΙΠΙΙ5., ῬΆΓΨ ΠΝ ῬΓΌΥΒΙ5. οὐ ἀΒΡΟΓΠΆΡΙ]6 

ἀμΐπηα], 5 ρο πα πο ΤῸ {γα π 1 }Π1Π{ἀ 15. οὐ Το πη ροδία 15 

ΠΑΥΙΘΆΓΟΥθΙ15. ΠΠΟΠΙΓΟΤ ὁδί, 9ὅ, Ἐρ πα ἃ διὰ 

Ῥτουϊδοπεῖα ποῖ ὁχολα τι 1λοῖι5, ἐδιώ,, Α. 

Ἐμεσταῦν δισοιπι 6556. ΡγΟαπί [δβίιιοου, ο Βοβίιο] 

ἴπ ἴρβο ᾿πολιιβα, 67, ἃ. 

Ἐμεοτῦμ, πὸ γοσαΐιπι., ᾿οαίιπι 4ἸοΕ Ῥγορ]οία : 
41 τὰ} 1 νοσαι, ραποὶ οἸθοιῖ, 198, 6. ϑά] γι 

ποι ἐξ «ἰν15, 564] το! χυΐω 50} τπ|. [60 4101 ρτὸ- 

ῬΒεῖα : Τορτείιις χιεπι εἰθαῖι, ἐδια,, τν. ἮΝ οα οσππο5 

1η ἀἸἰβουτανῖπα πὶ «ΟΕ μα Γιυπὶ 86. ῬΤΌΤΑΪΒΙ Π)6τι5 τππὸ- 

ΤῈ πὶ Τ)οπηϊηὶ, 516., κ. οι οπημῖθι5. δ] α1α Π) οὶ 

βοσγῖρία βιυπΐ, 5664 Πα ΒΘ ΕΠ] 115. ἀτιΓῸ 5... 5Βθοι πη ππὰ ἴῃ - 

τουϊουοπι Πομηΐποπι, 3237, ἡ. δ 14ε Οναῖία. 

ΟΕΕΜΌΒΥΝΑΝ ὈΡΟΥΙ ΓΟ πὶ 51 ἰασρίατητ", οἸϊγα γπυ41- 
ταύθπν ἃο ἔδοιπα  ταΐοπη πα] αἱ πλιν, δ4., 5. 1 

Ῥαμπροτὶ Τλοιηΐηϊ στγαῖτία ἀοάουνῖς; ἰάοπι εἰ ἀοπιιπι οϑὲ 
εἵ ἔδπιιβ, 160, Ε- 

ἸΒΕΜΕΝΤΑ γα, ἀιια., ΔῸΥ οἱ ᾿στῖβ, ἴῃ [ΟΡΓὰ ΤΘρΘΓ τ - 
τὰν, ἰάθο 46 δουιιπι σγθαΐίοπο 5116: Βουίρίαγα, 10,8, 

Ἐ «ααίαου δ] πη θπ β. σα πὶ οοπ ατιιπι ἀΠ| αἶχε- 

σαηἴ; ΑΠ1Π| μᾶο ορὶπίοπο το ]θοῖα, φαϊηίατη απ ατη 

ΘΟΥΡΟΥῚ5 πα[ιγατῃ ἃ] σοπδεϊςπθπάτιπι ΘΠ τπὰ ἔθππθ τα 

ἀἴαιιο ᾿πισοπβα]ές ἱπιγοάιχονιπί, 14, Ε. Οὐϊηΐαμι 

Θβ56 ῃ 1 π| ΟΠ πξ 6556 ΘΕ ΠΟ απ ΘΟΥΡι5, {πο4 πο- 

46 51} 1ρτιῖ5, ΠΟ 16 861, πο άπ Γουτὰ, πο6 πὰ, 

προ αι! {ττὰπὶδκ 5 πη ΡΠ 1ΟΠΡιι5, ἐδ εἰ. εἰ σε. ΕἸοτηοπίο- 

τατα ἴῃ οοπίγατία ἠἸσίγαοιῖο, ταϊπο οἵ Ἰββο! α[Ἰοπὶ5 

σαιιβὰ Θαβιϑει,1 5,6. Ε]ομοηἴἃ, τραῖσ, Γου γα, ον αν, 

πίον 86. ῬουτηἸδοθηΐι, 56, 5. Υ Ἰοῖπο δ] πιθη[ο 
Ἐπιιπι πο α[4ι16 ΘΟ απ 5 οἴ τι: ΡΟ ΘΟΠΙ ΠΆΠΠΠ ΘῈ 4 118}1- 

ἴα!οπι, δὲ ῬῈΓ δα πὴ {{|ᾶπ| οἴιπὶ ἢ πὶ Πα νοὲ βοῤίοῖα- 

ἴσπι σοπίγατίο ΟΠ Πα τι, ὅ5.,. Α.. ἈΦ ΡΥΟΡΥΙὰ 

{π|}185 ε58 ΕυῚ σἸ 115 : ΔΟΡῚ γότο, Πιαπλ!] 1{85 : στιῖ 

ἀπΐεπι,, ΘΑ] 15, ὅ5. ΤΟνγαὰ ἀτῖα οβί οἱ ἔνι σῖήα : 

4 γοτὸ παπαῖ 4ἃ οἱ ἔτι σία : Τα γβι15 ἀν σα 115 ΟἹ 

᾿νυυπηϊ τι5 : Τρ ηἷδ ἁὐιΐο πὶ σα] τι5 οἱ βίσοιιβ, ἐδια., α, 

τάς Οονρι. 

ἘΨΕΡΠΆΝΤΕΝ {γοσομ 15. δὲ ἈΠΉ ΡΠ 115 ἈΠ 5. νἴνογο (υ]-- 

ΥΒΆΒΟΙΌΝ. 4.111 

ἄαχῃ χοίογιμ!, 1951.,.4. Ἐ]ΟΡ] να πε τουγόσομι πο! 

οχίβαιαϑ πλιι5᾽, 199, ». ΕἸ ΘΡ ματι ἰ5 5016 15 Βα ΒΕ ΠΊβάτιο 

“οβουριῖο, 120, " εἰ 56. 

Ἐπιβαῦν αὖ τη] τπὶ σοπν γαϊογο πὶ ΠΟ ἀΥΟΡΘα απ τ 

1111 φαϊθαβοιιπι νγοθας : οἵ ἴάπιοπὶ 5] γοϑ σι] ιι5 οἱ ουὶ- 

Ῥι5 ὀχοῖριθ θαι ἀπιΐθοβ, 113, π. 

Ἐνμάνυει, ᾿ θη αιο Λοδίδοιινι λει, 3.1.9., Ε. 

ἘΡΠΈΒΙ5. Οἴαπὶ 50. ΥΘΕ Ῥατ 5, 605 ΡῸΙ ΘΧοΟ ] πε πὶ 

ποπιϊηανὶ οχϑιδίθη οβ, προΐο 4] οἱ {αὶ οϑὲ, γεγο 

Θββθ πῇ ΡῸῚ ἀσηϊ πο ην σΟπ] απ οι, 560, Ε. 

Ἐρυοπῦν οἴιγϑιβ, 146 δ ρεοίαοιῖα, Ῥ]νατἀοηἷ5 Θαιιπι 

ῬΓΟ] ΘΟΕ Τλοῖιβ πὶ πιάτο. Θθη Δ ΠΟΥ {65 ΠῚ Π 65 

ἀουπιηςανογαηξ, 9501, Α. [5γὰ0], ἄτιπ οἱ τὸ5 ἴῃ Β61]115 

ὁΧχ δηΐπηῖ 5δηθ εἴα βασοοήονοηΐ, ΤΠ ([{1 1} ΘΟ ΠΙΟΒΓΡῚ 

Ῥοιοπίϊα πἰδτι5 {πῖδ56. ΘΟΠ ΡΟ Γ απ, πΘάτι6. «αϊδάααπι 

5 ΠΟΓΟΤΊΠΗ Ῥτν απ 51. ΘΟ ΠΟΤΊΤη. νο]αΐ οοπνο- 

πἰθηΐοιι Δ πϊ5ῖΓ, ἐδία, Τιαῖα ρου Μογβοη ἦδ τὸ- 

Βαπὶ Οὐ ο15 ’οχ 1ἴὰ βαποῖξ : Λοσ πεμἐεἰρίϊοα διε οἰδὶ 

Θημξαίιι, ἐνϊα!., π. 

Τγάνθειαι ρυ ΘΠ αΈ10 ἴῃ σοπίθια ΕΠ ΙΠ]}νῖῖ5. ἀἸοΕΠπιπ οι] 15 
γῖμα πη] πὶ πὰ ΡῈ  Ρευβιαἀθπαϊ, 552, ν. ΜΓ Πδιις 

ἃ Βισπάπια (ΒΥ Ἴ511 σοπογαϊοπο ὀχόῦϑιβ οϑὲ, Μαν- 

οἴι5 ἃ Ῥγωἠοατίοπο Φοιηπῖϑ ; Γλιοὰβ ἃ σΟυΡΟΓΆ]Ριι5 

ἀπ 15.; Τοαππο5 ἃ ΕΥΌΙ σοπεργαίϊοπο, 555, Β εἴ 

56η. δ τάς 7) "»ααἰϊεῖο. 

Ἑσυροχιῦβ ὁχ ϑυσῖτ πγΡΊθιι5 Ῥα]5ιι5, (οπδί απ Εἰ πορο] πὶ 
οοοιπραΐ, 390, 5. 

Ἐνεντυβ ΓΟΓ πὰ 111 διιηΐ ἃ παΐιγα,, ΔΠ11 ἃ σᾶβιι, ΔΠΠ ἴῃ 

ποϑίγο ἀνθ Γυ1Ὸ ῬΟΒΙΠῚ βαπΐ, 33, Ὁ. 

Ευνομιῦβ. (α]αΐα ΑΕ ἀἸποῖρα]ι5,, Β]ΑΒρΙοπιΐα πὶ ἴπ 

{πϊροπῖζαπι ὄντ σας, 595, 5. {ΓΓόβ 16 Ἰπ[ῸΥ 58 ἴπι- 
Ῥίθίαϊο οοπ πποΐοβ.. Ἔχθιη}]ο ῬΠΪποο8., ἀπὸ ἰσίιι 
σοπχαγιιπὶ 58 5ροται Βαβι 5, 594. Ἀατόποπι το - 

41 σαν Ἰϊσοῖ 5] πῈ1 οα]τον, σοπῖτσα Εππουηῖιπι βουῖ- 

ΒοπΩΪ πλιιη 5 πὶ 568 τΘοθρου, 993, Α δὲ δοῷ. 86 ἴῃ 

Ποο βουῖθοπ 1 σόποτο ἱποχογοϊταίιπη αζοίαν, 596. 

(οπ!αταϊϊοποῖὴ πὸ, σθαι πον] το πηθ ται πὶ, νοὶ] 

βᾶπ|5 ΘΒ] αασιιπλ ἐπξαπηθπ, ἅτ σοΥίο βοΙ ρϑιπὶ (4 

οὐτουῖβ ορεΐπγο σοπβα] που, πα ουοθθιι ἃ ἀδρίιμιπι 

δρογαι, ἐδία.., κα. Ἐπαποπηῖιιβ τποηἤαχ, σανη]αίον., 

ὈΠ ΒΡ οπαιι5, 394. [πὰ βρθοῖοπι ἀρο]ορῖο ἂο ἀείδηβιο- 

τὶς ἀο στ  πᾶπη 5ιᾶση ΘΟΙΏΡΟΒι: ΕἸ ΠΟΙ 18, π6 γὸ- 

1 ἀσστοσθου σἹ Φονοῖπν ἀορηηαία ᾿πη ρα ῬΡΟΡΌΠΟΙΟ, 

564] δοσοίιι5 ἃ ὸ5 βουτποποϑ ἀδυθπῖνο, ἐδεώ., ν' εἰ 

567. Ν' ατῖα5 ἘἸαπο 1] ἃν το 5, παι] ΠΡ] 1οοβάτιο γα ΓΟ Π 65, 

4αυϊθαβ ἃ 86 πον ἀοοίγιπα ᾿πν] Ἰὰπι πη τὶ οοπα- 

Ῥαΐαν, ΒΡ Πτον. ἀοίοσις ἀσοογυϊπιθαιιο ἀππιπι θὰ- 
51Π1|5, 398, κ---998. 

Ἐπιποιαΐτ5 Πάοπν ῬΓΟΡΟμΪ οχ ναρὶβ ραΐχιιπι ὙοΙ]ι8 

σοχηροϑίαπι, {1} 15 ῬΟΡΡΟΡα πα ας, 398, Ε. ΤΊΔοι 

ῬΓΟΪ οβδίο Εὐιπόσηῖ! Θά οπι “15 ΑΤΙ, ἐδιας., κα. Οὐ 

δαπηάοιη ΡΙοροπαΐ, ἐδεώ. εἰ 56. Δα παθὶ δαπὰ νο]αξ 

ἀτα δ! οποπι, οἱ ἀπηιϑδίπι ῬΓΟρΟδιτ,, 4] 1 πὶ ἀιιαδὶ 

5 πη] οἰογοιη ῬγοΐονΕ, 399., ἃ δέ ἢ. Ῥαίγιπη Ποῖ 

«ἀπὲ οδὰ τ ρα] πὶ ΡΓΟροϑιθγαξ, οοντῖρῖ!, 500.,.Α. 
51 ἄοϊοβο νοϊαμπηῖπο οαὰ πὶ ΠῸπ ΟΡτα ΠῚ ΒΡ αϑβοῖ. ορίπϊο-- 

ποπὶ ΕπΙπΟΙ 15, ΒΟΥ ρβιϑδοῦ : Οὐ" ζηις. ἐπ ϑθπονῦα- 



Δ} 

εἰοπθηι 6556 δδϑθιίΐαηι Πεὶ, 500. Ορϊπϊομὶ διῶ νὲ- 

Τὰ π απο βἰπιρ] οἰ τα τοι {οἱ σοι ὀβοῦια οἰτοιπιάαι, 

ἐνία., ας  εσρθα πῶς Επιπομῖὶ, ἰὼ ψεὶ υἱαάονὶ οἷι-- 

γίμιι ΟἸινἐδιϊαπῖν 5. 5.111αι ΒΆ51115, ἐδὲα!,, ἃ εἰ δθῳ. 

Ῥατοῖαν Επιπουηῖιθ. Πλοῖνπν. χα παςαγα! οι ποῖῖο- 

ἀθπὶ πάτο ἃ δοῖρ50, ὨΘάι16 ἃ}} 4110 ἔαοτιιπι, 501, Δ. 

Ἡΐπο Πα. πι5. ναηαπι ΥὙἱγὶ Ἰοφααοϊςαΐοπι ἀντι ει, 

4{5ϊ 6}15 4αϊ 5ο] πὶ Ἰπιο ἰϑοίπιιιπὶ 6556. 5[6Πσιιπὶ 

γαςτοπο ἀοοογο γ6]1οῖ, 505, κ. 14 φασί ἔλοϊς, Ῥγῖτι5 

586. 60 «οὐ οἤϊοῖειν ἀἰχὶς Ελιποπαῖα ; πξ πᾶς Εἰ- 

Ἰΐαπι ἐχ ποῖ ὀχϑίαη 1115 6556 ΘΟ] Πσογοῖ,, ἐδιώ., Ε εἴ 

564. Νοῖαι Βαση τις Εἰιποπηλλιιι γΟΥΡῚ5 15115., δϑψιεῖς 

ἀμ ἀἰίμπι ἱπιφ πεν αιο, ΘΑ] οἱ ροίϊοο βθηβι 

ἈΦ άἴ55θ, ὥριο ἐσὲ ἔρσα σιδοίαπίία ἱπϑεηῖῖα, εἴ ἴῃ 

Ἰιῖ5. βοοισὰ. ἈΔΠλιο. ριισπανο, 505, ἃ δὲ σε. Αά- 

ἀἸάτι ντὸ Επιπποπλῖιι5, αὐ Ῥυονο ἀεπιοπϑίγαϊο, οβίθῃ- 

ἄεγοι {Πἰποπίζαπι βοουπ πὶ 5 οι απῖαπι Ῥαιτὶ 415- 

δ μΆΠ] οι, δ0ὅ, ο. Νόραι Ἰπσὁπογ ἃ Π]οπ οτ βθοιμι τππὶ 

ποϑέσιιπι ᾿πΈ 6} ]Π1σ 6 η 1 πιοάιιπι πὶ 1)60 σΟΠϑ ἀγα ΤΙ, 

γαξαις ῬγΓοαςασιιπι 56. ἶπο [10 1}} Θοπάτι., Ἰπροπονα- 

τἰοποπὶ βιιροιαπίϊαπι Ποῖ ἐ556. ἐδία!,, θ. Πα Προ - 

{ἴα ᾿π]νοροῦ τὰ πη ια πὶ ἈΪᾺ1] οπγαΐπο σι αἸ ποα πεῖ, 

504 πὶ 501ὰ ργοϊαιτίομο ὀχϑιδι πε ϊα πὰ Πα ΠΡ πα ς αἴας 

1)ὲὸ πα ρα ατη 6556 βίη αι, οαπὶ ὙἸἀο]οοῦ 1 οἷς οἵ 

Ῥογοοριϊομιθιιθ οὐ πασὸ ἂς ΘΟ οποβίανο, ἐδιίω, Νεραῖ 

Επιηοτηῖτι5 4 ἰτιιπν 5} ν1 [)6ο, πϊδὶ ᾿πσο ἢ ΘΛ Ἰοπ πὶ 

δα δ απ ϊα πὶ ο550. ΘΟ. Πίσαπιι, 509, ὁ. ΒΙΔΙοα] λα 

Ἰιὰπο ορ᾽ αἰοποπι,, εἴ ἃ ποναπὶ ορπια ΘΟ πιὰη- 

ἄτιπι ᾿πα ΠΠ]Π πὶ 6556.) οορίοβο ἀοιηομβίγαι Βασι, 

ἐνια., τ; 510 εἰ σοφῷ. Ἐθπαπομῖτπι ἱπίουγοραϊ, οἵα 1Π 

801: ἱπρομῖὶ νόος ἴἴὰ σαπίο,, πὶ οι σὶβ (ἃ ἱηοαπίο 

88 βογαϊ, 511,0 ἐξ ἃ. 

Ἐιιποπιῖτϑ {14 46 1)6ὺ βοοιπάππι Ρυϊν ας Ἰοπ θη ἀἰϊοὶ 

ὥρνὸ Τ πο π5., ἱπρσϑαϊταπη, ἀ1οῖ} ᾿ρδᾶπι 6556 5 5ῖαπ- 

ἀἴὰπὶ ἰπσομὶίαπι, 51ὅ., 0. δα θοίαπτα 1)61 οδὲ τη- 

δοθῖία.,, πὸ ἁπίοπι. ἐπι θηζξιεπε διβδια μια οδῖς 

ἐνιώ,. Ὡς, 

Τυαπουαῖτις {{| 56. Ποῖ βυιβοιαπεῖαπι ἃ Ἰπν οπΐθθο Ραζαῖ, 

ἐρϑίαπα οἰϊὰπιὶ ἃροβία τη Προ αι πν ἕστο Ἰαοξαπία 5ιι- 

Ρόγαι,, 510, α. (ΟΟπιπηιπὶς ποῖῖο Τ)οιιπ ὁ586.,. πὸ 

«υϊὰ 510, πὸ5 ἀὐἀιποόποῖ, ἐδία.., ν. ΝΊΒῚ] ρυωοῖραὶ 

το] φαπης Εἰιποπιϊαμὶ {Ππὶρ 11 ἀπ Θρ γΊττι5 Βα η- 

οἵἷἷ φοβῃϊοιὶ, 5᾽ φαΐ οπι ὀσβθη απ 1)0ῖ σοι ρτομοα- 

ἄπαι, 519. ὁ. τάς ει. 

Ἑπιπομλΐτς. πόσας σοπονατ]οπομλ. ΠΦη  τογὸ ἀπ τὰ πὶ 

Ρόϑδο θοαὶ θαΐγοπι, 60 τι βιιαπὰ ᾿ρδῖτι5 παταχαπι 

οαπι σοπαΐο Θομημηηϊοοῖ, 533, ο. (λυϊα «ΠἸ5βιπλ1] 6 πὶ 

Τθ6ὸ ἂς Ῥαζεὶ ππὶσοπίζιπι ΕἸ] τα. ἂὸ Πλοαπι γα]} 

οϑϊοπονο,, Ρααβ οἱ ΕἼΠῚ ποθὴ 5] πίϊο Ῥτωτοτιξ, 

δ 5ἰπιρ] οἶτον (δ Ἰπσοηῖτο οἵ σθμῖλο ἀἸββουῖ!, γον -- 

αι 1θα5 115. πὸ, ἄππι Εὐιποπιὶὶ Ὀ] ΑΒ Ρ μομλϊὰ5 οὐὸ τὸς 

Ῥοιῖτ, τπαθηΐοπι ΡΟ]] πὰς διιαπι, ὅ3 δ, Ἃς 

Τιιποπεῖας ἴπ δοθπι ἀΥ ΠΟ βοπονο Ῥογβισε!, ἄτππὶ αἱϊ 
ποι ὁ556. σοπιραγαιτοποπι ᾿πρΘ 11 οἴνπὶ ϑιθηϊίο, τὰξ 

«π|άᾶπὰ εἶσ Ὑοοῖθιι5 ὁΡΡοβιεἰομ πὶ ἴμό588 σι οπ ον, 

δαπι ἴῃ ἴρεαπι ΡαΓτῖς οἱ ΕἾΠΙ δι 5 απ ϊατῃ ἰγαπδίοναϊ, 

525, ον. ΝΆΠαΠι να] ο556. σοπιραγα πο πὴ ΒΘΏΪΙ 

ΙΝ ΘΕ Χ 

οὐ σοηΐζογο: οἱ ἀξ ᾿ππαρτηἶβ γα ]οηθπν [νὰ 6 τπῖοα 

γόοσο [0}Π1|, ἴἴὰ 5ρ!επονοπν ἀ0 ὉΠαναοίογοπι ὁ5568 

βαιδία εἴα πόραξ, ἐδίω, Νόρας ἀἴσοτε 88 βόβϑὲ οοπὶ- 
ἀππποπι “4 αϊίοπι Τπσοηΐτο εἴς βοηϊίο 5 καμιὰ πὶ 

6586, οὐἀϊπο γόσο οἵ τοι ροῦο {Πππὶ ῬΥΪπλλιπ 6588. 

πο γ ΓῸ βοοιηήιπι, 535, Ε. (ἴπὶ προ θυη 56 ν- 

τποποπὶ ὙαΠῚ αὐτϊπσονθ, ποι πι}]ὰ 4ιιτ ἃ. Οπαθῖθρι5 

φοποοάαπίαν ργυ μα 0 ταν Ῥτορίονοα αιοά 6 15 

τοῖο ϑϑπεϊ, ἴῃ το] υῖς φασι 5101 Πάοπι Ρᾶγοῖ, 

550.,.Ε εἰ 54. 515, ὁχ θὸ ιοά Τ)θιι5 Θοπιροβίξιι5 

ποὴ 511, ποραΐ ΕἸ] απὶ οἱ δ558. σομβὶ πη Ί] 6 τη, ἐνιὰ., 5. 

Ομ τ βεῖ νου ὶς : Ῥαξεν, ψιιὶ πιὸ πεῖδὶί, πιά) ον τη δ5ΐ, 

ἀθαϊίταν. Επιποπιῖν5,, ἐφία.., θ. 5101 1405 ἀοπίάιε εἴ 

αα ἱπιρϊοίαΐοια αὐάαοος νοοαΐ οο5, 4ὶ Ὡφαά]οπι Ρὰ 

τὶ ΕΠίμὰ ἀϊοαπε, ἐδίω. εἰ 551, κ. Πδάθπι οἤδπα!- 

ἴα, Φαρα. εὐ Διατὶ ὀχαρογραθαπίαν, ἀϊοοηῖο5 

ἴαης : ΔΕ ά] πὶ βοίρϑιιπι [ἀοἷ1 1)6ο, 563 οἐ 418, Α. 

Ῥαιγὶβ ἀρρο!] τόπο ρου ΠΟ πθ πὶ, ΠῸῊ. βαρβίαπ απ 

σον] ρυταϊ, 552, Β. 

Ἐπ ποπλῖι5. 5θοιιτη θ ισιαΐ, ΟΠ Τδιπι οἱ ΠΙᾺ] ΟΓῸ ΠῚ οἵ 

ἱπεοπιραγα Ί πὶ ἤἸοῖς,, 55... Εἰ {01 1)6} βαιθοταπείαπε 

ἃ} {π|5 θη 11 5 θϑια θεῖα ἀἴν υβᾶτη οκίοπάογοι, 4, 

παι . σὰ σοπηραγαῖϊνα ἀατα πα ῬΙῸ ϑιιοίαπ- 

εἴα ἀϊνογϑιίατο ἀσοορὶῦ : σασϑαβ, αξ ἀα ὀγθαϊαχο ἐὸ- 

«αα!τίαΐοια. {Ππῖρ Θη  ταιπὶ ἀειγυᾶαι, Ραΐχγοπι βαποὶς 

᾿ποοια ραν ὈΊ Ποῖ, ἐδία., κα. Ἐχιο!]ετο 56. Τηοαπι οἱ 

Ῥαΐγοπι δἰ πια!αΐ,, ας ἀπ α1 ΕἾ] εἰ Τ)οὶ πια]οβῖα- 

ἴοπὰ ἱπηπιϊπιιαΐϊ., 55ὅ, Β. 
Ἐπιποπιΐας Ππαθροσὸ 56 5ππ]αΐ ἱππιιπιοτὰβ δ πιο πβίγα-- 

τἰοποβ., {ποι ΕἸ τι ἃ βα ποις βαοίια ἀΡΡΟΠ]δξιι5 51. 

δά1, ν. Οποπιαδπηοίζιπι. Ῥαϊνῖβ δι ροταπτῖατη, ΡῈ 

᾿προπογα πο πὶ 5 σαἸ σαν! ἀδοογαὶ τὰ ἀασάιιο 

βι 5ιαπίίατα ΕἼΠῚ ρὸν σϑηπϊταγαπι δἰ σαϊΠοανὶ ἄτοῖυ, 

δάδ,ν. Πὲ βαβδίαπεϊα ΕἸΠῚ γοῦνα ἴδοῖς, φααβὶ ἀϊοαι 

ἘΠΊὰπὶ ἐθ5ὸ αἰϊαὰ 41 ρυαῖον ἰρθάπη,, 348. Νοὴη 

ἀρογίς ἀϊοῖς σοιϊταπι ἐχ πῖ 110 ΕἸ τιπι,, 564 ὁ] 15 

Βα 5 ὙΠ 1ὰ πὶ, οα πὶ ΠῚ οϑ5εῖ, σϑηϊίαπι 6558, ἐδέε., α- 

Νου ἀἴοῖς οαπὶ ἀπίθ βοιϊα,, ν 6] βἰπαρ] τοῖον ποῖ 

[αἶδ5θ., 56 ἀπὸ διατὶ ἐρδῖι5. Θοπδυϊαϊο ποτ. ποι 

Γαΐδοο, ἐδιε., ν. Γἀοπὶ ἀϊδοτο ρόβδοὶ ἄς Ῥαιτὶβ 81»- 

βίαπιία,, ἐδίω, ΕΠ πος {ὐἰθαϊς πα σαὶ Ἐπ ποιη 5. 

4ποά ἀπ ϊᾳυῖΐον 510 οὐθα 15 οἵ ἀπο θὰ 485 088 ἴὸ- 

εἷς, 551, α. περιἀοπίοπι Ὀ]αβρ δ πιΐατα. οἴ τοιιπ- 

γα ]]αὶ παρ] ]οατομπο 5.110 6 Ἰ5πηογαπι., {1105 ἀσονγῖτηδ 

οοπίαίαι ἀο ΔἸ Παῖς ΒΑΒΉΠ 5, ἐδὲα., ν᾽ εἰ σε. ἕππο- 

παϊαῃὶ ῬΥΪναἰ]οποιὰ. Ῥυϊποῖρὶ ἀοοογπαηΐ ᾿]6 πὶ ο556 

ας τιογηϊταλοπι,, οἱ φαοπίαπι ΕἼΠτιι5 πὸπὶ οϑὲ ἴη- 

δοπίξις, πὸ ἴοσπιιαν 4αϊάοπὶ ργοΠίθπαιν, 5 ὅ 8, Νοῆ 

ὀχϑιβιομίομι ΕἸ τα τὰ σϑαϊταπι 556. «Ἰοῖ Εππομλῖιδ., 

ἐνια.., α. Οὐϊ οχ ἈΙμ110 ἃ 556 ογθαϊαγαβ Ργοάι- 

χις, 501. γ᾽ οοἱ ϑοηίσε νοοθπι οὐδ αΐτις οοα)ιηχῖς., 

αὐ πα ]Π]1απὰ ΕἸ λαλα ἰατον οἵ ογοαϊταγαμι αἀϊνουθια το πὶ 

6556 οδίοπάογεῖ, 564., α. Οἴαπι τοῖρβα οοποϊπηαν 

ΒΙΑΒΡΙ νοι πὶ, ὰπο γουθὸ ΟΡίοβογο, ΞΟ ΠΟ Ἰσι16 

ἀπηρ οπτίαπι «6 ] 1 πῖτ Ομ γ ] Ποῦ’ ποῖ ΘΟΙ Πλ ΠῈ ΠῚ 

ἴαθονο 56 αἰχὶς ογοαςανὶς {Ππἰσοπίζαμι, 569, Βὲ Νὸ- 

8.1 ποιηϊπῖιπι οοπιππηϊζαϊο σοπιπιιποῖ Πονὶ 5ὰ- 
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5ἰαμεαπι, 4 ρυῖις ἀἰχίξ, Ξιιββεαπιῖο ἀϊνουϑιταΐομι, 

αἰνογϑιϊαίεμ πιοπηϊπιιτη βεαϊ, ἐδίε!,, α εἰ σε. τὸ 

βθῆϑβιι ΕΠ ᾿ατα Φαοαιια ᾿ 6 ΠῈ 6558 σοπῆϊξειαν Εππο- 

τηΐιβ,, 571, Β. [εσο εἰϊαπη παΐιχαθ, Κι ρβζαπέϊαπα 

Ὁ πἰξομῖεῖ ἃ 5 θπίαπίϊα ΡαίΓῖ5 βεραγαΐαπη 6558 ἀἰχῖΐ, 

578, 5. 
Ἑπιποπηῖι5. ογθαϊιγατη 6858 αἷξ ϑρίγίἔαιπι βαποΐαπι, 

4πᾶπὶ νόσοπὶ {ΠΠογὰ πὶ φαϊ τογιϊαΐοπι δάογιῖ σαπὶ 

ΘΕ τα ΠΘΠΊΟ διι5115 ἔπεταΐ, 582, 8. Οποά Ππᾶπὸ 
Β]αϑρ μεπηΐαπη ῥΥῖι5 ἴῃ Τοπιϊπιιπη Ἐὐοπιιθσῖξ, ΠῸπ 

ἱπιριεἴας5 τη ραῖο ἐπξ, 564 σοπάειηπαιίϊοηϊβ 86- 
φεβδῖο,, ἐδὲα!., α. Τασϑηϊε στοὰ ξαγαπι 6556 ΕἼΤ πὶ αἰ- 

εἷξ : {{π|ρϑ πὶ γεγο, Ῥαγδοϊθίατη, 585, α. Πιρ]1- 

ἴεν Β]αβρμθπηαΐ γεσθὸ τπιπῖσο, ἐδίεω., α εἰ Ξε. 81 ἅτπιο 

Ρυϊποῖρία ἵπέεν 56 δάνεγϑα ἱπάποῖς, ἅπὰ οαπὶ Μαπὶ- 

οἰθο εἰ Μαγοίοπα οοπίεγεπῆις, 584, Μαυϊζογαπι 

ορὶπῖοπε σοπέοπηΐα, {πὰ ϑρί τ απι βαποίατη σ] σι - 
οαπί,β πη αϊαξ ἴεπογα 56 βαποίοσγισῃ «οοἰτγίπατη; ἀεἰπ- 

ἀε ἀἴοῖξ ἃ βαποῖῖβ φυΐϊάδιη 56 “1 ἀ1οἶββα ΓΟΓ λα πὶ 6556 

ογάϊπε εἰ αἰστιϊζαῖς ϑρΙ ΓΙ τππὶ ; ἃ 5εῖρβο νέγο οσὲ- 

ἄεγο, παΐαγὰ 4ποάις [ογεϊιπι 6556, 58, ἃ. (ἱ γὰ- 

ΤῸ 5ἰπξ βάποῖῖ 111, ε ἵπ φυῖθιι5 Ξουρε15 ἀοοίγιπαπι 
Βᾶπο εἀϊηεονῖπε, ἀΐσεσε ποὴ ροΐεβξ, ἐδέά. εἰ 586, 

Ῥγϑπηΐαπι ἱπιριοίαι5 Ογζίσαπα. τοῖα! ΕἸ ΟΠΉΙ5., 
396, Β. Ουοπίαπι ϑρίγίειιβ, ΕἼ]15 ποπηϊηδίι5 ΠΟ 
6ϑξ, δὰὰπὶ ογθαςαι απ (101: Επποιηῖιι5, 455,.8. Οαϊα 

ϑρίγιτας εχ θδο ῥγοοββῖο πὴ υοσαΐα εϑ βεπογαῖίο, 
Ἰάοῖτοο εἴ πᾶπο ϑρίγιτι ἐχ ΤΠ) οὶ οτὲ Ῥγοοθββῖο- 

πδπὶ ΟΠ] : εἴ 4αῖα ΕἼΠΤτ5. ποῖ ποπηϊπαΐιπ,, 1460 

πθο ἴρϑιπι βρί γιτπιπη οτἷς Ποῖ ἐθ58 ογθαϊί, 5ε τπὰ- 

παμπὶ Πεῖ ὀρ, 455, ν. ϑριυταπι βαποίτπ εἰϊαπὶ 

τπὰ οἷ πὶ ἴσπε βΈ Βεππε οΟ]]οσαΐ, 457, 8. (πὶ πὸπ 

Ῥοΐεβὲ ϑρίνίσαπι πο ἱπογθαΐυπ ᾿πίο]Π Πρσοτγο, δὰξ 41- 

σεγο, Τεαπὰ ἴρβπη αἷξ ϑρινταπι νοσαγὶ, 459, Ε, 

γᾶς Μδαρεζιις. ἔαοίινα. μια, Ππιβεπίζαπι, δ ριγὶ- 

ἔμι5 βαποίιι5, ἔ7πιπεπίξι. 

Ιη Εὐχικῦμ ροπέϊπι ρεν Ῥγοροπίϊοπι βίπηι! ἱπῆασπὶ 
Ῥίδοαβ, ἀβοθηϑβιιβ [ει ρογα,, 95, Ε. (ὰγ ἅζυᾶ ΤΠΔΓῚ5 

ἀ]υΠ]οπαΓ5 εἴ ῬΟΠΕ 51} Δα]οῖον, 94. 

ἘΧΟυΙΚΕΚΕ πυρὶ τι5. «αἰ απι 5βισπμῆσαϊ Φπαπη {ας- 

τερὸ : 4ποππδ ἀπιοάτιπι οἰϊαπι ρογβογαΐαῖῖο Ρ]5 41-- 

οἷς φατε βογαΐαιῖο, 308, α. 

Ἐχϑυι τάτιονιβ γοχ ϑουϊρίαγα ἔα πΆ Πα Ὑ15 οϑῖ, ΡΕΓ ΔΤ 

Βη]άτεπι ἂς Ἰπεΐατη ἀπίπηδ βίαϊαπι ἴπ 115. 8} Θὰ 

ἀἰσηὶ βαπί οβίομδηβ5, 187, "Ὁ. 

Ε 

ἙΆσεβε. Ὑ14ε Ἐείιγα. 

Ἐλοτῦπαν ἃ βαποῖῖβ ΕἸΠππὶ ἈρΡΡΕΪ]ΑΥῖ βίπηϊαξ Ἐππο- 
τηΐτι5, 541, ν, ἴοοιπὶ ΠΠὰπὶ οί, 2, 50 ; Ολγὶ- 
ϑέμσι ζεῖ! [λειις, ἐχρ! ἰοαΐ ΒΒ, 15, 558, Β εἴ σε. 

Ταυΐατη πὸ ἔμπογῖε.,, σοσθ ἤξοῖξ ἱπιπιιΐαΐα., τπη]- 

ψουβοση ἐποΐογεια [αοΐαγαιη ἀΐσεγε. πὶ ογοδίασὶς 

4υϊάοπι Τρ ογΊ Πιι5 ἃ γόγΡο, γεοῖέ, ἀδδιιπηΐαπι ἔπῖ55ο 

{Ἀοΐατα: ἀρρε!]αοποιῃ : ἴῃ ΕἾΠΟ ἀπίοπι Τ)οῖ ποι 

Ἰϊοπι, 558., 6. δ΄ αΥΙΪ5 ποι ηῖθι5., π΄ ΦαΙθι5. ΠπῸΠ 
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τη ] τα πὶ υἱ θέν ἴποββα Ἰαυϊς, ἰϊ5 φαΐ ποτηΐπαπι 51- 

Βαϊ Ποαι πεῖ πὸπὶ ἀϑϑθαιπιπίθν, Ποιηΐπιπι σ]ΟΥῖδα 

ἀΡΡΕΙ]ατα ποῖ ἐπι θεβοῖξ ϑουϊρίαγα ; δὲ ἐαοίμγαπι 

πιιβάπαπη Οπιπῖπο ποιηῖπαν, ἐδέά. ν. Εδοϊαγαπι 

[ασΐογοπι οπηηΐπ τι ἀρΡΟ] ]ατα ἀρατεάϊειν Επποπηῖτιβ, 

559, Β. ἔδοξιγα εἴ σϑηϊζαγα ἱπίευ 56 ποῖ αἰβεσιπξ, 
511, α. Επποπλῖτβ,, ΘΟΤ ΠῚ «ι ΘΟΓΡΟΓΘΆΙ σΈπογα- 

τίοποιη 1 Ε]Πἰρσαπέ, βαβοορία ουγα,, εο5 φαῖρθιιβ ἴα- 

οἴαγο ἀρρε!]αεῖο οὔ πβίομὶ ἐβὲ, περι σῖς, 5423, 8 δὲ 

σε. Νοῦν ἴῃ ορίδοεπι ογε τ ἀϊπηιι5 εἴ π᾿ ξαοΐαγατη, 

ΞΕ ἴῃ Ῥαΐτεπι εἰ ΕἸ πε μὲν Βαρ Ε5πὴ1 σταϊίατη ὁὈ- 
βἰσ πα βατηι,565, Β. Οποά Πξ, ποη ὃς 5 5ταπεϊα 

ἔποϊοπεῖβ εβῦ: {πο γεγο σοπεγαξαγ,θχ ἰρβὰ βιιρϑϊαπια 
ΒΕπεγδη 5 ἐϑξ : ποῖ ἜΓΒῸ ἴ46πὶ εξ ἔασεγε εἴ βεπο- 

τάγο, 597. Οτοαΐαγα δαΐ λοΐαγα ποῖ εδὲ ΕἼΠῚ 50}- 

βίαπεϊα, 805, ν---- 406, ἡ. ΕἾΠΤπ5 οὕτη 51} βαρϊητα εἰ 

βαποιβοαίίο, ἔδοΐατα πο εβῖ, 416, 4, 

Ἐατυμ. 184ε ῥηονίαεπεία. 

ΕΈνι ΒευΡάτα εἰ ἤογεπι σι Θοπβροχεσῖβ, Εἰ Ξαῖς πιο- 

ταϊποτῖβ φαΐ ἀἸοἰε: Οπεπῖς σαν πὶ ζέπιιπι, εἴο., 58,0. 

Ἀξοῖς Βυμηᾶπᾶπι σ]οτίατη. οἴπὶ ἀΕὈ1]Π]Ξϑῖπιο ἤοτα 

οὐμηραγαξ ρτορπεία, ἐδίά., Α. 
ἘΈκΧυΚ τύχος ἀϊοῖτατ ΟΡ ἱπροπίεμπι πη }} ἐοοιπα ἰζαΐεπι, 

δαϊ ἔοτία ΟΡ ἀο]ογοβ ἃς πη] θϑιϊαβ. 4185 ἀπϊτηΐβ εο- 

Ταπὶ 4} ἔεποτε δοσεροσιπξ, βοῖθξ ογοᾶσο, 157, Α. 

{1 Ραουρονίαπι ραυίζαγο, ἴζα 4165 Ἰπα τοῖα ἀεθιοτῖ 

Ἰηβίαϊ, ἐδία., Β. Ἐδπὶβ Ὑἱρεγὶβ σοπηραγαΐατ,, 4185 

γεπίτοπι πιαίσὶς οοστοάπηΐ, ἰδία, Ῥεσσαΐαμα Ποσ 

ῬΙ τσ πιῖ5 Βοσιρζασο Ἰοοῖβ υἱϊαρογαίατ, 153, α. ἘΖε- 

ΠΕ] 14 ἴπ πιαχῖπηῖϊς πηὰ}15 τεοεπβεΐ, δὶ ἔδπιι, εἰ 

4υϊάχιιαπη εαἱέτα ξοτίεπι τϑοϊριαΐωγ, ἐδιά. Μαχίπια 

ἐπὲ πῃ απιδηϊταβ ΠΠΠ|πὶ Ταΐϊάοπη «ι Πποοοββττοσειπι 

ἱπάῖσεῖ, πα αϊαιιπι δα τἱΐο 5 μ5᾽ ἀττιπε {υγεσθ, μπης 

γέγο βοτίε οσοπἴεπ πὶ ποῖ 6556, 564 5101 εχ ρατρε- 
ΤΊ5 σα]ατηϊζαῖε Ργονεπίῃϑ Ορεβάιια ΘΟ] ποτε, ἐδιά.,". 

Ασνάγιιβ 5ρ6 δ ππουῖβ ᾿πηρ] σα 115 βῖαξ δα] Ργέσοβ ἴπ - 
ἀἰφεπεῖβ, ἂς ῥρῈῦ ρευ]ατίτπι γο πε Ἰπ μι πη απ α5 {π:- 

βίαπη ἀσχαϊτις, ἐδία. εἰ Ξε. ᾿ὐττΐαβαιε οορῖοϑβα εἰε- 
ξαπβαις ἀεβουίριο, ἐδὲά. (ὰϊ πιαξααπι ἀυετῖε, 

οὕχα ἔεποσῖ,, οὐ 5οϊγεπο ποῦ εϑξ, οΡποχίτππι 58 

Ῥγαϑατς, γοϊαπίατίατη φαοδα υἱγεῖ τεσερῖξ βεσυτειι- 

ἴοπι, 1ὅ5, κα. δεηὶξ 5υθδιάταπη ἱπυεπίαχιβ, 564 

Βοκέεπι γερουῖξ : τοπηθάτιπι ἄστη τοφαϊγογεῖ, ἴπ γε- 

ποπαχῃ ἱποῖαϊε, ἐδια,, Β. Ἐςπεγαΐου τη θ]οο 51 πη} 15 

εβξ, 4αΐ σαπῃ φστοῖο βαπίζαΐεπι τεβ ποτε ἀθθογεῖ, 6 

Θοπ γασῖο εἰ γε] οχῖσιιας ὙἸτ πη ΓΕ] 4185 Δα Ιππογεῖ, 

ἐνία. Αδρεβδίοπθια τηαἸοόγοτα ἴαοῖξ Ρϑοοα 5, {πᾶ πὶ 

ορῖβις, ἐδία., α. Τηαῖροπβ ἄτππὶ σεβρίοῖς Δα Ῥασρετγ- 

ταΐεπι, 46 5βοϊαϊΐοπε ἀεβρογαῖ, ἄπιππ δα ρτεβεπίεπι 

τλἸβουῖαπι, ἔεπογε ρεοιπῖαπι 5ατηῖξ, ἐδία. Ατσρεπίο 
ἀροορῖο 5ζαιϊπι ΒΠ]ατῖς ἐσ : ἀϑὲ βθπβῖπη ἀεβαεηίΐε ρε- 

οὐπῖα, οὐπῃ σἰΐε ἰδέ ργορίογ ἴεπιβ, 154, Μῇεγ- 

τἴππο ἀεθιξοτιπι σοπαιοπῖ5 παθητικὴ ἀοβοτρεο, 

ἐνιά,; 156,» εἰ σεᾳ. ἴύθϑατα τπϑπ Δ 01} ρυἸποῖρίμπη δὲ, 

οσοαϑῖο ἵπρσταῦ απὶπιΐ, ρου ἀτοαπο, οἵ Ῥευ]ατΙ, 155. 

Βαξοπος. φαῖριιβ ἀποιπίμν Ραπρογεβ δα ρμΡεσιπῆαπι 

[Ὁ ποῖῸ βιποπἄππι, οσροηιπταγ οἴ το ὉΠ πίυτ, ἐδίεῖ, 
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Ε δὲ σε. (Οοτπραγαπέι" ὈΙ5οΙθτι5 {πὶ ἀσπα Οἰὰπὶ Θϑοα 

πιαπιῖπὶ γογαπΐ, 158. Β. 51 Ἰοσιρ]65. 65, π1Π1] ΕΡῚ 

δπογο Οριιβ 658 : 51 πὰ }}}} μὰ 065, πὸ ῬΘΠ 65 τιϑιγὰς, 
ἐδιά.,α. Ῥαπρογίας Ἰρπιομϊηΐαπι πα ]] πὶ ἢ νυ. 1] 

πΟΡῖ5 ΟΡΡΙΌΡΥΪα ὁχ τ γα ἈΠῸ πὸ ράτγάτηιιϑ ὃ ἐδια. 1)6- 

ῬΙΐοσ αὐτὰς οἴ ῬαΠΡΟΥ δὲ, δὲ οασὶβ τμ} 15 σοπί - 
οἴταν, ἐδία.,ν. Ἐδπογαζοτγιι πὶ ῬΘΟΙμΠ185 ΘΟΠΙΡΑΓΑΠ ΙΓ 

Ἰδρουῖθριιβ, 405 αἰππξ 5 πλι} οἵ Ῥάτοτο θὲ ταις γῖγο, οἵ 

βιροτυξοίανο, ἐδιά., πε. Ἐποπη οἱ αἀὐπαβοοπίοβ. Ρα- 
τἰηΐ, οἱ νοίονος τοπουαπίαν, 158, 6. Οππηΐα ΠὈῚ 

το] σα ΒΙ]Ποτὰ βιαΐ, {πὶ ἀΥΒΘΠ πὶ ἔἙΠΟΓῸ 5ΕΠΊΘΓΟ, 

Τιοσὰ ΘρΡογὰπῃ ἴπατη ᾿ποτὶ σσαῖῖα; πηιπ]βέτα, οῖο. ἐδια., 

». Ουϊ 56 χα γῖθιις σο] ρίατιθιι5 πα ποῖραπῇ, 11 

βαπς 4] ὦ ἔοπιι σοπἐισιαμι, εὐϊα!. οὐ 1 ὅ9,.Α. Οἱ 

ἔδητι5 ἔσποσγα σοτμηπλαμπί, μγ ἀσορῖοῖβ Ὁ ὉΠ οϊογὰ 1ὰ-- 

Βογαπειθιις σοιμραγαπίαν, 1ὅ9.,.Α οἵ 5. 51 ΄ῃὰὶ ἔς- 

ποῖ ἔλοιϊ βιπὶ αἰντῖος., Ρ] γος. αα ἸΙαψαθος ρόσνο- 

πογαπέ, ἐδίω,, α. Βα] τι5 ὙἸ 1556. 56 [οδίαταν ἴπσο- 

ὭϊιΟ5 ΡΊΙΟΥΟΒ, ΟΡ Ῥαΐγὶ5 ἀθθῖτα, ἴῃ ἔοσο νοπαϊ, ἰδιώ., 

ΝΟΠΉΙΕΣ ας. Ραπρογίας. ἄαΐα οϑὲ οὐ πη ; οανο 
ἱπρεπεζαΐοπι Π]115 ἕσποτο απίογαβ, ἐδώ, ν᾿ δ᾽ σαῖς 

ῬαμρογῚ Πλοπαϊηϊ σταῖα Ὁ, πος ἴρϑαπι οἱ ἀοπιιπὶ 

οϑδῖ, οἵ ἔδπιιβ, 160, ε. Αγβοηίαμι δῖ Ῥάθρον ἔδπογε 

Βαμϊτ ,. ποι “Ἰ[οβοῖξ, 5 ΠΠ]ροσίαϊο βρο ϊαταν, 155, 

ο. Ηαθὸ5 Ξιιρρε!] οι] πὶ ὃ δ πῆς : ργθῖον ΠΠροσία- 
ἴδπὶ ἀμ 1 οπηπῖα Ραϊΐατο, 154, Α. 51 Ξοί ν θπο πὸ 

65, ἀυσϑηΐαπι ἔδηΟΓΟ Βα πη 5, ΤΠ ] πὰ πὰ] Οἰμγα, 

41δδ. ΑἸτὰ 5ιιης γερὰ ἀγσοηίθμη ἔθποτο πη μεῖς, 

4]1ὰ οἵπὶ ἔδμτιβ ἃ οὸ οχισίταν, ἐφία. 81 Τὰ πογαΐου 

510 ἀΠΉΪΟΙΙ5., 6] 15 ἀπ 15. ἀπ ἸΟἸ Τά τ ; 5ἱ ἸπἸπηϊοιις., 

Δάνεγβασῖο ἃο πηα]όνο]ο ἢκ βα  Ἴτπ5, ἐδίω., α. Ἐὲ- 

πογαϊογὶβ πῖποὸ στο 1τὰ5., ΟΡαγα τ Ποτηϊηὶς {Π’πς 

ἀσοσθα σομπά το ἀοϑου ιπίαν, ἐδέα,, ν Οὐοα ἀλέαν 

δὰ ἀβαγαπι, εἴ απ Ὲ] οἴ ἀσοΙρΊομ τ ππα]6 οοτ, 101. 
Αρυίοο]α βρῖοα ἀσοορία βθπηθῃ ΓΙ 515 5} τα “16 ΠΟ 

βογαξαξαγ: [ΠΟ Λα ΤΟΥ γεγο οἵ ἔγαοξις πάθοι, οἵ βοῦς 

ἴδ πὶ πὸὴ στο] παῖε, ἐδίω. 

ΕἸσΟ5 51] νοϑῖγος ΠΠ|ι 7αχία Πουγίοπβο σοπβουηηΐ : ἀπ 
ὙΟΓΟ ΒΓΟΒ505 ΘΑΡΓΙΠΟΙ ἀοπηθϑιϊοῖς ἤοῖς ἀΠΠἸσαπῖος, 

Ἰρβάτσαπι πιο θπίι" 1π ἢ τα Ἰτατ, Ἰα πλιο αἸΒΠο πἴοπα, 

80 ΘΥἃπεβοθηΐοπι ἔγιιοῖ τι πὴ 5 ΓΟΒ515 σα ΡΤ ΠΟ σομ ἰποηΐ, 
θ0 εἐα. Νῖάς “4.γ7δο0». 

ΕἸρεὶ 51 πιρ] 1οἿτὰ5. Ρ]τ5. μαϊλοαξ σΌΡουὶβ., Φπαπη 418 ἐκ 

ταῦοπο ροιπῃταν ἀοπηοηβίγαϊίοπος,, 14, ν. Οἱ Ῥὸγ 

88 46Ρ 115. ὁϑῖ, δὲ ταπηθῃ ἴῃ 58 τοιῖποι ἤάθπι, ρον ρτο- 

Ῥυΐαπι ἤάοπὶ αα Ξα]τοτη ρυωραγαΐαγ: {πὶ νοτὸ 11- 

Βογαπάιιβ ἐϑῇ, Ῥγοίϊιπι ῬΧῸ 86 αἰ ̓ ππ ρουϑο! νη  ππὶ 

ἐχβρεοῖαξ, 110, δέ π. (διὸ βοῦβια ρσορποία ἀϊοῖε: 

Οπιπῖα ορενα ἐἾις ἐπ βδ, 191 εἰ Ξε. Νοι οατπεῖς 

σου] 5 οἀοοιῖ, ἴπ Ποιιπὶ ογο ἴπλιῖς, 564 Υἱ πλθπ ὶς ρῈΣ 

ὙἸΒΊΒΉΠ1α ἸΏ ΥἸ5Ί ΒΊ]Πο πὶ σοπβριοίπιιβ, ἐδία., πα. Ῥαϊγιι πὶ 

ἢάε5, 598, 6. Οὐαγίοϑα δββομεῖς θεῖ ἱπάαρπαιϊΐοπε, 

ἴατη {π8π| 4118 οαρίτπι ΠΟΒΕΓΙΙΠ βιρεγεῖ, το]ϊοία.. 

ογοάοηάιιπι ΠΟΡῚ5 δῖ 5 ΠΗ Ρ]1οὶ ΘΟ Π51Π10 Αροβιο]1, χαὶ 
ἄϊοῖε: ἴαπε ρεϊπιισν οὐ δαθυ δ ὁρογίεί,, 6556 ἴδιμι, 

530. ας ἡ ΔΤαδαῖς οἱ ΟΘ ΕΠ ἀθσψας Πάς ἴῃ ΟΠτὶ- 

δἴαπη, μον. 4πθπὶ δα σοστ Ομ ΘΠ ἀσοοβββ ἤατ, Ποῖιπὶ 

ΙΝΌΕΧ 

τηστ Ποατὶ αἰχουὶῖ ποπιο, 555, α. ΝΌΠ απ ἴῃ πὸ- 

βἔγοο Β }π 15 ἐυαῃ σ6}10 ἀοσπηα Ροἴτ5 ἂς τὰ ιι5 δῖ, 
4πὰπὶ πη Ῥαΐγεπι εἴ ΕἸ] απ ἤἄος. ΝΟΣ, ἐπῖπι ἴῃ ορὶ- 

ἤσοιη ογοἴπητ5 εἴ ἴῃ [ἀστιγαπι: 5664 ἴῃ Ῥαΐγοπι εἰ 

ΕΠ απὶ ρὸν ΒΑΡ Ἰβπατιπὶ ΟΡ ϑ ἐμ αἰ βασι, 58, 6: 8. 

81 1π|0 Προ θεῖα ποβέγα ππουϊγ] γ ΟΠ που τητι5. οπμ πα, 

Ῥοτῖθῖ Π4εἱ, ρουῖθῖξ βροὶ ππθυοοβ, 569, Ε. Νὸπ ἅπὶ- 

ΡΙα5. ξαογῖ πηι ἀἰσπὶ Βοαι τ ἀἸ ῖθιι5., Ζπα πὶ ἢ 

ΤΌΓΙπῚ πῸπ ἀΡΡΑΤΘΠ Ἶππὶ τ ροβι[ δαπξ., 51 115 50}15 

4 τα οπὶ ουἸἀοπτῖα σαὰπε, ἤάοπι ΠαΡοπατιβ, ἐδιε. 

(!οβεῖς τουδὶ ταϊηϊσιγι, Ια θα ΟΠ ΙΕ βαιηξ : το! χα 

γ6ΓῸ σογρογὶς ΟΠ συ Ἰκεῖ πη θια χὰ βασι Φαοΐααοῖ ογὸ- 

ἀἸάϊπαιι5, 353. ἃ εἔβ. Ὑ14ς Οιωοκίίας. 

Εὰμι πὶ τόσαπι Πια 5[πξ, 558, Ε- 

Επμιο5. Ποὶ ῬξαΙπηϊσία ῬΎΙτ5. ΠῸ5 6556. Ὑα]0, 4υαπὶ αἱ 

αἰετεπάα Ποὸ ἄοπα ἀοοράαμη, 163, α εἰ ν. Θυς- 

δἰ ἔασι τη στα οτνα,, ΤΠ σΠΟ5 ὙἸΔῸ5, Π]1ο5 Τ)0] ΕἸ 1510, 

«ἰ οἤδγαπε, ἐδίά., ον. Οἱ 5ἴαι ΠῚ Ποῖ, 165. Ἐχ- 

Ῥθπάδ ἂπ ἄϊσηιι 55 {αὶ Πεῖιπὶ ραΐγοπι ἔππιπὶ ρρο]}- 

165. ϑαποῦταβ ἴθ 51 ὶ ργὸ ΕἼΠΟ αὐορίεῖ, 163, ». 

Επετυ5 Ποῖ απ σθυϊταβ. οἰπὶ Ποκίϊαπῃ οἴ ΟΒ] αἴ Ἰο πο πὴ ΡΓῸ 

Ῥεοσατῖς ποβίγις βεῖρξε Πθὸ οἴδυι, δὲ θεῖ ἀβπαβ,, εἴ 

ΟΥΞ ΠΟΠιϊπαἴΓ : Οἵπὶ γΟΤῸ Ῥοϊεπίαϊξατπη. ΘΘπῈ5 μο- 

τηϊη πὶ ΠΟΥ οτἴο πὶ Ὁ] Οἶξοὶ οἱ ουοσίογ οροχίει, ἔμ πὶ 

ΕἸ]τας. ἀπ σογηΐαπι ἈΡρΡΟΙ]αταν., 1710. ἃ εἴ Β. Οὐιπὶ 

ἄϊοιε Ποῖ : Ζ αοίαπιις ποπεῖτεπε, δα οὔ ΟἿ οοῖτιπα 

Ἰοχαϊει, ρου {αοπὶ ἔδοϊξ οἱ βθσαϊα,, 135, α δέ βεῷ. 

Ηαο ἴΐεπι σγουρὰ: “9. τπεασίπεπε ποσίγαπι, ἃ ππὶ-- 

δοπίξαπι ΕἸ] τπὶ τοϊοσαπίατν, 134., 8. ΕἼΠτιι5. Ῥατουμςα 
Β᾽ονῖα ΞΡ! μου, βαρβίαπιϊα ᾿ἰρϑῖτβ ὉΒαυδοῖον, οἱ 

οἱ ᾿πν 151 Ὀ 115 ᾿πηᾶσο ἐσὲ, ἐδια. ἸΝ απ Ποῖ εἰ ἀπδε- 

Βο]ογσα ττπὰ δὶ ᾿ππᾶϑσο ἢ ἐδ, α. Ῥευβοπᾶτη 5θοῖιπῃ 

ὁΡογαπίοπη ἰπίγοσιχὶε Ποὰβ. οὐπὶ αἰχῖῖ : {πὸ 7)εὲ 

ἱπιασῖπδ, ποὴ σοὺ, ἐπ ἐπια σῖπο δεῖ ἰρσῖις, ἐνιά!., π. 

ΕἸΠταπα Ἰβϑι πη] 6 πὶ ἀἴσοτο Ῥα τὶ ἱπυρίτπι οβῖ, ἐδιώ., α. 

ΒΟ ταν Επιποπηῖτς φαΐ ΕΠ απ. πεσαθαξ οαπὶ Ῥὰ- 

ἘῈ σΟΠΙραγανὶ ρόβθο, ὅ5δ, ἢ εἴ 5σεφ. ΕἾΤ οἱ Ῥαΐον 

ἀπάτῃ βαπξ, ἐδία., ε. ΕἼΤ ποιηθη ΠπῸΠ δϑβοη απ, 

56 Ῥγορυγϊθίαίομι ἀοοῖσπαι, 5λ 1, α. ΕἼ 5. οἴὰπὶ ἀπο 
βέδοι]α 51}, δὲ ΞΟΠ ΘΙ 511, πυπη πὰ 6556. ἰποορῖξ, 

564 ὃχ {πὸ Ῥαΐον ἐϑὲ, δὲ ΕἼ]τς 65Ὲ., δὲ βζαϊτιπι τὰ 

οαπὶ Ῥαϊγὶς ποῖϊΐοπο,, ΕἾ «φαοίιια ποῖῖο βαρ γορὶς, 

549, Βεΐα. ΔΕζογπα οὰπὶ εἰς ΕἾΤ σαπὶ Ραΐτε οοη- 

7αποῖῖο, πα] απ ἀἀίζιιπι ργανε Β] ΞΡ πδπαῖος το] ϊη-- 

410 δοσιιπι, 4αϊ οαὰπὶ ἀἸοιιπ ὃχ ποὴ δυϑιβέθηϊ δ 
6556 Ῥγοδιιοξιιπι 6556, ἐδίε., α εἰ δε. Ῥὲν ΕἸ]ταπὶ ἴθοῖς 

Ῥεῖ εἰ βθοιϊα, 5580. Ε. δ᾽ ἐσθιμ ἐγαΐξ, Φοαπ. 4, ποῖ 

Θαϑιβ θα πὶ Το πη ρογά] τὰ ἱπά]σαϊ, θὰ ἴρβὸ πϑθὶς 

Θυαπβο]κῖα ἴῃ ἅ]1ὸ Ξουποπδ 6]115 γοΎΡὶ, ἐγαΐ, 5ι5η1-- 

Ποαΐαπι οβεοπα τς [15 υουθῖ5 : (με εξ, δὲ ψιεὶ ἐναΐ, εἰ 

ψιιὶ ἐσὲ οπιπίροίεπα. Οσα]6 δαὶπὶ ἐϑὲ 114, 65, ἴα]ο 

εϑὲ δεῖδπι ΠΠπᾶ. ἐσαξ, βοπιρὶτουπιπὴ ῬαΓΙΟΥ αἴας 
οι ρουὶς Ἔχροῦβ, 553, Β δὲ δεζ. () παπιαπιοιπι- 

41ιὸ σο]ο5. ουτϊοσὶς πιο 15. απ αἸβ ΠΟ 5. τοῖγο-- 

δταῆϊὶ,, ἴαπγοη Πα, ἐγαΐ,, ἐγαπεσγοαϊ, δ α]τγὰ Ποο 

ΠΡ ΔΕΙΟΠθιι5 ΤῸΓΓῚ πὸπ Ροΐουβ, ἐδιαά.; 5ὅ5, α. 

Απΐπιὰ οχίτα ΤὐοἸσθαῖ 1 ποιϊοποπι ἀργορία ᾿ηι.}ῖ- 

πὰ υυ  υ σι, 



ἘΕΕΌΜ ΕΤ ΥΕΒΒΟΆΌΜ. 

Βα πσαπὶ Βάθοτα ποι ροίοϑὲ, 555, 5. αν εδὲ 
τη η8 εἴ ἐχοφοαΐα, 4υςὸ 56 {Ππισϑηῖίο ἀπ ζαΐογα ἂρ- 
Ῥτεοπῖσδο ἀτθιτναταν, ἐδεε (λιν α]εγα ΕἼ] τῖπα βιιπξ, 

ποῖ 1π|6 ΠἸσττπέιιτ : 54! 6 πὶ {ο οοι]ο δὲ ᾿σσπθῃ 

ΒΘΠΒΙΡΙΙῈ,, πος ἀπῖπιο ἐσὲ Ῥεῖ ΝΈγθιπι, ἐδία!., α. 

Οὐιοπίδπι σεπῖξιιβ ἐδ ΕἼΠΤτι5, ἐταξ,, οἰὰπὶ ᾿πσ ΘΠ ἔπτη 

ἔςδε ποῖ Βαρεαΐ, 557, α. ΑΡ αἴοσῃο Ῥαΐογ: ἃ" 

τεἴεγπο Ἰσίξυν ΕἸἼΠτις,, ἐδια, Οὐξεγετε ἀπ ἀπίε σοπο- 
ΤΑΕΙΟπ πὶ βιάση ΕἼ] ιι5 ἜΚ , Θὲ ΖυΓ τα ἅπὶ ἀπε σοη- 

ΕΠ ταϊοποπι 5πιαπὶ Ῥαΐον ογαΐ, ἰδία. ε. Ψαπας 6ϑὲ 

41 φυϊά Ξιθβξαπία ΕἾΠΠῚ Ξοου]οόγιπι ογθαϊοσῖς ἀππ- 

45 φας τ, ἐδία. Οὐξογετα ψυϊα ἔπονιε πές σοπε- 
γταϊϊοποπι 5ΕΠπΙρ ΓΟΓπὶ,, ἐπί σΖαγογο ααϊα {αξαγιαπι 

Ῥοβὲ οθίζαπη ἱπηππου α}15, ἐδιε!., ας 

Οεπια άπιο {τιπὶ αιιεοβεϊο βίαϊία ἐ5ὲ, ἀύθώγογα υἱάο- 

Ἰοεξ, ἴπ ἐὸ φαΐ ρεϊποῖρῖο σατεῖ ἀο ἵπσθηϊἔιι 65Ε, 5ιι- 

Ῥόσιι5 φυϊ ἄδτη : τὰ πο φαοαις ἄς εὸ {αϊ ἃ κεΐεσηο 
65Ὲ οὰπὶ Ραΐγο, πὲ μη] τε μά ε πηθ 1] πίε 56 εἴ βε- 

πϊξογομη, ἤασεγα ἔς πη ρογα}65 εἶδ ρεΐογε αυςβίοποβ, 

το {ι18}15 ραπε ἀεπιεπεῖα εϑὲ, ἐδίά. ἈΕΊ οσππι εἴ ἴπ- 

δεπίξαπι οσοπέαπάππε Επποπηΐαπί. {Π{τπσαας ἀεῇ- 

πιο, 558, Β. ΕἸΠ]1ὰ5 τεΐεγπιιβ, Πσεξ ποὺ ἰπσεηϊξιιβ, 

ἐδια. ϑιουϊα τίογπὶ ἀρρε!]ατίους. χυΐϊάατι ἀϊρπαη- 
ἴαγ, Ζιατη δουαπη ΟΥΘ [ΟῚ ἀοπεσαπε, ἐδία, αἱ οο- 

τὰπι Μογξο Ξεῖρϑε εἰπὶ {4 ἐσέ, πιοτηϊπαυτῖ, Ποπ Αἴτιις 

ΡῬγαῖον θεῦπι ᾿ ἐγθιιπι ᾿π|6}]Π}σὶ ροΐοσε, 559,5. ὈΡι- 

οὔτησε ἴάοπὶ εἴ Απρο]ι5 οἵ ΤΠοῖ5 ἀρρε]]αξιις εϑί, 

{π᾿ ρεπῖξιϑ κι στ Ποαξατν, ἐδὲά. Α᾽ γ᾿ ποῦ βαπιξ Επι-- 

ποιηϊαπϊ ποῖ δχϑιβίθπίθιη ποιηΐπαγε ΕἸ] ππὶ: 4παϑὶ 

ποῖ δὰ ἴρϑῖας παᾶΐιγα 51, 564 ἄομο 51 ἃ Πθὸ δὰ 

6556 Ῥτοάιοίις, ἐδία.., α. Οοπηοᾶο οπημΐα 5 η ΡῈΓ 

ἘΠΊαπι, 564, α. (πε ραΐεν οπιηΐτπη ποβέγιπῃ ἀ1ο- 

τὰτ Πειιβ, ποῦ βοάεπῃ πιοάο εἴ ποβίεν εἰ {Ππσο μι 

Ῥαΐογ εβί, 561. ἘΠΊ το ργορυίθιαβ εβὲ, 5715, α. ΕἼΠῚ 

ΞΕΓΥΠῈ πὶ Κι βθεϊαπ απ, Ῥαϊτὶ ΠΠΡεγαπη οὐπὰ ἀἸοϊς 

Ἐπποπηῖι, ΕΠ απ δα ογοαΐατα ογάϊπεπι τισι, 
519, κ. ΕΠΠΤαΚ ογάϊπε φαΐάεπι ἃ Ῥαΐγε βεοιπάι εβῖ, 

4αποπίαπι Ὁ 110 εϑὲ : αἸσπιϊζαΐο τετο, {ποηϊαπη ΟΥΡῸ 
6]5 εβὲ εξ οαπιϑα, δὰ τὸ {ιοά ἰρϑῖτβ εξ Ῥαΐευ : πΟῚ 

ἀὐΐοπι παΐιγα κε τ5, φαοπῖαπι ἀεϊξας ἴπὶ αἰτοιια 

ἀπ εξ, 536, Β εἴα. 0 νεσθαπι ογθαΐου οί σθ]ο - 

τιιπι,, ἴα ΘρΙ σι ἔπ5 βαπιοίαβ ἔα ὈΊ] 6 τὰ ἂς ἤττπάτη υἱγ- 

ἔπξεπι Ῥοξεβία ΠΡ 5 Θεα] Θσ ΕΠ τι ἱπηρογῆεξ, 590,8. Αρο- 

βίο! ἀρρε!!δεοπεπι ϑρί γί ἵπ ΠΟπαξἢ τὰ ἔγαπϑ- 

ἔεσε, οαπιὶ αἴξ : Ποπιΐπιις δρί γίτιις επί, ἰδία. ε. ἘᾺΝ 

παΐαγα οδὲ εἴ Ποπιῖπιιβ, Νοὸπ αἰϊον ΕἼΠιι5 Ποι5 

εβξ, αἰϊίεν Ῥαΐεγ, βεὰ βιπη εν, 595, Β Ποιηΐπιις 

εἰ Πθὰβ νεγα ἔππη Ῥαΐογ, ἔστη ΕἼΠτι5, Ἑαάδιη ἐγσὸ 

ἐξέ ἐβϑθηΐία, δος εἰ βαθπὶ ποτηῖπα βιπέ, 598, 6. 

51 πο αδορίίοπε ΠΠΠ βαπηις θεῖ, πθοθϑϑα δϑί παΐαγα 

ἘΠτατι απίεσεάοτε, ἐφία. Οτεάεγε (Ἰτιβξατη ΕΠ] τττα 

Ῥεῖ, υἱταπη αὔεσε; ποὴ ογεάεγε, πηογίειη ραγιΐ,597,6. 

Οὐογαπι εαάετη ορογαϊΐοποβ, τὶ Ῥαΐτῖς εἰ ΕἾΠΙ, εο- 

Ταιτη 5 πα π α τπιπὰ οϑί, ἐδία. ΕἸ] 15 σοπβι θςἔαπεϊα- 

115 εβὲ Ῥδίγι, οἴιπὶ 51} 5 σία πεῖεθ 6715 ᾿πηᾶσο, ἐδία,, 

Ὁ. 851 Ῥαΐεῦ εὐτὰ ΕἼΠο εἴ ογοαΐαγα ἴπ πα]]ὰ τὸ Ῥοϑϑιὶξ 

ΘΟΠΙΡΑΓΑΤΊ : ΕἼΠΤι15 ΓΘ ἔπιΓϑ 51 π}1}15, ἐδίά., Ε. Οὐα 
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4υ14 Ῥαΐον ἀϊοίξαν,, 1ἃ ΕἸ] Τπαπὰ {πόσας ἀϊεῖ πϑοθϑβα 
ἐξί, 404, ΒΚ οἴ σε. ΕἸἼ]τι5 ογοαίαγα Πεῖ πον δϑξ, 406, 

ς εἰ σε. ΕἸ4ε5 ἴπ ΕἸ] απ πιοβίγα οριιβ οβὲ θεῖ, 409, 

ν- 1 ΕΠ υτα [0}11Ὲ, ρτἹποῖρίματη ογθδ οι 5 ΟΠῚ Πἴτιπι 

βαβίμ! τς. ΝΑτη ἐχβιβίεπαϊ σαυιδα οπηηῖθιι εβὲ ΠεΙ͂Υ ετ- 

Βαπι, μὲν φιοά ἕχοία βιιηΐ οπηπῖα, 456, Β. 51 15 4ϊ 

πϑΐαγα Θββθμ ΠΑ] γ εχ Πεὸ σϑηϊξιιβ εδὲ, ΕἼΠτιι5 πῸῚ 

65: βθοιπαπι ἐΠοῦιιπι το ργοΡαϊϊοποπη, 411 “5βῖπηῖ- 

Ἰεπὶ βιιβδοιαπείατη ἀϊοιιπξ ; ὩΡῚ 4ὰὶ ἀἀδορείοπε Ε]1 

βιιπΐ ἱπυθπϊοπίατν9 ὁ 44,5. ΕΠῚῚ ΠῚ ἀϊοιηἴατ τα]; 

αἵ δἀορεινῖ, ποῖ τεσὶ ΕΠ καπί,, ἐδίά. ἸΝ αἴατα ΕἼ] πι5 

51 δ! ψααπιο ποὴ ἔξ, ἕασξιι5 ἐσῖ ἐκ πΊ 110, εἰς.» 445, 

ἃ εἴ δες. 

ἘΠῚ: ἀϊνίπιξαβ οεἕ τξογτΐξας σαυὶϊς ϑουιρίατα Ἰοοἷβ σοπι- 

τηεπάαξιν, 599, Ε εἴ α. ἘΠῚ στη ᾿πηᾶ πο 51} Ῥαΐγὶβ, 

ΟΥθαΓαΓα 6715 6556 πὸπ Ροΐεβξ, 408, Ε- 81 ΕἸΠα5 ογεα- 

ἴαγα εἴ ΒΕΓΎτΙ5 εϑξ, ἃ]1ὸ5 ΠΠΡετο5 ἴδσεγε πὸπ Ροΐεϑέ, 

ἐδία!.. κα. ΕἸ ᾿ὰ5 Ῥαΐγὶ βιση 5 ες κεσπάτπ 5 5ίδη- 

ἴατα, ἐδία., κα εἰ 5. Ομ τί αβ τηθάτϊαΐον Ποῖ ἂς ποβισὶ 

πᾶῖπτα πὸ εβξ, 8ε4 βεσιιπήπιπι Ἢ Ἰβρεπβα πε η , 

ἐδια.., κα. ΕἼΠῚ ἀπίς βεεοι]α εχ Ῥαΐτε σϑπογαῖο ἴῃ 

ἢάε, ποῖ 'ἰπ ἀεπιοηβίτγαίίοπο εβὶ, ἐδία, Β. εσρα 

μς, 1 ον. 5, 10: Λοδῖς απμίεπι γενείανϊε, εἴς., Ἐπ- 

Ἰπατὶ ποῖ Θχοϊαάπιηξ, 441,.κ. Ποὺ ἐχ 5εἶῖρϑο παΐιγα 

αἴνίπα τηοάοφας Πεῖπὶ ἀδοοπίε σϑπαϊ σοπυπιπι 

ΕἸΠτπι ; οποτα Ὡυά]εση,, τ πΆ] 6 πῃ σ]ονῖα, ἕμτοπὶ 

ἐ]ακάοθπι σομξογίοπι., Ομ Πα Γί τ πὶ, ΠΟΟΡΟΓΑΓΟΓΕΠῚ Ὁ, 

σοπβαθβίαπία]ειη Ῥαΐτὶ εἰ Πεο, ποῦ ἀϊΐνεγϑε 5ι8- 

5ἔφπ εἶς, ΠΕΖῈ6 Δ] 16 πιιτ Δ 6]}115 5014 ἀεἰξαΐε, 104 δζ 

5ε4.; 150, α. Νὰ βερᾶτοβ ΕΠ τα πη 4} ἐὸ φαΐ ἀἰκὶε: Ε50 
εις δοίμι, εἰ, Π 50 εατεπαϊὶ σαλέμιπι σοἶϊις, τα ΠΠὰπα 

ογεαΐογειῃ ἀΐσοσε ἡ εϑίπαβ, ἰδέα, 5. Οἰαπῖα ΕἸΠῚ 

εἰ ϑριγιτας νεῦρα, Π)εὶ βιιπὲ ὀγάοι]α, 455, Β. ΕἼ] 8 

ἃ αἴεσπο, 598, ἃ δ Β. 

Οὐιοα Ῥαΐογ 5επιρεν 5ιξ, βεψαῖιιν ΕἸ] τ ππ ΒΟ ΠΊΡΕΙ 6586. 
Οὐ φιφγαπξ αἴγιιπα οἴὰπὶ ἐϑϑθξ,, βοηϊξιιβ 51: ΕἼ] 15, 

ἂπι οἴιπὶ ποῖ ἐϑϑεῖ: Ὑἱοῖβϑιπι ΔΡ ᾿ἰβάθτη ἀαζγοπά στη 

εϑὲ, Ποῖθπα οἴπη δβδοξ μαΐον, ΠΠαπὴ σεπαῖϊξ, ἃπ 
απ ΠῸῚ οϑϑοΐ ραΐου, 599, "ὶ εἴ πε. Ἐπαπηβὶ οοπ- 

οεἄεγεῖαν Επποιηϊατιῖ {πο ἘΠίυπη Ῥαΐεγ εἰ-᾿ 

δπεγε ἀεσεςεγιξ, ΠῚ 8] ᾿π4ς σοπίγα ξεϊεσπϊίαιοτα ΕἸ- 

ΤΠ βοββεπῖ φοΠἔρονο, Ἐτοπῖτη βοτῖ ροΐοϑε πὶ 14 φιοά 
ἄεϑιις, ποῖ ἱποθρουῖε, 400, 6. ἔδε φάμα }15 Ραίτὶ 

ΕΠ͵Ὸ5. 4αϊ ποῖ ταρίπαπι Ραϊανοσῖξ τ ψιιαί ξεν ἐ556 
Τεο, 118, κα. Οποά ἴῃ ἔοττηα Ποῖ εβξ, ἴπ βιιθβίδπεϊα 
1) εἰ ἐβξ : ἐγβὸ {φαΐ φ8}15 τπ ἔοτπηα, δ 118}15 ἴπ 50}- 

βίαπιϊα, 597, Β. ΟἸτα αἰοϊζαν Βαγοι 5, 58, 4ε ΕἸ- 

Π|ο: ἴοπ αςίϊπεα ζει αἰϊεες ἀεὶ εἰιπι, τίου ΕἼ τα Ῥαᾶ- 

ἴτε πιαογεπὶ “Ἰοῖξ, 17, α. ες οὰπὰ ΑΡοβίο]αβ 5ιι-- 

ῬΕΙ͂ οπιπῖα Πεῖιπὶ δα] γαΐοσοτη ἄϊχιις, ἐδία., ν. Νεα 

οὐπῃ, δα Τιι. 3, 15, νοσαΐ δἰπὶ τηᾶστιτπὶ ΠΕΙΠῚν, 

ἐδια., κε. ΕΠ: 5. τπιπϊ νεγβοσιπη σπου οϑῦ: πουῖῖ 

οτηπῖα {ιια: Ῥαΐον παρεῖ, 410, " δἕ Ε. γ14ς Οκεῖ- 

δίπις. Τοιποπιῖιις. Οεπεναίϊο. Θεπίιμγα. {πια50. 

Ιποανπαίϊο. Τγαίις. Οτάο εἰ 7 εγθιιπι. 

ΕΙΚῚ5 οπ]5 σταῖία οπηπῖα ρογαρίπηιβ, Βεαΐιτη ἐϑὶ Ὑἱζεθ 
ἀπε πἴιπὰ ἴῃ ἔαΐιγο βθοιϊο,, 353, ἃ. ἤοο πο τς 
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ὀχοορίτανὶ φιϊάοπι φαϊ απ ῬΥδβἔα ΠΕ ι15. Π)Ο551Ὲ ἃ 

ταϊ πάθη! ογοαΐατα,, ἐφιὰ. Αα πο τοίοσιιπ τι 

ῬϑαΪταὶ ᾿πδουῖρ : 7π ἤέποπι, αὶ, ἢ ἰοϊονῖ, ἐρμιά. π. 

αν ἄθ ᾿πππαποὸ ἢπὸ βεπίοπη., ἰδία... Α. 

ΕΠΑΜΆΜΕΝΤΟΝ οἷ 5ἷς ἀἸοίαπι, 0, ἡ. πὶ 5ὶξ ἀπ φαϊα 

ἃὉ 60. οὗο {ιοα ἴπ ρυϊποῖρῖο [ασξιπι [πογαῖ, 53, π- 

Νοραητ ΡΠ] οϑορ] 4αὶ Οριῆοῖ ᾿π σα οη Γᾶ πὶ πη  ΥἹα πα 

ϑα Ὀπαϊ πἰσίγαπε, 55. (10 βθηβιι γογραὰ πο, 7 αἱ 51.- 

πιαπιθπίιπι., ψοοτος {αι πη Ξου!ρίογοβ. Ἱπῖο ]Ποχο- 

τἰηΐ, 55,4 εἰ Β. Βδβιτις 486 σου τὴ συ θα ΟΠ 6 56η- 

τοπίϊαπη ΡΟΣ βάστα, ἐδίω, Γσοι 5ρΠ γα] Ὲ ἀρρὰ- 

τοαΐ Πυιμαπηθηΐιπι., δχίουπα 6715. Βα ρογἤοῖο5 ΡΙαπα 
6556 ροΐαϊξ, ἀφαάβάιιο τοι ποῦο, πὸ ἀΠΠογοπὶ, 54, 

Α εἰ 8. (οπῆτγπιαταν Ἔχοπρ]ο ἃ ῬΑ] ποὶς οἵ ὩάΠθιι5 

ἀοκαμηῖο, 55. ὅο16ὲ ϑουίρειγα π΄ 115 ΤΟΡτι5 {τι τὸς 

Ῥόγὸ υἰγιθυβαιθ ῬγΡΟΙ]οπ., ποιὸν ἢντπαπιθπτὶ 

ἀδισρᾶγο, ἐδία., α. Θαοπίαπι Πνπια πη η τιμὴ ὃχ σοπι- 

πλιιπΐ ἀσοοριοπο ἃ ἀσιια οτίμπι ἰγαχῖβδο ψΊ ΔΘ ῸΓ 

Ῥυζαπιγπη 65ῖ {Ππ|4| 5 πα} 6 ὁ556 ἀὰΐ ἀ΄ι85 σοπροϊαΐς, 

ἀπ [Ὰ}} σα! πὴ ππαΐογῖδ ὁχ παπιοτγο Ρογοο]αΐο ρυῖπ- 

οἰρίαπη ἀσοϊριομεὶ, 586, α. Ζϊαι δἰνπιαπιεηίιι, ἴνθο 

γῸχ δϑΐ ρυϊπιασία οαπβα, Ζοῖε ἤει ξἰ πεαπεε πίε, 

Πιοο δι οΠδοιγιοῖς ροΐθμτῖα, αἴψιιθ οὐθα γ]οῖ5 Γοβεϊπιο- 

πίμπι,, ἰδία... α εἰ 51. ΕἸγπμα πιοπἔπιπὶ πὸπ ΡΙΌΡΥΙΟ 

ἀἸοίταν ς απ, 564 ΟΡ Ξἰ πα τα ἀἸποτη οἰὰπὶ ἀ]ἴθσο, 

Βαας ποις. ποιηϊηῖβ Πξ Ῥαγεΐσορβ, 43, Β. ΟἿΣ 

ἀϊοαΐαν σααμ, ἰδία. Νά “Ζ6» εἰ Οωίιπι. 

Ἐπύυνα ἀπᾶς, 58, Ε. Κ᾽ ἁτϊοσυτιπὶ Πιιπαϊπιιπὶ οὐβο,, οἱ 

οαχβιιβ, ἐφία, εἰ δε. νιάς ψια. 

Ῥοενιαῦτο Ῥᾶβἔιιβ ΒΟ ΡΘπ5 Θοι]ο5 βαμαΐ, 416, Ὁ. 

ἘΌΝΤΕΒ, 58, Ε. 166 “χμα. 

ΠΙυ4, ἐπ Εοππα 7) εἰ 6556 ἴάοπι να]οῖ ψιοα πος, ἐπ σιεδ- 

δἰαπίϊα [)εὶ 6556. ϑῖσαι δαῖμὰ 1], Του πεαπε α5- 

διιπιδῖσ56 δευνὶ, βισαϊῇοαι Πλοιηϊπ τὴ ποβίγιιπι ἴῃ 5 Ὀ- 

βίαπιϊαπι Πυχηᾶπε παΐμπσορ παίι πὶ 6556, 1 δἰ Πὶ 

μος, ἐπ ἤόγπια 71) εἰ ε556, Ῥτουβιιβ αἰ νῖπο Ξασαπες: 

Ῥτγοργιοΐαϊοπι Ἔα μῖθοῖ.,, 534, οἵ βϑῴ. 

Ἐοπμια Ἑ Θχθιαρ] απ ἀοσοῖ πὸ ἴπ ΡυβοηΓὶ βθροι]ο τὸ- 
οοπάεγο {δ δα ςουὶ {τ }} τοι πὶ βροοίαπε, 116, 

δὲ β. Ἐγιοῖιβ πη οβ ἠἰδβοσαϊ., πὸ βογπηϊπαπίοβ 

5101 δα παῖ πιο πι ἵπα 1165. το απίαν, Εοξάδιη 

Ἔχροῖῇ ἔπι, οἰ ΔΘΓΟ ΠῚ ἴῃ ΒΟΙΈΠΟ 5[αίι πηᾶπβιι- 

ΤΠ 6556 ῬΓΟ ΞΘ ΞΟ ΥΙ 2 ὙΠ 2.08. 

ἘΒΑΤΚΕΒ 5105 ΠῸΒ ἀρρε]]αϊ Τ)οπιΐπιιβ {110 5θπβιὶ, 358, 
Βεῖα. 

ἘΚΌΜΕΝΤΙ ΟἸΪΠηι5 οτ' σοπίοι]ς Ῥγαοϊπσαῖαγ: ἀνοπα 
ὙΌΓΟ ΟΠ πΐηο δἰ γάσια, 59, " εἴ κ. Αὐ᾽βίασιιπι δ πηῖ- 

ποπεῖα Δηϊπια] ἴαπὶ Ῥα  γοσιπι ποχᾶτη ἅγοοῖ αἴχιιο 46- 
{υϊπηοπία. [πὶ {ποσὰ γογὸ σγαπιιπὶ τοοοπαἰ πη εϑὲ, 
πὸ ἃ {γι 51] 6 615. ἀν τρις ἀἰτιρίαταν, ἐδία. ΤΕ] 56- 

οαὐπάπιπι σοπὰ5 61 Ξε πλΐπα ; (ἰϑϑοιηϊπαἰτπὶ [ἃ ΠΊΘΠ 

{ρα πιο πἴ ΠΔ, ΠΟΠΠΙΙΠῚ11ὰ ΠῚ ΠΙ ΘΓ ΘΠ βοϊ τ, 6,, 

α. Ἀτυχβιιβ ἃ ρυιβιϊπᾶτη Του πιὰ πὶ τοίτο οσιηΐ, 5ὶ 

Ἰἀοποαπι ἰουγᾶτη παοίιπῃ δἰζ, ἐδία., κα. ΤιοἸ πὶ εἴ 

το] χα ἃ υ] το υῖπα 56 πη πᾶ, {τι πιποιρατο χίζαπία 

Θοπβιον ϑουρίιγα, πῸη δχ ἔτιιπηθη!ὶ οοπηπηἕα- 

ΙΝ ῈΧ 

τἴοπο ργουσηϊιηξ, βεἃ οχ ῬΓΟΡΥΊΟ 5. 5ἰσιαπὶ θεὶη- 

εἰρίο, Ῥγορυϊαπηψας σοπιιβ οθεϊποπῦ, ἐὀίώ, 

[εἰ 

(ΑΡΙΤΆ ΟΝ πᾶν, δ}, Ε- 

λιν, Ναπαβοο οὶ 5ΌΡΌ]65, 575, ἃ. 

ἄλιανα. 146 } οἰαιίίε, 

λεὺς ανὶῖβ ἐχοιθίζοσν, 109, Ε. δ 14ε 7 οἰαιἴε. 

πκεκατιοκιβ ἀἰνῖπε τηοάτι5 Ποοῖ 1π 6 ΠᾺ}}1Π15 510 αἴας 

Ἰἱποοπιργ  μ ΠΝ 1115, Β.465 ἴάπιεὸπ ἴθ Ῥαΐγεπι εἰ Εἰ- 

Ἰπαπὶ ἃ] οἴοπάα πιοτὶ οϑί, 5869, Ε. Απρίσιο σοπογα- 

τἰοπὶς. ποπιῖπο ἀΡυτεθαΐασ ΕἸπομηῖιβ, ἀξ συ] σι 

Ἰνουαϊπιιπὶ ἴῃ 5ιαπι βθηϊθηϊαμη ΡΟΓ γα Πογοῖ, 535. 

Ἐ]αβάοπι σαντα βορϊσππατα ἄππυαι Βαβῖιτις,, ἐδιά. 

εἰ 564. Νυλ]ας βἷς. οπιπῖπο πιοηΐθ σαν πα 15 οβὶ οἷ 

ἴτα ἀἰνίπαγιπι ϑοῦῖρῖα γάσιιτῃ τα 15,ας ἀϊνῖπα σοπο- 

ταϊΐοπο δαῖα ὦ σογρογθαβ ᾿πηασίηθα 4 εἰεγαϊαν, 

511,Ε. εἔ σε. Ὀῖσπα Π6θὸ δοπογατ1ο {ιςοπὰ πη 51}, 555, 

ν εἴ ε.- Οποπίαμη σογτα ρ ἘΠ Ρ1Π1α ραν ἀβδοῖιπι δόμος 

ταηΐ, δἰὰπὶ 41 ᾿ποογ ρ.101115 οϑξ, πιο σοπίγασιο 

βίου ζῖτο ογοδεπάππι οἐϑί, 566, Ε- 

(επογαϊτίοποπι Ποχαϊηὶ σοι παταάπατη ᾿π|ο Προγο πὸ 

σαϊὲ Επιποιηῖιι5, ταῦ πα] ουποο σοπιῖϑϑο Πλοιιπὶ οβίθπ- 
ἄαι, 567, ν. ὅοχ σεπεγαπαῖϊῖ, βοπογαπ 5 αἰϊδοίιιπη, 

γ6] σομ] ποιοπο πὰ οὰπὶ σϑηϊίο βισαϊῆοαί, 568, 6. 

81 σοηνοηὶ! 60, οἰμ ταῦ ἉἸτοπαπη 5ροσπῖβ ὃ 5᾽ ἀπΐοιπ 

εχ Βοιμιπίθιιβ ἰγαπιϑαΐα δϑῖ, βᾷπο βἰ σπϊποαῖι 4 6]6- 

εἴο, ἔπ ἀοιογίογοπι, 569, (δ οα βοπογαΐαν οχ ἴρβᾷ 

5 ἴδῃ τα σΟμ ΓΑ πΕ15 ὁβῦ, ποῖ ἀαΐοπι φιοά ἢι, 597. 

Τλοῖι5 οἰϊσα αβδοῖιπι σοπογαΐῖ, 598, α. Νὸπ ἰάοπι οϑὶ 
Τλοιιπὶ ογθάγο οἵ βόπογασο, 406, Ε- ΕἸΠῚ ἀπο βῷου]α 

εχ Ραῖγε βεπογαῖῖο ἴῃ 46, πη ἴῃ ἀεπιοπβίγατοπο 

ἐδ, 108, Β, Ἀφοϊρί μά τη οϑὶ 1], σφ οπεῖέ, ἄς θεὸ 

ἘΠῚ : 114 γεγο, ογεανίέ, 46 ὁο, ιιὶ Τογπιᾶπι 5ι- 

50ΟρΡΙ  βογυὶ, 416. τὸ 5θηϑι ἀϊοαῖαν : Ζα μέεγο 56- 

πιιὶ 16, ἀ35. Νοπ ογοάϊς φιοα ργοργίαπι παρεῖ Ἐτ- 

Ἰαπὶ Ποῖ, εἴ φυρτῖς φαοηοάο βοπιογι 9 445, 

ν». Οὐἱ εἰπιοῖ, πὸ εἷῖ π᾿ Πεὸ σοπογαπίο αβδοίῖο, 

Ῥοῖοϑβε εἴ ογοαπεῖ5 {ἰπηθῖδ τηοξιιπὶ οἱ ἸΆΡοτγοπι, 38, 

ΑἹ; ἀλθ,νυ. γιάς ΟΠμγίδεις. Τιιποπιῖμς. Γαΐ Π)εὶ. 

]ηϑεπίτιι. 

Οπνεαῦν ϑοοοβϑῖο ἃ σόοαὶ Πεὶ ᾿πίτίαπι ἀποῖξ, {πε δὲ 

ἴαπο ἱποορῖϊ, οὐ ἀβάιο ἁάμαιο οἢϊοαχ ἐβῖ, αο ἴῃ ἢ- 

πὸπὶ ἰγαπβιταγα οϑῖ, “ποι σομπβιιπηπχαΐιβ. ποῦς 

τα πάτ5, 1.1.8, Ε΄ 

Οενεβεος ΠΡτὶ ἀποίον Δίογξεβ, 3, Β. νι) Ἰδοΐογοπι 

ἃ σαγηὶβ ἀΠθοι ΟΠ Βι15 ῬΌΓΙΙΠ δ556 σοπυθηϊ, 1, ἃ. 

(ἘΕΝΕΤΗΙΙΑΟΙ 5᾽ πη Ρ] σο πὶ πᾶπο ϑουιρίατῳ δ ΟΠο ποτα, 
δὲπε ἐπ οἴσπα, πο 46 Δοτῖβ ἈβδοιΙοπΊθιι5, 5εα 46 

τἰζα βοσίο 5ὰ0 ἀν ιἔγαϊα ἀροϊριππξ, 75, Α. Αβίγοσιιπι 

ἀπὸ τηονθμίαν σΟΠρ]θχαπα., ἘΡῚ σὰπὶ 115. 516}115 

4. ἴῃ Ζοάίαρο 5ϊἴδ βιιηΐ, δδοιπάτιπι ἴα] 6 πὶ ἢ σαι γὰπη 

πίον 586. Θοποιγγουῖπξ,, [8165 σοπογαίϊου θα ἢίσοτα 

βοπιηϊαπΐ, ἐδία., Β εἰ α. Ζοάϊασο ἴπ 43 Ῥατίοϑβ 41- 

τἶβο, βίπρυϊαβ ἴῃ 60, οἱ βεχαβοβι πηὰβ ἴῃ 60 αἰνιάπιηξ, 

16, ν. δ1΄ἅιις παι! ττππ ἃ (Δα ποι] οὶς οΡπεγυαγὶ 



ΠΕΆΌΜΝ ΕΤ ὙΕΚΒΟΚΌΜ. 

ἀσοαχαΐο ΠΟΙ [)ο556 ἀοιποπβίναϊαν, ἐδια.,. αὶ εἴ δε. 

Ἐχ ρδοιιά!]εις εἰ εἴρια Ζο Ἰαοὶ παβσοη!άιπι Ποπαῖ- 

ΤΠ ΠΊΟΤῸΒ Ῥοϑϑίπιο οἤΠπσιιηῖ, 77, Ὁ δὲ Ε. Τρβουαΐη 

γραῖα: ἀταπιοάσιτιι [0}15 διιη! σΟπβ 1165, 78. Δ ιὰ- 

σισπα ΓΟυ πὶ ἀουαῖπα ὁδί ἀπ πιβου βάτο ποβίγαση γο- 
Ἰυπῖαβ, ΠΠΠαυτιπ δἰ Ἰαυη οατιβα5. ΘΟ] δ 115 τυ] υιη!, 

ἐρια., κα. ἴπ οὐἵαι ππαχῖμνὶ δὲ σππουηθητ ἃ οποία 

5[011α, ταῦ ᾿ρ51 Ἰουιιπίι, ἅπῈ ἃ πη] θα σοπβρίοϊ, 

να... πα. ἈΡδιυσδαση. γναπαμηζιιο (ποι Π]]Ἰὰσονιτη 

ορ᾽πἴοπομι ἀουϊ 6: ἃο τοίαϊαι ΒαβΉ 5, Τὅ --- 80, 

Θπνιτύπαι νὸχ ἴῃ πα110 δουίρταγο ἴοοο 4 ΕἸΠο ἀϊοία 

Ἰηγοηΐίαιν, 515, ἡ εἴ Ε. δι θδιαπίϊαπι πὴ βρη Ποας, 

ἐδια., κα; 516, 5 εἰ 547, κα. Οδπίζατα εἰ ἴαοϊασα 

ἴπῖοῦ 56 ποὴ ΟΠ οσπί, 511, ο. ΝΟ σοπηπι οητππτα 

δὲ, αἱῷ, γοσο φοημῖξ, 4ὰ ἄς Ῥαῖνὸ ἀἸϊοῖταν, ἔτὰπ5- 

ταν αΐα ἂς ἐγαπβίονμηαϊα, [)οὶ ΕἸ] ἰτ5. σοπῖτανα ἀρ- 

ῬΕΙ]δῖαν, 545, π. ΕἼΤ τις ἂς παι ἀπ πηαίοτγιιπι δὴ 

ΠΟΙ Ϊπᾶ : δοπῖζαγα σοῦ πο σοπίϊπιιο, 514, κ. 

Οὐιοά ἀπίοψιαπι σοπίουτηαξαπι 511, ἴθ ἀΡΟΥΕΡιι5 

ο]ϊοίταν, σοπῖτανα ποιηϊπανὶ ρΡοίοδί, (απ δἴῖαπι 
τοῦτα ἔσιιοῖτβ γοοαπίιν σϑαϊταγο, ἰδιω, ; 515. 81 ἐς 

᾿ΔΠἸ πα 5. ἀἸσαΐι", ἰρθᾶπι 6 ἀπῖιηα} υἱταρονγαῖο 

ἀϑασραίαμη νἱάοτο ἐϑῖ, Εδπι 9} σαιιβᾶπι, δΘ ΗΓ} 

ποιπθη ϑουϊρίαγτα νἱάοῖιν. νἱΐανο ; οἵ ππαχῖπιο ἴῃ 

ππϊσοηῖτο ΕἼΠΟ Ποῖ, 545, 5. (Οδπίτιιγοο ποπλθη τς 
Ῥοΐα γο]αυῖνιιμν., ποῖ 5 5 απ ϊα πὶ, 5641 παριτιά]-- 

ποπὶ ἄοποίαϊ, 510, α. Οὐαὶ ἀϊοῖταν, πἴο Πα}115 σὸ- 

τϊτατα οϑῖ, ποὸὰ βϑαϊζουῖβ σα παπαῖ, 5 πποήτι5 

'40. φοηϊίιβ. Ῥυοάπιοῖιιβ οβῖ, πίε ΠΠσῖταν, 5.7, Ὁ. 

Τλιπι ΕἸ] τὰ πὸ σοπἐςισαμι “Ἰοϊμηιι5, 15. α πὰ 6χ 
δε αἰταγῖβ Ἰῃ 6 Προ τι ποῖ εδί, 697, Ε. (πὶ Ει- 

Ἰῖὰ5 σοπΐξατα 511 παϊατα., πθοθβϑο οϑὶ οἱ ΒΘ ὈΙΓΟΓΟ ΠῚ 

6556, Φυσπάοχιϊάοπι σοηϊζατα βῖπθ βθ που 6556 
ποῦ φοῖοβί, ἐδίώ, 146 Ζιωϊοπεῖιια. Εἰς οὐ Ππι8:6- 

ΥΩ 

Ἐχ βομῖίο βοπίϊονῖ5 παΐασα οορποβοῖτιν, Οαῖρρο ΔἸ 

Ἤοῖ]α ποι δϑὲ ὃχ βϑηϊξαγα σϑηϊτογβ παξισαπι ἰητο]- 

Ἰρενα, 582, Ε- 

ΟπνταμΕβ ἈΡρΡΟΙαΣ Ῥαυ]ι5 πον δαϑίσίθηίθς,, ααοα 65- 
βοΐ Ποῖ οοσηϊοπο ρυῖναι!, 560, Ὁ εὐ Ε. Οἴπὶ ἀἰχὶν 

Τοιιβ, ᾿αοϊανειις ἰιοπείσετι, οσα τς Τα ἀααπι : οὰτα 

ϑιθ1ν., δὲ γεοὶε, ουνόνοπι (Θμ ΠΠΠιιπὶ ὀχοϊαάιι, 

421,5. Οἴιπὶ αἷς Ῥοπηῖπιιβ : {715 ονε5 παῦδεο, εἴο., 

ἄς 115 Ἰοψαΐταν «αἱ ὁχ Οομ ΠΡ ι5 ἀα βα]αΐθιν ριῶ- 
οὐ ϊπαιὶ βαπΐ, 165, Ε. ΑΔ γὰπᾶ ροπίϊιμι ἀορημαία 

πα! Π]οπηψ6 ΡΠ οβορ ἴαπι Εν απ. 111 γογίταις 415- 
δἰ ραΐαιη γϑίουυὶ ροϑδαπὶ σγουρὰ ἰνθθο 058]. 52 : 7).5- 

οἱ ναϊοοποὶϊϊα Θοπίλιπι, οἴο., 197,» δὲ ε. Ῥβ1]. 59 

ποὸπ {ΠΠ|π5 τἰαιῖ5 Δα εἰ. δουρί. δϑῦ, 5641 ΠΟ 15 
ἐπιπλιςαπεῖῖα, 371, ν. ἃ δι ρι5 οἱ Τα εὶς ἅ05- 

46 Πᾶς ἴπ ΟἸννυϊδειμη. ΡῈ 4ποπὶ δ σορ ΠΟ πομὶ 

ἀοοοβθας ἢΐ, Πεῖη πηι σπϊΠοαγὶ ΠἸχοῦῖς ΠΟΠΊΟ 

585, α. Ομ πιιϊία 5᾽πὶ ἀπ ΟὨἰβυἸα ΠἸβηλιπὶ ἃ 

(σμα οστοσο ἂ Δαδαῖϊοα Ἰσποτγαπίϊα αἰτππαπΐ., 
πα ]τπῇ οδί ἴθ ποβίγε δα] {15 Εν απ σ ]1ο ροίτι5. ἃς 
χηα 5 ἀορτια,, απ ἵπ Ῥαίγοιῃ οἱ ΕἸ]ταπὶ {465 

805.,8Ὲ εἰ δε. 
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Οτπόπιλν Ποιιῖπο ΠΟΥ πλῖ5 ΡΟ Βότιὰ ΟΡονα,, οαπὰ [τι- 

χουῖπΐ ορογὰ ποβίσα ΘΟΓᾺ ΠῚ που πῖθιι5, ἀοο τι μὸ- 

χαΐπο5. Ῥαίγο πὶ ποβίγιιπν {π| ἴῃς ΘΘ 15. ὁδὲ ἀΠ]οαπὶ 

δ᾽ονία, 165,5. Ὁ] 518 ποπόνοπι [Π)60 ΑΠΌ : «14 

δ᾽ουίατι 615. ἀπιρονα, ἐδία., ἃ δὲ 56ῇ. Οὐἱ 5ἴπε «αὶ 

Τ)οπιΐπο β]ουίαπι εἴ ποπόνοπι ποῖ ἈΠΟΡΙΠπΙ, ἐνιὰ!.,π. 

δίοαι μὸν θοπα οροτὰ Τθοιεῖπο αἰ υῖπλι5 5] ΟΥἸὰ πὶ : 

ἴτα Ῥὸν πλᾶ]α ΘΟπ ΓΑ πὶ ἀοοίάῖι, ἐδια. δῖοι! οχ Ρὸ- 

πῖβ ρου ῖθιι5 πο πουα Το : ἴἴὰ δχ πιὰ }15 ᾿πΊ τ τοτι5 

Πιοποναΐαν, ἰδία, Α. 

ΟἸουίαπι πιά πᾶπι οἰιπὶ 4. ΠἸβδῖπηο ἤογο οοπιρᾶγαΐ 

Ῥτοριιοῖα,, ὅ8., κ. Ἀθγιπν Ππιπη ΠΆΛΙ ἱποοηβίατι - 

εἶα, ἐφια., ν εἰ πε. Βόταπι ὁχ {αῖθι. Ὀνίας ρ]ο- 

τἴαπι ᾿πάποῖῃ οἀρίαῃϊ ἈΠ 55: πιὰ δπιππογαίῖο, 379, 

Β εξα. 

Οπιλουτι. τάς 7 οἹαιῖῖε. 

Οπατιαι ἀἰνίπα οαρᾶσεβ το ϊ ποῖ ῬΟΒΒΙΙΠΊ118.,. ὨΪ5Ὶ 

πα τα ἀΠδοομο5., {πὸ ἀπὶπηὰβ ποδίταϑ ὁσοιράνος 

γαπῖ, ΘΧΡα τί πηι, 380, Τααπὶβ ἃν ᾿πἰ πιῖοῖβ ἀθοῖ 1 

ἷξ, 4] ὁχ σγυάῖτία απὸ οΧ ῬΙοπιεαῖπο ΟἸΥΙπι οϑὲ, 

ἄοοιαϊι, 111, 5. Τοῖβ. ῬΓΟΘΥΘΏΪΟΠΒ 5.5 ΙΡΙς, 14 δϑὲ 

ΒΒ] να : θοαὶ 51 415. παΐαπαϊ πα ρου ταπὶ πιᾶπτι 

ΒΕ 5ΟΙΡΊΘῊΒ., ΘΙ1 ΠῚ δα15 ΒΌΟΥΙΟΤΟΠῚ Βιϑιποαΐ, 178,0. 

τίαπι οὐ Τ)ο5 Ῥτορυῖα νοϊαπίαϊο {ὙΠ 1 : ᾿πᾺ Πὶ 

8101 4υΐϊδάιο σοπσοεῖς ἴῃ 16 τὸ, οἵ ΤΟΥ] οἶδ, 

οὐ 7αϑεῖ γιά οι Ποῖ, 188. (Δυῖ5 νοπλϊπιιπ ανουϑιιβ 

Διαϊνοϊα παι ῬΟ ΠΠπ πὶ βόγοσο Ῥοϑϑῖς, πἶδὶ δα ρα ϑιἀτιπι 

Τ)οὶ σοπίαρίαι 1.90, Ε. Νόααο ἴῃ Ῥοίοπεῖα Ποπιϊηἶβ, 

ποάαο ἴῃ βαριοπίϊα, 56 ἴῃ Ποῖ συαῖία. 5818. οδῖ, 

908. Νοη οτππο5 ἱπα βου παῖ παι ἀοοζαγιιπι 58 ΓΟ": 

πιϊοὶ! Τλοις {ππόγοπὶ Ποτηϊηϊ, 316, Ε. Δ αχη]!ῖο πα] το 

ΘΡ5 οϑὲ Πιουηϊπὶ οπιπΐ,, ο ᾿πϑιίαπη οἱ παίανα ᾿πΠτ- 

πιϊζαΐοπι, 315, 5. ϑϑπηριτοσ πα το ιῖο5. ΠΟ ὁχ ορο- 

σαπὶ ἀοδιῖο υϊρδυΐζαν, 5οα εχ Ποῖ σγαῖϊα, 388, Ε- 

{01 1ὰχ 56 η5 1 1115. ποῖ πη η τι 5: ΠΟ} ΘΧΟΥΙΓΙ : 

1τα οἴΐαπι 7 ιιἴα 501. πὸπὶ ΟπλὨ Πιι5 ΒΡ ΘΠ ἀοτοὸπὶ 

ϑααπὶ ἰατροῖς, 309, Ε δὲ 856. Νε ἴρβα Φυϊάοιι 

δηϊπιᾶ ΡΥ 86 510] ϑαΠΠποῖδηβ οϑὶ δα βαϊαΐοπι, 9556, Β. 

ψιάς Εἰ εείιιπι. 

Οπυκϑ νἱοιβοῖπι σοπβε αιιπΐ ὁχουῖαβ, ἄτιπη 1185 ἄον- 

παϊαηΐ, Δ]Τα οἰνουπηθαηΐ,, 105. [ἢ νοϊαΐα ψ οῖβδὶ πὶ 

τὐπονῖβ ἄποοβ βαμῇ, ἐδίά., κα. Μιᾶς 7 οἰαιίε. 

Οὐβεκνατῖο ἀοπλιβ πιᾶϊα, ἴῃ ἸΡποπηϊπίαπι ΘΟ 6785 

41 οὰπὶ οσοιραξ, 10λ, Α. 

αὐυττὰ 4υἱᾷ κἰρηιποοῖ, 357, 5. γερὰ Ἰνδο ρ58]. Δ: 

Οἰία εἰ οποία, αἃ ΟἸμτῖϑ] ῥαβδίοποπι τοί ουυὶ ροβ- 

δαπΐ, ἐδία!., 5. 

Η 

Ἡπετιοι Ζ᾽Ζα 115 ΘΟΥΠΡΑΓΔΉ 11, 61, Β. Ἡατοιϊσουι 

αὐἰ ΕΠ πϊσογαπι ᾿πϊταπα δαπῦ ὀχθιαρ]α Ροπὰ, 668, 

α. Μαϊὰ5 όπιο ἀοβπιατῖς ργανὶβ ὁπα ΓΙ 15, ῬΓαν πα 

χογραπι οὐσίαι. Τα]α διπί οτὰ Βωγοιϊσογιπι, 350, 

ὁ. Οὐ «]Ἰοῃϊ βαπὶ ἃ σοῦθοὸ νουϊία 5, δἰ πη ρ]]οἰΐατα 

ἀϊοίοπο ϑουϊρίαγαταπι οὐπίοπνία,, ΕνΔμΡΟ]1 ρνααὶ- 

δαϊίοποπι οἰ αἸ τἀπὶ τιοπιϊηαπί, 351, αν οι 50} 1πὶ 
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41 ρύᾶνο [ὁ Τ)6ο ἐθη11, ΤΟῚ5. οδῖ : 50] οἰταπι 4] 

1115 4 πᾶπο ρον] ποῖα ᾿γΐν 1, 568. (γὶ ἃ" 

Ἰια ϑΙ ΤῸ ἃ 5101 ποπθη ἀβοϊδοιια!, κὶ οτὰ ΠΟΙΠΙΪη ἃ 

νορὰηΐ ἴῃ [ΟΥ}15, 303. ν, Ναϊα ἂὸ ογίοβα 46 [)60 

«{π|ά3110 πχουθιι5 οδὺ ἀπῖπλθο, δἵ ππαχῖπιν, 51 14 ας 

ἀπῖπηο ἱπουοήι]ο, ἀλὅ, α. Εχ {α]ριι5 α ΠΤ αἴθ πὶ οὰ-- 

Ῥίαμι 41 46 58 η1 διπΐ, θὰ 15 ποσοηΐ {11 οἶτοὰ 

«πωϑιϊομθβ. πα Πόσα. «ΠἸσρατα τ ομτιπι ρυβιια5. ἴπ- 

{υπηαπίι, ἐνία. Τλαπὰ βου ρίιναβ, {05 ὙΠ πη 115 

ΘΧΡΟΠ ΙΗ 11), ἀηΐοῸ 56 η811 ἀσοϊρίαα! ΠωροΙοὶ, 1ὰ- 

Ῥαηταν, {πο 6] ἀπιοῖ 56 τθοῖο ποῖ δἰπαπξ, ἐδιά. 

Ἠλπονον ἃνῖ5 πηαυῖπὰ δϑί. τς, ἀοροβῖ 5 ἴῃ ἴρ5α ἄτοπα 

οΥἱδ, βοοιπή απ ἴρ5α Πττογὰ {6 {ΠΠ ατὸ 5ο]οῖ, 106, Ε- 

Οἱ 165 Πα] ον οπεὶ ἃ παι 15 νοσαηία", ἐδίά,, α. 

κι εποιῦβ, ΘΟ ἀγμϊοιιπ ΑἸ Ἰπιοη απ, ᾿πγ οἰ γα [5 στῖ- 

τα 1π058 Θχϑεϊσραι, 600, α εἴ ἡ. 

Ἠκκινλσεῦβ βρ᾽γαμηϊπα. σοπηΐπα {Π5[1Ὸ 510 δίχα, (υϊ- 

}υι15 56 ἃ γϑμ 15 [ποαΐαν, 116, Ε- 

ἨΈΕπΠΟΡΕ5, 337. 

ἩΕΒΡΕΚυ 5 5{0ΠΠἀγιῖπὰ ῬῈΠ]Ο ΠΟΥ] Πλῖ15., 37, Ε-. 

Ἠικυνριν 5, 4:0 πο ἀπι θυ] το, ΠΟ ΨΘΠΑΤΊ ροβϑιιη, 

ψο]αίιιβ [ον ττο γἹοῖπιιβ, ρο ζαγη ἜΧΡΙ οι οὐ Ποία, 101, 

ο οἴ νυ. Ἰέασαχη ᾿π αβισῖα πὶ σοί πο π ὁ πΐκο, Ρὰ]- 

Ἰουιιπλάτιο οι] 05 ὀχ ριιποῖοβ σα παπίο, 10, ν᾽; 100. 

Ποχῖνυν ἀπὶπηὰϑ αθ {πιὸ Ὑ ΤΕ 1]λῖ5 Θοπράχαιν ΤΠ)οπλΐπιι5, 

ὁὅ, ». [ἢ 4110 511ἃ 511 ἰδία βιμα τ 10, θλ., Ε οἱ δε. 

τα: ΡΙαπεῖβ ἀσοιάαπε., θὰ ΘοΙμ ρου 5. τπθο Πα 

«ΠἸΒΡανῚ Πὰν ομτα11 Ἰνοταϊπτιην, ἀο Βοποοῖ 1 ἀσοίίονο, 

θὅ, ν. Ποιλῖμ]5 ἀπ ΒΊ σιιο5. ΠΟΥ ῸΒ. ΤΩΥΤΊσαΣ σοι θαγαϊ 

Ψογοπϊα5, 068, 5. Ῥεοουιπι οαριι ἴῃ ΤΟΥ απ Ῥ ΓΟ 1 

οδῦ, ἂς ΤΌΒΡΙΟΙς ὦ νθηίτοηι ; ἃ] σα] αχὰ. οὐ θο α]ὴ 

ὁδ5 τἀπὶ : ΟΟ1}1 [{] διρονπα Ἰη!πιομέιν, 114, Ε΄ 

81 νοπερὶ, οἱ 115. {πῶ 5} γί τ ΒΟΥ Ιου 5, οομρᾶ- 

αζιιβ ὁ5. 1 ππ] 6 {15 15] ΡΙΘ Τ1]} 15, 11 ὅν {01 σοπ Ὀσππα- 

ἴὰπ5 68, 1ἴἃ ἀἸβρόπο νἸζαπι ἐπα π : Θοπγ ουβαίίο ἴπὰ 510 

ἴῃ οα]15. ἐδίὰ. 

ΠΠουηἱπτιπι νἰϊὰ ἴῃς Ὑἱν τα! οἱ ἴῃ Ὑἱ πὶ αἰ ν ἶσα οδῖ, 

15, εἰν. ΤΠ ΠΥ πλ 15 σα οπηπΐα βίση τ] πλπ πα πὰ, 

851 σαπι ψοτὰ θοΓοπ ἴα ΘΟ ραγ Γι", 500, Ε- ΑἸΧΊΠ]ο 

ΠΛ 1] 10 ΟΡ ιι5 ὁ5 1 πουαϊηὶ πὴ ΠΪγ,0}} Ἰπδ᾽ μὰ οἱ παίαχα ἴῃ - 

Πυπηταῖοπι, ἢ ὁ 5.0. δ οὐρὰ τς 90} 55,6: 1 ἐμίο {0᾽)- 

πιαίτι5 δ5, οἴο., Θὰ πη 6} 6586. ΟΠ. 111 Ο556 ΠΕ 18 Π| 51-- 

δηιηοαπί, 510, 5. Πόμῖο μάτι] 1110} ἈΠ 5 6]15 αἱ 

δηιαῖο Οδ᾽ 7. ΟἿ δ] Π| ΟἸΠΠῚ [ΟΥΓΟΒ ΤΙ ΘΟΡΡΟΓΙΟ οοη- 

Ταπποιίοποηι,, 305, Ε.- Μαρπα γὸ25 Πόιηο ; 8015 δῇ 

᾿πηασῖηθηι (Ομ ἸτοΥῚ5 ἔχοι, οὶ Ῥυϊποιραξιβ οἱ ρὸ- 

τοδῖαβ ἴῃ ὁπλμϊα ἀΠΙ τη ]Π1ὰ σοποῦθϑα 65, ἐδία. Μαῖα 

Θ]ο., πιὰρβ 5016. τηὰρὶς. 510}]15 ᾿οπογαῖι5., ὁχ 60 

αιιοα ἀα Οὐπα]τονὶς ἱπηαρῖπομπι ΘΟμ Πττ5 δἰ! ἐδιεὶ,, 

ἃ. Οὐοΐ (Ομ Ἰ του] 5ἰ μα ]15. ΠονῚ πορ]οχῖυ, οαρια!- 

ας πὰ ΘΔ ΠΪ5. ΒΟΡΨ ΤΙΝ ΟΠ δοΥτι5., πὸ ἢ 115. 51π|}}15. [ἃ- 

Οἴμβ οδῦ., ἐδία.., β. Τ)οπηθη τ. ῬΪαπο Β6]] πα: οἷι- 

Πλ 1] 115. δὲ. Πουμπ πὰ π60 αἰσηϊΓα οπ 5ιᾶμ., πδῸ 

αἰδροπβαία ΡγῸ 86. πιγϑδίουϊα πιο ]Πἴροσο, ἐδιω, 

Οὐπηραγαίαν πιο Θ4π0., ᾿προ, σπ]ρὶ, ἐδια. Ῥυϊηιω 

ἴποο ΟΥΙ ΒΡ. Π15 51 ΠῚ ΘΠΊΟΙ ΠΟΙ 65, ΟΧ Ῥουβοϊαῖο ῬΙὸ ἴὸ 

Ῥυθῖῖο αἰσηϊζαϊοη) ἰὰαμ ἀρηοβοῦ,, 901, ν᾿. ἤομιο 

ΠΕΧ 

ὁ0 4Ζιοα ργορυϊαπι ποὴ ῬΟΤΟΟρΙς Ια [6 Π|, Οα ἢ 

ΘαρΙ ἀἸ α ἘΠ} 15 σαοοιθαῖ, 568, ν, Ὑ1άς ὅαγο. Ομρὶ- 

εἰϊίας. 

ΠΟΒΡΙΤΕΒ Πιιγὸ5 σουπίοηι ἴῃ οἱσοηἶαβ οἰ ποίατα το αν- 

διπι, 10ὅ, 5. Οπδι γασατη αἰαὶ Ρ.]]}π) ἀΦΌΙ]ο ὁ 

πΐάο ΘΧΡ ]βιιπὴ 5.5 ΙροτΘ, ππάζιιο οἴὰπὶ 515. δάπι- 

οᾶγο, 407,02 

ΠΌΜΙΠΙΤΑΤΙ5. ἈΠ|ΠΙὰ5, 957ὅ, ν. ϑποονὼ Πατη 1] {15 

ῬΓΟΡΥΙΣ ὁΠπαγαοίονοβ, ἰδία, (δι βοοιιπ τιπὶ ΒΡ ΓΙ Γατῃ 

Ἰυα 1165. 51 Π1, 5656. ΟΠΙ ἢ πὶ [αοῖα πὶ ρΟΒΙ ΓΟΙῸ 5., αι 

Ῥυῖμὶ ἴῃ τορσπο οΙοσπι ἤαπὶ, 993, Ἐς δε φαϊ6πὶ 
Ἰνιιπ11}15 5 φαΐ ἴῃ ροοσαῖο, ἀπ θα]αι,, αι Δα 40 }}15 

ποη οδΓ 1ΠΠΠ1π|5 πα μλ }Π1ὰ5. ἐδία, Ῥοσοαῖα πη ΟΠ Ἶτι ΠῚ 

τηᾶχῖθηθ μαι μλ 1] 6 πὶ το 10. 81. Ασηποι Υἱπὶ Ἵ᾿ Πάπα 

Ἰη! σθης., ἀἸοῖ ταν Ἰναλ1]Π1 8556. 114πὶ, ἐνίώ, Ὑ 146 δες 

»μϑνΡία. 

Ἡγνβολνυν πιᾶγο, δ], Ε. 
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θλοομ, 573., θ, ὅσα] Ζύαμπι Ὑἱ 1 σοπηραγατὶ ροίοϑι 

Ῥἰοία 5 ὁχοροϊ 110, 153. Εσαΐουηα ὁ] 15 ον ταὰ5 οχὰ- 
πλϊπιαῖα ὁ51, απ [ΓΑ Γ 15 1Π5111|5. ῬοΙουοῖασ, 1.47, Β. 

(αὶ νἱβιιδ 65. οἱ, ᾿16πλ ἀπ 6] 5 οἱ Ποιι5 ποπαϊπαῖαν, 

559. Α. 

Τριτηῦν Γαΐ 5ΔΟΙΌΓΙΠΙΗ ῬΒΔΙ ΠΟΥ Ἰ ΠῚ σαπίου., 375, α. 

Δεσυνιο σουρογα] 1 ἃ ΘΧΒΠ] γα μ1α5. ἀηϊπηαβ αἰοπ τ 

651, 111, 5 Θυἱ4 ῥτοάοβι Θουρονο 6] απαγα, ἀπὶ- 
ΤΠ} γΟΙῸ 115 ΤΟ ἘσΓἃτ 6556 ἢ ἐδίω., ν᾿. 

ΦΈΜΕΝΙ, 51 ἱπίουρ ΘΟ ΓΟυ]5., Πα. ἀοχίονε κεἰ σαϊῆοαξ . 

189, α. 
Φεκύβαπεν οα  65115 ΒρΟ] πὶ ΠῸΝ ὁ5ὲ Ραρ πα ὨΕπη : 5ε 

ΠῚ ἀθέου πὶ Πρ 15. Ῥτορομίτιν, 507, Β ἐξα. 

Τονι5 4] οπχπϊα Θοπδβιισμαΐ!,, πὶ ᾿ρ᾽ 41 θιι5. ἀπ 6 ΘἜΧϑα τς, 

οἵ ἴῃ ἔεσνο οἰϊσα ἀο νι πποπίιπι «0 ] 1 65οῖς, 10., Β. 

Οὐημπίνμα ΟρΡοΓΕα Ἰββιπαλιπὶ ΘΟ] απο π ατὴ οϑὲ., 57, Β. 

ἘΠ 5 οι {1 1{ὰ8,. 58, 0 εἴ σε. ἴπ ἡπάϊοϊο ἰρπῖ5 

παΐαγα ἀντ θίαγ : οἵ 7.515 φυϊάθιι ἴῃ δι ΟΠ πη, 

ἁΔαβιϊομῖβ γετὸ ρου θ᾽ ταὰ5. ΡαπΙ η {15 ἀοϑ πα ἐταιι., 

73,.Α; 173, ἃ δἱ β. [πΐογοῖδα οϑὲ ᾿σηῖβ Παπηπηα Βα- 

Ῥυ]οπα ὐοσο Προμπιΐηῖϊ, {παπο ἴπ 5οῖρϑα ἁπσᾶπι γὸ- 

φορΊ᾿, το ΓΙ πα Τοπ Θὰ ριιο ἷβ σι ρροάϊταπ5 Ἔχ ΒΡ 6 π5- 

46. 171,Ε. Μυϊτο Δ πα] Γ ΒΗ] Πι5 οϑὲ ἴρηῖβ παϊαταπι 

Ἰπίογοϊ αἱ, αιιαπὰ πᾶν ἈΌΡγαμι ἴῃ ράγίο5 αν αϊ, 
ἐδιὰ εἴ 112. 

ΤΟΝΟΒΆΝΤΙΑΝ ΠΟΠΊΟ Ῥχφίοχαϊ: ἰπδῖ[α οϑὲ ποΡὶβ παίαγα- 

115. σατο ἀῶ θοπὰ ποθὶβ υἱπ Ἰοαπα ο556., ποχϊα 

γρὸ Γπρὶοπὰ βι θπιοποῖ, 94, Ὁ δἰ Ε. [ππππηθ γα, ΠΟ 

5011} ΟΧ 115 411ὰ ΠΟΡῚ5 ἴῃ ἔπιαν βθο]ο, τθοοπμάθη- 

ταν", Ἰατ ΠΥ ΠῸΒ : 56] ποι δὰ “τι ᾽πὶ ΠΟΒΕΓΟ ΘΟΥΡΟΓΟ 

Ἰηβιιαΐ, Ο]ατα ἃο ΘΥἸθηἴον σοι ρΡΥ πο ηἀϊμηιιβ, 595. Β, 

Πρϑ805 πηθη δ πο τ5 ΟΡΘα ΓΘ ἃΠ ΒΟ ΠΟΤΑΤΟ 50] δα  ἀπἰπια, 

415 οογίο ἀϊοαΐ ἢ ἐδιώ.., α. πὶ πιοοῖδ Βα π115 πῸ5 ΡῈΣ 

᾿οο Ἰσπογαμεῖο [ΟΠ ριι5, 518, Δ, 

ἴμλαο 1)οὶ ἐμ υ151}0}}15 φαϊ, 556. Ῥὸν πη σῖποπι οχθηι- 

Ῥαν σορποβοῖίαν, 534, ἢ, ΕἼΠΔι5 παρὸ ὁδὶ Ποῖ 



ΚΕΑΌΜ ἘΤ ΥΕΒΒΟΠΌΜ, 

ἴην 151 1115, ἱπιασο πότ ἱπαπὶπηαῖα, ποάπιο πάπα 6]α- 
Ῥοναία : 504 ἱπιᾶρο σῖγα, πιὸ ἴρϑδᾶ ΡῈ 86 Υἱίὰα, 

ἐδία, κα. Ὅτα ταϊίομο 51 ᾿πιᾶσο, Βρ] μον, βαρίθπ- 

εἴα, Ῥοΐοπεῖα, οἱ βιὰ Π)οὶ, 556, Β δἰ α. ππᾶρὸ 

Τ)οἱ οδι Ομ υίβειβ, ἰππασο νον ΕἼΠ], ΘρΊ νυ τ5 ; δὲ 48] 

Βα}5 Ππιπὲ ραν οῖροβ, ΕἾΤ σοπ πο 5 ΟΠ οἰ απ], 

2238, Α. γῆς ΟΠμρίδει. Ζοιυτοπιείιι οἵ Γι. 

ΤΡΙΕΤ ΑΒ Ρτορτίο ἀἸοῖψιν ἀα πιϊδδαμη. ἴῃ Τηοιπὶ ροσοα- 
ἴαπι, 153, κα. Πρ πόποι πο 50 1 [αι ἴπὶ ΠΡτῸ 

σἰνθη λυ, 564] ἴπ ἴουγὰ βουπηᾶποῖ, 363, Β. 

ἸχρυρῈν5 οδῃὶ σοιπηραγαίιν, 937. 

ἹΝοΑντατιονιίῦβ ᾿πᾶπὶ ΡΤΟρυΐα 5ος οπηουοτὶ, οἱ Δ 

τογρᾶπὶ ἀσορήίονο φαΐ απ ἔα θυ]α παν, 86, Ὁ. 

ἸΝΟΛΆΝΑΤΙΟΝΙΒ Π)οπιϊαὶ στα πὶ Ῥγθυ 46 π5 ΡγΟρΡ]οία 
ἀἰοῖξ, ρ58]. 61 : αν ἐρϑο σαίμιαν δ πεθτιπι, 370, 5. 

γερὰ Αππο5 ἀ, 15: (γε {ογπιαι τοπζνιαιπι, εἰ ΟΡ δαὶ 

δριν τινι, Του ἴαθθο ϑαπὶ ργοροὐΐα {πὸ ὦ Τ)οπιϊηΐ 
ἐποαυπ πο πὶ βροοίαΐϊ, 594, 5. Ῥ54], ὅδ, ν, 19: 

Ῥ με ἐϑΐ Τ)οπιΐμπιιδ, εἴο,, Τ)οχηληΐ ἴῃ σάγπς αὔγεπ- 

ἴὰπὴ Ρυφοπιιη ἶαί., ἀρΡΡΥοΟρΡΙ παπαπίθμ ἸΆπι.,. οἱ ΠῚ 

ῬτοοΣ] αϊδίαπίοθπι, 331,5. (]1 ἂο τοστο σοπίογπια- 

τἴο, οἱ 5ἱ φαϊᾷ βιυρνα πηαπάτιπ), ποτ ἕαπι [εἰ Ὑ οὐθὶ 

φοπηπηθπαΐ ροϊεπίϊαπι, {πᾶπὶ ἔπι σαν παιϊοηΐβ ἀἴ5ροπ- 
βαι1ο, 3558, ν. Μαιυϊπαπι Ἰπισοτὰ ἱπάϊοῖ! Τλοιι5 ΡῸΣ 

Ῥτορυΐαπι ὀχογέιηι εἰ ἀἀνοηξιιπὶ, 348, Α. ΝΟ 5ἷπα 

γε υρο ϑρινί απ δα Τουπηιαπάαπι ἰπίαπιίοπη {6 ϑαπι 

ΔΟΘΟβ5 1556 8115 1 σα πηι, 12, 

ἹΝΡΙΟΝΑΤΙΟ οἱ ἧτα ἴῃ {πὸ ἀἸδγαπι, 181, 6 δὲ ἢ. 

ΙΝΡΙΨΙΒΙΒΙΠῈ οἱ 5 ΡΊοχ, 400 οαθπὶ βιιπῈ ἵπίον 86 5'- 

δηϊποαίζοπο, 4ααδὶ ἀϊνοιϑα βίης βιθ]θοῖο., βοραγαῖ 

Ἑπιποπλῖιι5, 51 ὅ, "Ὁ. 

Ἱκυῦβ Πιυνῖιβ οὐ πῖτπὶ πιαχί πηι, 58, Ε. 

ΙΝΡΑΝΤΕΒ ΡΓΟΥΒιι5. οἵ ῬΆΥΎ ΑΙ] ἃ Τ)οπηΐπο οπδιοαϊαπίαν, 
287, Β 6 α. 

Ἱνρεοτοόιῦν πα]}}Πι|5 ᾿αοίοπιιβ ὁδὶ ᾿πιϊίαίι5 ἀπγθαχῃ 14- 

πᾶμι {πᾶπὶ Ῥἱηπο παἰγι πη, 96, Ε, 

Ἱνκβεδνι ἀοβουῖριϊο, 316, Ρ δὲ Ε. ϑιιρρΡ᾽Ἰοῖια πὰ ΟΠΊ 1 

δγαν δι πη ατη, ῬγΟΡυιιπν οἵ ἀθθοιιβ ΒΟ] ΓΟ Πτιπη,ν 

ἐνια,,, π. ᾿Γϊπιθατηας πὸ σ]ουίατη οἱ οχϑα! τα ΟΠ πὰ 
ἀἴαθοϊο μοῦ Ῥδοσαίιπι Αἰ ΡΠ 68... ἀπὰ Ομ ἶρ80 

Ἰρποιλϊηῖοο τοίου πὸ ἀι Ἰοάπηι", 1 θὅ, Β. 

ἸΝΘΈΝΕΠΑΤΙΟ 5] βυθρδίαπιϊα οοβοῖ, ΟΠ εν δι πο ἀἸχῖ5- 

βοΐ Ῥαΐο»", 56 ἐπιϑοπίζι πιὰ] ο}" πιὸ 65, 552, 5. 

Τιοϊξαν ΠΤ δῖιβ ᾿σοὰ ΠαΡΙΓαγο., ἀο ἴασοπὶ ἱπέαϊ: 

ΨΟΙΙΠῚ πιιβάιατῃ (ἴο1: ϑουῖρίινα. Ἰρβιιπὶ ἴπ 5πὰ ἴη- 
βεπεγαίίοπο ἐπμαΡ ίαγο, 576, Ε. 146 “ιμτοπιῖιι. 

Ικοεκιτι γοχ, ῬυΪπιατη ἱπηρίοίαι 5. μωγθιϊσογιιῃ ο]6- 
τηθηΐιπι. , ΠῚ ᾿ηνθηϊίαι ἴῃ ϑουιρίιτνα,, 505. Νοχ 

Ῥαινὶς, οἵ ποιίϊοποιῃ ΕἼΠῚ ργωΐονι, οὐ Ἰάομη. να]οὶ 
4υοα νοχ 7ηφεηλ, ἰὐϊά. ἾΝοιι πιὰρῖβ Τησοηΐίιις., 

4παπι Ῥαΐον ἀρρο!]! απ τιβ: οὰπὶ Θαϊναΐουῦ. ποι εἰ- 

χοῦς : Βαριίξαιϊε ὑπ ποτμαῖπο ΤᾺΡΘΏΪ, 86, ἐπ πο- 

πεῖπα Ῥαίνῖ5, ἐδια., Β. Ταροπῖ τ πΟΡῚ5 ποίϊο δοσθάϊε 

ποη ἴπ βογαςαϊϊοπο {4 510 ΤΠ εῖι5., 564. φαοπηοίο 

εἷ!, 530,.Ἃ; ὅ34, α. [ἢ 115 4ὰὶ ἄς Τ)ὴ6ο Παβθοπίιν 

βουτηοηῖθιιβ νοχ ἐπι νομί ΟῚ 401 511, 56 δαπι 

ΔΌ δ]ϊοποτι 6886 βἰρηϊῇοαί, 521, δ᾽ῖοαίς 1η Ππομπαϊηῖ- 
του. 1. 

{1} 

Βὰὶ5 ουὐἱροὸ οχ ]411ι0,. ποῖ ὁδί δορὶ ϑϑοηία : 1α 

πθοΐῃ Π)60 Ἰηροπίζιπι, φρο ἰάθη οβξ αἴ 6 ὁχ πι}}Ὸ 

6586, 6}115 Οϑ5θπ 1 πὶ ἴσο 6 Ῥυοϑϑιιπηιι5, ἐδίεῖ,, Ὁ. οοἷ5 
Ἰπσοη ποίΐο σῇ, ποῖ ΠάΡοτὸ ΔΙ πᾶο ἐχϑιβί πα 

Ῥυϊποῖρίαπι, 533, 5. Τπροηϊζιιβ ποις ἀο ἢ το, πὸ- 
486 Ῥγορυίαμπι [)6ὶ οϑῖ, Τρ οπζαμη 5ἱ 415 σοποοάε- 

γοῖ ἀἸοὶ ἀδ 5010 Τ)6ο, ποι οοπεϊπιο,, 5 {υϊ οὔατα 

Ἰλοιιβ 65, οο ἴρβιιπι δϑί ᾿ῃσθηϊξιμ, 40ὅ, π; 406, 

α. Ποιι5 πιιβζααμα ἴῃ δου ρεατΙβ ἐπ οηζίιις. ἀρ ρ61ὰ- 

{πν, 599, ν. οχ ἐπι ϑδηξις οχϑιβίομ! οϑὲ πιο, 

ΠΟΙ 55 απ ποῖηθη, 401, δ; 403, " εἴε. Νο- 

τῆδη ᾿προηϊὶ πο Τοῖς 510] δἀβουιρϑιε,, ποῦ α}}15 
βαποίογιαπη αἰκὶξ, 1403, κ. Τπροηϊίιπὶ 51 ἀϊοιπε 

Τηοιιπι, ὁ “πο σοηῖταβ ποι 65ΐ, πὸ αιϊα 5ἰὉ 5.- 

βία] 67115 ἀϊοιπί, 56 4υ] ποι 5ι:, 405, α δέ ". 

Ταροπίξαπι εἴ σοπίξαπι 5 δια πῖα αἰ νῖϑα ποῖ απ : 

564 τοῖιι πὶ σοηϊίθση ἐκ ἰοΐο ἐπσοηῖίο ρουίοοις ἄπο, 

ποῦ ὅτιορ Ῥᾶνίο5 ὁπ ΔΙΊΖπιῸ ἀπὸ, ἀθ03, 5. Τπροπῖξιι5 

οἵ φοηΐτιι5 ποῖ ϑιπΐ 5 5 απ Εἴς, 564 ποιηῖπα, ἐδιε. 

Βυθείαπεϊα εἴ ἱπρσθηϊίι5 ᾿άο πὶ πο βιιηΐ, 405. Τ)οι5 

πὸ ἀπο ἱπροηϊίιβ. Ὁ, 564 Ζιοῖ οᾶιιβϑὰ 810 

Ομ Πΐτι πὶ, ΟΊ Πῖ 115 ΠΊΔ7ῸΣ δϑί, ἐδία., Ε. Οὐἱ ἀϊοῖς 

ἰηρσοηϊίαπι Πθπι, ποτὶ Ῥγο μτι5 {πὶ Τ)οῖ σα βία πη ϊα 

δ1Ὁ οδίθητε, 2λ, κ. ανία ψοοῖβ ἱπρθηῖ δορο- 

Ῥίοπος, 45, α. 146 διποπεῖις, ἔχις εἰ Ῥαΐῖε». 

ΤΌ ΠΙΛΚΌΝ ΠΙΘΙΠΟΓΟ5,, 51 Π}1165. ΘΆΤΠ610. ῬΘΓΟΙΙ550., 4 

γα γοοοπάϊία,, οσσαϑίοποπι πᾶοίτι5, τηά! τα το 1, 

99, 8. 

ΙΝΒΕΟΤΑ, αὐ ΔΡ65 οἱ γϑβρα, ρυ]πηοπο σαγοηΐ, 564 τοία 

οὐππῖπο δου πα απ τιν, 109, 5. Ο]εο τηαπδοίαοία 

Ῥογοιηξ : ἀσοίο βουδιθα γουτν βοιηΐ, ἐδιεϊ., α. Τπβ6- 

οἵα 55. ἀρρε!ατγιπε, φαοα φυαβήίαπι ππάϊαις ἴπ- 

οἰϑαγαβ ῥστ 56 ἴδγαπί, ἐδια!., 5. 

ΙΝΘΙΡΙΕΝΤΕΝ ἃ 5[α!ο σορίτατίοπο Πἰσεῖ αἰβεϊπρσιιοτο, 

2060, Ε- [πὶρἴοπ5 416] ρμοίοβε 15 411 πηογὸ Ὑἱν 1} ροη- 

ἀἴὰπὶ : ΒΓ] 5 ψΟΥῸ 15. 4 τηονὸ Διιάαῖοο νἱΐαμῃ ἦ6- 

αἷε, 261, α. ιιοβπᾶπι ᾿πϑῖριοπίοθ νοσθῖ δοπϑιια- 

ἐᾶο, 360. Ἠοτγιιτὰ ἄοπηι5 56 ρι] γα διπΐ ἴῃ φρου- 

παιτα, 304, Ὁ. ΘΕ] ι5 ἄτιπὶ Ἰο ]π1, ΠΟΤ ὁ5 ρΡΟΡῚΓ 

γεῦρο Ποῖ, 564 βορυϊοῦιιπι Πα ῦ ἀρΟΓΓ ΠῚ, , διιι1 

5] σοῦ σαΐειν, 93600,.κ; 3602. 

ΙΝΥΙΒΙΒΙ ΓΕΒ ΤῸ5 ἀηΐα ὙἹ5Ι 1165 οχϑίϑίοσο οορογιηξ, 7, 

Β. Τπν 510 1}. ἀϊοίειιν νοὶ φαο οι] 5. οατηΐς οοη- 

βριοἱ ποαιῖ!, γ6} ψαοα φουρογὶβ ἱπίεν)θοῖα ὁσοι]}- 
ταίιιν, 15. Α. ᾿ 

705 ο. ὅδ, ν. 6: Κα ἰμίο ζονπιαξιι5 65, εἴο,,, δα τη θὰ 

ὅ556 ΟΠΙΠΙΠΠ Οϑβθη απ δι ση!Ποαπί, 510, 5; 541. 

Ι[5α ν. ἃ : ϑδιρένίεμς ]λοπεϊμῖ ψιΐ {δος πιὸ, ποι ἄς 

ογοαϊίοπο,, 564 4ς ᾿πιπηᾶπες νἰρ 15 ρου δοιοπα 41-- 

οἴα, 590, 5. ΑΕγαμπο 0} Ἰα {1 ποῖ ἈΠ σονται 

Δανουβθασίιιη.,, 179, ἃ. Ιρϑβιπὶ ΟΠηΪθι5. ρυγανῖξ 

Τθεὰβ, αὐ ἴῃ ομηηΐθθιι5 σγαξιι5 6115 πη ΠλΘτιΠ} ἈΠ Π115 
Ἱπποίοβοογοῖ, 2307, Ε. 

ΤΟΒΕΡΗΙ τοπ65 Ἔχροπβὶ {πϑυιιη!, οἷὰπὶ Ὑ ΟΠ ρίΔΕΙ {τυ ρῖ5-- 
βἰπιορ Ποποβίαϊ πη Ῥαδτοϊτα ρυία!ε, 447, 5. αν 

ΜοΥ865 Βεποάϊοοπϑ5 {τ ϊ Φόβορ αἷξ : .Χ,1 7γπεοιίδιις 

ο(ἰϊ, εἴς., 43, Β. 
τ0 



429 

Ἷπὰ οἱ ἐπάϊκααιίο, ἴῃ {πὸ ἀἰἤοναπε. Προ γι ϊοῖο πῖὸ-- 

4ἴοῖ σοι ραγατατ,, {{| ᾿ποἰδίοποπι ποροσβα απὶ. 71ι- 

αἴοαι : Πα, ἐρδῖπιοῦ Ἱποϊδιοηΐ, 4181, 0 ἔν. 

Ἰ5ΠΛΕΚΙ Ἱπ 8] οδοοπβ Νογϑβοβ, αἷτ: Ζ γε εἰνὲ σα πιπι 

«δηδηι, ἀξ, α. 

Τςτεπ ρου Επγοραμ ἤποηβ, ἴπ Ῥοπετη Πα ἰτασ, 59. 

{υρ πὶ 4 τ ρο] πὶ πὸβ νος ἃ ΒΟ ρ 15. ΔΙΊοποβ, ῬῸΓ 

δάδοιη βουῖρία ριιἄοτο αἰΠοιιη ταν, 571... Οαπὶ ἦ1- 

χὶν Τοιι5 : δ᾽ οϊαπειις Ἰιοτῖπε ιν ἅτι5.0}15 1 Πλοῖιπι 

σοι Π[ ϑιιηΐ, 135, Ε. Νὰ ππιῖπὶ 5:50] ριατιῖ,, ἴη- 

ΠΙΙΠΊΘΙῸ5 ἐπ ποι; οἵ ΕΠ] πὶ ΓΟ ργ θα η 65, ἔπι] }5 

ἀἰασ! αι 4 ραϊτα οι ΘΟΉΒ51Π11., οἵ σΟΠβΟΡγο5. ποὸ- 

5ἴγὸ5. οἰποιπὶ σγοατ]οπὶς ποβίτο “οπιῖποβ, 13. 

(πα ἄτοῖς Τλοῖι : 7 αεϊαπιις ἰυουαΐποπι, οὐ {1 {π- 

ἄσπιπι. (πὶ βαρ 1, Δὲ ζδοῖς, ὀυτότνοπι (ἀπ Π]ΠΠτπὶ 

ὁχοϊαιι,, ἐφια.,, 5. Φαδοῖ Τλοιιπὶ δα βοῖίρϑιπι Ἰοχαὶ 

ἰπορίο ἀΠιυπηαπί, οὐπὶ 4101, 1 ας ἐπα, 135. Φασοὶ 

ὁ «πος ΟἸεεῖϑειι5. 56. Τλοῖιπὶ Πα γὸ ῬΑΓῸ ΠῚ ἀἸσογοῖ, 

δαιτὶ ἴ)οο τα ]οιὴ 6556. ΘΟΠΊροΡαη!, 555. Α Δααῖς 

οἱ (ομαΠ Πριῖ5 ἀῦδιιο Πάς ἴπ ΟἸ τ σεν πη, ῬῸν {πο πη 

ἀὦ φορσπ πο πὰ. ἀσοόβθι5. ΠαῚ, Τλοι τη τπαρ Πανὶ 

ἀϊχοῦῖε ποπιο, 555, αν ΑἸΠον Φαοθαμαι, ἁπτὸν 56 γ- 

1πάᾶπὰ {ιἀἸοαθῖ} Τ)ομαΐπιιβ, 4.45, ν οὲ πε. Ὑ 146 7 ες 

εἰ Οεηίος. 

Ζυρθὰβ πᾷ ἄς τὸ ΠΠτι5 ΡοΡ ΔἸ] οτῖ5 ΡΟ] ]ατι5, 159,6. 

Ψυνίσαπε αἰ αιαπᾶο ργὸ ργοδανο ἃ ϑουῖρταγα, ἀσοῖ- 

Ῥῖσαν, απο γόγο Ῥτὸ οοπεϊοηε αν, (δ, 6 ΘῈ Ὁ. 

Φυνισιλ Το ἀρ γ55ὶ βιαπί, 195, κ᾿ ρα γαδέπιη γπ41- 

οόπα γ6] ὁ 1 βοϊασα {οι {15 ΟΠ οἴπαι διιατη 51} ὶ 

{ποϊοιζιτν ῬΥΟΡΟβοΥΓ, ΘΟ Π5Γ Πα α ΠΟ ΟῸ5. 65, 10, 

μι, ϑαι15. {ἀποὺ Πομλἢΐ οἱ αἰίοαι ἤϊοονο,, σνεπὶΐ 

ΡυΪποορ5 πλπη 1 Παι}1ι5, Οἵ ἴῃ πλὸ Πα. 1 ραιιοα, οἵ 

Ῥᾶγνα, 121, 0. ΜαΠΕ5 δογιρειτω Ἰοοῖς, 4ς γπάϊοϊο 

᾿πϑροΥβι15. 651. ΒΟΓΠ.Ο, πἰροῖο πθο ΑΥὶτι5. 115. Τα] ῬῈΥ 

ΟἸινῖσιαα ἴθ Πθουα ογοδαπί, 14.5,. 5. το βθηβι 

πιο Πσοπεζα 5ἴην 118 : Ποπεϊπιιπὶ οἴ ΟΠ Ηΐ ΘαΓΠΟ 

7 ]Ἰοία ιν. δι᾽ ταγιιπι., ἐδίω.., π. Εχροπίζιν Ἰοοιι5 

αι}. 13, 19: 7ἰοϑῦσα αἰ δα σοὶ ἐπ ἡιαϊοῖο, 
41λλ.,. κε. (οι {ποῖ Τουγοϑίσο ᾿ς ΘΟΥΡιΙ5 ΤΕ ΡΟ, 

Ῥανὰ πιοο ἃ {π5ῖο γα ἴοο πα ϊοα παῖ ποῖ 5πηΐ, σά 

«πὸ (ον πβθοιιβαι ποι! ποβίσιιπι ἀσοϊἥιπε, αροῖο 

Ἰοηβο ἀϊνονβα., τ }πιβοι πβά τι. ἡ" ΠἸοἴτιι. γα πὶ 
οἰποῖαμι, ἐνὶ... ἃ. Θαθ]οϊαπίαν νανία δα σοηὶ 1]- 

Ἰαβίνα παι ὁχομῖρ]α, ἐδίεὶ,, πα δἰ α. ΑἸον Φαάαιιαι, 

ΑἸϊτον. Θου απ. 7 ΠΟ 1 Τ)ομπηΐηιι5, 145, ἡ εἴ ε. 

Τὴ 7 Ἰοὶς ὁχἀπλῖπιθ, ΟΠ 5 ΘΥΤΟ 5 ΘΧΡΟΥΪ, ἴὰτη ἀοιῖο- 
πῸ5 ιληὶ οορΊΓα οπ65 ποϑίχοθ ΘΧ ΟΠ παν, 14 7, Δ. 
Οὐ εἷο β]ουϊαμι οἱ ΠΟΠΟΡΟπῚ Π)ΟπληΠῸ ΡΟΣ Ρομὰ 

ὁρονὰ ΠοΡῚ,, 15 510] β] ουϊαμι οἱ ΠΟ πουθ μι. ὁχ Τπ|5ΐα 

γιά τοῖς τοπυαπονατοπο σοπρουτ, 4.63, α. Βράτξα αὶ 

ἴῃ ἴδ 7501 76 1011 1.6] ἀυιβιιβ ἡ νι ΠΠ]ατὰ ὁχαμηϊηὶ 

Τυιοο πὶ 5 ῖγο, ἃ ΥΘΥΟΓΚι5 [ΠΟΣῚ πο θα ΙΒιιπά!τιβ, 

909, π. Ῥαϊισουιηι οδὲ ἀσοοίογο ἃ] σογᾶπι ᾿ποθηι, 
οἵ ροβὲ ὁσου]ίογιιπι του ο]ατοποπι, ἴαοῖο πὸπ σοηἔιβα 

ἀθῖτο, 310. 6. Δἃ γμοσοσαίιμι πη} 0}}} τ οὐπὶ νἴ46- 
υἷς, ΟΠυ σε ταὶ θα πα] σορῖία,, 316, ν. Ε]πβάρμι οἱ 
Ἰαογηὶ ἀβοσίριιο, ἐδιώ, εἴ σε. Ἀρογις Ποιπὶ αα 

ὍΕΥΧ 

7αἀτοίτιαν αὐὐνοηίτιθ, να] ετ5. 65. ἀἸοϊτιγ, 5.20. Ποῖ 

βἔγοπαϊὶ ἁΠἩ]οῖα. Ῥσορὸ ἤποπι Υἰταῦ σΟπδΕ{π|1 ἃ 5.0- 
ΟἿΠῚ ρυποῖρο ὁχατηϊπᾶπ 1 5 α 51 ΤΟρογ π τπιν αὰΐ 

γα] πον οχ σΟΡ ΓΑ ΠΆ ΠΊΠ115, ἅ1π| ΔΙ {15 τηδ οι] α5, ἀπΐ 

ῬθσοδΙ νοβι σία τοῦ ϊπτς56, Φο ποι! : ̓πὶ ἀπ θη 

ἱπυθηϊδϑηίαν ᾿πυα]πογα!., ἃ ΟΠ γῖσῖο ἴῃ τοι 

ἀγαπδίογαηϊιν, 355, Β δὲ ο. Πίθην 7101], “ἴο πὴ πιᾶ- 

Ἰὰπι νοσοῖ Ῥγορ Ποῖα, ρ58}. 18, 6, 9ὅδ, 5. Να]]ι5 

απο αἰλιι5 ἀσοιβαίου [] βἰϑίοτασ, {τὰ ἴρ5α ἴλοία 

οὐαὶ 5818 {παῦσις ἔουιπα. ἀὐδίαπεϊα, ἐδιε., ἃ. ὁ το 

φοπδ ἀϊοαίαν ΔΑΓ. 5λ, 56: Πίοπε ἐ{απι πόπιὸ 

πονὶτ, ἀ10., Ὁ. Τοπῖρι5 ΒΡ σα. γα Ἰοὐ ΟΠ τίσις, 

Ῥτορίονοα σα ποὰ ἐχροάϊτγοι Πιοπιϊηῖθιις αὐτο, 

ΠῚ. 
Δυθτιτι αὶ ρου ροιτ ἤπος. οαρίαι ἀΠΠΠ0 1165. Φαβεἴα ἀπ- 

βο]ονιπι ππηαπαᾶπι ἰοηθ6 5 ΡΟΥαΓ,, Οἵ 51 {πᾶ 65} 

Ὑἶγ τι5 ἀπ ΡΟ ]}15 ΒΡ ΟΓΙΟΙ, 65} οἵ 7π5.1π1α, 1.4.5, ἃς δπικεῖ- 

τἴὰ Ποῖ ᾿ποοπιριο πο π51}0}}15, ἐδιεὶς, Δυιβι {πὰ πὶ [ἀοϊοητ 1 

γτόθι σοπίογ Ποῖα, σοντοογαῖο ράσοιι {Πα 

{πα ὁϑὲ πηθη 15 Πυπιῖτας., οἵ Βοποάιοιοπαπι ρον ίε- 

οἰϊξοῖπια, 1760. Νορβῖς, ἱ νοϊαπιιβ,, αἸΠ|οῖ]6 ποῖ ὁϑὲ 

ἈΠΙΟΓΌΠΙ 1511, οἵ ἐπὶ {τ {15 οαϊυχη βιβοῖρονο,, 

257. 

Ζύυϑτι απῖπια ἃ] αἰ ΟΠ] τ5 σογ ρον 5 βοογοῖα, τἰΐαπι μα- 

μοι οαπὶ ΟἸιτῖσίο. ἀρβοοτπήπαπι ἴῃ Π)60, 141, 5. 

Ξαποίοσιπι ρ]ουῖα ἴῃ οὥ]ο ὁπ, Τογγοπουαπι Ὑ6ΓῸ οἵ 

Ξοοιπά πὶ σασποπὶ Υἰν θη πὶ σ]ονία ἴπ ραϊνογο ἀο- 

πιογανὶ ἰοίταν., 115., 6 δἰ ν. δυβέιβ. ἀβϑι πη] αἴαιτ' 

σόγνο, ἃ οἰ] 115 ὙῸ] σου παι τπὶ 5.ΠΊ Γαι... ὙἸγα] πὰ 

Δηϊτπα ]α βοοοιιηι, 175, Α δέ 5. ΟἸουῖαυ. 1511, βρὶ- 

αἶτιι5 {αὶ ἴὰ ἴρ50 51, 187, 51 4παπάο τὰ φοτάϊ ΠΧ 

«ασάαιπη, {πᾶ5] 1Π]Παγρϑὰ τοροατπατη ΤΠ) οὶ σοσηλο- 

πὸπὶ ἱπ τ ον αἴας ἀπί πηᾶτη [πα πη 1Ππϑισασνονιῖ, 

αὐόο αἱ οι ἀπ ρας, πα πιπι ἡ ΌγῸ σΟΠ ΘΠλΠᾶ5, 

ὁχ ὀθβοῦγα 1ὰ δὲ Ὀτονυὶ ϑἰ πα  Π ἀϊπὸ οσαπιοπη 150 - 

ααπὶ 5ατιιπι ᾿πτο Προ, ἐδὲα.., Ἑ οὲ δ. Ν εἴαι Ἰοσιις 

Ταβίοτγιιπι οι Τ)ομηΐπιι5 σαρᾶχ, ἴῃ {πὸ 4] οϑ., οαπὶ 

ὀχϑυ]τανο πθοθββο δϑῖ. ΕἼΣ οἱ ἴὰπιὶ Ππιβῖιι5., Ἰοοι5 Πο- 

πιΐπο, οαπῃ {ἢ Ππιπὶ ἴπ 56 τοοῖ τ, 188, 5. Τόῖα 751 

νἶτα ἴὰ ἀΒΠο Το θι15. Ῥοβῖα. οσῖ, 308, δ. Φιβιο 

ΟἸαπιου οϑ. Βρ᾽ υΓα}15, 350, Ε. 81. υἱάουὶς Πυπίοβ ἴῃ 

πιουθὶς, ῥ]αρῖς., ἱπορῖα : ΠΟ ΠΟΤ {ποτ ῖ5 4ποι] πιαϊῖα: 

δἴπῇ {Π α]αἰῖοποϑ }πδϊουιιπι, 333, Α. Οὐι ἀϊοῖῖ γπ5ῖο 

ποῖ οοητοπῖτο {υἰ α]α οποπι., ἢ 1] ἀΠ τι 41Ο 1} πῖϑὶ 

αἰ μ]οῖας ποῖ ΘΟ ΡΥ Θ 6 αὐἀνογβαγιαπι,, ἐδιία., ἃ δἰ Β. 

Οἱ ἵπ Δο] τοι 15 υὐναῃῖ, οὐϊο πὰ Βοπὶ }ϑέαπι, 335,Ε. 

Ζαβε Παρὰ σαϊαιηο σου ραναιαν, 350, 5. Βουρα ΘῈ ̓  

ϑρίνιτιι5. βαποῖαιβ «1 ται} 15 σους. οορΊ ἐδ ϊοποϑ ἴπ- 

βου ἰδ11, ἐδία., κ. Ἔδει 7αδῖο νουιτὰ. ΠΧ Ί πα πὶ Τ)οιι5, 

οαλ, νυ. ΟἸονίαπαϊ. ὁσοαβίοποπι ἐχ {1 ΒΡ ]  ΠΟπ τις 

ἀοβϑυιπι, 315, ἃ. 

Ι, 

Τιίλβοι. Οἰιοα ἰάΒθόγὸ γᾶν ειπι 5, ΟἿ ΠῚ δαιάτο Ξαβοὶ- 

Ῥἱταν ἀὸ σομβογυαταν : ΘΟμ Γα,, {πι80 λο]ς. οοπιρα- 

ταπίτν, οὰ οὐσπὶ σοπτομτ τι ΟΞ  οπταν, 52, 6. ΑΡὶς 
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οὐ ποο δὲ ἃγ8, Ἴ6Ὸ ΠΙΔΠιι5, ΤΟΡ 115. Ἰατρίταν 4]1- 

ΠΟ Π Ι βΐ το 4 ἴα5, 158, 5. Οἱ ἴπ πος βθοι!ο 

ἸΑΒογανῖξ, υἱνεῖ ἴπ ἤποπι; 4ϊ ποῖ ἰὩΡογανξ, πθὸ 

ἶνες ἴῃ ἔπίανο, 358, ε. Ἐοβ. χυΐ ]αΒογαπί Ποιηῖ- 

Πι8 Ὁπογαΐοβ ἀἴοῖξ, ααΐα ρογίαπί ππαπίρι]ο5. {πιι- 

οὔἶθιι5 ΡΙοποβ, 359, ἃ δ 5. 

Τιλοῦβ ἴῃ πη ]πὶ ραγίοπι.,, ραΐοιιβ ἴῃ Βοπᾶμη 5016: δο- 
οἷρὶ ἴῃ ϑουίρεινα, 150, πὶ δὲ δϑῴ. ὅθ ρδ Ἰδσιιβ 'π 
Βονριατα ἀἸοη αν 5 ογγάποο ἔοβϑου, δα νἱποῖο- 

γᾺΠπὶ οἰϑξοαίατη, 180, ". 

Τπτιτῖλ ἀπ ἴθ Π)6Ὸ 6βὲ, πος βιῇσοτε ἄθρει, 

487, Ὲ. 

Τιύράτιο Πεὶ ἠϊδίογεῖς σου Ἰθιι5. ποῖ σοπνοπὶξ ; πος 

βογπιο 4υὶ ἄς ϑογναΐογο παβοῖμν, ἀτηοπιιπι ο5 ἦ6- 

σοΕ, 188, Β εἰ α. ῬυΓΠιοποπὶ ἱπογοραΐ Ῥαῦ]ι5, τ 

πὸ ΒΡ ἱπηριιγτὸ βαποίιιβ σοππιηθηϑίιν, ἐδίε!. Βόρα]α 
αἰδίογίο Ἰίρπο ποπ οοηνθπηϊξ, πϑάιιο γθοία εἰ 1αιι- 

ἀαιῖο, σον ποῖ τθοΐο, 189, Ε. Οἰοπιοο βοπαρον 

Ἰαιι5 Ποῖ (πὲ αἱξ ργορμεῖα.) π᾿ γα ΠΟΠηΪΠῚΠῚ 6556 
Ῥοϑβϑιε ἢ 50ὅ, Β. Τ)εὶ σορίξατίο 5οπι0} ᾿πηργθϑβα, [αι 
Τ)οῖ ἀρρε]ασὶ ροΐεδε, ἐδία.., α. Ῥοΐοϑε τἱγ ρυοΡιις 

Ομ πα ἄρον ἀα Ποῖ ρ]ογίαση., ἴΐαὰ ταὶ οπηπὶς ἀοίϊο 

υἷπὶ ᾿αυιϊς ομεϊποαι.:, ἐδία. 81 ποπιο ἄϊσογο ναϊοῖ 

Τοπαἴπιιπὶ 96βιιπὴ τσὶ ἰπ ϑρ γε βαποῖο, {5 ρτο- 

ἔογει Ἰασιάθπη ἀΡβάιι6 βρίγῖειι τθοΐο 9 189, Ε. 

ΤΙΑΑΟΡΕΜ Ὑ6Γ6 ΠῸΠ ππογΘηἴα1 πη ἴα αὐ ἴο5, 2306, Ε. 81 

4115. οἷν σουρου 5 δ] οραπίίατη,, ἀὰξ ραγοπέιπι ο]ατὶ- 
ταάίποι Ἰαυιαξι : ποῖ πὶ Π)οπηῖπο ᾿απαξαν ἀπϊ- 

τπγὰ ἰρϑβίιιβ, ἐδία., Ε εἰ α. 

ΤΕπνὰ υἱχ ππῖπ5 Ἰεοπῖβ πιαῖον οἰποῖταν, φαΐ Ἰασογαῖο 

ἀπριΐπι ἀοῖθ αἴογο Ῥγοῖηε, 119,.Α. 

1.ΕΒΕ5 5ρεὶ Μοὰ, πος οδί, Ἰανδουῖ, γ6} βθοιν ας, 

975, Α. 

ΠΕρὺβ πιαγίπιις σοογοῖπ ἱπίουϊαιτη αἴεγε, 97, 5. μὸ- 

Ῥογίθιιβ, {π|ὸ5 αἰτιπί βίπη! οἵ ράγογο, οἵ πυίγίγο, οἵ 
βαρονίοίατο, οπεγαΐογιτη Ρθοιιηΐερ σοπηραγαπέιν, 

1571, Εεἰκ. 

Γμὲχ παΐαγα ἀοσεῖ αϊὰ ἰαοϊοπάτιπη, δι ποῖ ἔμοῖοπ- 
ἄσπι ρτοχίπιο: {αῖρρα ποϑίϊ ψιοα Ἐ}ῸῚ νἱβ, απ  ποῃ 

νἱὶῖβ Ποὺ, 117, σα. δῖοι: παΐπγα ΠΟΥ ΠΉ115 ΤΟΥ 1 ΠῚ 

οὔἶδββε: ἴτα οἵ απῖπια ἃ τη] “ΘοἸπαΐ ποη δάἄοεία, 
ἐδιὰ,, τ. ἽΝαςαν ΠΟΥ πἀππιπη πο τι6 ἀπῖπηἃ] 58}1- 

115 σοτηραγαπᾶς γαϊϊοποῖι οοσπουῖξ, ἐδία, ΝΊΠΠ 
πουΐ τπποπεῖ ῬαῦΪΐιϑ : 56 παΐατο νἰποι]α σοπείνίπ- 
δῖ, 118,.λ. Τροθρθοῖῖο Ἰορτιπι οοπίιμμπη οἶα ἐβὲ 16 ρῖ9- 

Ἰαΐουι, 164., κ. Ῥεράβοεθαῦ. τποὺς ἃΡ Λάδπι δ 

Μογϑβοη, ἄοποο Ὑοπὶΐ ὑϑγιι8 ραβίον, 204, α. ἴϑσγδοὶ 
αὖ ΒΟΥ 8 ΡΥ οορ 5 ϑριγιειι5. «ποίει: ΟΠ ϑεϊαπο- 
τιιπὶ Εἰ οἸ ἐβῖα ΡῸΡ οαγιαΐεπι βαποιῇοαία αἠορία- 
ἴιν, Δ59, Β. 

Ταπανυβ ἸΔο]ο] αἰ τς Ἰοοιι5 ; Ἰάθο 4 56. σοπίτα Πρὶ 

σορηϊοποπὶ οἰϊδυιιπξ., οοατὶ ΓΙΡαπὶ ἀ]οιπίι 

4710, Ε. - 

Γλβεπτατε οαρεἶνὶ ἱπαϊροπί : 46 Ρ 1165 βα]εῖΐο : Πᾶς τὸ 
ἀἰογιιηε αιῖ ΠΡ ογαπ αι, ἃ} 115 4] Ξα] γαπίμτ, 110, 

α. Οὐἱ ΠΡεγαπήτι οϑὲ, Ῥυο πιπι το θπι[ϊοἷ5. Ἁ]τππ- 
ἀε ἐχβροοίαι, ἐδίω., 5. 

4121} 

[πὶ Γχβπὸ υἱνοπίϊιμι πρὶ} ΠΟΙΠΊΘΠ πο βου δίζαγ; κοῦ 
ἴῃ ἴεγγα ρογιηᾶπεῖ, 363, Β. 

Ταβεῦν ἀΡΡ τί τπιπι, {0 466 ἴῃ νἱΐα 56] σε πα βοςογ- 

ΠἰΠλ115., 5ἔα γα πῚ ΠΟΙΏΪΠαΥ Ῥαϊπηϊσία, 381, Ρ. 

ἴρϑο δϑὶὶ σμαγδοίογα ᾿πϑι ση 1" ὙἸγέιι5 ΟΠγπἶβ, Ρατι- 
Ρογίας πηᾶχῖπιθ, 310, α δὲ β. ΝΙΝ οοασίαπι ἰαι- 

ἄα0116., 986, Νοβῖς, οἱ νοϊασηιβ, απ {ΠῸ1]16 πὸπ ἐπ 

ἈΙΠΟΓΟΠῚ Π1|5{1{Ππ0, οἵ Ἰπὶ φυϊα τς. οὐ τιππ ϑιιδοῖρογα, 

ΥΕΒΒΟΠΌΜ, 

357. Απίπηα ΡῈ Ῥεσσαίιπι δὰ {πάτα ἃ ογοαΐογο ἃο- 

σορογαΐί ΠΡογίαϊο οϑὲ ρυϊναΐα, 250, α. 

Τανοῦα ἁΥΤΠΟΓΙῚ 060 ἸΠ5ΘΥΥΙ ἱπῚ 4] 41, 918,.Α. Ὑ11α 

ποϑίγα τοίογία εϑὲ Ἰησπς «([6]1οἷ5.,, ἐδία, Ῥυίπηιπα 

Ῥγεροορίιπι, ΡΓΌΒΙΒοτα ἸἸησιιατη ἃ πιᾶ]ο, 318, Ῥεο- 

σαξιπι {πο ΡΟΥ Πἰπσιιαπα Δα πα ΓΕ π|τ, οπη ματα ἴα-- 

ΤῊΝ Τα ΓΙ 55 ᾽ πλτιτ.,. τα] ΠΡ] ]Ἰσο πη τιθ ἐογτηατη μαθοῖ,, 

ἐφια, 51 ο5. Ἰοφαδξιν βαριοπέϊαπι,, σου ῬΥΐ5. Ἀσὰ - 

ἀεοπίϊαπι τηράϊτοίιν πϑοοββα εβϑί, 9354, ε- 

Τιοαῦβται σαπίτατηθἔαπιϊ, Γουγατηπ|6 ἀοραβοοπίϊ τοπιο- 

ἀϊμαπη δϑί, αὐ ῖβ ᾿πβαξαγα 1}15 Ξε] οιιοῖβ, 409,.Α. 

Τοιαῦν ἐξ απ: χίζαπϊα γοσαΐ ϑογιρίιγα, ποὴ ὁχ ἔτι- 
τηθπεϊ σοπιπηξαΐϊϊοπο ργουθπῖπηΐ, 61, Α. 

Τύῦακ5 βοποαϊορίαπι ΟΠ τῖσΕ] οὐἄϊπο ἵπνθυϑο ἃ {Όβορ]ν 

«ἃ Αάἄαπ ρουάμχις, 521,6. 

νὰ τοδέαρπδηβ 4υϊά ἱπαϊοοῖ, Τλ, 6. Τλππὸ ογόσοοπ- 

τἴ5. οἱ ἀδογοβοθη 5 απι8: 5σἰπε ἱπά τοῖα, 7ὅ. δῖος ἴπ 

Ἰὰπα, ἴξαὰ δὲ ἴπ 3016 δ] τι δ5ὲ σογριιβ 6}115, Πα νἱ8 

1Ππιπϊπᾶη5, 75., 6. [πὰ ΡΙοπα ποοίῖς δϑῦ πιοάοτγα- 

{τῖχ, 4υ1α ἴππο 5016 οοοϊάοπίο οπηογρῖξ, δ τοιηρο- 
ΥἿ5 Βρα τα δχ {110 οἵπὶ 5016 μαγεϊταν, ἐδίε!.., κ εἴ 

56. Νοη ἴά6ο 50] εἴ Ἰιιπὰ ππα σα 5ιπί {πα πη ]ογα 

5 π| ΤΠΪΠΟΥΡΊΡιι5 5[6}]15 : Ξε 4ἴὰ ΔοΥῚ 1Πποῖγα πο 

βΠοἰπέ, 83, Ε. Ττιηὰ σγοβοθηϑ α]ΐογα ρατία οθιιπι- 

Ῥγαΐιν : ἀδογθβοθπβ, αἰΐοτα, 84, α. [π Πδο υἱοΐϊξοῖ- 

τπάτπο βαριθηεῖα ΟΡΠΠοἷβ. στο] σεῖ, αι ΠῸ5 ΓΟΓΙῚ 

Βυιπηαπάτιπι τη αϊαϊ ποθι δἄοςοϊ, ἐδία,,, ν. Τμππὰ 

«ἀεβϊποπίθ, γάγὰ οἵ υδοῖιὰ ἤιιπὶ σογρογὰ : διιροβοοπίο 

τ ρ] πίω : 4αοα ρΡγοβραΐιν ἐχοπηρ]15, 8ὅ, Ε. Ἀατο 

675 γεὶ γνεδαϊίαν, ἐδία., Ε δὲ α. Αδγὶ5 αἤδοίίοπος, 

Ἐπισίρογιιπη ΓΘΠειχιιθ,, τη ἃ ΓῚ5. ἐθϑίι5. ΤΘοΟΙργοοῖ, οὐαπα 

Ἰὰπε πα α Ομ θιι5 σοπβοπτιπηΐ, ἐδιε!., αὶ δὲ 5. Οο- 

οἰάαιιπι πηᾶγθ ΠιπῸ ΤΟΥΘΓ ΤΕΣ. πῖιπο γοβίασπαϊ, 

4151 πος ἃ ᾿πιπε ΓΟΒρΙ γα ΠΟ πῖθιι5 οΕ Ἐχϑρι γα [1 ΟΠ θιι5 

Ῥοπάογοι, ἰδιά., 5; 86, 6. [ποαπίλι!οπῖθιιβ Ππππ πὰ 

Ῥυορυΐα βεάδ ἐπιουοιῖ, οἱ αα ἰθγγᾶπι ἀσοράοτο, αιῖ- 

ἄτα { Ρα]απίμν, 86, ν. ἘΠ15 τπαρτϊέιο οχ ἰρβὶι8 

τη ὈγῚ5 Ῥάγα}}6}15 ἀεπηοηπϑίγαξιν, ἰδία... Ἑ. Τιιπὰπι 

ΓΕ 50 ]θ πη βοπηϊηἷβ ΟΟΙ}15 σοπηραγαΐ ΒασΙ]τιι5, ἐδίώ., κα 
εἰ 56ῷ. 

ΤΌΒΟΙΝΙΑ Οαπὶ ΟΥΒ ἱπουθαΐ, ἐοΐα ποοίς “εοπηίαξ, 
108, α. 

Τῦχ σοιπραγαξιτ ἀπΓΟῸ δἰ ἨΘΒΡΟΙῸ 5.6] ἀσιιπὰ ρ] ΟΠ υ- 

τἶπιο, {26 ἐχ 5014 οοϊοτγὶ5 θοηῃϊίαΐα οοι]ο5 4ε]6- 

οἴαπε, 37,Ὲ εἰ κα. ὕπάε ρυ]ομτιειιάο, εξ ἀπ ροϑοῖς 

δοιηρεΐοτο ᾿ποῖ, {π| παΐαγα 5 ρ]οχ δϑὲ 9 ἐδίω,, ν. 

Απ ἴοπεργω πε οἰπὲ ἀπ ογο5, 35, Β. 81 «υἃ 

δηΐε ογαΐ {παᾶπὶ ΠΟ Τα τι5 56 η51}1115 σοπϑίϊογο- 

τὰν, Δ Γὰ1 ἴῃ Ἰὰσο, ἐδίε,, α, 81 ἀαπηπδῖϊ παϊττ απ - 

τῦ: 



Δ 22 

τὰν ἴα ἴοποργὰβ ὀχτουϊονοϑ, 58 8011 ἴῃ φα ο511 Ἰασαϊπο 

τοζαΐοπι Ῥοβοίδομι, 34. Ῥυΐπα Π)οὶ νὸχ Ἰποὶ5 παίι- 

ταμὶ ογοαν, 35) Ὁ δὲ Ε. [λιοῖβ ̓ ρβῖτς οοῖαβ, ἐδίώ,, 

Ε δἰ δσεῳ. ἴμὰχ σομηρΓ ΓΙ οἷοο ἴῃ ἀάαο ἔππά πιπη 

ἱπηπλΐβ50, 36, Β. Απίο Πποῖ5 βοπονατ]οποπι ποτὶ γα ς 

ποχ, 864 τοποργῶ, 38, 6. 81 Ἰυιοῖ5. σοΠΟΡΆΤΟ ῬΥτο- 

οοϑοῖτ, 4αοπιοο 01 ἀϊοῖταν αα ΠΠπαϊπατομοιη 61- 

πὸ 11,5. ΠΙᾺ παῖτο ρτὸ ΞΡ] πόνο ἄϊοῖα ἐδ, ἐδιὰ., 

α. Οὐ: οορ!ταϊοπο αἰνιαι ροβϑιηῖ, θὰ ο0ἢ ἄτον τὸ- 

ἰρδὰ 86 1ππροιο ρο[οϑι., αὶ Ἰυιοοτη ἃ 501] ΘΟΤΡΟΓΘ., 

12, Ε- [πιο νοῦὰ ΘΑΤΟΓΟ, 4116 ὁ5ῖ Ῥοοραίοτι 415- 

Ῥοπάϊιμι,, 5ἱ 5016 πὶ ΠῸΠ φοπβρίοονο,, οῶοο ἀεινιπηοι- 

ἴὰαπι οο1 71. {01 Ἰὰχ βοπϑῖρη] 15. πο οπηπῖριιβ Ἔχοσῖ- 

ταν : ἴτὰ πθο 50] 15 {1{1π Οπμ ὨΙΠῖ15 5ΡΙ ΘΠ ΦΟΡῸΠῚ 511} 

Ἰαυρίταν, 209, αν Γλιχ, 1} Ῥιορ νοῖα, οὐα οι 7ιδῖο, 

ΠΟ ΝΠ ῬΘΟΘΆΓΟΥῚ : δῖοι! πιθο ψΟΒρΟγ ΠΟ μΊθιι5 ΟΥ̓ ἔτι5 δ. 

50], ἐδίά,, α. ΊΔς Ζηβ επίκιιπι οἵ διοί. 

ΝΜ 

πὶ ραϊάοθπι ΝΜ ἘΟΤΙΡΕΝ Ταπαὶς {Πα ῖτν, 58, Ε΄ 

Μίλουβ. 51 τργοῖαι ΠΠϊμ5., το αϊνῖβ πιά σιιπι, 41 ὁπὰ- 

ΤασίοΓ 5. 0110 615 οἰγοαπιροπαῖ, 344, 6. Τηβοιη- 

πἴαπι ἴὸ 50] οἰται ἢ σαστὶβ ἃ οοτποοίσγοπι, ἐδίά,, 

Ῥ. 

Μλονιεισατ Ποπιΐπιμη {αἱ οἵ τοπ ΠΟ π65 5πδ ποῖ, οἵ 

οχ πιασπλ τι ἴπὸ οΟΥΘα ἀγα ΓΙ. ΠῚ ἁΙΟΙ ΟΡΘΤῚ σομίοπιρ α- 

ἴυγ, 907, Ε- 

Μακονιξῖοι Φαϊηαᾶπι γΟΥῸ ἀἰοῖὶ ροββίης, 169, Α δὲ Βν 

ΜίλονυνΝ τποο ἀροοϊαΐαπι μὰ 6 1 Ἰα 16 ]ΠΠροπτίαπι, πηοο 

τοϊατίναμι, 83,0. πὸ 5οηϑιι ἀἸοῖ ταν Ῥατον πλὰ ον 1- 

Ἰο, 553, Β εἴ 86 7- 

Μλυυβ ἀϊοῖταν ααὶ' γατίοπο σαϊιβῦ, ἃπ| ροίο πα ]αῦ, ἀπὲ 

αἰρυϊταιϑ, ἀπ ΓΟ ρου 5, ἅπτ τπ0}15, 555, 6; 410, 5. 

το. βόπβιι ΟΠ ιγϊσίι5 ἀἴσαῖ : Ῥαῖον ΤᾺ ]0. πὴ ὁ5, 

ἐδεῶιον ΑΤΟῚ ας 
Μαι ραπίου δοῖδα,, οἵ ἁτὴν σι αι ἀπιαυῖοτο8. “ιοπιος 

ἄο εἰὐποπίαν, θὅ, Ε. 

ΜΑΙ 5 αἰτΐον, αἸἸτον Βόποβ ἀβρίοῖ! Τλοῖβ, 199,. ΜᾺ] 

τοϑασσοπΐ ἴῃ σομ βίο πο πὰ, {ππ|ὸ0 ΓΟΥ αβοῖ5. πουγοπ α 

ἐδὲ πὰρ {πὰπιὶ ΤοΠΟΡυῶυ, οἵ ἰρτιῖβ τοίοσπιιβ, 509, 8; 

210. 6- 

Νλιυν ἃ θὲ βοπογαΐιπι ΠΟ 65, Ῥγορίογτοα «ιο 

πυ] ] πὰ σοπ γασίπὶ ἃ σομγαγο σισπαίι, 33, ας 

 ιιθοίαπτϊα ποῦ οδ΄, 56 ἀπίππτ Πδοῖτο στ α{1 οοπ- 

ἀνασία, ἰδία... ν᾿. Μα]απι ρτόρεῖο ἀϊοίαμη, ἃ νοἠαητα - 

τἰϊο Ἰαρβῖθαι5 ἱποορὶς, ἐδὲα., Ε. 51 ποῖ δσϑοῖ νο]ιπ- 
τατίαπι, ποῖ ἱπιροπάἄονοι. τοῖς Τα πίτι5 Εἰπποῦ ἃ ἰδ οῖ- 

Ῥιι5, ἐδια., κα. Μόυπι, ραιρογίαξοπι, ἱβ ποθι πα πι, 

πιουίοπι, ἴῃ ΠΙΔ]ΟΓΙΙ ΠῚ ΠΙΙΠΊΟΤῸ ῬῸΓ ποῖ οδί. τθοοπ- 

βογο, 35. ΑἸΐαια βαργδαιοζογιιπι αΓΠΠ 1 ν πη] εἰς ἂο- 

εἰάππι, ἐδία. Νευθα μπς Ῥβα]μηϊβίῳ, 7 οϊπα ἃ 

πιαῖο, οἴο., Θ᾽ οπηθηἴαγῖδ δι π| ἃ πη οπἸ ΠΟ πε5, 518,6. 

Ῥοτγίοοϊο ποῖ σοπυ θη ἀΡ5 πο η 1α πλᾺ}} : 56] οἱ 4.1 

τόσο ΟἸδιθητἰ5 ἰπδειταὐταν, ἐδία!. ΜΠ τὰ ποπ οπὸ 

βοΐαπι,, 504 ἰρϑιιπὶ οἰϊὰπι 510] ᾿ρϑὶ σομπίγαγίθπι οβῖ., 

429, Ε. 

ΙΝΌΕΧ 

ΜΆΑΝΑβ5Ε5 50Ρ00165 (ἀαϊααά, 575, Α. 

Ῥὸν Μανρπλθοπαν βομηπίπη ἱπι πποαπὶ πη ϊοὶ, 60, α. 

ΜΑχε οὶ ποοῖῖβ οαπὶ αἴο νἱοϊηϊζαβ. Ὗ ὀβρογα ὁ5: αἰεὶ 

ἃς ποοίῖβ σοι [ΟΥΤηηϊ5, 38, Ο,ν 

ΜΙ Ανσπ ποῦν ᾿οβῖβ ραϊσοο ἘΠοοΪοϑίασιιπη, 231, Ε. 

Τὸ ᾿αϊταπι βαπησϑῖ!, ἰδία... ο. Μαπίο πὶ τονγὰ ἴπ- 

ἄσηι ἀπίπηαπι, οὸ. 4ποά ἀἰχουῖ! Τροιι5 : ῬΡεοάιιεαὶ 

τον γα απίπιατη, 98,5. ΝΙα πολι, 581, 

Μανϑύυετῦρο υἱνιαἴιπη πιαχίπηα : ἀΟΔΡΓΟΡΙΟΣ ἱπίον 

μαι τὰἄϊπος ἀἀπιιηοναΐαν, 307, 5. Μδπβιοι] ἀπ} 

ἐνια., α. Ομ] οσεῖς. Το αβάϊοπι. 5ρο τπαπὴ ποῖ ὁδί μι- 

σηαπϊαπι,, 564 το ἀΠτὰ5 τη ηϑποίοσιιπι, ἰδία, π. 

ΜΙ 865 ΒΡ Γὰ ΟΠ Π65 Ποιαΐποϑ πιαπϑβιιοῖιι5, ἐδιε,, ᾿. 

Μανυβ Ποῖ ἱποουρογοὶ φαάπαπι 5ἰηΐ, Ῥτόρ ποῖα ἱπίου- 

ΡΓοίαταν, οὐπὶ ἀἸοῖ Ἀ584]1, 52, 6: 7 εὐνο ])οπιϊπὶ, 

οἵο,, 433, α. Ομ υϊσίαϑ Ποῖ ροΐθητα πηᾶπιι5 ὁδί οὐ θᾶ- 

ατχ : ϑρι γἰτα5 τοπουαῖου ορὶ Ποῖ δα ᾿ποογυπρίο- 

ποπὶ, ἰδία, ν- 

Ἄ]Αποιο 5αογάγαπι ϑουρπγατγιπι Θουταρ ἴον, 515, ἃ. 

ὙΙάς 231, ".; 363, " δὲ 584. 

ἈΠΑκι5 νἱοϊοπτῖα τὸ οπιπῖπι. ἱπυα] ! Ἰϑθῖτηα. ἁσοπὰ το- 

Ππτοπαΐαν, 49, α. νόος {1ὰ, Οοηβνεϑεπίι" ἀἥιι, 

πιασὶς ἰηΐχα 5πὸ5 [ουπαϊπο5. οἰγοππηβουιρίῖο, ἄορεπ- 

ἄει, 18,.κ. ας νόος ππᾶτὸ ΒαΡγαπι ΑΙ σγρίιπι 

50 ῖρ50. «46 πι βίο πο ΠῚ ΠῸῚ Ἰηναδη, πο Ρο]αρο 4ποα 

ἰρ5ῖ αἄ]ασοῖ σομ τπριταν,, ὁ9., ο, ϑεβοβίσῖς ἈΕρυ- 

Ῥὕϊμις, ἀοῖπάο Τλανῖτι5 Δ τι5 Νατο ΛΕξυριίασαπι, εἴ 

Τηάϊοιιμ, πὶ τι ὁδί τηᾶτο ἈΜΡγιπι, σομ] πη σ γ γὸ- 

Ἰπογιηΐῦ, ἐδίε., ν. Δατε Βα γιιπ οαπα οὸ αιοᾷ α}-- 

ἀνὰ (αἄος. οοππροοῖὶ οσαπῦ., ὅ}, Ε. Ηγγοάπιπι οἵ 
(ὐβρίτιμη ἴῃς 5010 515 οἰγοιχηβου!. ἀαϊ απ ραταπί: 

4υϊάαπα οὐμπὶ ΠΠΔΡῚ πηαχῖπιο ῬῸΙ ἃ διδία οβίϊα σοπ- 

ποοιῖ, ἰδία. ος Τ)εὶ πιαπήαϊο, Οοπ αν εβεπίι" αι, 

ἴπ τπᾶτὸ ὀχίτα ααάο5, οἵ ἴα Πα φαοῦ Βυιταππϊοαπι 

ἱποαϊαπι εἴ Οφοϊδοπίαϊος ἩΙσραποβ. ἀπηθ 1, τθοορο- 

ταμ 56 ἀσιο, ὅ0, Οὐοχιοίο ἠι55ῶ βἰηΐ ἄχ ἴπ 

ἀπᾶπὶ φοποιγγογο ΘΟ] ]δοιϊοιιο πὶ, οὐαπὶ τα α]τα σοηϑ01- 

οἰαπίαν ππατία, ὅ1, Ε. Ναγο ππιιπὶ 650: δὰ ΠΙΠΆΪ ΠῚ 

σοπρτορσαῖο ἀφαανιι πὶ πη Χ Πὰν, (1185 {6] Πρ] τι} 15 

δῖ, ἐφδια., ν. Ααάτιιμα οοδοογγαίίοποβ, 1 δῖ, 5ἷ- 

πῖι5 ΤᾺ] ἃ [ογτὰ οἰγοιπι) θη ΘΟΠΙρΡ ΓΟ] η5ὶ βι1Π}ν 

πιασία Ποιαϊπι5. ἀρΡο]]αν, ἐδία., Ε. ψατγία πιὰ- 

αἴππι ἰσίοσαπι ποιιῖπα, ἐδιε!., α. πᾶς ἀπιανϊτάο, 

οἵ βαΐϑιιρο, δὲ βἰοοαμ αι ἔα υ]ας ΤηΔΤῚ ᾿ἰπδιῖ, 41, ἃ. 

Μανῖς ἀάιια τοις τουτοπὶ παιπηου 5 ἴο π5 οἵ οὐἶῖσο οβῖ, 

δὰ, ε- Ῥετγοοϊαῖίοπο ροῖαϊ ἀρὰ οναάι, ἐδιὰ., α. 

(αΠπ]ἄϊογο {αα!ταΐο ὃ πλο 4 }}1ς5 ἴῃ ἔγαπιϑῖίαι ἀσοορία, 

βρα Πὲ {ουυϊάα, ἐδίά. Ν ἄρογὸβ 6]5 φυϊάαπι 5ροη- 

8115. ὀχοϊρίομτοβ,, ἴπ ΠΘΟΟσϑιΓα Π 15. Ῥοπαταπι 616- 

ναπι 155. Οὐο 5οπβιι ῬΆΪΟ γιὰ. [ας ππᾶσο δρια 
Τθοιπι., ἐδια. Οὐ ἀ4πὰ ππᾶτὶβ Αα]οπατὶς οἵ Ῥομιὶ 

[τὸ Αἰ]απιίοαη. σεῖς ᾿π]ιαἰταηΐ, 51 ἀα]οῖον, 94. 

90, κ. Μαυΐο ταϊγα ΒΙ]Ππι5. [1 στὶς παϊατατῃ Τπἴου- 

οἷάι, αιαπὴ πη ὰ τὸ Βαρυιπι ἀν 11, 41τι, ε. Οποά ἴῃ 

σοπίταν πὶ 4αϊθιιςαπι ΘΧΟΠΙΡ] αΥΊθιι5, Οὐπ 5 ) 6 5. αν5 

ἀήτας παγὶς δἰ οι ἔπι πι}6, 1ᾷ γοϊογθη ἄτιπ ἐβὶ αὐ σοπ- 

ταοιοποπὶ πανὶ Ἀπρτὶ, 194., 6 εἰ ν. τάς ψια. 
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Μανὶς αϑίι5, γ1ἄς διωτα, 

Μαπκαλπιτὰν ἴῃ ὙἹ]Π]ϑοῖσηα ᾿νοδίϊα οδίγοα ἱπο τὶ παίιαγα, 

96,0. 
Μαπιτῦν ἀπισιιπι., [οπλ τ] ἢ απ οἵ Ῥ ΘΙ ΟἸΙΒΒΟΓῸ ΠῚ ἘΧΟΙ͂ 

Ῥογίουνο ἄθροῖ,, 95, π. ὙἼρογα 510 110. πειιγθ πᾶ πὶ 

τπατῖπαπι ἃ πιιρίϊὰ5 πὶ ἰαντταντε, ὙΪττ5 ογοπϊ, 

ἐνιὰ., α. 

Μάατεπιὰ ἱ οϑϑοῖ ἱπσοηἶία, μὰν οἱ ΠόποΥ ἂς 1)60 δϑβοῖ 
τὐϊ!αοπάτι5 : φαοα ἱπιρίτπι, 17,5; 1 8,ο. Λ εσρα μος, 

Τηνὶοὶ ἐς εἰ ἱποοπιροσίία,, ποτ 5απέ πιο Προ πα 

ἄς πιαϊονία οὐμμΐ ου πιὰ βοραταία, οἱ ἴῃ σοηϊία, ἐδίω, 

ἈΡυά πὸβ πιαΐογία 1ΟγΙ ἄβθοιιβ ἀϑϑα πα τ], Ῥοϑίθα ἃ} 

τίς ἀρζαζιν Γουπνα : ἀρια Τλοῖιπὶ δἴπαι! πιαΐονῖα οἱ 

ἔουπια ρυοιοίταν, 18,0 ἐξ Ε. Τλοῖαπὶ σοπδιϊ α Ἰ ὴὶ 

ΓΟΓΙΠῚ ῬΓύρο556 ποσαπΐ, {πὶ τα πα] ππαϊογίατη ορθα- 

τουνΐ οχίσπβθοιβ αὐ νοοίατα ἀβδοσαπί, ἐδίεὶ., Ε. σα! 

αἴχιθ σορίξανι!. Τλοῖι5 {πὰ} 6 πὶ πάτα τα τι 6556 

ὁρογίογοι., πηαϊθυϊαπη [ΟΣ πιὸ ἰρϑῖτι5 δοπγθηϊοπίθπι 

Ῥγοάιυχίς, 49, 5. 

Ματυτινῦν ἀἸοῖ αν βσα]ισ δαϊασιιτα,, Ν' οβρογὰ ργῶ- 

86η5, 183, 5. ΜαΓαιπτιτη ἴῃ απΐπια ΡΟΥΠΟΙΙ 50] 1|511-- 

{ἴς, 5ῖσαι! πααταϊίπιιπι ὁ ΠΟΙ Ὁ 501 56 Π5101}15, 518.) ἃ. 

Τῃ ποοῖο βιιπλι5 ρον πος Ἰσπογαπίϊα ΓΟ ΠΊριι5. : πιὰ- 

ταςτίπαπι ᾿πσοιι ἐπαινεῖ! Τλοιι5 μοι ργοργίαια ἁάνοη- 

ἴα, ἐδιε, 

ΜΕΡΙσῸ5. ποϑ86 58 [ϑϑία αν ΒαβΠ] 5, 41 ποῖ ῬΥΙτ8 τπ6- 

ἀἰϊοαπιθπία ἰρα ἀοθαπι, {απ ΡῸΓ γοπαίίιιπι πηᾶῖο-- 

τίαπα που θ᾽ ἀπ οὐαοιιαβδοηΐ,, 380. Ε. 

ΜπκΟ ΕΒ ἀρια Τακίπι Πι ἴσοιι οοπδιϊεαϊα,, γ6] ὁ} 14 
ΒΟ] απ, {πο41 ἀτιῖ5. οἰποίτιπι διιατα 5ιθὶ Ταοϊοπ τα 

Ῥγοροόβιῖ, 16, 5. 

ΜΈΝ Τιβ πιοῖτιβ ογθάγο, ἃ σἜΠΟΙ ΤΟ βο] ας ΔΠΪπηᾶ , 415 

οογίο ἀἰοαι ̓  595, α εἰ ν. Μεπβ οπιηΐα ΡῈ ψ Ραμα 

σομπβιογας, 153, ἃν 

ΜΈΝ5Ε ἱπίθγοα!αντί οριιβ ἐδ ἀἀ ἀσοιγαίαπι [οιηροδία- 

[πὶ ΘΟ ΠΟΙ Γϑι1 ΠῚ}, 81, 0. 

ΜΟΑΒ 5ροὶ [οθὲ5., ποὺ δῖ, ἰαυδοῦὶ,, ν6] βϑεινια 5, 

415, Ἁ. 
Μοντανυβ. Ὑ14ς Ζιωτοπιῖμς. δρίν εις σαποίιις. 

ΜΟνΝΤτΕῈΒ «υϊπαπι ἀρρο} } πέτα, οἰὰπὶ ἀἰ ρτορμοἴα μ5ὰ], 
ἀὸ: Τιὐναϊὶ σιιπί πιοπίες, 310, Ὁ. 

ΜΟκΒυβ {15 οαπὰ ροοσαίιπι τοΐγοπαι, Νόσιια βαπὶ- 

ἴα, οὐπὶ {0 ροοσαι! οσοαβῖο, 245, α; 312. Ἠοάϊς 

4.ὶ θονοῖ σογροότο, εἴς. μἷο ᾿4οπὶ ογὰ5. πα ἰβογα Ὀ}}Π15 
ἐδ, απ πιοῦρὸ αἸϑβο αίι, ὅ8, ἢ δ ε. 

ΜΙοκΒ ροσοαϊοναμα τηα]α, ἀτιῖα ΘχοῖρΙΣ 1105 ΒΡ] οἴτιπι, 

335. Οὐ απ τπουβ᾽ ἡ δίογιιι Βοτᾶ, ΟΡ ΠῚ ΠΟΠΊΡΟ, 
4πὶ ΟἸιυῖδίο δοιηπηουαπίι,, οὕ ροοσαι5. ππογίαὶ 

δαηΐ, ἐδία. (Λυἱ Ποὺ σουρογα πιά ]}6 τἰιιπ ἔπι, τη] πὶ 

510] τηουίοπὶ ργοραγαπί, ἐδία,,, Α. Οἴαπ νἰβ: Π] τιπα 

δα δίαπεῖα., αἰροῖς οομηροβίία, ἀἴδβοἹν αἴλι, πῸ5 δοῖι 

ταλιπ 1 ραγίο5. (Ἰββο  γθπλιιν, 389. Μουῖταν βρο Πὸ- 

τηο, 4ποά ἴπ {Ὑ]ι15 ἀππουιιπὶ ΠΟ ἀομπ δ ἰΠλτι5., {165 

τοῖαι5 νἱοϊβϑι πὰ ἄϊηο5 πιβιϊποαί, ἐδιε!., αο. τα Ποπιϊ- 

πὰ ΠῚ 61 Πλ11 {5 ΠΠΟΥ 5 ΘΧ θ᾽] οἴ τιν, ΘΓ οἴμη ἐο 5 τητι- 

ταΐασ, οἴ οὐσπὶ ἀπῖπια ἴῃ ροσοαίαπι ᾿θ τιν, ἐδίε,, 
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Οὐὐνριι5. ποβί νι πὶ τα ουπϑοα!αιη. ποθ 5 δ : ἐχῖιβ ἃ 

τὰ θογπάσι]ο, πιοῦβ οἵ, 162, 8, 

Μοτῦβ Θογροσιιπὶ 5ἰ πη] οΐτιμηι τθοίτιδ. 681: Ὑ6] διιτϑιιπι, 

γ6} ἀδογϑια, Δ, ἃ. Οοτροότγαπι, 4 ΤΊ ΠῚ. ΠΟ ὌΠῸΣ 

φοοιπαπι παΐαγαπι ἀἰγογϑο διιπΐ, οβδθμίϊα ἀϊνουθα, 

ἐδιὰ. 

Μουβε5 ΠΡεὶ (ἰοποβοοβ ἀποίον, 3, 5. Ἐ}5 νἱτα οἱ Ἰαιι5, 

ἐνια. Νίαϊτα ἄς πιιπαϊ οἰσιιοίαχα 5] πίϊο ρυφ οντηῖ- 

511, [πη τιαπι ΠΟ ΒῚ5 πα }}1α, 115, Εὶ 14 ποι ἴπιο}- 

Ἰόχονο, 4 {γορο]ορ ῖβ οἱ δοπατη ἢ 15. 5ι15. Πα 

ϑουῖρ αν ῖβ. ἀβοϊβοθτο ἀπιοίου 115, 564π. Θρ ΓΙ 5 

βᾷ ΠΟΙ ογαοα] 15 Βα ΡΟ ΜΠ ΠΟΤ ῸΒ οοπδίϊξασγο σοπαῖ κηΐ, 

ἐνίεῖ., πὶ εἰ κα. ΑἸ νἱτα]ππὶ Φαθῖα δοπιπϊπτἕιιη «([6- 

ἅτε ρόρυ!ο ροϊαπάμμι τοίου ροβδαηΐ σγουρὰ μας 

58}. 98 : (ΟὈπιπιϊπιεὶ ἐα5 ἰαπιήμαπι υἱψαΐαηι., 

470, Α. 

ΜΟΥ 565 5 ρΓα ΟΠΊΠ 68 Πιοπιΐπο5 πιδηϑιιθίιβ, 907, ἢ. 

Ῥαιιοὶ ἀπιϊοὶ Ποῖ ἀρρο!]αι ϑαπῦ, αἱ ἴρβθ,, οἵ Φοαη- 

πὸ5, 339, ". ΝΊΒΙΙ Ἰοχιοπβ. ἃ Τ)οπιῖπο ἁὐιε Ἰο]να τα 

ἀϊοοπίς : Ομ οἰαπιας «ὦ πιο 38ὅ, α. ΑηροΪιιβ 

401 ἰρϑὶ υἴδιιβ οϑί, ἴάθπι 4 οἱ Ἰηουβ, 5ὅ8, Ε ἐξ 

5. Μογϑβθπ πὐϊγαοα!ο, δἰ προιο ἀξ ΕΓ] 5 Τ)ειιβ, 

ἴρποιη ἴῃ ταθῸ ἱπιροϑυ τ, {1 Ὑἴπὶ ἀσοπα μαΡεθαΐ οο- 

βᾶπι, 732, λ. [μοοἱ Π]τ5 Ἐχοά, 12, 53 :Ογοαίαϊι μο- 

Ραίως ])οπιῖπο εἰ ἤ7]οοἱ, 4115 βθηϑιιδ, 58, ἃ. 

Μυταεπεβ ἃ Βοαϊππᾶῖπὸ ποῖ ὁχο σιν Ῥβα] πϊδία. οὰπι 

αἰχῖς : βεαιϊις υἷν φαμὶ ποπ αὐϊΐι, εἴο., 150,» ἐξ 

56. 

Μυκρῦβ ποῖ οὔσαιν, πὶ φαϊάαπι ορὶ παι βαπΐ, ργοάιιοίιις 

οδῖ, βοᾷ α Ποὸ οὐ ρίποπι ἱγαχῖῖ, 1). Δ. Ηα)5 αὐε(οχ ἢ- 

8.10 σοτηράγαῖα", 5, 6. Ῥεϊποιρῖο ἂς ἤπο ἀθβεμ νη ποῖ 

ἴάθο ραϊαπάτχῃ, {04 δὰ αι: ἴῃ ὁ0 δ1ηΐ οἰ σο ΠΥ ΓΟ 

πιογοαηΐαν, ἃ, 5. Μαπάιι5 οἰ} 15 ρασίο5 σογγαριοηΐ 

βι θ]ασοπι, ᾿ἰσάθπι ΗΠ δου ἸοΒΊΡιι5 δι. ΟΡ ποχῖι5, ὅ, 6. 

Τρ30 ῬΥΪα5 «υάαπὶ [αἴδ56 ογθαΐαση γουἸβί πη 116 οπὲ, 

ὃ, α. Ἐταϊ πααπο ἀπΈ Φα]ογ 5[δξιιβ «πΐάαπι οο ο5ε1- 

Ῥιι5 ΡῬοιθβίατθιι5 δοπνοπίθη5, ἰΓα πβοοπθη5 [οΠΊρΡιι5 

ὁπιπὸ, τἴογπιιβ,, ἐδία. ΜΙ αιπά τι5 1ϑῖο 1πν 151}}}}5. 5ρ1- 

υἱτα!οπα Ππσοπι οἵ ᾿πίο Πρ] 1165 ουοαΐαγαθ σομΆρ]6- 

εἴταν, 7, ». Μαπαο ὙἸ51 0111 ἀἤίπῖβ ἴαοία ὁδὲ Τοιηρο- 

ΥἾδ ΒΟ Ο5510., Οὐ} 15 Ὁ)8 18 Ῥυωίονῖτα δναπαῖΐ, {αςπγὰ 

ποπάπιπι 651, Ῥ γώ βΘ 5 Ταρῖς,, ἐδιά., π. ῬυϊποΙρὶῖ 

γατία: ποίΐοποϑ παι μϊ οὐοαιοπὶ οοπυθπῖιηξ, ἐφίε.,. 

5. Μαπάᾶιι [ογίαβδο ἴῃ πποπηθηίο ποίαβ, 78, Ε. Ιπ 

Ῥυϊποῖριο [χοῖαβ, 4110 ΞΘ Π811ν ἐνια., Αι; 9,5. θαῦμα 

παιπαϊ σασβαχα {πἴ556 πο γΟΪ Ια ἁτίατη , τ ΘΟΤΡ ΙΒ 

δασϑα οί πα ρτα ποῖ γοϊαπίαγα, ἸΔοϊγοοηια αἴοι- 

πὰιπὶ [τι1556, ῬΙ ΠΤ 65 ορἱμαι ϑαπηΐ, 10. Οὐ ἀϊοίαμα 46 

60, 71π ρυἱποῖρὶο ει, ποῖ δυΐεπὶ, ορεγαίμ5 ἐδ, 

9, 5. Αοι 1551 πὰ τ 6 8 ἱπιραι οδ, {πα σοὶ] χπϊηϊ- 

ΠῚ 111} «υϊὰ δουιπὶ αι ἴῃ ταλιπο βαπΐ, ΡΓῸ τοὶ 41- 

σαϊίαίο ὀχρ! σοι, 1ὅ, Ε- 5 «υἱ4 ἀπο ογαΐ {πᾶπὶ μἴο 

ται π5 56 η510 1115 σοπϑιἀ πότον, αὖ ἈΠ 656}1, οἴο., 1 

Ταχαῖπο ογαΐ, 955, Β δὲ α, υδοογιπὶ βαρίοπίοβ {π|- 

ἄδλιαι οαἴος οἱ πιαιποβ αἰπιπέ 6586 ἸπΠηϊο5, 58 5)... 

ῬΒΠΟΚΞΟΡΙ «αϊαπι ἰἸμΠηῖα5. πη 1 σΟΥΓΙΡ ΟΠ 65 
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δἰ γοροπογαιοηο5. [α]50. Ἰα!γοκιιοιιῖ, δ, α. Νιάς 

ἤ]αιενία, 

ΜΟΝΙΤΙΟΝΙ5 οἰ ν[α5 ΤΟΥ 5586 ΕΟ] σα οσῖ, ὁ}5 Πά οἱ τηῖι- 

πἰπηοπίιπη., 975, α. 

Μυπενυια. ν14ς Ψ ϑενα. 
Μυϑβ οἸορ απ [θυ γουοηι ἱποι! 1, 494,6; 133, Μανο5 

ΟΧ 8οῖρϑα ῬγΟΐουῚ ἴογγα, 114, ο. Οἴνοα ΠΟ Ρα5. ΔΕ- 
ΒΡ ἴαβ, ἈΡῚ 1πὶ τβι ]ιι5. Ἰᾶσρο Ῥ]αῖῈ., ΘαπιροβίγΊθι5 

λα νἼθιι5 νορῖο τ ρ οι, ἐδία,, ν. 

Μυτάτιονι πηαχίπηο πη λα πὶ ΟΡΠΟΧῚΪ 5.1 Πλ115., οἱ σοῦ- 

Ῥοόγο, οἱ τποπίς, 3930, ἃ δἰ δθῳ. Ῥὲὺ Ἰνῶσ νϑρρὰ τἰ- 

111 ρ581. ἀὰ τ ΠνῸ ἰἰς ιιὶ ἐπεπειτα είν", πιὸ ᾿ο-- 

χαΐϊπο5 Ῥβα] πιϊσία Βα αΠἸοαν, ἐδιι., πὶ. Μαται πο πὴ 

ἢοπ ἃ] πεϊτ{π|π| ἀπ 6. }1 : γι ν πα]]} 5, πα]} 5 δοποχ; 

5} 5Γἀπ|1ὰ ΘΟΥ πὶ 5 ρ]οχ, ἐψίε, 

Μύυπισλ ὁ5. νοι ΔΠΘΟΡ5., Οἵ Ἰη[0 ἀπα το παπιογα- 

ταν, 08, πι το Φογοιηΐαβ ρο ογὸϑ οἵ μη ἴσιιοβ ππὸ- 

ΤῸ5 οοπιραγαῖ, ἐφιώ. 

ΜΎ ΠΙᾺ 50 ΠΗ] Ο] πὶ ΒΟρ Πὰν, 957, 6. Οὐπίισο, πος 
ἀὐνοπηαΐθ, 4] ἀυϊα 1π 60 δὲ Πα} 41, ἴῃ σαϊίαπι 56- 

Ράγαϊαν : 40] ΟΥ̓ αββῖιι5 βιιρογοβῦ, την νμα “οί αν, 

ἐνὶ. να Ἰνθο, ταγγυπα, σαι!{ἃ, σαδία, «αϊ4 βιρηπῇ - 

οὐμξ, ἐδίώ, Ν ονὰ Ἰοῦς ρ58], δὰ: λήγνν]ια εἰ φμίία, 

8 Ῥαββίοποπι ΓΟ ΟΥΤῚ Ροβϑιηΐ, ἐδιὰ , νυ. 

ΜΙ βταπια ἀἰνῖπα ΘΟΠ ΘΠ Ρ]ΑΥῚ οὐ 15 5ἷ1, 9.1.5, 6. 

Ν 

Νάμβαι, Οὐυλο]τιι5. πιοπιογαίι ἴῃς πα] απ Ῥάχίομι,, 

ΡΥ 

ΝΆΤΑΤΙΡΕ ἃ τορι] αὐ τἰπὸῖ πα αγάμι, «αρρο φιοά 

ῬῸν ἃ ΘΟΓΡ 5 5656 ἔγ αἱ, 88, 5. ΝΑΙ ΔΓ] τα πὶ πα- 

ἴαγα ἢ ρου οἵου, αὐι  τπ|5 σαν 5, πο] 65. νἰδιιβ, τηο- 

πιουΐα οἱ ἱπιαρίπαιο πι11]ὰ, 98, Ὁ. 

ΝΑτΤΙ ἀρρο!]ατίοποπι ὄγρα ΕΠ] πὶ Ποῖ, σοι. πα] τιπὰ 

Πὰμηδηὶ πιουῖβ πα οί ομι, ποι ἁαΠπιϊοὶἐ δουρίαγα,, 

51δ, 5. ΕἼΠΠ5 ἀο παίιι5 ἀηϊπιατογιπι βαηΐ πομιϊπᾶ : 

δοπίίατα ποὴ ἰΐθπι, 544, Δ. 

Νατῦπα ὁδί οἤδοιγιχ νοχ Ποῖ, 18, ν. ἴμὸχ 4παάαμη πὰ- 

ἴαγο ὀγαβὶῖ νοχ ])οὶ ἱπουοιιῖομα οπηΐδθα, 56, 5. ατως- 

σοΡαπι γαν (ὁ παΐπγα βοηςθηίϊα ἃ πητ πὰ Π} 5ιιὰ πὶ 

ΕΥ̓ΟΙΒΙ ΟΠ ΠῚ ΒΠΟ σου απῖ, 511,.Ὲ εἰ ἃ. 

Νατύπαν ἀἰνίπαπι 4] Τπίθη!ο ΘΟμΒροΧου , ἃ θὰ νὸ- 
Τὰ} ἃ τἰποΐανα ποηῃ }}}} πτι τα ταν, 181., 5. Ραϊονῖ- 
ἴπο γογὰ., ἐπιαπὶ ἰδ 5011|5 4 ραγαπι πιθη ἴοι Πια- 
Ῥεῖ, δοῃ(ομρ]ανὶ Ῥοίοσε, οἶγοα ἀϊνίπαπι παιισαια 
σοηβίϑεῖς, ἐδώ. 

Νιῦβ ἰμϑίαγ πηανὶς ΑΕσγρίιπι ἱπαπῆαΐ, 59, δ. 

Νιχ παπᾶς, 45. 

Νοστυλε ΘΟ. 15. 5ἰ πλ1165 βιιηΐ (ϊ ναπῶ βαρίοπίία κἴι- 
ἀοηΐ, ρουβρίοαοοβ ἃ ναῃϊαΐοπι,, ποθεῖ ο5 αα νϑγαπι 
Ἰασοπι, 108, "; 109. 

Νὰ οἰ ν ἴαβ βασογοίιπι, 905, ". 
γοσαπὶ ΝΌνινα ἷπ ἰογεῖβ 4αΐ ἀἷν Πωγοϑίανομα εἰθὶ 

ὨΟΠΊΘΠ. ἀϑοϊδοιηῖ,, 363, Ὁ. (λυ τοῦγόπα καρϊπηΐ, ὦ- 
“ΙΠ1ο115, ἴσιο οὐ ππομιι πο ἴ5 ΠΟΠΊΟΙ διιαπὶ ἰησουῖ- 
Ῥειτ, ἐδίω,, αὶ οἱ α. 

ΤᾺ ΌΕῈΧ 

Νοδινὰ αϊνουϑα ἱπηρόβαι! 51 δὲ ΟἸ εν ϊσιιις ργὸ ορογαιο- 

πιι αἰ νουβιίατο, 45 ὀχρ]οαῖ ΒΆ5Ή]1ιι5, 508, ν᾽ οἱ 

Ε. ϑοίρϑβιιπη ἀἶχτι ρον απ, νἱαπι, Ράποιη, υἱΐαμι, ρα- 

βἴογοπι,, οἴς,, ἐψια,,, α. Ἰροιπι 1 οπὶ ρτὸ ἀν ουϑα 

ποίϊοπο, ἱπροηϊζαπι, ἱποογ 1 1]... εἴθ.» ἀρρε]- 

Ἰαπιιι5, οἱ 14 «ποῦ γονονα 1)60 ἱποϑὲ ΘΟη ἢ ΓΘ Πλ111", 

ἐνία., Ἑ εἰ ὁοῳ. Τ)οὶ ἀρρο!]!ατίοπο ἀἰσηαι βαηΐ, {αὶ ἴῃ 

νἰγίαίο δαπὶ Ρονίδοι, 511. Ῥοβίογιιι5 το θτι5. ποιηΐηα 

ἰηνοηία, 510, 5. Μοπάαχ 65 αὶ ἐχ ποιηΐπιπι 41- 

γουβιίαϊο ἀἰνογβι ταί οὶ οϑϑοητῖα βόα Πηρῖς, ἐδίω. 
Νοπηῖπα Ῥαΐτὶβ οὐ ΤῊ ποπ ὀϑϑοπίϊαπι, 564 ρτορτῖο- 

ἴατο5 ἀοδισπαμί, 541, α. Νομῖπα ἀρϑο ἴα, οἰϊα πηϑὶ 

5] οίτιπι αἰ ἄἀπὶ οἰ σα σαγο νἱἀθαπίι, ργορτῖο- 

[αϊο5, ποῖ 5ι] ἴα αὶ ᾿ρϑάιη “οϑισπαπὶ, ὅ86., ἃ, 

Νοιηΐηα ἀΡ5ο]ζα, αὐ πόπιο, 5] 6 οἴα5 510] γὸ5. ἐχ- 

Ἰλθοηῦ : τοϊαϊῖνα σοτο, αἰ ΓἼΠ]5, μαβθιϊζαπι 9 ]τιπὰ 

ἱπάϊοαπε, ἐδία., π. ἸΝοιαϊ πιιπὶ σοπηπιιηϊζαϊε οοπι- 

τη οπὶ ἤουὶ βθο απ ϊα πὰ ποραΐ ΕἸΠΟΠλλιι5., «4 

ῬΥῖι5 αἸχὶν ἐχ δα δι απτῖα αἰ νον αϊο αἰ γουϑιταΐοιη 

ΠΟΙ Π1Ι ΠῚ 86 411, 570, ὁ. Νοπιῖπα 5 δἔαπ1α5 5ἷ- 

διηϊποαπί, 402, Ε. ΠΙνογβουιιηι. ποπλϊπιιπὶ πᾶ 00 - 

ἴοβὲ 586 βιι δοιαπία,, δῖοι ἴῃ οὐθαϊιτ 5 αἰ θα σαπα 

5 5 Γα πτ]ασαιτη ᾿Φοπὰ ποιηοπ, ἀθΆ, π. 

Νοὸχ ἤθη ογαΐ ἀπΐο ᾿πποῖ5 ΚΘ που ΠΟ πο πη, 5664 ΓΟ ΠΟΡγτο, 38, 

ἃ. Ορροβίζαμη 16] πὸχ ἀρρο!] απ οβὲ, ἐφὶα. Ν οὐ 5 

οὐ ἀἴοὶ 4 Ππ|10 θοβὲ 50115. βὉπογα πο πὶ. Ἐουγαπι- 
ἄσπι “οβουρεῖο ἀπο 50}15. ΒΘ ΠΟΥ] Π6Π), 37., Β δὲ 

56η. ὅό1οι δοτγιρίαγα ἴῃ σπποίϊοη 10 [πη ρογὸ πο πὸ- 

οἴθ8, 864 415 πυπηοΓαγο, αἰροῖο ῬΙωβί απο Γο5, 28, 

ν». δῖσαξ σὰ γα ἴῃς Ῥατίοπι ᾿ποὶ ἀἀ νογβᾶπι ψουρὶς, 

ἴΐα πὸχ {πα 658 πἀπιθργὰ [οσγοο, ἴπ ραγ 5. τα 115 ὁρ- 

Ῥοβὶξαβ βδοοοάϊε, 75, ν. ΝΝῸχ παβοῖίαν οπ ΔῸΡ [ον 

οἰτοιχἑαβιιβ θα Ὀγαταν, ἐδία!,, π. Τὰ ποοῖο δι πλτ5 

Ῥὸν πος ἱσπογαμεῖϊ [οπηριι5. : 561 πηατα πὰ πὶ Πῖι-- 

οὐπα ᾿π πιοῖϊ ΤΠ ῖι5, ρὸν ργορτίατα ἀἀνοηίιπι, 54 8,.Α. 

ΝύρτΙ5 βθοιπ 15 ράτου ρυϊοόσιιπι ΠΙΙονιι ΟΡ] ν Ἰβοοιι5, 

ἰρβάπὶ ἁ α]τογαϊ πατιναπι,, 118,.Α. 

Νυχ. γιᾶς “1 »Ῥα)ες. 

ο 

Ομειῦβ βἰρηθη οϑὲ τορι ἀἸα οι, ὅ3., ον δ Έσθα ποὰ- 

πᾺ}1ὰ ποίατα ΟΡῸ]Ὸ ἴῃ «ἰρυβάαμπη ὁχομ  Ρ]αΊριις., 

4 ὁγαπε ρΡοβί ΜΠ, Δ αοίπιγι ἐσὲ ἰ{α, ὑδα, 

Οπκάτιο, σας ῬβαΙ πιϊϑία. πὸ5. Ὀυΐτ5 ΠΠῚῸ5. Π)01 ο556 

«παῖ ἃ ἀΠοτο πα [)60 ἀοπα ἐμιτ ἴρ56 Ῥυεβουῖρθος- 

ας, ἀσοοάαμαιιβ, 102, α ἐἐ ν. (Λδυιαυβί τσ ππᾶσπα (ὁ- 

πᾶ» ΤηᾶσηΟ5. ὙΠῸΝ Οἱ ΘΡΤΌΘΙΟΒ. ΟἸΠσ 1 (πὶ οἤδγαηι, 

ἐννιὰ. 

Οοτανὰ 4] 516 Ποῖ ἀρ ϑα] πϊδίαπι, 29, Ὁ. 

Οουποκῦν οοπίταϊ πιαΐιιγα ΔΟΥῚ5 ΘΟ ραγαίιν, 28, ἃ 
εἰ π. ὕ᾽ οουϊιβ ὀχινί πβοοα Ῥγοβρϊοϊθηβ, 86. ΠΟ ἴπ- 
τποίαν : 1τὰ πθη8. ροοοαΐα ΑἸϊοπα ἰπτπιοη5., Ῥτορυῖα 

Υἷχ σοσποβοῖῖ, 133, ἃ. Οὐ Ποπαϊπὶ νἰγειτοβ βιιηΐ 

5ρ᾿γ {πιὰ} 65, {τ πὸβ ἱπβρίοιαμι, 219.,.Ἃν 

Οὐτὸ Ἰΐσοῖ αΠψπα πο ἸαΦ Π ]Π1Γον α{1, 267, π, 

ΟΡΟ ΑΝ 500] ποι, 20, 6. 



ΒΕΔΌΝ ΒΤ 

Οἶεὰ βοπβῖτη ἔγοπεΐο5 ἉἸΓουπαΐ, 08, Β. 

Οεεο ἴῃ ἀζια {πάτα ἰτὴ πηῖσοο ᾿ὰχ σοι ραγαξι, 
360, 5. ΟἸδιιαι Ἰὼ ϑρ᾽υῖ[α5 βαποίι5. ποιηϊπαξι", 

«πὰ ᾿πι15 ἐχ ἔτι ἢ] λιι5 Ε]}5 σαιάϊιπι εϑῖ, 556, π᾿. 

Οεῖνα υἰγεπίοπη ἂς {δοιιπἸαἴοπλ πα α] ἃ ὈΙ ΠλτιΣ ν 

ἈΡΟΓΓΙ πηάτη Τα α Πη ΕΣ οἰ Θοπποβυ πᾶπι, 64, Β. 

Ὅνεπατοβ νοσαΐ Ποπηΐπιις ἐο5 Πα] Πα Ρογαπί, αιΐα ροτ- 
ἰαπῦ τηαπῆρι!ο5 ἔπ ΕΠ ιι5 Ρ]οποβ, 3ὅ9, ἃ ἐξ 8. 

Ορεκῦμ Βοποσιιπι οορΐα, ἀπ πητ οϑῇ ἀπ ἀπῖϊα, 5ἰοιε 

γϑ πα] ἰτπὶ οορία οἰ ν τα 5 ὁϑὲ ἀθιιπαπηα,, 183, Ο, 
Ῥεν' ὀρεγὰ βόμπὰ αὶ Πΐο σ]ουίαπη Πλοπιῖπο ἀβδνε, ἰ5 

5101 ἴπ Πι]Ἰοἷο σ]ογίατε σοησογιῖ, 1635, α,, Ῥὸν θοπὰ 

ὉΡονὰ σ]ουΐαπι Πλουηΐπο αἰ ουίπηιβ, 105, 5. δῖσας ρον 

Ββοπαορογα Πλοχηῖπο ἃΠΕυ  πλι5 σ]ουίαπι : ἴΓὰ ΡῈ πα] 

Θοπ γατίτπι ΘΟ 1, 164, Ε. 5ἴσα! οχ Βομπΐβ οροτῖ- 
Ῥ5 ποπογαΐιν Ποῖῖς., ἴα ὁχ τη] 5 αἰ πηῖοιιβ, 105,8. 

Μιυηίιπι «ἰἰβουτπηϊηῖς τὰ Ῥοσσαιῖ5., ἂθ σϑοῖο ἕαςις, 

49ὅ, κα. Βεάϊ δα Βεαετπάϊηο5, οἵ ᾿πνοπῖος ΟΠ τ ἰβένπι 
ΦΡουΊ5. ἀοοίτϊπαπη Ῥιτεγουἶθοθ, 510, Ε. ϑΈΓΠΙΟ 
5 ος πη ἸῺ γ 6 5115 σοι ραταςατ,, Ορτιβ βίατηϊ πὶ : 1460 
ΒΡ γα 115 ρστοι αὶ αι" γοβιῖ5, οὐπὶ ἀοϊο ἀοοίεπο γον- 

Βὸ φοπιὸς ἈΦ] πη στιν, 540, ν εἰ ε, Οὐ ἱπάμς νἱ- 
50ογα τ] Ἰϑο Ἰσογ αἴ, Βεπὶσαϊταΐοπι,, Παιπη 1] ταΐοπι., 

Ῥαιοπείαπι, 15 πε νίπβθοιιβ ἁτηϊοία5 οδὲ, ἐδὲώ. {πὰ 

«πράαο δοιῖο δ ρυορυίαπι 510] ἤποπὶ πὸ5 ἀθάπιοῖξ : 

Βόπὰ δα βεαιπάϊποπι,, τπαϊα δα ἀαπηπαίίοποπι, 

945, π. 5᾽οαξ ᾿πΐογνα]]α τηάσπα ΟΡοιγαπ το απεὶ 

υἰδίοποπι : ἴζα 4 56 Ῥὲν ὁροτὰ Π)60 ποὴ σΟπ]απρῖ, 

ὁρογὰ 675 υἱἄοσο ποιαῖς, 549, Δ. ΟἿ] ομηπῖα Ρογα- 
δἴξ, αὐ 5011 )6ὸ Ἰῃποίεϑοαί, 15, ρουῖπῆο ἀο Π] τὰ νῈρ5, 

σ]ονγίαπι οπποπὶ ᾿ τ  πδϑοι μα οῖ, 240, 6. 

Ὅριο φογρουῖβ ἄο]ογοβ σομβορ απ πιο οὶ, 00, Ὁ, 

Οπάτιο, 146 ηεςος. 
Οπροὸ αἴτει παΐαγα 5, βοζιιο σορ  Γατοπο σαπιδαπη ἀπο 

εἰεξοίυμ ἐπ 6 }}1σί πηι : ἁἰττιβ ἀν  Π οἷ α]15, ἀο 4πιο 5010 
τηοηϊοποι ἴαοϊς ΕἸ ποπιῖτι5., 537. εἰ σε. Ἀδβρε- 

εἴιι ογἄϊηῖβ. πιαΐαγα 5 Ῥαΐοῦ ΕἼΠΟ ργ ΡΟ μ Γπππ, ΠΟ, 

βοοιιπᾶάαπι παΐαγα ἀϊνεγϑι[α θη, ἀπὰς [ΟΠ ΡΟΥῚ5 ἐχ- 

Οὀβϑιιη, 538, α, 

Οπιολνυν. 146 Κ ἴρεγα. 
ΟἈΚΙΘΈΝΕΒ, 45, 5. 

Οββιεπαάθαν αἴππῇ ρα] απ. ἀαι]α ὁ πο. ἜΧΡιΪδιιπὶ 

βιιξοῖρεγο, αἴάιιο οἴὰπι 5ιιῖ5 δ σατο, 107, Ο, 

Τῃ Οϑύμελ, υἱηβϑίπια Βοβιϊα, ταν ϑαναπι παίαγα ἴπ-- 

ΟἹυβιῖ, 90, ». 

Οτιῦν τη σίβεον ργανἰταιῖ5, 111, Ὁ. [πὶ οἵἷο, 4πο4 ἐπι 

παι οΥἶσο, νἱΐαπη (168 Ἰπιῖι5 506. ΤᾺ ΓαΣῚ Ποῖα, 94, 
». Οεἴτπι Βοπαιπι {πα} 6 ῬΊμαγαο ὀχργοθναΐ ἔ5υαο}1) 
οἴϊαπι τα] σα { {πᾶ}. ΔΕ ΝεπἸθηβίιπι., Λοι. 417), 
350, Ε οἱ ξεφ. Δ 4υΐθι5 νασαπήμπι, 381, δὲ ἃ. 

Ονὐιεεπα δπἰμπαϊία, 14ε ᾿ίδοος. 

Ονι5 ἀϊπιϊάϊα ρατίο ᾿πβίγιιοια “ πεῖθιι5, βίοις δὲ Βὸβ., 

90, ε- Λοοράδητοε ᾿πγεμηο ραβίιπι αὐ νόταῖ, 110, 

ν. [ηΐοι ᾿ππυ πη γὰ5 ΟΥ̓ ταῦ ἀρ Ὦτι5 πῇ ἃ Γ6 πὴ : ἴα ἴη- 

ΤΟ πη τ ΠΟ ΓῸ5 ἅ5ΠῸ5. πηᾶτοῦ ῬΙΌΡΥΙ πὶ Το αι ἄσποὸ- 

5εἰῖ, 418, 8. (πὶ αἷΐ ΤΠλοχηΐηι5, χἼ]ας ονὲς ἤαΡοο, 
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εἴς. ἐς 15 Ἰοφυΐίιν {υ ὁχ βομεθιι5. ἃ βαϊ αἴθοπι 

Ῥυωογά παῖ βιιπΐ, 10ὅ, πὶ. 

ἘΞ 

ῬΑυμαΝ ἴπ πιαγοσι ἂς [οπυϊπαιη. αἰνιπ τς. ΚΕ ἷτιπε 

οὐ]οοθ, δὅ., 4. Ετομοβ ΒΟΉ ΡΟ τοἰῖποῖ Ρά]πηὰ, 

08, 5. 

Ῥάυμεβ. Ὑ14ς ἢ ες, Ἧ 

ῬΑΡΗΙΓΑΘΟΝΕΒ, 396,8. 

Ῥαπαριβυβ. Ὁ ἰγοῖποβ τπιθπ ΟΠ Π65, ΠΟῚ {τι Θοδοίςο, ἀπὲ 

ἐχ {υϊβεϊεἴα, ἀὰξ τπιδοοβοιατο νἰγοπἰτατοιι σο] πόγιιηῖ, 

ἁαἀαιιοοπίιν ἴῃ [οπρ πὶ ΓΘ 5.15, 311, Αἃ.  αξα βᾶοτα 

{πὸ ποὴ ἱπφαϊπαν! Πτιπ Δ ὨῈ5. τιδιι5., ἔπι ϑα ποῖα 58 η- 

οἴοταπι ἱπἰγοάασοπίιν, ἐνεα, (Δυιαπιΐα γὸ5 51} πὶ ἰθπι- 
ῬΙαπι τοσῖβ αἀάιοῖ, ἐδίω,, β. τα} 15 Ἰάθον Ῥυαϑθα- 

τἰς βασι] ἐ556. ροβϑῖς ργὸ {πίαγο βόθοι]ο Ὑἱα 1 απὶ 

Βα Ποῖοπβ, 350, ἂν 

Ῥαπεντῦν οὐ ἀο πταΐοπι γοδανσα! οβοιγαθα, ἄππι, 
αὐ αἰππῦ, ΡΆΠ] απ ἀαυ] 6 πἰάο ΘΧΡα βύιππι 55 θῖν, 

107, αν. 

Ῥακτυβ ἄοϊογος. ν14ς Ποίους πιο δ, 

Τ)6 ῬΆββιΌ Ὲ 5ιιὰ Ῥά]ατῃ ἀἸοῖς Τ)οπεΐπιιβ, Ρ31] 45: δααί- 

ἐαΐον ἐπ φεπιῖΐδιιδ, οἴς,, 251, ἃ. Ῥυίπιτο ἔπε ΟΥΙΘῚ- 

τΐϑ δἰ ΠΙΘΠΊΟΥ ΠῸΠ 65., ΟΧ Ῥοιβο αἴο ῬγῸ ἴὸ ῥγΘῖο 

αἸἰσητίαΐεπι [ππᾶπὶ ἀσποβοθ, 504. 

Ῥαβτιναοσι ππᾶτῖπτο, δ] ιβαθ πηουγέια, ἀσαίοιι5 ΘΟ] οστοτα 

ἱπίουϊζαπι αἤεγὶ, 97, 5. 

Ῥατκιβ νὸχ εἴ ποιΐοπομι ΕἾΠΙ ργοίογε, οἱ ἰάθπι γα]οῖ 

«πο τὸχ ἱπροηϊῖ, 505, Νοα τηαϑῖς Τπρθμῖειις,, 

«πᾶπὶ Ῥαΐον ἀρρθ]Π]απάιις, οαχὴ Θά! ναἴου ΠῸῚ ἄϊτο- 

εἷς : Βαρείζαϊο ἴπ πομαῖπο Γπρθπεῖ, 56], Γὰ πιοτηΐηδ 

Ῥαιτῖς, ἰδία... πα, Ῥαΐον ἘΠῚΟ ργαροπίζαν σοβρθοῖι 

ογαἸπἰβ παΐαγα 5, ποτὶ {ποι παΐαχῶ ἀν ουβι αοπ, 

ἀαΐ ΤΟΙ ρΟΥ 5 Θχοοβϑιιπὶ.,, 538. Ῥαῦτῖς. ἀρρε!!αιϊίοπε 

ποι 5 οἰ αὩτίαπι 5 σα Ποαγὶ, 5ο ὦ ορογατοποπι, 4ἴοο- 

γαπξ Επποιηΐαηὶ, 553, ", 81 Ἰσίξαν Ῥαΐον ΕἼΠ1Ο πιὰ - 

7οὸν δβῖ, ορογαιο ορογα τὰ ]ογ οὐ, πο ἀΡδαγάτιπι, 

ἐνία., πὶ εἰ α. Ῥϊοαπί ῥτοῖπαε ἀπὲ Ῥαΐχοπι Ππὸπ ε558 

ΠΙᾺ] ΤῈ ΠῚ ἘΠῚ, απὶ͵ Ῥαΐγεμη ποῖ 5: στ! σατο Ορογὰ- 

τἴοποπι, 564 βι θβίαπ απ, ἴπ {πᾶ ΕΠ͵ ταις 5 πα} 15. ὁδὶ 

Ῥαιϊτῖ, ἐφία., αὶ εἴ σεᾳ. Μα)ι5. ἀϊοϊξαν, ἀπὲ ναϊτομα 

σαῖιβα, απ Ῥοϊοπίϊς, απ αἰ κατα 15, ἀπὶ τπο}15, 555, 

ε. ϑίαταίϊ! Ἐπποιηῖτς ἴπ Π δὼ {παπεξζαϊθμι ποῖ ο550., 

ὁ" ἅψας ἀϊσονο ποῖ Ροίοϑξ Ῥδίγε τη ΤΠ} ]ΟΤῈ ΠῚ 6558 

ταϊϊοιδ τι. }15, 554, ν. Νὸπ σαϊϊοπο αἸσηϊτατ5, οὐιτη 

ἃ ἀοχιτῖς οἴι5 παθοαῦ βοάοπι, {πὰ αἸσπιαἴ15 ταπᾶ-- 

115 5ἰσιϊποαίαν, 555, 5. Νὸπ ταϊϊοπα ροΐθμεϊα:, 

οαπὶ ἀϊκονῖς : 5ο εἰ Ῥαΐδ)" πέπαιτ 5ι1ηπι5, ΘΕ ἀυπιιληι 

Ῥτὸ ὡφαριαῖο Ῥοϊεπεϊο ἀοσορονῖξ, ἐδὲά., Α ἐξ 5. 

Βορίαϊ αὐ νοχ, πεαλτιδ5γ τα οπθ. Οατιδδ5 561: ῬΤΊΠΟΙΒΙ 

ἀἴοαλαν, ἐνία., α. Ἔτϑο Ῥαΐον πηα]ον 658 ῥγοις Ρὰ- 

τὸν τ οαχα ἴαϊτοαϊαν Επποπαῖιδ 5 σβία τ 1α 1 5 5ΐαπ - 

τία ἴρϑὰ πὸῃ ἀἴοῖ πηα]ογοῖὰ,, 55}. Ῥαΐτοπι ἱποοιηρᾶ- 

ταρΠοπι βαποῖξ Ἐππουηῖαβ., πα δα ογοαϊαχο ὡάπα}- 

ταΐουα. {Ππἰροπϊζιμι ἀειναᾶας,, ἐδψίά., κα. Ἐχιο!]ενε 

Ῥαίτοπι οἰμαι!αῖ,, αὐ ΕἼ πια]οβξαίομι. ἱπιπιϊμιιαξ,, 
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585, π. Ραϊγῖς ΠοπΊθ ἢ ΠΟ ὀϑβοπ ϊαπι,, 56 ρηοριῖο- 

ταΐοπι ἀοκίσπαι, 511, α. Τροι5 πυτη απ ῬαΐΟΥ ἐ556 

οωρῖτ, οαπὶ Φοσοχιιπὶ 511 ΤΠ) θοα τὰ τ] Ῥαττοπα 6556, 

519..α, Ῥαιεῖς οἵ ΕἼΠῚ ποπιῖπὰ σου ρογα] τη αἤδοιῖο- 
πὰπὶ οοσι τα πο πὶ Ῥγορυῖο ποῖ ῬΑ ππὶ, αὖ ΠηΡΙΣ 

Ἐλιποιηῖιι5, 5641 παπατιιατα μα ττιπ ἱπά]οαπε, 566, Ὁ. 

Ῥαινὶς οἱ ΕἼΠῚ νόοὸ φαϊά ᾿πιοΠΠραΐαν, ἐδια, Δ οσο5 

Ῥαινῖς εὐ ΕἼΠῚ νεῖας εἰ ἀραιῖατη ἀδοθπῖοθ, ΒΡ ᾿ιο- 

πλΐηῖθιι5. ἃ Ποιὰ ὕγαπϑίογε ΟΠ γισίιβ, ἐδιία., κ᾿ ςς 

ΟΛτιο 5 ποβίγιιπη. νογο Ῥαΐον ἀἸοίτιν Τ)οῖ5, {πὰπῖο 

τη δας 675 αὶ παΐατα ΕἼΠλιι5 ἐπί, 507, ὁ ἐν. Νοῦ 
δοάοια ἰάπιθι τη ο οἱ ποβίον, δὲ ΓΓΠσο πα ῬαΐοΓ 

ἐδῖ, 567. Ῥαΐον ποῖ αἰοοίιις. ποιιθπ, 5066] φομ]ιπ- 

ΟΥΪοπΪβ : ἀὰΐ 6]τ5 {πὸ ΠῸ θοὸν σταϊαπι, αὐ 6115 Ζιιοο 

Ῥὸν παίυγαπη, οὖ ἴῃ {Ππιρθηϊίο, 568, Β. οχ Ραΐον, 

Ἰϊσοῖ οβϑοῖ ἰστορῖοα, ποῖ πιὰ σῖς “ο]ουὶ ἀοθ νος οχ 

ϑογίρίαγα, ἀααπὶγοχ, ἰγαβοῖ, {τ ἴάπηθη (6 Τ)οὸ ἀἰ- 

οἰζαν, ἐνέώ., 5 εἰ ο. Τοῖς Ἑππομεῖιβ Ραΐτοπι, Ιοσὸ 

παίαχοο, Πα θ τὸ ἃΙοπαπ ἃ ΕἾΠΟ βα ο απ ϊαπη, 578, 

5. Ῥαιτγὶβ ΠΡρόγαπη, ΕἼ βου 6 πὴ 5ιι Ὀ5 απ ϊατα «“Ἰοϊΐ, 

579, 5 εἰ Α. Ῥαϊογηῖϊζαβ Ῥγορυϊοῖαβ οβῖ, 575, α. Π1- 

εἴζατν Ραΐον, Φόδη. 17, δ, 5011|5 νόγιβ Π)6ῖι5, αὐ ἃ} 115 

41 ἴα]5ο ἀἸοιιπταν ἀἸσεϊηρααΐαν, 1 7, 5 6ὲ α, Ῥαΐσοπι 

«πο ᾿ποουΡοΓοιι5 51}, Φοα πη 65 Θ᾿ ΓΙ ι15 ΠΟΠΉΪ 6 βἰ δ η]- 

Ποανὶ, 410, 5. ΕΠ ι5 51 Ποῖ οβῖ, ᾿ὰχ, βαποίιβ, οἴο., 

Το οὐ Ῥαϊογ δὲ ἀπιρ]τις., πῸπ 5 θϑα πες. ὀχϑαρο- 

ταπιΐα, 5] ἀια ἴα 15 ῬΡαβία πα, 599... Α. Π)δι5 ἃὉ 

αὐἴογπο ὁδὶ Ῥαΐον, 400, ν. (πὶ ΕἸ]τπ5 σοπάτιγα 5ἱς 

παίιγα, ποοοβϑὸ οϑί οἵ ΘΟ ΠΙ ΓΟΓΘ ΠῚ 6586, ἀθδ, Ε. 1)οιι5 

ΠΟῚ ῬῸΓ ὁ ἥτιαΣ πὸπ δ5ὲ., 564 ῬῈΓ δὰ ΄ι ἐβῖ, ὁχοῦ- 

ἀἷν : πὰ]ον οϑῖ, ποῦ ἀιιοα ἱπαθηϊίι5 51, 56 {πο 

Ὁπιμΐιπὶ οατιδα 511, ἀ0ὅ, Ε. (το 5οπϑὰ ΟΠ τίσις 41-- 

δα, Ταΐίεν πια]ον πὲ ἐδ, 10, α. Ῥαΐον εἰβὶ τηα ον 

ἀϊοίταν, ἴαπηοπ ΕἼ]Π1Ο θὲ σοηβα Ρο  1α]}15., ἐδὲω., ἃ 

εἰ ν.- Οπωουτηζιιο Ῥαΐον Ἰοχυΐειν, ρὸν ΕἸ] πὰ ἰπ 

ϑρίσιτιι βαποῖο Ἰοχυῖταν, 510, 5 δὲ ο. Ὑ146 δ δι, 
Ῥατιέντιλ. τᾶς ᾿ηορΡαίϊο. 

Ῥατπῦν 465, 399,0. 

Ῥαυτῦβ 11 πονὶ πιοποῖ : βοὶ παΐαγε νἱπσαϊα οοπ- 

δἰσιπρὶς,, 118, ἃ. Τρβῖαβ υαπηπῖς. πο 6] οἴ θα-- 

ἴὰγ Ἰπϊπηϊοιιβ : ἴπηο σοηἴογοβαΐαν,, 4179., Α. ΝΊΠΗ] 

πυϊταΐου ΠΠ1|5 Τθπογο αὐήοτας, 1ὅ9, α οὐ ν. [απα- 

ΒΠῚ5 Ῥαιπρογίαβ συμαπι, 310, ν' δἰ σε. Δ ἱγίτις 

ὉΠΙμἶβ., ῬΑῸΡΟΓΙα5. τηαχίτηθ, ΠΠΡΟΓῸ ἀνθ γῖο, δοιι 

ὉΠαγαοίογο ᾿Ἰπϑι στταν, ἐδια.., Ἑ. Ῥαπρογίαβ θ᾽ ατι- 

τπηο5 ἃ υἱϊῖα ρῬγοροπάοπίοθ ΤΟΡΓΟβϑι : Ροσιπῖα: 

4αιριβάαπι ἀα ΠΡΙἀἴποπι ἱπβουυϊογαπί., 544. Ῥαὰ- 

Ρογίαβ, οἱ Ἰστιοιηϊηΐα,, οἱ ρυϊναιίο ἀοϊϊοίαγαπι 7α- 

βίο Ρὸπὸ σϑϊι, 366, α. τὰς δέεπις. 

Ῥὰχ [)εὶ οπβιο τους οογάα. ποβίγα, οαρι τ αςιπὶ 

ταπλ α] τιπὶ υἰΐατο βοββαπηιβ, 84. Ε. Ῥαοϊῆςοὶ τἰγὶ 

ΘΠαγαοίου, ΘΟΠΉρΟ ΟΝ ἂς βθ αι τηογο5, 1786, ας {Δὰ- 

5 απὶ [οἴ πΠ τόθὰν οοπίογι Πεῖι5., σογγοθογαΐο 

Ῥάσοπι τυ] θυ, 4 οϑῦ πιοπίῖς Πγπαϊταβ, δὲ Ρεπο- 

ἀϊοιϊοπιιπι ρου οι 5ϑῖπια, 170, ἃ. Ῥασθιὰ 4ποπιοο 

πα γί παῖδ, δὲ Ῥογβοζαϊπιι" ἸΆχία ΡῬγορΠοΐαπι, 

218.,ν ἐξ δε. τ] 4αωγῖς. ρᾶσοπι , Ομ τιβίυμα ἴπ- 

4αῖγιι, 4αϊα ἴρβ οδὲ ρὰχ ποβίγα, 319, Ἑ, 

Ῥεσσάτοκι {π416 αἸσροπαάτιπι ᾿πιοο γα γὰ σατο, δὶ 5ο- 

Ἰὲπὶ πὸ ΘΟΠΒΡΙσΟΓο οὥθοο ἀοἰσἸπηθηΐιιπι εβὲ., 71. 

Οἱ νοπίγομι, β]ογίαπη, ἀγβοπίαμη [)60 ῥγαΐογι, ἰ5 

πόάιια ἀἄογαΐ Τλοιπὴ,, ποία. δὲ ἴπ ἅπ|ὰ βαποῖα 

705, 1600, κ. Οὐϊ ροσοαϊ, Ἰοσαπι αἱ ἀἴαθο]ο,, 

188, 5. ΠΙκτογεῖς. σου Ἴθι Ἰαπιἄατῖο ΤΠ) εῖ ποῖ οοπ- 

σομϊξ, οἵ βεσπιο ἄο δογναΐοτγο μα [5 ἀπ ΟΠ Πὶ ο5 

ποῖ ἄδοεῖ, ἐδία., 5 εἰ ο. ῬΥΎΠόοποπ ἱπουοραΐ Ῥαυ]ιις, 

αὐ πιὸ ἃ} ἱπηριχο βαποῖτις σοπη πη ποτὸν, ἔδιε., α. Ἀε- 

81 ἀἰδίονίο Πσπο ποῖ σοπΎ θη : ποάπο τοοῖα Ποὶ 

Ἰασάαιῖῖο σου ποη τοοῖο, 189, εν Οὐ π΄ Δο]ϊοτῖς 

νἰναηΐ, οἷο παροηΐ 7αβίαπι, 335 ὅ, Ε. ΟΥΓΟΠΟΙΙΙΠῚ 

δ]ουῖα ἴπ Ῥα]νουο ἀομηογαγῚ αἸοῖτιιν, 11.5, ν. Ῥεο- 

ΟατοΥυ 5 ἀπὶπιὰ ἴπ σαγηἷς. σα Δ ΠΤαἘἸ1Ρῖι5. νοϊαζαίατν, 

4πᾶπὶ Θοποι]οαίαπη. ΟΡτιιογο σοπαίαν ἱπίπηΐοιιβ., 

ἐδιά., α. ΟΒτίβει νοτρα, Ῥαίον", οἱ Πειὶ ροιοοῖ, εἴο., 

46 1ῖς 41 ἴπ ἴρϑβιιπὶ Ῥοσατατὶ οραπ , ἀξ ποὺ ρθο- 

οατοηΐ, ἀροϊριοηα,, 114, ν, Μαῖα νἴαπι ἱποο-- 

ἀοπεθιις ΟΠ πα οι]α ΟΡ] 1οὐ Ὁ Τλοῖιβ, αὐ πὶ Ῥαυ]ο 1ἃ- 

οἴμπμη εβῖ, 204, ν εἴ ε. Ἠοπιῖποπι ῬῈΡ Ῥεσοδἔῃπι 

Ῥγαζιπι οἰδοῖτιπι, σοῖς οὐοπὶ ἐπὶ πηΐοιιβ σαρὶς, ἴῃ 

Ἰηΐονυπο ῬομΪ, πιουτῖιιο Φοραξοοπάιιπη ἔνμαϊε,, 

305, 5. Ὑ14ς ϑεριίογιιπ. 

1ρ58ὶ ἀούαϊε Βοπογιπι,, σοῖς ἴθ σογρουὶς τη] οϑιϊς ΡΕσσΑτῦνΝ ΡγΪπηιο σι μἾτιι5 ἀπ πιοπὶβ Ραγτι5, 70, α. Οὐ 

ΒΕΠΊΡΟΥ Ὑἰχογιῖ, 21Δ, ν. 1 νἹ 1 βρθοϊοβιιπι ΠΠΠ πὶ 
ἔουπηα., ὉΠΊημϊὰ αχὶϊ ῬΥῸ 5[ουοουθιι5, 951, 6. 

ιάς 264, ε; 10; 548, Β. 

Ῥανο. νιάς } οἰαιίε. 

ῬΑΟΡΕΒΕΒ Πλ.]Π|, Του] αο5. οἱ ϑρθοίος  ἂὲ Ῥγοροσῖίο 

ἀγαγιββῖπηῖ, 910, ν. ΕἸ ο] αϑδίοπθ πὰ αἰ ν 115 ἀοοῖρὶε, 

«1 ταπιθη Τλοῖιπὶ ΘΡΟΠΒΟΤΟ ΠῚ ῬΓῸ ΠΡΟΣ τ5. ΠΟῚ 

Δάπητιε,, 160, Ε. Ῥογβοϊνῖς Πλοιηΐπιιβ. ὉγῸ Ρᾶιτ- 

ῬΟΥΙΡιι5. πιδαγσαὰβ,, ἐδία. ΠῸὺ τιὰο ἀντι Ῥάσπρο- 

ΤῸΒ ΠῸΒ ῬΓΘΒΓΆΤΗΒ., ΘΟΓΑΤΙΙΠῚ 5ΟΙΠ]ΠΪΟΘΓ γαοιϊζαίο, 

456, α. Νοο ἄϊνοβ. ραπρονοιι ἀοβριοϊαι ; πος Ραιι- 
Ῥὸν Τουταϊάοι Ἰοοαρ] δεῖς γνοϊοπ απ, 95, ς. 

ῬΑΌΡΕΒΤΑΒ., ΟἸΠῚ ΓΟΥΕΠῚ ΠΘΟΘΘΒΑ ΙΑ ΠῚ οορία ψογὸ 
ΒῸΡΟΙ ,, ψοἠυηῖα! ] οπιπΐ ἀπίοροπεηῆα.,, 99. Ῥαιι- 

Ῥουίαβ Ῥαισὶα ποηνῖπὶ ἀαία οϑὲ οὐ πιϊηῖ ; σαγο ἴησο- 

5101 σοἰτῖ Πα, Ἀοπι. 7, 9, «1712 οστἰπὶ υϑγιῖσδεῖ πιαπ-- 

«ἰαίιιπι, ρεσοαίιπι γενίχιτ, 151, ας ῬῸῚ σαι Πογαπι 

Ῥϑβυ]θπτῖο, πιόντα πὶ Ῥοσοα 5. Ἰπ|0ΠἸροπάα, ας 

Βιαβθίταμη ἱπροπογαϊ Ἰπβα πα] θη, 15, Ε εἴ δεῳ. 

αὶ σοπϑιείιο, 51 ἴῃ παΐαγαπι ἰγαπβεαΐ, Ἰηβαπα- 

Βὶ 

ἱπηριοῖα τς σθοθρουὶβ ἴθ ἀπῖπηα, ΠῸ 5ἴθα ἴῃ Ῥεοοαίο: 

81 βἴοιογιβ, βα] τοι πὸ ῬΟΥμ ἃ ποαβ, 158. (πουχβιι5 

5 Ομηΐπο, ἐδέα,,, κα. 81 ἀο]ο ᾿Ἰηϊπηΐοὶ φοπϑι ἴα 

ΤΌΓΙΙΠῚ τι: πῸ5 Οἰσοιμαηΐ, ἀπ ἀσσταναξ ροσσαΐα, 

αὐτὶ Ἰονίονα οἤποῖς : πο Πα Ἰοίπι δὲ ναγίθπι, 
4Δὰ, α. Ηοος Ἐκοπιρ] 5. σομΡΙΌΡαΐαν, ἐδιει,, 5 εἴ 

56η. (ὐᾶ ταϊϊοπο ἴῃ Ῥουρειγαιτοπο πλα] ῬιοΡοΥ 

ἀό]οτοβ ργοοάαπε, ἀθίηε]ο Θοποορεϊο, ῬΟβ μλο Πλιμ 

Ῥαχγίιια τ Ἰαχία 1Ππ4 γ5α]. 7, Ζῆσος ραν ῖε, οἴς., 

180. Μοῦι5 πιοάδομαϊ ροσσαι5 ἀπ, 189, Ε δὲ α. 
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Μιυϊίαιι «ἀἸπου πϊηἷς ἴῃς ροσοα 5. ἂς τοοῖο ἤιοεῖς, 

495, Α. 
{Ππ δπιπητιβ ἀρο5 ἤπσαι,, οἵ ἐδῖου. οοϊ ππηθὰβ : δῖ ἅπσο- 
χη, ν ᾿ταποβίσο οὐϑίοοπι, συανθο]οπ58. ῬΘοσα 

ἈΡῖσῖς, 311, α. ᾿Αβϑιἀοῖ ἀπρο!ας. ΟΠ Ὁ ἴῃ Τοπιῖ- 

πῖιπὶ Οὐ ἀθη11, τῖσὶ πὸ5 {Πτππὶ ρου ιι5 σαν 5. ἀθ1- 

δάχηιιθ, ἐδιεῖ, Βοπίζαῖο βιὰ ὁπη αἰ θιι5 ἀρργορίπαιαι 

Τροπηΐπιιβ : πΟϑπι Εἴ ρ505 ΡῸΙ ῬΟσοα ΠῚ ΤΌΠΟΥ ΠΉτΙς, 

291, κ. Ῥεσοαζιπι οπχμΐτπὶ πιὸ χίπιο πατα]] 6 πὶ γο - 

ἅτ, Ηἰπο Αππποι υἰπὶ Παπιαν ᾿πίογοπβ, (ἸοῖταΣ 

Βιυιπλ Πα 588 ΠΠ]ᾶτὰ., 335., πὶ Ἐδι «υαϊάοπι Πιυι πη] 15. ἰς 

41 ἴῃ ρεοοαῖο ἀπιθι]αξ : αϑί απ 4115. ποῖ οοΐ 

1115. Πυιμλ }1ὰ8., ἐδία., π. Τὐπιπι τἰταπάτιπι Ρεο- 

οἄξιπι, Ἀοἴαρίιπι τπίοιιπι Πλοιι5, 5.1.4, 5. Ν᾽ αἴ ασάτη 

Ἰιοπηϊπὶ βροοοαῖο ἱποϊϊπαΐαμι, Ῥομῖξιι5. 501ν] ροτ- 

ἴοι, αὐ ἃ Τὴοο αὐτὸς τοραγοίιν, ἐδια. (αδιιβ τιο- 

ΟΟΘΒα 15 οϑὲ ΟΡ Ῥοσοδίιπι, 566] πλασηα δ ΓΟβασγθο 

ΟΡ ἱπηπηου α]ταΐοπι, 515... κ. Οἱ Ἰοία]ο ρϑοσαξαπι 
Δα πιϊβογι, ἀϊοαΐ, Οὐ ομπιαεεϊογιτ πιὸ ἀοἰον 5 πι0}"- 

15, 580, α δὲ ν. 51 {ιιῖβ πια! απ ροοοαίιπι ΡΙαηχο- 

τίς, πυῖο Ῥ]αποῖιιβ ἴπ σαιπάϊαπι ψογεϊζι, 180, Ε. 

Νυλ]απι Ῥοοσαι5. οοοαβίοπθπι,, πα]]ιπὶ Ἰοοιπὶ ἴπ 

ον ἱπίμηϊοο ἄαΐ, αι ἀϑοϊδιιαπι [)6ὶ τποιπογίαπι 

᾿ιαθοῖ,, ἀδ, Ε. ΑΔ γμοοοαπάιιπι ἵπιρ6}}1} [6 οὰπὶ νἱ- 

4ονῖ5, ΟΠ ΎΊΒΕ ἀαῖριιπα] οορίία,, 516, ». 

Ῥεοοκῦν οἀριι, Ῥροπιιτη ἴπ [οΥτᾶτη, 4 βρίοῖα αα νοπ- 

νοι, 11, Ε΄. 51 γϑη τὶ οἱ 115 {τι 511} νομί γα 50Γ- 

ὙἸΟΓΙ5, σοι ραΤ 15. 65. {πη ΘΠ 15. ἱπϑ᾽ ρ᾽ ΘΠ ]Ρι5, 115. 
Ῥχγουϊἀοπίϊα {πἴιτὶ βοπβιιπὶ ῬΘΟΟΤΙ 5. ΘΟποοβδὶτ., 
δἄοοθπβ ποβ, τιὖὸ δ {πἰτγιιπὶ σοι] πὴ. ἐπι ἰπ τα 

Θομπογδτηιβ, 116, κ. Ἀδιοπὶς ἀοίοοίαπη ἴῃ ταὶς 

οὕπα τη] ον βοπεϊοπ αὶ Τἀου]τατο Τλοῖ5. σομηροπβα-- 

νἱϊ, 118, δὲ π. Ηΐπο βιιπηπηι5 ἴῃ ἸΓα 5. 500 0}15 ἃ0 

Ραγθηΐαπι 1πἴ6 1" 86 ἅσπον, ἐδίω,, π. Ηΐπο ἰηΐοι ἴπ- 

ΠΙΠΠΘΓ5 ΟΥ̓́ΕΒ, ἈΘΤΤΙ5 ΠῚ ΓΘΠῚ ; ΠΆΓΟΥ ᾿πίου ἱππιι- 

ΤῊΘΤῸΒ. ἄσποβ ῬΓΟΡΥ σι Γοἴτι ἀρπόοβοῖ!, ἐδιεϊ. 

ῬΕΡΙΒῦΒ Ὑ ] 1116 πα] ]ττὰ οαγοῖ, {π|ο6] Ὑἱοίππη οὐηπϊ- 

Ῥ5. βιρροά ται ἴουνα, 101, α. ΠΡ π Ἰπῖθιιθ, αι: 

πο πηι αγο, Π6Ὸ ὙΟΠΑΤῚ Ῥοβϑιιηΐ,, ψο]αΐτιθ ΓΟΥ Τα 

νἹοῖπιιβ Ῥοάαμη ὀχρ]οΐ οὔϊοῖμι,, ἐδια., α εἰ ν. Ῥὸ- 
αἴθιι5 ται γα πα σοῖς ἰπϑίσιχις. [)οῖι5. ἀπ πα] α ἃ- 

4ιᾶπι ἀπηαπεϊα, τιῦ 615 (1151 ΓΘ ΠῚ 15. αἰογ πα", 110. 

ΟΠ πὶ ρεά οι. Ἰοπρῖτ5 οΥ̓σπὸ {υἸ} ΤΠ δι5, τ 

ἐβοᾶπι ἴῃ ἴση (6] Ποϑοοπίθιι ἐγ μαΐὶ, ἐδία, ν. 

Ῥεποερτιο «αϊ, οἵ ἴθ φαΐθιιβ σοπϑιιοίιο ἀἸοιἴοπς 

Μιᾶο πΐαξαν, οἰϊαπη πὶ ἀἸν᾽ηῖβ ΘΙ υ]5., 506, 5. 

Ῥυϊπλα ἀρΡΡΟ] ΘΟ πβῖο σΟΡριι5 5 Πρ] χ 6556 4 Ποῖ; ἐοᾶ 

γαΓ10 Ἰρϑιιν ἴπ ΘοΪογοπ), Πριχαπι, «πγἴθτη, οἴο,, 

ἀἰββόινις, ἰδιὰ.,α. 

Ῥεκριχ. Ὑιάς } οἰαιίίε. 
ῬΕΠΒΟΚΌΤΑΤΙΟ Ρ]1ι5 41Ο1 “ιιὰ πη βου πταιο : κἰοαΐ οχ- 

4αΐγονθ ἀπ ρ] 1ι5 5 σΠ Ποα  {πιᾶπὶ (ττγουο, 508, ον 

Ῥετπῦβ οἱ ΕἼΠῚ τοπῖτνϊ σ]ονυίοσι ΟΠνιϑιὶ ἀἀνοπίις 

ὁχον τα ἴῃ πιοηΐα νἱ ογιιπι, 951, α. Ῥοίσις Εςεϊο- 

δια τα πολ ποτ ἴῃς 56. σθοορί!, «ποπίατη ἢ ς 

Ῥγαδίαθαι, 540, Ὁ εἰ Ε, (λυ μὸν Β. Ῥοίχνιιμ τω [6]- 

Ἰισαπιιβ, ἐδίε. 

ῬΗΑΚΑΟΝΙΒ. Θι[ππ|πὶ ᾿γΟ]ΘοῖΣ ΤΠ οῖ5 ἴῃ Ἰπᾶτο, 301, Α΄. 

γᾶς «7: 5 γριϊῖ, 

Α ΡῬΠΛΒΙΒΕῚ ῬγΓΘοαΓἴοπθ δὲ βιιρουΌ ]Π1ο Ῥυοοι] ἀβδιπὶ 
γοῦνα Πθο ρ588]. 7, 9: ζμαϊοα πιθ, οἴο., 11ὅ, π. 

Ῥμιποϑορποπῦν ἦδ σα]0 ΒΟΥ ΠΟ ΠΟ85, ϑαοθάαθ. σοπηρᾶ- 

γὰϊ ΒΆ51}1ι|5. οἵτπὶ ΡΠ] ουΠὰΠἸπὸ οαδίατιιμα οἱ ππογο- 

ὑσίοιιι,, 45, Ε. ϑαρίθπεῖς νάπος {ιὶ δε οπί, πο- 

οἴτιαΣ ΘΟα 15. διπιξ 5ἴπ.1165 : Ῥογβρίσασοβ δ] γαμῖία- 

ἴση, ᾿ο θεΐο5 δα γογὰπ Ιπσειη, 108, ; 109. 

Ῥπσσε οἱ 4οΠ]ρ}νἴπο5. σατα]ο5. βιιο5 ΡΟ ΘΥΎΙΓΟ5 ἴῃ γοπ- 

ἴσοι ἄδπιιο ἁἀτα τὸ παγραπίι, 90. Ὑ 146 «Ἵγιια- 

ἰδία οἱ Ῥίδεος. 

Ῥποτινῦβ ππιάτπι ποιαΐποπι (ιν βίαι ἀἴοοθαι, 1.ἅ, 6. 

Ῥινν αι ἀπσοᾶπι Ιαπᾶπι πείση ἀππὰπι ἱπίδοϊουιιμη 

μα] }τι5. μοί πτι5 οδί ᾿τηϊαίιιβ, 90, Ε. 

Ῥινύβ. βδιιθοῖδαθ. ἅτ σομηθιιδία5. αυϊάαπη ΟΡβογνάγιιης 

ἴῃ «πογοοία γον, θὅ, Ε- Ρίπιι5 5βοηϑῖπι γοπο5. ἃ]- 

ἴενπαΐ, 68, Β. Ῥίηϊ Ἰδονγ πιΐβ γα Πρ65 δἰθὶ ἴρβο πιο- 

ἄδειαν, 116, "». 

Ῥιβοιῦν απ υοπεΐα τι γθσοπβοτο ρουϊηθοοῦ ἀο Εἶα- 

οἴτι5. ρο]αρὶ πυπηθγαγο, 89. Οπηπο5 ἔετο ονὰ οὐπηΐ : 
566] 5διιηΐ «τ ἀπά] α Ῥαγίππε, αὐ Ῥῆοο, 4ο]ρ}ι- 

Π65, [οὐ ΡΟ᾽πὸ5, 88, κὶ εἴ α. Ῥίβοοβ οἰσιισασὶ πὸ- 

4ποιπῇ, πὸ δυιπηάτι8 τη πιι5. σοί ἀοἴττη Ῥαιπη- 

ἴπν, 89, Ε.. ΑἸΠῚ το5015. Οροῦτῖ, 411 ογαβίασοῖ, 

ΠῚ {πὶ πλ0}}65. γοσαπίι", ΠῚ ΘΑ Παρ ποῖ, αιῖ 
Ἀπ] πη8} σίσπιηΐ, ἐδία., αὶ οἱ 564. ΑἸΐὰ μἱδοίιπι σο- 

᾿θΡὰ ΠΟΙαη ἢ 4111 ἴῃ Γηἴσο τηανὶ Ρἰβοα τ, ἅ]1α, 

481 ἴῃ ΑΕ γρίο βἴπιι, αἸϊὰ [πβι]ατοθ, ἃΠ1ὰ Μαμνι- 

511, 90, 5. Νοῦ οὐἶβ ἱποιθβαπί θἰβοίιμι ῬΙαΣΙ μη : 

864] ἀσιτὰ ΘἸαρϑβιιπι. οὐτιπι 8150] ρίθπ5, ἀπῖπηα} Θῇϊοῖ, 

ἐδια. ἸΝ ΌΤΙ Ῥ βοῖβ αἸπιϊ τα οχ μάνα ἱπδίσιποίαιβ οϑὲ 

ἀοπαῖριιβ, αὖ Βὸ5 οἵ ουὐἱβ, ἐδίε., πε. Ν α]]ιι5 σιπιῖπα- 

Τὸ «Ἰοῖζιν, ΠΙ5ὶ βοασιιβ βοῖτιβ, ἐφίει. ῬΊσοος ἀουι 55ἴπγα 

οοπαοπβαϊοσιιπι “οπείαπι ἀοῖο σοπαπλιιαϊτ ἢ {α11, πιὸ 

δὰ ΡῸΡ ἁσιᾶπι οχίθπιαία αΠἸδοιροῦαν, ἐδίω,, πὶ; 

91. ΑἸ πιο, 4} ἴσα, 11 Πουνα ψοβοιιηίαν, 91, 

Δ. Ῥίβοοπι Ὀἱδοῖὶς νοναΐ, οἵ ἴο ἢν ρυάα ἁἸ του, 

«πὶ ἴρ56 ἑαπη οπὶ πάπλο οαρίταν. ΠΝ σομηραγαπίτιι 

ἉγαΥῚ οἱ ἰγγαππὶ, ἐδίά. ϑίησιϊα μἱβοίτπι σοπογα 
ΤΟΡΊΟΠΟ πα 5101 ᾿ρ515 ᾿Φοπθᾶτμῃ ρανεῖ, ἴῃ Ἁ]]ΟΓι πὶ 

δ6 65 ποῦ ἰγαπβοιηΐ, 99, 5. ΠῸ5 ᾿πηϊζαγὶ ο θοπλιις : 

πθο ἀοπιιπι “οχηῖ, ἀσΤῚ ΠῚ ἀστῸ Δ Ππηρονο, 95, ἃ 

εἰ ε.- Ῥίδοοβ. φυϊάαχα οἴη [δΐαπ αἱ ξοπηριια ᾿πϑΕ {ον 

ἃ ππᾶτο ἈΦΙΠ ΟΠ Το βῖπ1} Ργ ἢ οἰβοιαίαν, ἐδίε,, ν. 

Αϑοθηβιιβ ἔθ ροτο, ΡῸΡ Ῥγορομέϊ οι ἴῃ Εἰιχίπιιμ 

Ῥομειιπι δἵπαι} τη Ππιτπ:, αἰ νίπιο Ἰορὶ ΟΡβο ποπίοβ, 

ἐν... Ἀα ΕΟ ῥρο οι ]ομ15. Π]}115, δίπη! οἵ το ττιις 

γτοδάϊιιν. Ηφο νἱάἶθβο 86. [ϑδίατιιν Βαβι τις, ἐδιώ., 

Α οἱ 564. Μανϊηὶ ρίβοοβ αι 5 ἀπ] οἶθιι5 46] δοϊα πίαν, 

ἀπᾶς εὐ δα Πιιπηῖπα βαρ ὁπαίΐαπί, 9, Β. Ῥίβοοβ 

«υϊάαπι ἀα τορρόγοπι ᾿ποι τ] πππὶ ΟρΘ τ], «{{|8}68 

διαί σ᾽ 1, ΒΟΥΤαθ., οὔπ68, ΡΆΪ]Οηο, οἱ Ζυβοπξ, 

96, οἱ δοῴ. Ἀφιαΐῖοα τηττα διιπί οἱ Ἰη 0. ]1α, μυ]- 

ομΐπι ὭθΟ. ἉΙΓΟΓΟΙῚ 5111ΠῈ ἀσπηον, 99, Α. ὕ1 

Ῥΐδοῦβ Ρἰππὶς δὲ σαι α ἀφιαπι βοοαηΐ, ἴ[ὰ νο α Πα 
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ἀογομι τ οἵ ΟΡ απο αἰπιϊίαίοπι, ᾿ς ἐχ ἀσιιῖς δυιμϊ 

οτία, 101, 5, 

Ῥιμανοτῦβ ἴῃ βαπάϊαχπη σουτταν οἱ αὶ πη] τατη ΡΕα - 

οαΐππι ΒΡ] πχονῖς, 188, Ε. 

Ῥχάνταβ ἐαἸ1 οοπαϊτουῖς ργονι Δοπεῖα, 68, Ε δὲ α. 
Οὐ ῥ]απεῖς, οὰ ἡπινοπτατ! Ποπηΐπιπὶ ἃς βοηθοῖα 

ἀροϊδιπι, 6ὅ, ν. {1 γ]απίατιμι πα! τα ος5. ἀστῖοα!]- 

ταγα, ἴτα ἱπῇτγηϊζαϊος. απΐπαὶ ἀπο πεῖα οἰιγαπίιιν, 

ἐδία., ἃ. ῬΙαμίς δὲ ἀυθογοβ οἰϊαπιδὶ νἴνοτο ἀϊοαπ- 

ἴπν, τὸς ἴαπιοι ἀπὶπηαΐοο ποῖ βιιηΐ,, 88, ἃ. Ο(αϊ- 

δαση δ Θσοαγτου 5 Ρ] απίασηπι σοπονῖ, Ρ]αηο ογθα- 
τουῖς πποπιϊποτῖβ, 77, ἃ εἴ σε. 

Ῥευνια ἀπᾶς, οἴ φαοιηοῖο βοἰσπαπίι" σαϊίο,, 43, α 

εἰ 5εῳ. 
Αἃ ῬΟΕΧΙΤΈΝΤΙΛΝ βασι. ἀΠ]αππθηΐο ὁϑῖ, οαπὶ 5ὲζ 

βίσθιιπι ᾿υ ΝΠ τας, 186, 5. ὨΠΙΡῖς Τοῖς πιϊξοσὶ- 

σονάϊαπη ἴπ ρα αϊτοπεῖρας,, οἵ ἴπ 1ἴ5 4ϊ θα ἀπ: 

οἷαπι ποία βιιπΐ ουα]σαπὶ οἶϊγα ραάογοπι; ἀΠ 151 

Τιτοίαπη ἴθ ΟΡ πεϊη τς, 192, Ε δέ σε. ὙἸποῖξ, 4 

ΒΡ 1νἴ5, 4 ἀσοϊδιπξ, ποῖ ἔγαπισίζαν : Ῥ)αβαιιαπα 

νἱοΐου οὶ, 41 βροπίς ἀο]ογὸβ 5101 ἀσοογϑὶς, 388, 

ἃ. ϑαπαν βεΐρϑιιπν ργορ δῖα, οαπὶ ἴα]οπι οσιιοῖα- 

ἴππι, {αὶ ροσοαῖο οοπνεμπῖγοϊ., 510ὶ ἐχοοβίζαν!ξ, 

ἐδιὰ., νυ. 

Ῥοκυρὺβ βαχὶ, οὐἱ Δα μϑογὶξ, οο]ότοπι ἱπάαϊξ, αἴ ρμὶ- 

δοῦ5 ἱππρτου τς παϊαπίοβ ἀδνογοῖ, 93. 

Ῥοντῦβ, ὅ8, ἃ. 

Ῥορῦμ ἸΡΩ οἱ πῖστο, ὉΪΠπιὶ εἴ ἅ}185 ἀΥΒΟΓ 5, 4ιι85 5ο- 
παΐηθ Ρυϊνανὶ ἀϊσαπίιν, βοπιοπ ἴαπηθη Τογαπΐῖ, γε] 

αἰπὶ βου ποθι παροπῖ, 05, Β. 

Ῥοόσβτεκι Αἄαπι. δ 1άς “292ὲἀπι. 

ῬΟΤΕΒΤΑΤΕΒ ΡΟΠπαβ. Οἵ πηλ]ὰ5 ΡῈῚ ἀιιὰ5 βἰ απ! Πανὶ, 

«αϊάαπη πηὰ]8 ἀββουιιηΐ, 45, 5 εὐ σεῴ. Οτίσοπος μὶς 

ταοῖζα ἱπηροῖίταν, Ἐδ τ βιργα σζο]ος, Βοπὰβ νος 

οαπῇ : Ζια Ἰηνα,, ππα]ὰς : πὰς ᾿ρβὰβ τηατὶς ΠΟπηΐπ 

Ἰμϑισαϊγὶ νοϊαηῖ, ἐδιά., α, Ῥοϊοβζαΐος. ἐχ ραγίϊοι- 

Ραϊίομο, βαποίτβιηξ, 589, Β. Οὐπηραγαπίιν ἴεσντο, 

«υοά Ἰρσαϊζαπι Ταοῖαπι, ἰἀπηθη ἔδυστιπι ἐϑθὸ πὸὴ (16- 

δἰῃϊ, 588, ἃ. 

ῬπΕσερτυν. Ὑ6] ἀπιπὶ {1 ρου παΐαν ἱπιρουίδθοίιις 

ἐβῖ, βίσιιξ 5. οὐ Πα μὰτς σου ρους ἄδοβι, 9415, ν. 

Ῥμαοοχεβ. Ευληβολι Ἰαθῖα ΟΠ σαὶ Βογίρεανα ποπιῖ- 
παν, 352, ", ἃ δὲ Β. Ἀσιΐᾳ ροΐεπεις βασιεῖτο, 

ΒΟΥΠΙΟΠΟΝ 51 πΐ Ρ ΟΞ, {αὶ ἀπ ογα πὶ ῬΟΓΕπ πιεῖ 

οοτάα, 5354, ν. δασιτα ἀοαΐς ἀϊοῖ Ῥοββιιηῖ, «αιὶ 

αὐ αἰπεοπιϊπαπάϊπιπι Εν σο] πὶ πιΐϑοὶ βαμί,, 55ὅ, 

α. ιάς Ζαμάαίο Πεὶ. 

Ῥπεβεντια Ποῖ. 14 7) εἰ οοιεάιιπι. 

ῬΚΕΘΕΒ. πῃ οι τιβέιο. πα ῃ οκίσο βαπὶ Τ)6ο, 5ἱ 45 

ὁχ αἴδοῖα, ἀπ ρμου[αποΐουῖς γοῦθα ρτοπιπίῖοῦ, απ 

675. δον Ῥγοοα 518 ἃ 1260, 4174, ε. ΜΙᾺ] πὶ παρ ται 

Ῥτοσαϊοηῖβ, ποῖ βαμπὶ ἴῃ αὐὰ Ποῖ, ΟΡ πηθ πεῖς ανα- 

ϑαϊίόποπι, 166. (ἱ γεπέγοπι, β]ουΐαπι, ἀγσοπίιιπι 

Τροο ῥγωΐογε, ἴ5 ποιὸ ἀἄοναῖ Τοιη, ποία οϑὲ 

ἴῃ ἅπ|α Ξαποία οἤιι5, ἐδὲε!., α. Ῥβα]]ὰς βρ σῖτα, γ5α]}- 

1ὰ5 εἴ πιοπῖο, 175, Β. ϑοπιεῖπα δ] ον Ποαιϊοπομι, τὶ 

᾿πάο5. τὰ γοσπο σα ]οΥ παν πηοΐας, ἐδί, ς. ος 

ΙΝΌΕΧ 

ἀπ πὶ ΔΏΒΘ]ον τα, [Εἰ πιο. στο ]οκεἰς οχεγοῖξιις οἵ- 

ἤοῖιπη, τοΐοστο Ογβαϊουὶ β]ουῖαπι, 174, Ε. Οἷς 

Βιοπιϊπιπὶ ἀν ευβιβ ἀἸα θο]πὶ ΒΟ] πὶ βόγγο Ροϑ- 

51, πῖδὶ δα ργαβιίαπι ΠῚ σοπίμπσιαι, 4190, Ε- 

Μάρθα τόσο Ἰοαιΐ ὁρογῖοξ οαπὶ ψαὶ Πθὰπὶ Ῥγθοα- 

ἴατ, τἰ οἶϊα οἷὉ Ξαπαῖῖο. [ἅδο αἷξ Ῥβαϊπιῖσία:, Οἰα- 

πιανὶ, 180. δῖοι! {αὶ οαϊ θεῖα οαρὶξ, οἰατηαΐῖ : ἴΐα 

“Ταΐ τόγγεπα ροῖῖς, Δοπιῖξδα γόοο αξίτασ, {αο ἃ ἀὰ- 

γὲ5 Ποιηϊηϊ ποῖ Ῥουυθηϊΐ, 185, Δ. Τπξοῖτε αὐ] τα 

Ῥοβειυ]απίιν, 54.5., Ε. (ὐἀτηῖς βαπϊΐαβ., ορόβ, Βαππα- 

πα 5]ουῖα : πογὰπι πἰ}}}} ἃ 1)6Ὸ Ῥεϊεπάϊπι, 173, Ε- 

51 415 α ϑρίσίτα ἀπιοξιιβ, 5656 Πα πὰ ΠἸαπ5 οἰαπχεῖ, πιᾶ-- 

5πα, ποὴ ἰουσοπα τοσᾶῃβ, ἃ Ποπιῖπο ὁχαπάϊεϊαν, 

511. [πὶ ἀΠΠ Ιου πῖρις αα φαθ ον Ῥοῖτιι5 φααπα «ἃ 

Τλειπὶ τοουστίπηι, 544, 6. Οὐπὶ ἀπα 416 ογανῖ- 

Πλιι5, 5ΘΟΟΣῚ βαπιι5. Νὸῦ ἴΐὰ Π)αν!, οὐπὶ αἷΐ -: 

Οπιπῖδιις αἴενας ἱπνοςσαῦο, 385, Ὁ. 

Ῥπῖμα ἀρργομεηβῖο, δ 1ᾶς Ῥενοερίϊο. 

Ῥπιπόθεκνιτυβ. δ 14 (ἤιδει. 

ῬΒΙΝΟῈΡΒ βσα! οἵ πιιμῶϊ, 440, 5 εἰ 441, ν. δ)7᾽1άς 

Ῥὶανοίμις. 

Ῥπινοιριδῦβ ἀαΐαν ἴπ Ἔχοαρ]τπὶ τὸχ ἀρῖπι, 4] πᾶ- 

ἴαγα οΡτῖποὶ ρυϊποιραΐιαπι, τιθο ἀσαΐοο αἰϊῖπν, 105, 

Α εἴ Ξε. Ἴ 

Ῥκπιχοῖριι ναυτῖω ποϊΐοπος, 7, Β. Μαμπάυπι ἴῃ ῥτυϊποὶρῖο 

ἴασίαπι {πὸ βοηδιι 116 }ΠἸσοπάτιπι,, 8, Α δὲ δεῷ. ῃ- 

Ἰυᾷ, 7 ρεϊποὶρῖο ξεοῖε, ττὰ ἱπιογργοξαπέαν φυλάαπι : 

71 σαρϊκεῖο, νος ἐδῖ, δεδτίο, 9, Β. τοὶ ρμοΐεβε τ 

4ποα ἀοκιηϊὶ, Ῥυϊποῖριαπι πὸ μπιαθαοσιξ, αἴ ρτ- 

βοϊοηία Ποῖ, 400, ν. 

ῬΒΟΒΆΤΙΟΝΕ 886 ἴρβε ρυῖναϊ, 4 ἀὐἰδυϊΠατοποῖι ἀδίτο- 

εἰὐὐρϑυθςτες 

πὸο ῬτοΡαΐαν αἶδὶ Ῥὸν ἐγ θα] τόπος, ἐνια. ΛΈταπι- 
ζοπιο οογοπαΐατν σἰπε ἀἀνογξαυῖο, 

τπα5 ῬΤΟΡΑΓΙ Οἷς οατιδᾶ Ξαποῖῖς τη Πϊοῖς, ἱπν  ΒΠ θιι5 

Ἰηϊπαϊοῖς απο ἰαπίαπι σασάλιπι ἀἤδσιιπὶ,, οὐιπὶ αἵ- 

ἴοι {ταπσαπίαν, 179, Ε. Τάρογαξ βαποῖος Πειιβ, 

πο οἴϊτα ῬΥΟΡΑΓ ΟΠ Ὸ ΠῚ ΤΟ 6 Π5., 564 ραϊίεη- 

τἴαπὶ ἐσίθιιοτιβ, 309. 

Οἷἱ Ρκοσμεβϑυβ ἴθ νογίταίο ἴαοῖξ, παιπα ζιατη ΠΟῺ 1πι-- 

πιαΐαϊπν, 5958, Ε. ὅοχ πο {{{|| γ54]. 44, “πεπεῖε- 

ταὐνεμείτι", βασαὶ ροΐοσε Ῥγὸ 15 {αἱ πιαρῖς ἃ πηαρῖς 

Ρτγοβοῖαιξ, ἐδέα,, 331, 8 εἰ 6. 

Ῥεῖ Ῥπορόνχτιρεν πὶ πχίπαπι Ῥοπίιιπη Ξίπιι ἴπ- 

Παππὶ Ῥίβοοςξ ἀ5ΟΘΠ5.15 [ΟΙΊΡΟΤΟ, 95: Ἑ.- 

Ῥμορβιετάτῦν παΐαγα οϑῖ, αὐ πὶ Βα δίαπεῖσ ᾿ἀοπεῖ- 

ἴαϊο, απ φυϊάάαπι οβίεπᾶαμΐ, 575, ο. 51 πιοᾶὶ 

Φαΐθακ ρτορυίοίαϊος Τ)εἰ ἱπαϊοαηζαι, 5ἰπη οἰ ταις 

Ἰἄεγοπε γαϊόποῖα, πῖμι} ἄς Τῦλοο ἀἴοὶ μόξϑβοῖ, 577. 

ῬκΟΥΈπΒΙΑ ἱπιασῖηθϑ δι π| Δ]]οσιιι, ΠΟ δὰ ἴρϑα {τ 

ἀϊοππίαν, 416. Ἄευθα ἰδία Ῥσον. 8, 33: 7οπεῖπιι 

ενδανῖΐ πιὸ, ἃ Βαϑηο ἐχρ!]οαπίαν.,, 563, Β δέ 6; 

5865, ν. δο ἴρβα ἐς μαπιαπῖίαϊε ΟΠ γισεὶ ἴπ16}11-- 

δεπάα, 415, Β. Ῥοΐεβὲ «υῖς ἀΐσετε εὰ ἄς βαρ οπίϊα 

ϑα]οπιοποπὶ αἰχῖσσο,, ἐδιά. Νοι ργορμοῖα. ἐσὲ αὶ 

δὰ αἰκῖς, ςοα Ῥγονουθίοχιπι βουϊρίον,, 16. 581 Εἰ- 

Ἰϊαβ οὰ διχίσοοῖ, ποι αἰχῖσβοῖ, Π)οηκίπιις : Ξοα, Ραίον, 

ἐννιὰ. 



ΒΕΚΌΜ ΕΤ ΝΕΒΒΟΒΟΜ. 

ῬΒΟΥΙΡΕΝΤΙ Ἐ πὸ ἀπποηήϊμ., ᾿ἰοεὶ νἱἀθατηιι5 πὸ- 

«υϊείαπι ἃν υβασϊουαπι. [Ὁ]Π]Ἰοἰτου Ῥγοοοίονα,, 148, 

Ε. (ὐαιιϑα ργουϊάα οὐαὶ ππἰ γουβοσιπὶ ᾿γθοβὲ, 8, Α. 

Οὐϊ Ῥδοουῖθιι5. Ραβίιιπη Ῥγθθυΐ οι, ποβίσι ΠῈ 

πὸῖπ ποσίοχῖς, ὅδ, ν. ΝΙΠΙῚ εἶπ οαπδα, πῖ}}}} (6- 

ποτα ἔχοίιπι : οπηπῖὰ ἃ ᾿π 6 ΠᾺ 1} 5αρἰθηεα, 66, Ε. 

Οὐοπάϊιουῖβ ῥγονϊἀοπεῖα ρ]απΐαβ Θά, 68, Α. 81 

Ἐοίπαπι ἃ 5πα Ῥγουϊ οπῆϊα ποῖ Θχοϊααῖ Π δὰ : 

ΤΌΡιι5. [5 ποὸπ Ῥτοβριοῖ " 95, κ. ΟἿ σαγπ νοὶ 

Δηϊπηα] θι5 ἀοαΐος ἀρίανις ἀσπίοβ ργουϊοπεῖα : {τ 
ἀαΐοπι πὰ [αἀπίμπι ἐχ ρατίο ἀδηΐο5 Πα πξ, 115 Ὑἱπὶ 

ΤΌΤΩΪΠΑΠΩΙ σοποοβϑῖξ, 130. ΑΡῖνο πὶ σοπβῖ ἴο ἱπὶ-- 

Ῥίοναπι, οϑὲ ἄς Πεὸ εἰ 6115 ργουϊοπεα ἀπθιζανο, 

4153, εἰ σεῳ. ΝΊΠΗ ἐγαβίγα ααὶ Τογταϊτο αοίαπι. 

ΜαΪὰ5 οᾶβιιβ., απὸ ργᾶνα Πουὰ γοοοβ διπί ἱπογιαᾶϊ- 

ἴοχιιπι, 191, 6. Αϑγίοοϊα πὸ ΡῈ. ΡΤΙΟΟ] ΓΟ ἢ5 

αυϊάοπι ἀΠΠ Προ πεϊαπη ἕαπέιιπι ἐτχοῦιπη ἀοαῖτῖ, ιιαπ- 

ἴαπι μὸν Τειπι βοσεΐοβ ἀπσοπίοπι, 500, ν. τπο- 
πιοάο ἵπ αἴονο ἰηβίαν υἱοί Πιϊἰς ἱππαξαπίοβ, 

δὲ Ῥοβὲ αἰεὶ σα ]ογαπὶ ἀογὲ τοίγισογα ἢ, υἴνογο 

Ῥοββοπηι5, πἶδὶ ἃ ΠδῸ σΟΠβοῚ γαγοπιιν" 987, Β δ 6. 

Μαεῖ εχ βοπειι5 υἱάοιῖοβ 1πἼτιδέιιπι αἰ Γοβοθηίεη, 

7αβέαπη ἐπεπίθπι : τπππιπ ιιπν οἰζτα Ργου ἀοπεϊαπὶ 
τοϑὶ ἴα]5ο βυιριοαπίαν, 50ὅ, Ε δὲ δεῴ. 

ῬΕΟΡΕΝΤΕΒ αιτοβπᾶπι νοσοξ σοπϑαοίιο, 560, Ε. 

Ῥρβαυπόῖῦν πὸ σοπΙρ] οἰἀτὰν Φαϊἀιϊ ἴῃ οτἔουῖς 
ϑευρίατα ΠἰΡυῖβ ἈΠῸ οβὲ, 157., 5. Ὁ πο ἀργαπὶ 

εβί, ἔουεε : φιοά Ἰπίθσ ΤΊ ΠῚ 7 σοηβογυαΐῖ, ἐδίά., α- 

Οὐὐπι σοποίπια ϑαανιταΐα ΡῈ ΠΒατγιιοπῖα ἀυ]οοαϊ- 

ΠῸΠῚ ῬΓΆγΟΚ σοοτοοῖ αἰδοῖ, ἐδίω, Μά ϊοο5 τππῖι-- 

Ἰαζαν, φυϊ ροϊἝἊοποπι ἀαξυνῖ, σα] σοι τ 6}16 οἰτοιιτη - 

Ἰϊπίαπε, ἐδία., ν. Ῥγωσερία ἀροβίο!οα εἰ ρτὸ- 

Ῥοιῖοα αὶ ππιοπιουῖα ἀδοϊάιπε : ρα] πιὸ5. ἀοπιΐ εἰ 

Τουῖβ πποαυ!]απέιν Ἰανθποθ, 138, Ε. Ῥβαϊπλιι5 ἱποῖ- 

Ῥ᾽θμΕΡιιβ ᾿π1τπιπ 6βῖ, ἱπουοπιθπἔτιπι Ῥ το οἰ ΘΒ ιι5, 

Ῥονίδοι5 Πσπηαπηθηίιπι, ἐδίω,, α. ῬβαΪπηιβ, ἅπρσο- 

Ἰογιπι οριι5, ὁ οοσς Ἰαρίἄθο οἷθει ἸλουΥ πιὰς, ἐδία,, 

8. ϑαρίσητα Ποῖ ἀγίοπι 5ἴ πηι} σαποηαϊ, οἱ αἰΠΙὰ 

ἀἰδοοηϊ ἐχοορίξανι!, ἐδία, Οὐν ἀἀ ρβα] του πὶ 

Ῥβαϊπιοσιιτὰ ΠΡσιπὶ Ῥγορμοα ἀρίανίξ, 139, α ἐξ "Ὁ. 

ῬΞΑ] Πλτι5 ΒΕΥΠΊΟ δϑΐ τητιβίοιιβ, ΘΟ ποΐπ πο ἃ ΟΥ̓ΕΔΏΌΙ 

Ῥυϊδαΐιβ., 177. ϑισιιοίιιτα σουρουῖ5 ΡΌΓΣ πηθίαρῃο- 

γπη ῬϑΑ] ΤΟΥ τ πὶ οσῖ, ΘΟΓΡΟΥΪ5. γΌΓῸ ἀοίΐοπο5. 058]-- 

Πλ5 διπξ, 1706, αι; 177. Οὐ οὐσὰ Τροῖπὶ βεσυᾶπ 

7 απ, 11 σαπε φαϊ Τλοπηΐπο ρϑα]]}πξ, 180, Ε εἴ 

Α. Ἑογηϊοαίογοβ, ἔμγοβ, εἴς,.,, ῬβΆ]Πογο Ῥαϊαπίιγ, 

ΤΌ ΟΓα ποῖ Ρ5ΔΠΠπιπξ, αιιΐα βαποίιπη δα] Ῥ5}]Π]Θπτιπὶ 

Ῥτορμοία ᾿ηνιϊαΐ, ἐδέα., αν ΑὙὐθὸν τπα]α Βόπο5 ἔτιι- 

οἷαι ἴλοοσο πὸπ μοϊοβί , πθζιι6 ΘΟΥ τη] πὶ νογΡὰ 

Ὑἱζα Ργοΐογγο, 181. ῬβαΪτηὶ Ἰπβουὶριῖ, 7π ζπεπι, αὰΐ, 

7 ϊοίονὶ, αὐ Βοαΐιπι {αϊιισοο υἱΐο βἴαταπι γοΐοσαπ-- 

ἴων, 352, Α εζ βεῇ. 

ῬϑΑὶπνὶ ρυῖπιϊ, Βεαίμς αν, ῬγΟσΡΠλ πὶ 1ἴὰ 56 Παροῖ 

δὰ τοΐαπι ῥϑαϊπιογιιπὴ 5ουΐοπι : δῖος ἔπι ατηοπἔτπη 

αα ἄοπηιπι, σαυῖπα ἃς πανὶπὶ, ΘΟ Δηϊπ.α]}15 δα 

ΦΟΥΡιι5, 139, Ε, Ἀπὸ να τιπν, {αἴρρο {ποα Ξρὸ 

1129 

Ῥοποχιιπὶ πιο] δι τας. υἱζου 0 ἀῃΐπιο [Ο] γπλιι5, 

150, 

Ῥβαϊπιο 7, νυ. 7, οἵα αἷς Ργορ ποία, δχριυ σο, 1)0- 

πεΐπθ, ἐπι ἔλα ἔμα, ταν ἴον τα ἢ ΤΟΒΙΣ ΘΟΙΙΟΠ15., ἅτ 

ἴπ ὁγῖιοα ὀχα!τατοποπι [τη ΘΟ ρ]οτὶ ὀχορίαϊ, 1.3, 

ν». Οἴια 5ἱῖ ποίῖϊο νϑυθόγιπι ἰσζοτιιπι, 7 χαίίανε ἐπ 
Μηῖϑιιο ἐνεϊπνιίσονιιι, ἐδια!., ἘῸΝ ογΡὰ ἰδία ν. 8, ξα- 

δι 56, ]λοπεῖνε 7Ζ)εῖιδ, εἴς, , ψ6] τυ βἴουιαπι γθϑιιγ- 

τϑοιοπἶβ ἱπη Ἰοαπί, γο] ρὸν εὰ πονγίατιτ Ἰγοατα ργὸ- 

Ῥμοῖα, αὐ ΠΠτυιπὶ βιιαπὶ οονγῖσας, ἐδια., Ἑ ἐεὲ 566. 

ΑΒβα]οῖ5. τα Π ἴατὰ. ῬιιαὶτῚ ροβίαϊαι Τανιά, αἰ 

πλθ] εἰ οαπιϊσαΐο ἀπὸ ΟΠ ἃ π 1, ΟΠ ΠῚ αἄάϊι : 

71 γπάβοϑα μοριίονιπι, εἴς.) 1.45, Β. γ ορα μαο 

ν΄. 9: Ζικίοα τη, 1λοπεῖπε,, δϑοιμσείενν γι {{{ἰατπι 

πιθαπι, οἴο. , ῬΥΌΘαΪ ἀϑιιαῦ ἃ Βα ρΟΓΟΙ ΠΟ οἵ ρυθοᾶ- 

τἴοπς ῬΠατί βοΐ, 1415, Ε- Ῥοβίαϊαι 56 Ῥυόρμοία 1061- 

σαν! ἃ Τ)ὸο βεοιπήαπι {5 1{᾿ὰπὰ βιαπι, μος ὁδί, αὐ 

ὁᾶπῃ ἁαπηοιατιι ἔγασ ΠΤ {1 Ὠιιπηαπςο, 146, 5, Πιιπὶ 

Ῥοβίμϊαι ἡ Ἰοατὶ 56 βοοαμά πὶ ̓π πΟΟ ΘΗ 1ὰ πὶ δι18 1, 

ἱπποοθηζῖα ἀσοϊρίο πα ῬΓῸ βιπηρ οἱΐαῖο, οἱ Ἰπβοῖϊτα, 

ἐδία, Τιοαθητῖ5 Πα πηΠ]Π1ὰ5. Ὠΐπο τπαδῖ5 ᾿πΠἸσαΐαν, 
«ππᾶπα δι ρου θα, ἐδία. Οὐοπίαπι ἴπ πα} 15. ἱποαπία 

ἐχ ἱπηρογῖτα ΟΠ πἴπηια : ἰἄθο στοραΐ τι γοπῖδ 

ῬΓορΡίον. ἱπποοοπίϊαπιη ἀββοχιιαῖαν, ἐδὲία. Οἴὰπὶ αἷξ 

ν. 10: Οοηριαηηιδίι" πεηιίεῖα μεοσαίονιπι, οὐαῖ 

ῬΓῸ Ῥουϑο πα 1] 5 ἴρϑιιπι, ἐδίε!., α. Οὐαὶ ἀΔ 610 : 
ούτε ἡμσέίαν, οὐαῦ αὐ ἃ ψου Γατ15. σαποπο ποι ἦ6- 
Πρδοῖαι, ἐδία., ν εἰ π- 

Ῥβα]ηΐ 38. ἱπβουριϊοπῖβ, ἤπ οαϊί ἃ α ον παοιῖο, 

415 5θπϑδιι5. ἰδίου ϊοιιβ, {15 ΠΟ σονίοιιβ, 101, Α δὲ 

56. ἴπι γα} 15 Ἐχο πη ρ]νῖθι5 ἁἀαττιν {Ππ4| 2 }9Ἐ γε 

Ζοπιίπο, 7 12εἰ, 163, α. 

Ῥξαϊπιὶ 39 ᾿πβουιριϊομϊβ, Ῥσαίπεις οαπίϊοο, οἴσ,, (15 

56 Πβι15 ΘΟΥΡΟΓΆ] 15, 415 ΒΡ ΓΙ Γ1Ὰ}15, 177, ν. ἴπ ῃος 

Ῥϑάϊπιο πλα]τα ᾿π ναι πίτι ἐσ Ῥογβομα Π)ομηΪπὶ ργῸ - 

πη ϊαΐα, ἐδὲα!., Ε. 

Ῥβαὶτὶ 52, υ. 10, ΠΙυαά, Πιδοίραις οοποὶϊία σοτι-- 

ἀΐιισνι, οἴο,, Δ ῥῬαββίοτβ ἔθιηριι5. Ὁ τ δ Τ ΘΟ ΟΠ ῈΠὶ 

Ομῖσεῖ ροῖοθι ναίουσι, 190, κὶ εἴ 5δϑῴ. Ῥοΐοβὲ σοί Ὁγγὶ 
εἴ αα τόσοι ϑ γυῖα, ΠΠΙαπη ΑΔον, οιὰπὶ ΟΡΒ6 10 5α- 

πιατίαπι. Ῥοΐοβί εἴ αὦ ΑΟΒΙ ΓΟ ΙοΙοπι, 197, α δὲ Ὁ. 

Ῥοίοβὶ οἵ δα νάπαάτῃ σϑηίλαμι. ΡΠ] ΞΟ] ἴα πὶ, {πιὰ 
παπο Εναπϑο] υἰγίαΐϊο αἸδδραϊα οδῖ, ἐδία., Ἑ εἰ 

56ῳ. δενρα ᾿τποὸ ν. 11: 715 ϑεποναἴίοποηι εἰ βόπε- 

γ'αἰϊογιοτηι, ῬΌΡ]ο5 ἅτιοβ. οἸθοῖοβ, ἀποζιιο οἷ5 ἔγὰ-- 

ἄττα τοκϊαπιοπία ἱπάϊοαπε, 198, Β. 

ῬβαΪπὶ 55. ᾿πβουιριῖο ποιμῖπας ΑΒ πη ]θοι, Πἰσίοσία 

ἀὐΐοσα. Ἀποΐιις (δ Ι Πεθοσαπι σόσοπ,, 305, Ε. [τ 

ΟὙΟΠ]ὰπὶ Θρο! αποάπη βα  γαπὶ 56. τϑοϊρίθηβ. Πανὶ, 

Ῥϑαϊπηιπὶ ἰδέ πὶ ἴπ στα! ]ατιπι. ΔΟΙΙΟΠΟΠ. ΤΌΡΘΠ- 

αἴ Το, 304, α εἰ ν. Υ. 1: Πίος μαιρεν" εἰαπια- 

νὲΐ, εἴο,, ροΐοϑβὲ αὐ ΟΠ γίβειπη γοίουγὶ, 510, Ε. 7.11: 

Τινῖιο5 ἐϑπογιπὶ, οἴο., 46 ρόρα]ο Τ5γϑο ἴοο οἱ ἅδη - 

τἰθὰς ροῖοβὲ ἰπι 6 ]Π1ρὶ, 515, Ε. Χ. 19: Ῥγορε εϑὶ 
Τροπιΐπιις, οἴο.  Πομαΐπὶ ἴπ σᾶγηο δα γοπίϊπι ρυπαῃ- 

τἰαῖ, 931, 5. Οὐαΐου ἴῃ πος ρϑάϊπιο ἀϊοϊτιν, {ια 

γαιίοπο ΠΠΡονοῦ Τ)οπηῖπιις 4105 να]Ὲ ΠΠ]Πογαγο, 222, Β. 
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Ῥξα]πι 58 εἰ 61 ἱπβουρείοποιι μαρεπὶ, ἤγῸὸ 7 - 

«Ἰεεπε, 21,8. ΗΙ ἄπο ρβα!πιὶ ἀς ραϊϊοηζα ἰγασϊαηΐ, 

ΙΧ ΌΕΧ 

τογτἴα υἹοΐουία Π]Πῖοὸς Ασπηπιοι ἀονίοῖε, ἐφίει. ε εἰ σε. 

Ῥβαϊπιὶ 61. ν, 13, σεῦρα μας, ϑεπιδθὶ ἰοχιιιῖις δϑὲ 

Ἐδὲῶ:}) δ: 

Ῥϑα αὶ 44. Εςαϊαπι, γῸ ἐϊς φιιὶ ἐπεπειεῖα διισείιι", ἃΡ»-- 
Ῥοβῖξε 4υϊαπι ἱπίθυργοβ βῖς Ἔυργοβϑῖς., δ γῸ ἐς, 

9237, Β. ὅοχ ας, Ζ7πεπειία ϑιιταιν", Οαπὶ 51 Ὁ ἴῃ ἔι- 

ἴατο,, τοβαγγθοϊϊοπῖς ἀοοϊγίμαπη ἱπάϊοαϊ, ἐδία.., 5 

εἰ α. Ἑαήοια τὸχ βιπηΐ ροΐοϑε τὸ τἰς 4] πα ϑῖς ἃς 
χπασὶς ῬγοΠοιιπῖ, 338. Οἱ ἴπ σἱγειπϊε Ῥγοστθϑβιιβ 
ἴαοῖ!, πυιπυψααπι πὸπ ἱπιπηιΐατιν, ἐδὲε!., Ε. Γπβουὶ- 

Ρῦο ες, Ῥρο ἐΐς ψιιὶ ἐπεπειεί αἰιιπέιι", τιοβ Ποταῖπε5 

βἰσηϊποαῖ,, 5356, Ε. Ῥξαϊπιὰς ἶο Ὅαν σαπίϊοιπι αἸ-- 

οαΐαν, 9598, Α. δ εγρα πες, δ γμοίαντξ 60} ππαιιπι, 

εἴο,, δα ρυορ]ιοῖς ρουξοπᾶπι τοίογοπα κιιπξ, 399, 

Ε.- Οὐυϊάαπι οχιβιϊπηάνεσε ὃσ Ῥόγβοπα Ῥαϊγὶς ἦε 

γερο αἰεὶ, ἐδὲά. Ν ἐσθιιπὶ ποο 6] σά θπι νυ. 3, 7) ἴοο 

650 ὀρεέγα πιδα γ"δϑὶ, αὐ άπιοῖα πὸ αἱ ργορπεῖς ρεῦ- 
βοῃατη ᾿π 0] σάπηις, 550, ἡ. α΄. 5, δϑρεοίοσιις [ον- 

πιὰ, ἃ( Τ)οπιΐπιιτη τ ίεγγὶ ογθ τειν, Ῥοσβοπα σοπὶ- 

πιιϊαΐα, 551... ἃ. Οὐπὶ πῶς ἀἸοῖξ ργορμοῖα,, τπΐθη- 

αν ἀπίπηιπι ἴῃ αἰν᾽πἸΓαΐθ πη, ποῖ πὶ σασπῖὶς Ρα]ονῖ- 

ταάίποπι, ἐδία,, 5. Αψαῖ]α ἀἴοῖς, Ριαξονειαϊπε εα- 

ον παίιτις 65, ϑυτασπδοθιιβ, διονἐταῖπε ριιίο]ιεν" ἐς, 

ἐδια, κα εἰ 8. ϑεχαθπῖια, δεπεαϊαϊε α 7) εῖις, εἴο., 

᾿ἰφαοὶ ἄς δαϊναΐογο αὐ πομιΐης αἸοὶ, 353, Ε εἴ σεῷ. 

Υ. 4, “1“οἰπ πεν σἰαάϊῖο, εἴς..,, ἰτορῖσε τοΐδγίαν δά 

σἰναιπι Ξουποποπι Ποὶ, 555. ϑθπβιβ τ. ὅ, Ππίεπεϊο 

ῬΊΌΣρενε, εἴς. , ἀριϊαβ ρὸν ΠΥ ρογθαΐοι τοϑεϊεαϊεαν, 

55ὅ,Α, α΄. 7, δϑεάες τα Πειις, ΤΠ αἰσοπῖζο ργοργίαπε 

το τε ἀρρο!]ατίοποπι, ἔρϑιπι οἷατο ἀρρο ]απς Π θιπι, 
ἐδιά., α. Υ. 8, Τιϊεαϊειὶ )ιδείιίαπε, εἴς., δα Τ)εὶ 

Ἰναπιαπἰζαΐοπι τοβρίοῖς., 558, α. Υ. 9, ἥγγγ]ια εἰ 

δῖα εἰ σαϑξῖα, «ἃ γιαβοϊοποπν ΟΠ γῖσ βρθοῖαϊ, 557, 

Β δέ σεῳ. Υ. 10, “1ἀκεἰεῖε γεϑῖπα, εἴο., ἄς Ἐρφοϊεβῖα 

“ιοῖταν, {ππ5 Ξείρϑαπι Ξρ᾿ ΓΙ ΓπΆ ΠΡ ιις, γαγιξζας ἄος- 

πιαῖθιις ἐχοσπαΐ, 558, ἃ δἰ 8. Κ΄. 11, “αὶ, Ἀἰϊϊα, 

εἴς,, Ππογίαζαν Ἐδοϊοκίαπαη ὦ αὐίοπα Ξξοσνταπάα- 

416 ῥῬγϑβοορία, ἐδια., α δέ σε. Ῥεῦ νυν. 17, Ῥγορα- 

ἐνίδιιδ, οἴς.,, φαοβπαμη ραΐγος, Π]ος οἱ ῬυΪΏΟΙΡο5 

ῬΓΟΡμεῖα ᾿πίο σα, 941, 5 εξ α. 

Ῥϑαὶπητ5. ὁ ὅ ἸπουΊρίτι5 πὲ, 75 γέπεπι, «ρα οἾι5 4ο- 

οαπηοπία ὦ Βεαϊαπ ἤποπι τοΐογαμπίιν, 543, 5. ΟἿΣ 

ἀϊοιας οἷς ρυὸ ΠΠτἰς ογα, εἴ ρτὸ ἁγοδηῖς, ἐδὲώ. ; 

95, α. δ εγθα Ἰ'δς νυ. 6, σ“΄ἀμινανὶς εαπὶ, εἴο., 

ἄς Οιγικιὶ γοβυσγεοιίοπο ροβϑπε ἱπ 6 Πα], 54.8.,.Α 

εἰ 5. Υ. 1, (Οοπτιινδαία σιιὶ σοπίες., οβιοπαϊι ἴὰ- 

Ἰεπὶ ορόπι οἰνιταιὶ Π)οὶ ἃ ϑαϊναΐοτε ἀαπάσπι, ια- 

Ἰὸπὶ Ῥγρογοῖ ἀτιχ οἰ νι Ἐὶ ΟΡ βοβϑοο, ἐδια.,, α εξ ἡ. 

γερὰ μας ν᾿ 11, δααίιανον ἐπ σεπίϊδνιις, εἴς.» 

Ῥαϊαπι ἀδ βιὰ Ῥαββίοπο ἄἴοῖῖ Τ)ομπαῖπιις, 3514, α. 

Ῥϑαὶπιὶ 59. εἰτα 5. οπὶ 5ἰξ, 7ὲς ψεῖ ἐπεπειξα διιείιι", 

ποῖ {ΠΠ 15. οἴ εἰς Δα εὶς. βουῖρεις. οϑὲς, 564 ποθὶς, 

5711, Ὁ εἰ Ε. Ηϊβίονιοα. Πα)5. ᾿ϑαϊτηὶ βἴπηῖ]ς χυϊα- 
ἄάπα 3 Ἀερ. 8 εἴ 10 σφὰῤ. τϑρεγιίαν, 569, 5. (ἷν 

Πανὶ ἃ ᾿απιοπιῖς ογάἀϊαζατ, οἴὰπὶ ἴρβαπι ἈΠ] αΤ π 

6586 ὁρογίογοι, 5710. (ν αἰξ, ζει, γοριιδιϊ πος, 

εἰ ἀεεινιιαϊδιϊ πος : ἀαὶ γοεὸς ϑάρα, εἴ ϑγυία., εξ 

7Ζειι., ἄἰκιο Ἰκας απαϊνὶ, πον σαπὲ Ῥαγαάοχιιπι,, 
83. ὃ ΘΒ; Ἃ. 

Ῥϑά]τηὶ 109, ν. 5, σειρὰ πες, Οεπιΐ ἐδ, φαΐ βἰβαὶ- 

Βερηΐ, 557, ". 

ῬΞΑΙΤΕΒΙΌΝ 50] τιπὶ δχ Τητιϑῖ οἷς ΤΠ5 ΓΈ 6 [15 ΘΠ Ξοπὶ 

σαθβατῃ ΔΒ ἁ] ἴοτε ’οοο μαρεῖ, 139, α εἰ ν. Οὐ 

Βοος 5᾽βτϊῆςαξ, δ εἴτ αα ρ5α] στα πη ̓ϑαϊππόσιπι 11- 

Βγαπιὶ ῬΤΌΡΒεΐα ἀρίανῖξ, ἐδὲά. διγασίαγα σουρογῖς 

ῬῈΓ πηϑία ρ ΠΟΓᾺΠι ῬΞΆ] θυ τι πὶ δϑξ, σΟτΡΟΓῚΚ γΈ ΓΟ δοῖϊο- 

Πὸ5 ῬΞΆΪΤη απ, 176, α. Οὐ ἄεοεπι 1655 Ρτῶσε- 
Ῥία ἱπιρίος, ἴ5 ἴπ ἀδοδομογᾶο ρα] τοσῖο ρβαλε, 190. 

ῬΞΑΙΓΟΤΙΪ βίγασίαγα ἃ ΞΠΡΟΓΙΟΤῚ Ραγίο υἱπὶ τεβοπᾶη- 

ἴοπι ἀροῖρὶῖ, 189. 5. ΟΡ 1ὰ [ογϑᾶν πιθὴβ {τα 5ι1- 
Ῥοτπα φπατιξ, ρϑα]τουίαπι ἀἴοτα,, ἐδιά. Ῥϑαϊτουίαπν 

ἱπίσαση θα ξα πη δὲ πη π5Ι Οα πὶ 5Ξ9πὸ5 σοποῖππε το ἄθηβ 

τα τοοῖς πιοδιυϊαϊοπεπι, 355, Α. Ῥβα!τουτατη σαῖῖο-- 

πᾶ] δϑξ, οπῃ ἀειϊοπεϑ. Ξοστποπῖθι5 5απξ σοποογᾶες, 

ἐδια. ῬΞαϊτουῖτπι βριγϊτπά16 1116 ἐσέ, φαὶ ἴδον οἱ ἀο- 

αἰ, ἐδιάς 

Ῥύεκὶ ἄϊιπιὶ βιιπηῖς., Ῥυϑθηΐος. Ῥουβε ζαϊπηατ' σο]αρία-- 
ἴδϑ, πα 11ὰ Τατατὶ τοπη ροτὶς Βα ῖΐα σαγα, 154,6. Ταπι. 

ἴπ Ῥυΐπια σοπδιξιϊπητς τοΐαϊο, πες ἱπηργοδὶ, πεὸ τἴγ- 

ταϊα Ῥγα 11 βαπιις, αὐροῖς Βαβῖϊαιβ. αἰτιαβαια ἴῃς 

οαράᾶσος,, ἐδὲά., Α- 

Ῥυποκιτῦρο ἀπάᾶδς εἴ ἀπ μοϑϑὶξ σοππηρείογε [ποῖ αι 
παΐαγα τρίς οβῖ, 37, ν. Οὐ κἰξ ραϊογιπι ἀρὰ 

Τλοῖιπι, 44, Α εἴ δεῷ. ΜΙοπαθγι πη. βοραγατιπι Ἰάσθη5, 

ποι ἐπὶ ρα ϊογαπι : 564 Ὁ] ἱπ Ἰοσαπε Ὀτορτίαπι τὸ - 

βταϊτασ, Ρα]ουϊταο τὰπο ἐχ ΡῬγορογέοπο ἐπηεγβιῖ,. 

ἀδ. Ῥυϊουίταο γοτὰ αιιαπι 15 5ο]τι5 {αϊ ραγαπη πηδη- 

ἴδπι πα θοξ σοη πη ρ]ατῖ ροΐοκί,, οἶτοα ἀϊντηᾶτα πὰ-- 

ἀπγαπι σοπβισῖς, 184... 5. Ν᾽ οβσια ρα]ου ἐπ 1πὶ5 

ἀπίτητο, ἴῃ Ὑἰσὶ κα ποΕ] Πα ει τοβρ!πάθπξ, ἐδέά!., Κ.-. 

ϑρροϊοξαπι ἴοσπια Πουαϊπιιπι ἀρ ρΕ]]αὴ5 Ργορεῖα., 

ἱπίσπατε απίπλῖπὶ πὶ ἀἰντπϊξαΐεπι, ποῖ ἴῃ οα ταὶς Ρὰ]- 

οτταἀίποπι.,, 351, 8. Ῥαθ]ιβ αὐ νἀ πρεοϊοβιιπι 1]- 

Ἰυπὶ ἴογπια,, οπιηΐα ἀπχὶξ ΡΓῸ βίθγοουίθιιβ, ἐδιίω., ας 

ϑρδοῖες ἃ ρυϊουϊτιάϊης αἰογε, 355, 5 εξ ε. Ρὰ]- 

οὐἰταο  Έγθὶ ἱπο ΠΆ 1Π15 ; Παῖς ἉΠσατὶ ρὸν ἀ1|6-- 

οἰοποῖα.,, οὐπηΐππι ΟΡ] γ]Ἰδοση ιν, 555, Ε. 

Ῥυκρῦβα σοο]θάγαπι, ργαϊογιπι Πογῖθιι ργαβίαμπ του, 
96. π- 

Ρυτεῖι ὑπᾶς, 58, Ε. Ῥαζοὶ φο]]δοιϊομπος ἀφαάχιπι 5ὰπὲ 

πιαπαξαοίς, 50, 5. Ῥαΐειις πὶ Βοπᾶπι ρατίοπι, ᾿ἰαοιι5. 

ἴπι πη ]πὶ 5016: ἀσοῖρὶ ἴῃ ϑογιρίαγα, 1ὅ0, Β δὲ δεῷ.-. 

ῬΎβεν ει ̓ ποηῃΐοβ, ὅ9, 

ῳ 

Οὐ ΑΡκΌΡΕΡα Ρ] γάζα βθπβῖθιιβ ρογξρ οἱ ουῖθιις αξιμπ- 
τασ, ῬΓεο ουἸΟΓ ἀτη {18 γομμ] Ἰξοιιητιι", 99, 

Οὐάτυοκ ἃπηϊ ἐεπιρεβίαϊεβ, Πγθιμθ ΠῚ, ΨῸΓ, τοβξαϊοπι, 

ἀαξαπιπιπι,, ἰτο ϑουρίαχο νεῦρα, ἤπ ἐεπιρογα., 

ἀοδισπαπί, 80, α. Ηδγιπὶ «εξουίρεῖο, δ ργορνίοϊα- 
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ἴο5, ἐδία., α εἰ σε. Νίεπβο ᾿πίογοα αι οριιβ οϑὲ, δὰ 

ΔΟΘΠΓΆΓΙΤῚ τοπηροβία ἔτη σοπουγϑίη, 81, α. 

Τπ ΟὐΈΚΟΕΤΑ γογιὶ βιιοοῖξας ἀπ σοπηθιιπίας μἴηιι5, {αὶ- 
ἄδην ΟΡβογυαγιηΐ, 6ὅ, Ε. 

Οὐυτνταν ψυαπιαπι σοΓΡΟΥῚ5 παΐαγαπη ἴθιηογο {αϊ4ἀπὶ 

ἱπίγοδιοιηξ, ποσαπίος ορ] απὶ ὃχ “πα ιιο 6] οι Θμ 5 

οοπἤαλξιπι, 14, Ε. Ὗ οἰ τπιπὶ δὰπι 6556. τ᾿ Ποσθιι πὶ οοΥ- 

Ῥυ5, {πο ποία 511 ἰστῖβ, ποτα ἅθυ, ποι ἰογγὰ, 

πράι6 ἀζια,, περ φυϊάαααπι ἐκ εἰ παρ] ]οιθιι5, ἐδιε. 

Ἀ 

ἬΛΝΑΒ ΟΧ βεῖρϑα ργοΐεγε ἴουγα, 114,6. 

Ἄλτιο παίιγα!ῖς. Ἰησῖξα πιο 5. οϑῦ : Ἰσπογαη πὶ ΠΟΠῚῸ 

Ῥγαΐεχαϊ, 94, ν. Ἀαΐῖο οἱ. ουρίἀϊας. ἀπόθες ἀποῖ-- 

Ῥὰβ ΘοΟΠΙραγ απ ἴαΓ: 5ῖ γαῖϊο σἱσογῖῖ, Ποῖα ἴῃ γαϊοπο 

Ἰιοπογάξαγ: 5ἱ ουρὶ αἸτα5, Δαν ογβασίις, 165, α. 

ῬΕΟΤΟΒΕΘΒ συοσῖς Ομ τίσει, ἀσὶθτιθιιβ σοπιραγαπίιν, 485, 

α. οτγιπι ἢ]1ὸ5. ἃ Π]1Πς Πεὶ δα Τθοπιΐπαπι αὐ τιοὶ 

σὰ]ε Ῥξαϊπικία, ἐδέωώ. Οὐ κατ πὶ ΠΠῚ, ἐδίά., 5. Οἱ 

56 σφοῖς ἀοοίογιθιι ἀπιοοπᾶοβ σοτητηϊ{ππξ, Ξοτηοῖ- 

ἴρϑο5 Ππιοῖβ πβιὶ Ῥυῖναπε, 507, Β. 

Ἔξκοτυν. Οὐ ἃ πιράϊο ἈΡευγαπί ὄχοθβϑα τοὶ ἄοξοοίι, 

Ἰος. ϑουιρίατα ορθίογίος. ποπηῖπαι,, 148, ν. Οἱ α 

Τουιϊτὔϊπὸ δα παΐποτα ἀοἤδοις., ἀπηϊάτι5 ἀϊοίτατν: 

4ὶ δα πιαοτα., ἁιάαχ, ἐδιά. 

ἌΕΡΕν τοι τοάομπηες 66: 6556 ρυαϑία που, 557. Νοοι 

Ῥοΐεϑβε Βοπιο, οατη δἰ Ῥεσοαῖῖ ΤΘι5, Ῥ͵Ὸ Ρθοσαΐονα 

Τειιπὶ Ρ]ασατο, 564 5015 πόπῖο Πειι5, ἐδίώ., 0. Οὐ 

Ῥοΐεβὲ ποπῖο ἱπυοπῖνε ῬτῸ το επιιῖοπα ἀπὶπηδ 5ινοῦ 

ὕσπυπι ῥτὸ οπιπῖθιιϑ 5 ΠΟ Θ Εἰββι πλτπὰ Θϑῖ., απ ρα 

ΟἸσῖβεῖ, ἐδια., α. 

ΕΟΘΕ5 σοπδεϊζαϊς ἀο ἀοϑεϊεοϊ Τλοπιΐπιιβ, 500, α. Βοχ 

ΕΣ Ἀγ Πιῖ5 δι Ποῖοπ5 δα σα] ἴθ Δα χ ] τεσ ποῖ παθρεΐ, 

ἐδιά., π. 

ΤΠυά, ΒΕοΙνΑ αἰιδέγὲ σι σοὶ ἐπ Πιάτοῖο, ααϊά εἰ σπϊῆ- 

οεῖ, 144, Ε- 

ΒἈκονῦν αυϊάαπη ἀοἤπίιπε 165 Ἰτπητπὶ Ῥυϊποϊραζιπι., 

5ῖς αὐ ρεοσαΐο ΟΡ ποχῖια ποη εἰ, 300, ν. 

Βεοῦτα δοσοϑβίοποπι ΠῸΠ]ὰπὶ δα ἱπέοσυϊξαΐοπι Δα π11- 

αἰ, 501, ε- 

ΒΕμΜομα Ρβοίοισιιβ. ταϊηΐτηιβ Πᾶγο5 Πα χ᾽ Πιὰ5. βἰβίογο 

ἀϊοῖταν, 90, Α- 

ἜΕΝΕΒ ΡΓῸ φοποιριβοοητ ρᾶτία ΔΠἾπηθε πλι} 15. ἵπ 10- 

οἷ ϑουίρειγα ἀσοῖρις, 147. Ἀδπο5 Φόβορϊ ὀχροποὶ 

ξαογαπ!, οπὶ ὙΠ ρ Δ ΤΡ σϑῖπηςο Ποποβία οπὶ ριι- 
ἀϊοιες ργδίωμι, ἐδιώ., 5. 

“Δα Βερτίμῖῦν παΐιγαπι ἀΓἰπ6 Ὲ παΐα! 16, ψαΐρρο αιοᾶ 

ῬῈΓ ἀ4ι8 ΘΟΥΡι5 5656 ἰγὰμαΐ, 88, 5. 

ΒΕΒΟΒΒΕΟΤΙΟΝΙΒ. ΤΥ ϑθγ πὰ 18 πὶ ΘΟΠΙΡΙΟΥ οχορίαί 
Τραυϊά οὰπὶ αἷς, ἤσιγσε, Π)οπιεῖπε, ἐπ ἴγα μα, 1.4.3, 

Ὁ. Βοβαγυθοιϊομῖβ τη γϑἴογιαπι ᾿πα σατο υἹδίι οἴχπὶ 
αἷξ Ρ58]. 7, νυ. 8, δαριω σε, Π)οπιῖπε ἤδιις, ἰῤϊά., 

Ἑ εἰ ξεῳ. Βαβι!ῖι5 το αυσιιθιβ δἐο5, {αὶ Πάδπὶ ἄοπο- 
δᾶπε Ράυ]ο οἶτοα τ ϑγθο Ομ 6 π|, ΡΓῸ Ἔχ ρ]ο (αἱ 

ψογπιθῃ [πϊοιπι.,, 41 ἰοὶ ἰὈγπα5. ἱπά τ, 110, κ 

εἰ δε. δοχ Ἰνδὸς {{{]1 ρ54]1, 44, {πιπιιιίαιμείιυ", 

4121] 
οαπῃ Βἰ ἴῃ ἔπέασο, γοϑιιγγθοίϊοτι5 ἀοοίγπαπι ἐπα ]- 

ΥΕΠΚΒΟΒΟΌΝ. 

οαξ, 337, 5 εἴ α. (ογροόγοα οπιπῖβ οσθαΐαγα ποὈἷ5-- 

πη ἱπιπιιιτ ταν, ἰδιά., α. ϑαδάτποαι ἱπορίο τὸ- 

51} ΓΟ ]Ο ΠΟ ΠῚ τορτορΡαΐ, ἀδδ, α. 

ΒΕΤΕΙΒΌΤΙΟΝΙΒ πουλθπ ἀξασραΐ ϑουγὶρίιτγα, ποπ 50] 11} 

σασῃ θΟπιιπὶ., ἅτ τη] τ1ΠῈ Ρτο οσβῖς., βοα ἴῃ ἸΠ1{10 

Θἴαπη οι πιιπὶ, 141, ε. (τ ἀϊοίταν ρ58]. 118, 

νυ. 17, ειγίριιθ σοῦνοὸ πο, εἴο.., ποῖ ἁὐιΐοπὶ {1 }- 

ῥιιθ, ἐῤία!. Ἐοάοιη 5θπβιι βθρθ ἴπ ϑουϊρίαγα πϑιιν- 

Ῥαΐαν πος σουθιπη., το το... 5οὰ χοιθυῖο,, 

ἐδιὰ., ας 

Ἀποράνυβ Πατίας, 59. 

Ἠοκῖοβ Βομάναν ἅΤΟο πὶ πΟχ ΟΟΟΙΠ ἃ ΓΤῸ5. Ο]Ἰπὶ ΡγῸ- 

ἀἸάονο ἀπβοτοβ, 109, Ε. [πὶ ἱπιρογῖο Ἀοιηᾶπο [πιρὸ- 

ταΐογος (ἰϑατος οἵ Αὐσιιβε ἀἸσοβαπίαν, 905, Α. 

Ἀοκιβ δἰ νοπτὶ ππαϊα πὶ 4ποτηοῆο 50] 51} φαιτισα, 84, ἃ. 

Ἀοβ {δ ἵπ ογδαϊίοπε εγαΐ βἶπο βρίπα., ροβίοα δά- 

1 ποΐὰ δβὶ βριπᾶ, 63, κα. 

Βυβμῦν πιᾶτο, δ,, Ε. 

Βυβὺυβ Μογεῖς. 146 7ογ-ες. 

Ἀυοτυβ αι, 550. Απίπια 5αογῖὶς ὁπαϊ τα “ἸποΙ ΡΠ ΠΣ 

σοπνθηϊοηΐοπι 6 111Π|5 ταοΐα πη οαμττ{1, ἐδία., πα. 

Μαϊὰ5. ποπὶο ἀορτηαῖῖς Ῥγανῖβ δατ τ [5 Ῥσαναπι 
σουΡιπὰ οσιιοΐαξ : ἰα] τα βαπὲ οτὰ ΠΟΤ Ἰσουιιηι., 

ἐδιά., α. 

5 

ϑάσουῦβ δα]απηθπίο ὁδὶ δα μοοπὶ οπ ϊαπη, οἴμπὶ 5᾽ σθαι 
511 Βαμα] α{15, 188, 5. 

ΘΑΡθῦΟ Ἐῦ5 ΓΟΘα ΘΟ ΙΟ ποθι ἱπορίθ τοργοΡραΐ, 455, α. 

5 δούυτα βΘσα]ογιπι 411} 5 στ σοπε ἀρ Βογιραγαπι, 

99, α. ϑιαιου!απι ἴπ τ Ριι5 παπιπο Βα Ρουθ τις πος 

ἐ5ξ, Ζιοα ἴῃ 56 Π5Ι ΠΠτι5 ἔομαριβ, 550, Α. ϑθσα]α 

φίθγηϊ ἀρρο!]ατοπο φυϊήίατη ἀἸσπαπίαν, 4πᾶπι θο- 

ΤΠ ΟΥ̓ΘΑΙΟΥῚ ἀοποσαπί, 558, Β. 

ϑαοιτται ροϊοπεῖς ἀοιἔδο, 5ΟΓΠΊΟΤΟ5 5 πὲ ἀΡΡΟΚΙ 1, σαὶ 
ἀπάζοναπι Ρογἰποιπί οογάα, 9554, ν. Ηἴ5 βαιιοῖαπ- 

τὰν 4] Πάοπὰ ἀπ ρ] κατ, ἴῃ Ποιιπ οατιταΐο δχαυβογίηΐ ᾿ 

555,Ε. (ἀγθόπο5 ἀΘβο] τ οὐ, ΘΙ Ρ] οἴπιτα σαπε ρᾶγα- 
ἴππι 15. 4105 ποῖ [ἀπ σιιπί ΒΡ ΓΙ Γιια]65 δα σιττε, ἐδίω. 
Βασι δοιΐα “Το ροβδαπξ,, «αὶ δα αἸπβοπιῖϊπαπ- 
ἄππι ΕὙαμ 56] Ἰπι πὶ Πη1551 βιπξ,, ἐδια., κα. 51οαι, ᾿σπ 15 
Ὁ πιαίουϊα πὶ πϑιϊοπὶ ἸΦοπθᾶτη ογϑαΐιιβ οϑῦ: ἴἴὰ 5α-- 

δἴτία Ποῖ οἤδοῖα απ ΟΡ ἀπίπιαβ, {πὲ ἰστϊία 41ὰ- 

ΒΟΪῚ [614 σθοθρογαπί, 149, Ὁ. ᾿ 

ϑλιτατιο ἀϊοϊειιν οοποίππα δοῖῖο Ῥτορ ποία βαποίω, 

188, Ε΄ 
ΘΑμῦβ πὸρ ἴῃ Ροΐοπεϊα ΒΟΙΏΪΠΙ5 , 564 1π Π)εἱ σναῖα,, 

906. 8] .{15. τπἰπϊοᾶπιη βρὸπὶ ἴπ [)6ὶ τη ἰβουοον τα 
45 τϑροῃϊξ, 301, ἃ. ΤΠ 1165 βαϊαΐο ᾿Ἰπάϊσθηξ,, οὰ- 

Ρνι Προγέαξο, ΕῈ μος δϑὲ ἀἰΠδγοπίϊα ᾿πῖου βου ν ΑΓ, 

οὐ Πβοτανὶ, 110, α. Οὐ ρὸν 586 46 }}115 εβὲ,, εἰ ἰα- 

ππθπ ἶπι 56 τοῖϊποι Πάθμη., ΡῈ. Ριορτίαπι ἤθη δα 
βα! αἴθοπι ργραγαίαν, ἐνιά., α. Βοίαρταπι δα Τ)οιπὶ 

Ῥαΐενθ, ἴπ οοῃΐδββο εϑβὲ ἃριὰ οπηπ68, 564] ΟΥΤῸΓ οϑὲ 

οἶχοα βαϊγαμπίῖβ οἰ οοιϊίοποιη, 34, Ρ" εἴ Ε. 
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ΒΑκῦταμΕ 41 510, 3716... ο. δοιιρίαγνα π]05 5, αἰ 

ΟἸμνίβειμι [)6ῖ βα!αΐανο ἀρρο! οι, ἐδίω. 

Ποῖ ΘΆΝΟΤΙΒ ΔΟΟΙΡὶ θοβϑιη!ῦ γόνα ᾿ς ρ5α]. 28, ν, 5: 

7)οπιΐηιις διιρο}" αἡτας : 4αϊὰ ἃ τιῦ δι Π| ᾿5] Βα ΠΟΙῚ, 

108, θ.. ϑάποιῖ σομη ραν Πα σοῦ νο, ΟΡ Θὰ ΠῚ (πᾶ πὶ 

Ἰάθοῖ αἄνογϑιιβ ργᾶνα τρις πα η πὶ, 175, Ε. ϑαπ- 

οἵἵ 1π ο]65{1 Τπμἶπὸ γοαυϊοπι ροϑοοπ:, 54. Οὐ 

ἃ Βᾶ ΠοΓ15 σοη ουιιητιν ΒΟ πΟΠοἷα, Π)οῖ σαπῈ Ορογα π 15 

ἴῃ 1115, 453, ν. Ῥτόρίοῦοα ποι 605 ἀπὰ οἵτπὶ Π)0Ὸ 

8] ον ἤοαπηιι5, ἐδία. ἽΓοπαρ]α Ποῖ οὐ ΕἸἼΠῚ οἱ 5. ϑρινῖ- 

{π|5., 5δι1ηΐ βάποιῖ, ἴῃ 4] ῖι5 Τη Π ΑΒΓ πὰ οἶα 5 

ῬῸΓ ἀπᾶπῃ Ῥαρ Ἰσπγα 15 βᾶ πο ΕΠοα οποπη, ἀ 51. 

ΘΑΝΙΤΆΤΕΝ ΘΟΥρΟΓὶ5 ἀαϊάατῃ ἀοἤΠηϊαπῇ, ἀου ΟΠ τη πὰ - 

{ἀγα πὰ θοπαπι Πα τα ποι. Ποιὰ ἢ Ὁ ἀπίτηα: 

Βϑη]α 6, 118, Β΄, ἩἾΓα5 5ιὰ ἰρϑῖι5. παίιγα πὸπ οδὲ 

Ῥοπιιπι, 150, 6. ϑαπίξαβ ποοα., οἵππ ΠῚ ρθοσαιὶ 

ΘΟΟᾶβΙο : ΠΊΟΙιι5 αι11}15.,. οἵ Ῥδοσαξιπι τοΐγοπαϊ, 

Φλ, 

ΘΆΡΙΕΝΤΙ Κι ΠΥ 56 η 5115 ΠΟ ῬΆΤΠΙ ΤΟσΟΠ τιν, 502, Β. 

οί ἴπ 60 δχκ ρογβοπα βαρίοπεῖ ἀϊοίαπι οει, 720- 

πεῖσις οὐ δανί: τπε, Τλοταϊπαπὶ ογδα χάση ἀἸχουπξὶ 

Επιποιηϊαηὶ, ἰδία, δος νοχ, Ογδανίΐ, που πποο βο- 

πῖ0} ἴῃ (οΐα ϑουίρξινα τϑαγραΐα οοῖ, ἐδίε, Ἠϊπο 

δονρ τυ Ἰοοιιπ ΘΧα πα Ϊ Πα ΓΙ ΓιΙπα 56. ἃ]1ὰ5 ρΟΠΠ]ΙσΘ αν 
ΒΆΒΉΠπι5, ἐδίεϊ,, ἃ. Τπίογργοῖοσ ῬΙῸ ογεανῖί, σοηνο- 

πἰοη ἰπι5 οἰ ἴσθο ροσοθα ἑἰς, τοδίαται ᾿ἄδοπι Βασι, 

πῦδ,ν». 

ΘΑΡΙΈΝΤΕΒ ΄υΐπαπι, ἄς 4 ]τι5. Ῥ5ὰ]. 18, 11, ἀϊοῖταν, 

απ υἱαονὶι δαρίοπίος πιολϊθηΐος, Ὡὅ9, 5 εἰ α. 

ΘΑΚΡΙΕΝΒ15 ΕΟ] πα ργορίπαία “Γ]ΠΘοβο}ἴο ὁ51 ροϑὲ πηὰ- 

χἰπιᾶνιιι 5 ΡΠ Οπλϊασιιτα Το αν ΠΟ ΠΟΙ, 3968, Β. 

ϑολπάβει, νι. 7} οἰαιεῖε. 

ϑολαῦβ 501π|56χ ὈΙβοῖθιι5 γασηϊπαγο αἸοϊ αν, 90, Ε. 

Θοοπραι ἀοα! απ Οὐγοαΐον γο]ας ἘΡα πὶ οαναν ξ, αὶ ΡῈ 

1Ππ|4 σἴσιις. ᾿παπαϊτταταγ, Ποπιϊπίβψαθ ροοοαϊαπι Ρυ- 

παῖ", 1322, ἢ. 

Βοπιρτῦπα βαογὰ Ἰ΄θο ἃ ϑρίτῖτι βαποῖο σοπβογίρία, αὐ 

510 ψ ] 0 ἀπ πηασιιπι οαχα πἤαγιιπη οἰ οῖπα,, 127, ἃ. 

πὶ γου}ῖ5. ἀἸντηῖτιις Ἰπϑρ γα 5. πὸ {11 «υϊο πὴ 501- 

1ὰ]»ὰ οἰΐοβα,, 86, α. Τ)ῖψ6. Βἰβιουϊα βαοτ ἴπβροῦ- 

8111Π Θὲ τη γϑ[160 τηοο. {Πποο]ορία ἀοριηα, 71, Β. 

ϑουίριατα πὸ5 δἤοοοῦ, τ πη π85. ποϑίλα Π1}}}} ΡΤ ΟΣ 

φοποοβϑα σομϊπἰβοαίαν., δὅ6., π, ΓΒΕ (ἀοποβοος 

Ἰδοίογο πὶ ἃ ον πῖ5 ΠΟ ΕἸ ΒΡι15. ΠΕ. ἼΠπὶ 0556 σοηγο- 

πἰξ, 1,.Δν [πὶ οο δουίρτιγα 5116} ἐδ ογοαϊΐοπο ἀ{ια;, 

ΔοΥῖ5,) οἵ ἰσπῖς, {αϊα ἰσἴὰ Προ ο]πιοπία ἴπ ἴογτὰ τὸ- 

Ῥουϊαπίαν, 10, 5. (για 516 Π|10 διιηΐ Ῥγτουῖία, ῬῈΓ 

δὰ 4 ἱπάϊοαία βαπῇ, ᾿π 16 Π|σ 6, 11, ν. [4 ποῖ ἴῃ 

το] οχογο, {πὶ πο ρο]Οβ 5 6Ε ΘΟΠΊ ΟΠ 5 5ιῖ5., ϑουῖς- 

Ῥίανἠβ Πα] ἀβοίβοοτο δυιοϊου ας, βοιιο ΒΡ ΥΊΓι5 

βαποιῖ ΟΡ οι} 15 βαρ π ογὸ5. σοπβ ἹΓππο τ σοπα[ βιιηΐν, 

415,8 εὐ ἃ. δογιρίαγω ποιίομθ5. σΟΠΠ Πλτιη 65 πὸ δα 

ἉΠΠΟσουῖα5 ἀοίονάιοι Βαβ.] 15, 115. Ῥυΐπιὶ Ἡορναΐοα 

᾿ϊαρσιιοο ᾿πτουργοῖοα Ῥ] τὰ ποηλῖπα ᾿π  σργοίασὶ αἰεὶ 
ποὶ βιπΐ : ποίιιπὶ ποιηϊηὰ ΔἸ {πὰ σομἤπρονο, 514, 
α. Ῥου του] οβιιπι ὁ σίγα ποτο απ αἀᾶονο 115 {πα 

ἃ δρίνῖπι γα δια βιη!, ἐνίώ., ν᾽ οὐ π᾿ [4 απο 

ΙΝΌΕΧ 

ἀπο πὸο σοΠηλιπῖ5 σομβιιοιαἶο, πθὸ δου ρΕασάτιιπι 

τιβιι5 ἀπ 51, βιιπηπηςο Φοππο στ 10 δὲ, ἐδίε!., π. Ῥια 

πιθητἶς δὲ {πῶ ἃ Θουρίαγα τοι ]σοπίιιν, οὰ ψοιογῖ 

ἄϊοονο, 595, ". 

Βουϊρίαγου πη05. οϑΓ ῬΟ]ΟΓῈ5. ΠΠΪο5. Ῥοίτιι5 ἃ ροοοαΐο,, 

ἀπαπη ἃ ῬαΓΊθιι5. ΠΟΠΙΪΠαΥΘ : ΠΟ] ΟΓῸ5., ἃ Ἰ {πᾶ 

νἰνταῖο, 159, σ. ον αἀἰνίπα οὁγᾶσιι]α 5.5 ΘΡ ΠΓιι πη, 

Ῥαχιιπι ἃ Θομ ταν 15. σΟσ [ΠΟ ΠΊ] 115. το 1 ὁρουίοι, 

498, δὲ 5. Νὸπ ὁπηηῖθιι5 Θ]οχιΐα οἱ βου θία βιιπὶ, 

564 Πα π τ θι15 αὐιγὸ5 ϑοοαπάτιπι ᾿πογϊοσοιη. ᾿οπηϊ-- 

ποη, 337, ". ϑ᾽οαξ βορο ἴῃ ϑογιρίιγα ΟΟ.}1, ἀπ τ 8, 

ο85, Φοηπίοβ, νοηΐου., Ρ65 ἦὁ Ἰηΐογιοσὶ ᾿οπαῖπο ἀἸοία 

δαηῦ : ἴα οϑ5α δοάοπι πιοίο δοοϊριπηΐιν, 335, Ε 

εἰ 564. ΑἸϊομὶ ἃ γουθὸ ψου τα 5. (1 βιιπῖ, δἰ πη ρ]1οῖ- 

ἴατο ἀϊοιτομἷς δογιριαγαγαμη. οοπίοιηἔα,, Εναπρο 

ῬΥΩ Ιου Το ποῖι 5{{]|1|1 πὶ ποιαϊπαηξ, 251, 6. Τύναπ- 

5.1} ργωάϊοαιο ἴῃς Θοπίοπα } 1] 1} 15. ἀἸο πο ι}}}5 

γἶπα χα]! πὶ Παοῦ Ρογϑιια θη άϊ, 353, Ὁ. δουρίπγα 

5016: δὰ “πὸ ορίαπειν, πη ρογατνο πιοᾶο ἤρσιγαγο ; 

αἴ, 77αἱ υοἱμπίας ἐπα, οεἴς., 55... 5. ΟΥάσα]α ἀϊνῖηα 

ἴῃ β'πρα]5 σοπγ ΘΠ θτι5. Ἰοσιιπ αι ψο} ας ΑἸ Ἰπποπ τιπὶ 

δηϊπηάχιι, 571, Ε. Οὐ ἀϊοία σαπ| βοοιπάμμ 415- 

Ῥοπβαϊϊοποπι, “ια5ὶ 5᾽ πη ΡΠ ]ΟἾτοσ ἀἸοία ποῖ διιηξ ἀο- 
οἰρίοηα, 112. Πινίηα σοῦρὰ οὐπὶ ἔπηογο ἃ αΠἸοπάα, 

οἵ σαπὶ Ρἱοίατο τοοϊρίοπάα, 455, Ὁ. Τλύη Θου!ρίιτ ἃ5 

4 γΥ 115. πο α{15 ΘΧΡΟΠΊΙΠ ΓΙ» ὉΠΙΟΟ β5θηϑιι αδοὶ- 

Ρθπι πωσοιοῖ, αι πταν, 4.5, α. Εχ {Ριι5 ἘΠ} 1{α-- 

(πὰ σαρίπηι «αἰ Πς βαπὶ δππῖ, οα ΑἸτ5 ποσοηξ, 

ἐνιε. ἸλοΓΟἸ]απι αν 4α1 ἀϊοαπε Θουιρταγαπι ἦς ΕἸ]ο 

εἰ Ῥαΐτο δῶρο, ἄς ϑρίγίτα νόγο ἴῃ Ραρ σπιαίο ἄππι- 

ἴαχαι Ἰοχαῖ, 451, ε. 

ΘΟκύΤΑΤΙΟ 65} ἱπ{151{10 ΓΟΥ ΠῚ ΘΠ Ε15 οππ αῖθιι5 Δ] ποίδ, 

αὖ ψογιιπὶ ἀοίοραϊην, 147. 

Ιῃ ΘΕΓΕΟΟΙΕΝΘΙ σοποΙ Π1ο. ἀαπηπαῖ Ο]} 51] πέλται 1ἰ (αὶ 

δα ο)]οοῖα οὐἱπηῖπα στ ρο] πα ᾿πυῖξαι!, ποπ Θοοιιν- 

τογιηΐ, 39ὅ, Ε. 

ΘΕΓΠΕΌΟΙΒ, αν ὶβ ᾿ηβα γα Ὀ1}15.,. τοιποτατῃ δὲ Ἰοσιιβίας 

σαϑίγαπηοία πεῖ, [ΓΑ ΠΉ 116 ἀοραβοθπίῖ, 109, Α. 

ΘΈΜΕΝ ἴπ ἴογγάπι ἱποϊθπ5 ἕοΐ οὐ] πηῸ5. πΆ Γ{1Ὶ, ἀπο 

ΓΑΠΙσο5. ἀσὶτ, ὅ9, α. Τῖσοι ῥ] τα μ]απίαχιιτη σοπορα 

βοπιθῖι ΡΡΟ σου ποὺ νἸἀοαπίιν : ἴῃ δἰ Πρ} 15 [πιο ὴ 

5{ΠΠΡῚΠτ15, ἀπ} ΟΠ. 6 η ὁπ, ἀπ Ὑἰγίτ5 5οτηϊΠα]}15., ὅ 7, 

λοίβ; θῦὅ, 5. Οὐ ρδοῖο {ιοΠΠρ οι {γι 1οἷ5. ρὸ- 

Πτι5 ΠΆΒΟΘΠ5 ὦ ΡγΓΟρΥ πὶ ρογυθηϊαι πηθηβιιγαπι, 59, 

α εἰ ν. Οτσαπιιπὶ {Ὁ]10 βιιθ] στιν. «αοα γεζδολοπ 

γοσαηΐ, νἱπὶ βου πῖβ ΟΡ ποῖ, 65. 5. ΘαγοΙ] ὃχ τὰ - 

ἀἸοῖθιιβ Ρα Πα] απῖοβ. ἔουβαπ ἘΠ βοπλϊη 15 γα ἰοπο πη ἰνὰ -- 

ῬΡῬεπῖ, ἐδια., α. 

ΘΕΝΝΑΘΠΕΒΙΒ ΟΖ ΕἾ [65 ΟΠ] Π65 ΦΟΓΙ Γαγουηΐ, 201, Α. 

Ῥουϑενϑῦβ ἱπιστο ποοπα ποῖ 51π| ἴῃ ἀΠΙ πα πὶ Ἰϊο πιὸ 

οορηατομοβ, 308, Β. 

Βερυμοῖῦν, πὸη Φομηιπι ΠΑΡ Γαΐ ροσοαίον, 961], ἢ. 
Οἱἱ ἴῃ Ομ τίβειμπι ογοάθηβ, ἀοιϊοπος ΘΠ Ποὶ πὸπ 

σοπβοπίαποᾶβ, ἴῃ Ροῖγα 510] ἴρ56 5ΒΟρ.]οσιιπὶ ἱπ οι 10, 
902. τς Πεεοαίο)". 

ΘΕΠΒΟΝΙΤΙ5 ποις πὶ Δγαθῖα,, 5! ασηι. δὲ βαἸβιιπι,, 

ὰ 1. 



ἈΕΆΌΜΝ ΕΤ 

Αἃ ϑεέκμονεν [)εῖ υἵναπι νορῖοο, γοίουιπταν σγουρὰ 

Προ 088]. 13, ν. ἃ, «716οἰη 56} αἰαάῖο, οἴο., 555, 

{0 πιοα οὶ οἰ βουσί ἀρροιοπιΐαπη ὁχοϊαπὲ ρὸν ἂρ- 
Ῥάγαξιμι : τὰ τ γ γὼ γον Γα 15 οχρου πα ἀρρο- 

Ἐπὰπὶ Ρυονοσαξ, 313, 5. 

ΘΈΠΡΕΝΒ ἰὩρπίοι]ο. θαϑέιιβ, οοι]ο5 βαπαΐ, 116, ". 86 υ- 

Ῥοηίοβ, {ιιοα 5110] ράσθην ἸαἘἼΡ]α, ῬΙαράβάαιιο σα ρ 15 

οντθηῖ, ρυαθηΐο5 ἀἸοιιηταν; 360, Δ. 

ΘΈΒΟΒΤΕΙ5 ΑΙ σγριίι5, 19, ν. 
ΘΤΟΠΧΤΑ ΡΘοι]Ἰαγο ρυταπη ΦΌσορ ΠΟ οἱ Ψάοοθο ἀαίιπι, 

ἤραγα οϑὲ ἰδία πιο, 273, Ὁ. 

ϑνεντιυμ. Ὑ164 6 2 εγίεαιὶς οοπίοπιρϊαίο. 

ΒΙΡΙΕΧ οὕ ἱπα  ν 1510 }16 ἀτιὰ ὁ ἄοπι βιιπὲ ἱπίοι 56, 

451 ἀϊνουϑθα βορᾶγαΐ Επποπηῖιι5, 51 ὅ, ἡ εἰ πε. ΝΊΒΙΙ 

4π|ό4 5] ασοας 5οηβῖθτι5., ΒΙ ΠΡ Οχ 651, 55, Α. 

ΘΌΓΕΝ βιιαρίο παΐαγα οαἸ] ἄτα οἱ ἐσπϊ τι 6586 4π1- 

ἄαπὶ ποραπ : οἰ] 15 τοὶ πὰπο 6556. Θαπϑατη ᾽οιηῖ, 
4ποα φοϊοτο Ἀ]Ριι5 δϑῖ, ποτ ἀπίο πὰ ΒΓ Ρον, 10, 6. 
Ἐ]ὰ5. ο]οσοπὶ ὁχ νοοῖ οἰγοιμπαοῖα ΟΥ̓ΧῚ ψο] απ, 

ἀ[ὁ΄ᾳ, Οὐ]ον ο]ιι5 ἀψιαβ. π΄ ναρονοβ. ΞΟ] νυ ; Πἴπὸ 

ΠοΟΟσβασα ἀιασιιπὶ οορία, ἐδίεϊ.., ν᾿. ΠΠυπὰ Ποῖ 

Ἰτυυπ ἀς αἸῖο γα πβπρ ΓαγῸ 1551) πὸ ἴπ ᾿ἰϑοπι Ἰοοὶδ 

ὉΟΠΙΠΊΟΡΆΤΙ5., ΟΑΪΟΥ 6715 οποία ἀογαβίοι, ἐδια,, Ὁ 

εἰ π. Νοσανι Τλοῖι5 ουγᾶπι τ ἄαπη, οἵ πῈ οἿπ5 ὈΓῸ- 
Ῥυϊοίαίοπι ἀθβίσπανοῦ, οἵ τας οτι5 Θατιβα πὶ Δ] ΟΥῚ 5015 

ΠΟΝ. ΕΡΙ ΙΘΡΌ πη τι5, δ1.,.Α δὲ 5δοζ. (ὐαπὶ [ΟΠ] τὶ οὐπα- 

ἴιι5 5016 51} ἀπ  αἴου., 501 ψ ]α!, ὁ] 15 σαπιθα ποὸὴ ὅ6- 
μοὶ ἁδογανῖ, 56, 6. 501 ψαανίο ταμίιπι 16 σοπ εις 

ο5ι, πὸ Ππιοὶβ ἀυιοῖου., οἴ σοσιιτη ὁ [ουΓὰ ΠαΞΟΟ ἢ 1 πὶ 

ΟΡ οκ γαζανθίιν, 71, Α. 51 Ππιοῖβ σοπογαῖῖο Ῥυίβοοο- 

5107) 4ποπηοάο 50] ἀἸοῖτν. δα ΠΠπϊπαιίοποιι δα ϊ- 

{5 5 ἐδεῖ., 5. ΠΙαπϊπαιῖο Ῥγὸ βρίοπάονο ἡ Ἰοία οβί, 
ἐνια.., α. ϑοίαγο σουραβ γο ϊου απ. ᾿υἸπποσ ηἶ τ 

Ἰμοὶ, 753. Οὐοπηραγαιαν Ππσοῦπο {πᾶ Τσπ θη ἀδίογι, 

ἐδια., ᾿. ϑἴσα! ἴπ Τα πᾶ, τὰ δε πὶ 5016, ΔΠ1πα εβὶ σον- 

Ῥὰβ 6]}1.5, ΔἸ τ νὶβ ΠΠππϊπᾶπ5, ἐδία, ΟἸγοα] οἶσθα 

5016 Π|, 5011 αανουθῖ, {τ ἱπάϊοοπε, 74, Ὁ. ϑῖσπα ἴῃ 

5016, οἴο., ἀἰϑβο το πο πὶ τἰπίγουϑθὶ ἱπαϊοαηί, 75, ἃ. 

50] ἀϊοὶ γμοζοβίατοπι ομεἶποι, αιιῖα Ἰσοπι οἰ γοιτη το - 

γῸΠ8 ἴοπὶ ἤν, 81, α. ῬΑ] πηΐσία “ἴσο πβ 054], 155, 

ΤΡοσιεῖι δοἴδηι ἐπ ροιοδίαίοπι αἰεὶ : ἐιστάπι, οἵο,, ἀο- 

εἴατναῖ ἀἴοια εἴ ποοίοπι ᾿υι πη] παι οὐ ἔπ πῦ ἀπίοοος- 

5.556, ἐδίε!,, 5. Τ 105 ἀοΠ πῖτὶ ροΐοδι : “7ε7" ἃ σοί {1-- 

ἰωπεϊηαίιιδ : 0}, Τ πιο ἷδ τηιθ "δια, “π0 5οἷ 651 ἴπ 

ποϑίγο Πιοπιϊδρ]ιοονῖο, ἐνιε!., α. ΝΟΥ Ἰ4δο 50] δὲ ᾿ππὰ 

τπηᾶστᾶ διιπΐ, {ἴα τη ]οτὰ δαπ τη] ον ἽΠ 115 506 }}15,. 56] 

4υ1α Δογὶ ἢ] πβίνα πο 5 Π]οἴτιπ!, 83, Ε δὲ Α. 80] οἵ 

ΟΥδπ5., εἴ οσοϊάοηβ, οἵ ἵπ που ϊϊο σοηβεϊ {π|5.. 

τ 18}15 νἹ θέαν, Γπα] οἱ Βυϊταπ πὶ Ἰρ5 1} τοι} 6 Πὶ 

οοπίποηξιν: ἶπο πηαστ το. 6115. ᾿πη πη δὰ 6550 
οοἸ]Πἰσῖταν, ἐδια!., αὶ δ πα. Γαπιιπλο γα 5[0] σι πηῈ}]-- 

τἰτὰὺ ποοῖῖ 1Ππιπιϊπαπῆ ας πῸπ οΠΠοἷ Ὁ, σασπῃ 50 1115 

δι Π|οῖα 501, 84., α. Οτοιηοο 501] ψϑηΠ1 τπαταιτηὶ 

ΟἿ ΤΌΓΙΒ 51} οατιβα, ἐδίε!. 50115. σαϊον ποία Θχοθθηβ, 

ποία ἀοἤοϊοπθ., ΟΡ ο15 5αρ᾽ μα τὴ σομη μα Ὁ, 

ἐδία., 5. ϑόθμη οἱ ᾿πιπὰπὶ Θ᾽. ΠῚ ̓ς. ΘΟ1}15 σοπηραγαϊ 

ΒαΚΙ τς, 38. 14  ια. 
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ϑόμνῦν ᾿πἀπιοιη: πιθ ἰοὶ ΡΥ πη ἀνα σόγαπι,, 60, α, 
γ δε ἴῃ 5Β0Π1}15 5ρ6οἴο58. 51π| ΠΟῚ ΓΆΓΡΟ ( πνπαγινπὶ 

σορηα!οπιιτη ἱπηαρσῖποβ, 900. 

ΘΡΕΟΘΙΕΒ ἃ ΡαΠοΥ τ πὸ ΠΟΤΕ, 955, ν εἰ π. 
ΘΡΕΟΤΑΟῦΤ18. ἱπηρ0115. ἀπ] πη5. ΟΥ̓ Ποδίσα, ΡΒ] ϊοα 

οβὲ Ἰαβοϊ να; οὐοῖηα, ἀθ, 5. ΜΙΆ] [α]5ὸ Βοαίας ργῶ- 

ΨΕΚΒΟΙΌΝΜ. 

ἀϊσαπὶ οἰνττατος. {αϑάαπι, ἀτιδο Ῥτεσϑ στ οσιι πὶ 5ρ06- 

ἴδοι] 5 ἃ πηᾶπο ἃ γόβρογαάπι ραδοιπ οοι!ο5, οἱ ἴῃ 

οἴϊο νἱναηΐ, ἰδία... ἃ εἰ π᾿. 

Θρεοῦτ Απι5 [ἀρ 1415 ἀοβουρεῖο, 56, ἃ. 

᾿ΒΡΕΒ δὸ Βοηὰ δοθῇ, αἢ πὸ «ἰ βρΟΓΌΠλι5. π᾿ Ροσοδίιπι 

Ἰαρϑὶ : {ππον ΒΟπιι5, τι π6 41 ἀπ  [ πλιι5 Ἰπι 1, 

283, τ ποῦ οροτίοὶ αι υαπῃ ρυαΐον ΠΤ οιιπὶ 

φο]ογο : ̓τὰ πος ἴῃ ε1Ὸ 4110 5065 τοροπὶ ἄοθεῖ, 120. 

Οἱ ἴπ Ἰιοπιῖπο βροῦαξ,, Ὑ6] ον ἀϊνιεα5 οἵ 11 1ᾶ 

Βόπτι5 ΘΠθν ει, ποὸη Ροΐοϑβι ἀἴσονο : ἤ)έτι5 πίθῖιδ, ἔγὲ 

16 δρενανὶ, 159, ν εἰ ε. ἔχ {υ]θιη]ατίοπο ρυΘϑ! ἀτπιπὶ 

ΔΟΡῚ, 411 ΟΡ πὶ Πα ΠἸ ἃ ΠΆ ΠῚ τι γὰΠΑΠῚ ἈΒΡΟΥΠαΓΕΓ, 

ἃ 5Ρ6, 41:5 ἴπ Τ)οιιπὴ οϑί,, πἰζειτ, 57... κ. Ῥαιοὶ 

51 π| 4 ᾿υππηα πα ΠΟ ΤᾺΪΓΘΗ 1"), ἂς πη Πρὸ βρθπὶ 

᾿ιαθοαηι, 94, α. Ῥγορυίαπη οὐ] πβπ6 αἰδοΐηπι πιθι- 
βισαπι Τ0Ο1Ὁ ῬΙΌΡ οἰ α ̓ΔυρΊ ΠΟ ἷ5 τι ἰβουατοηιηιν Πεὶ, 
οὐμπὶ 10 ρ58]. 52: 71αἱ, 7)οπεῖπο, πεϊσονϊοογ αἶα, οἵς., 

303, 5. ΟἹ» πὸ νευρὰ Μογϑῖ5: διιωνγιψιϊε δα μοίρα, 

οἴο,, 4πὸῶ “ἀπ Γα!Ἰοποπὶ ῬΥδ 56. ἔσιιηῇ,, αἸχτι Το 

Ναπι. 30, 13, (εία πὸ οὐ δεἰϊεϊϊοιϊ, οἴο,, 251, Ε 

εἰ Ἀ. 

ϑριπιτῦν βαποίιπι ἃ μοϊοπτῖα ογοαίτῖοθ, ῬΑ συ σι ἀο 

ΕΠ δοπ]ποίΐοπο {ῖ ἀἰνίπηπέ, αὐδϊαπι ῬΑ] ην- 

βίατη ἀϊσοπίοπι : ἤεννο Ζ)οπιϊπὶ,, οἴς,, 195, ". 

Οὐά μεν Υ ἐὐθυπι Τ)ομιΐηὶ οἱ Θρ γ απ οΥἱϑ 6}15 

πιο ΠΠροπάπιπ, ἐδία., Ε. Ταν ἐπὶ πηι βου ρίαπι : δρὲ- 

γτιι5 ΟΥἷς 6πι5, εἰ ἢ εν ϑιιπε Οἷς δ)ιι5., αὖ ἴπ16}11-- 

βάξιν Βα] ναῖον 1Ρ86, οἵ βάὼποίῃ5 6715 ϑριυΓπ5 οχ Ρὰ- 

το, ἐνια!., πὶ εἰ κα. Νο ϑρίυξαπη δχίθγπαπι ΓῸ πὶ, δ 

ογθαιιγαπι Πα ἴ605., 564 ψο]ας Ἠγροδίαϑίπι οχ Πδὸ 

ΒαΡοπίοπι σ]ου οο5, ἰδία, πὶ ΝΊΒΗ βαποι αἴθοπι 

δαἀτρίξοϊξιιν, πἰδὶ Ῥδὺ Θριγίτι5. δ, Ῥγαβοπίΐαπη, 4.94, 

ϑογναΐου οἱ βριυἽ{π|5 5., ατογάτι ἴῃ σα ]15, οἵ θοσιπὶ 

Ὑἰγεα! 115 ΟΥ̓ Θα τ 15 ῬΑΤΙΓΟΤ ΟρΡΟΓπὶ ἱπηρο πα, 495, 

ν. Οὐοά ἀῃ66}1} 5απξ, ἃ οριῆσο Ν᾽ ρθῸ πιπὶ νουϑουτιπι 
φοπάϊτοτο μαβροπε: οἶδ ψΟ}Ὸ δα ποι αἴθοπι ΒΡ ΓΙ Γι5 85. 

ἱπηρογεν:, 194. Βριυτετι5 5. Βουῖθα οβί, {1 []}}} 15 
οονῖ5 οορΊ 4 1065 ἸΠΒΟΡΊΡΙΓ, 550, Ε δὲ δε. ΟἸοιιπι 
Ἰαττ τα ποπλἸ Πα 1, {{π||8 ἀπῖ15. 6Χχ {πο τι5. 6115 

Βαυάτιπι ὁδί, 2358, Ε. ΕἸ αν ι5 ὁδὶ αυ] Ἀεὶ οἰ ν᾽ Γαΐ θη 

Ἰαιοαι,, 346, 5. ϑρισιίαπι ἃ Ποὸ ΑἸ] πο το ρους 

Ῥουοα]οβιιπι, οἵτπὶ αυ]5 πλοῖο ΟΠ} γἸδιῖ, πποῖο Ποὶ, 

πιοίο νου ατ5 Θρ᾽ν τπι “Ἰοαΐ, 582,8; 58ὅ, . ὕεὲ 

ἘΠῚ 5. ογάϊπα ἂὸ ἀἸρσηϊίαίαε ἃ Ῥαΐγο βοοιπάπι5: ἴα 

[ουβϑᾶῃ βοοιπτι5 ἃ Γ1Π|10 ΒΡ  γἔιι5, 586, πὶ εἰ ο. 5ῖσαξ 

ἴῃ ἅπρ6}15 β] ον Πα ι15, οἵ 5[61115. “Ἰν ουϑὶ αϑ δῖ, Ἰϊσοῖ 

παΐανα ἀπ: ἴα ἴπ ΘΡΙΔ 5, ΦΗῚ [ΟΡ ι5. πιιπ6-- 

γάζαν, 588. Πιι γο5, ἀδἰτα5., οἵ ουθαΐανα, ροίοπίία 

βᾶ που Πσαπ8, ΟἹ ἀπ Βα πο ΠΙ σαί τυ: ἂὲ ΘΡΙΜΊΓι5 5. 

ρϑὰἃ ο5᾽ βαποιιῇοαιίο,, ἐνίας, ν. ΑἸ ϑαιας ΒΡΊ ΓΙ Γῖ5 

χη  ΠἸ5 γα ΟἹ, ἐδίεἰ., Εν 
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ϑρί τι απ 5. 118. ΠῸῚ δὲ ΘΟΠΒΟΡῪ ΠῚ, ἅτ} ΟΥ̓ΘαΓΠΓΆΤῚ 

ἄϊοονο, ἐνία., Ε. ϑαθοία σαμι Ροϊοβίαϊο5 ἐσ ραν οῖ- 

Ῥαιίοηο, 5ρι νυ τ5 ὁχ παΐπσα, οἱ Ἰάδο βαποῖτι ἀἸΟ ταῖν, 

589, 5. Ογοαίαιγα ῬγῸ τηογοοο ΒΆ ΠΟΙ ΠΟα ΟΠ 6 ΠῚ 

ἀροῖριῦ : ϑρὶν τα. 5’. οδὲ ἔθηβ. βα που Ποα ΓΙ ΟὨ]5.. 

ἐδὶα., α. Ὧτ᾽ Ξαποιπί ἴδηι, ᾿τὰ Ομ Γαΐοπι, οἵ 11 {τι 

πιὰ ]δβίατοπι πα ϊοαπῇ, παΐαγα 5101 ᾿ππαῖα πα θ 6} 5ρ1- 

τἰτιι5 βαποίιιβ,, 590, Ε. ΟΟὨ) ππΟ 10. 6} 15. οὐπὶ Ῥαϊγὸ 

οἵ ΕΠΠΟ ῬΡὸν ποιμῖπιιπι ΘΟΠῚ Πλ 1 Πἰ σα ΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΠΙ ΠΟΙ - 

δἴσαξιαν, ἐδια. ὐιτα (αἰτία αἰτ: 71ιν αν αοζδίιινι, 

οἴο., 'ρ56 Ῥαγδοϊοίιβ 6556 ὁδί θα Ἰταν, ἐδίω.,Α. ἘΓΡῸΓ 

Ἰος ϑρ᾽νυ 5. Φαοίι6 τὰ} 655 ἀοπηοηβίγαιαν,, ἰδία. 

{1 γε υριιμὴ ογθαῖου οδὲ σα ]όσαπι : ἴα ΒΡΙν [5 85, 
νἰντα θ πη Ῥοϊ δια 1} 115 ΘΘ]οσιιπὰ τα ρον 1, ἐδιε,,, πν 

δῖοαν ΟΠ υϊδειιβ. ππασίσίον. ἀἸοίτιν : ἴα ἄς ϑρινῖτα 

βάποίο (Ἰοίιμη ὁδῖ., Φιιο Ποο θΙ  οπηπῖα, ἐδίά., α. 

ϑίσις Ῥαΐον ὁρογαϊίομπος,, οἱ. ΕἼ] τι5. ἀ πη] πἰκίγατο-- 

π65 : ἴἴὰ Βρινῖτι5 βαποία5 ἄοπα αν 141, 5ἱοας γα], 

591. ». {π|6 Ξογαςαιῖο Ῥγοϊαπ  Ἰταττὴ Το ἃ οι 

ϑρινῖταὶ, ἐδιὰ,, π. Ὑ ἀνιποαι Τλοῖι5, νἱΐατα οἴϊατη 1αγ- 

δίτασ. ΟἸγίσιιις., υἰνιΠοαπλιν τοὶ ΡῈ ΘΙ ταπι., 

5932, 5. Ἰπηρϊοίας εϑὲ ἀϊσονο “οἰξα 5 ὀχσογίοπι ϑρῖ- 

σἹτιιι ῬῸΙ 4τιοπὶ Τλοιι5 ἴῃς ποΡθὶς παλθῖται,, ἐδία.,, ν. 

51 νἰσταϊο ρον οι, ἀ11 πιοπλϊπατιἔ τιν : 15 {πὶ οο5 ρου- 

ΠοῖΕ, πῖιπὶ «οβι{π||π|5. “Ποἰταιο, οὐ ἐδίώ, ϑρίτῖτα 

46 βαποῖο ἱβι που τ]ὰ πὴ σΟμ ΠΟΥ] Ορογίοι., οἵ Τἀ πιο πὶ 

οἱ σ]ου Πα ]οπομ ΡΟγβ ον ον 4 ]ρομηιι5, 593, Ὁ. ϑρῖ- 

αἰταπιὶ βαποίιιπι ογοαϊαμη. πὸὰμ οβίοπάιΐ σψογρα 

Ψοαπ. 1, ὅ: Οπγεηῖα με)" ἐρϑιιηι {αοία ϑδιιῖ, σα Πὶ 511 

51 Π5. 1115 παι, 59 ὅν ἈΪαΣ χποπ Εἰς ὁδί, {τι ἃ δουῖ- 

Ῥίαγα σοιοοπίι, δὰ γουουὶ ἄὸ Θρί σα βάποῖο ἀΐοογο, 

ἐνια., τ. Ἀπ ρὸν ϑρίνιταπι 1Π)ε1, θαι 1, 3, ΔΙΠιιοῖο 

ΔΟΥῚ5 Ἰπ0]]Π]Ἰσατατ, ἀπ Θρ᾿γΊτπ5 κα ποῖτβ 4] αν πὰ πὴ 

Τυϊηϊταΐοπι σοι ρ]οῖ, 34, κ ἐὲ 3ὅ. Ῥοβιουϊου βοη!θη- 

ἴα γουϊου, αΠ1]10 1, πλ ΠΟὙ]Πτι5 16 ΠΟ υὶς ΘοΠρΙΌΡα- 

1ᾳ, 3ὅ, α. ΠΙκά, δ εἰναι)" δι 6}" ἀἥιιας, ϑ σαι φαϊ- 

ἄαπι αἰοῖνας ἃ} Ἰῃ το  Ρ  ΘΓΙΡιι5. απ ΡΓῸ γουΡο, οογ- 

ονεῦναι, ἰνῖα., α εἴ. Θὲ. γόυιμι Πἰπ σι 5᾽ σαἸ Ποα ΠΕ ΟΣ 

Ὁ 5ι18πὶ οαπὶ ΠΟ] αϊοα ἸἸη στὰ σοσ πα οποην, ἐδίε,, α. 
Ταφαοῦ ἃΡ οί οὐοαη αὶ Θρ᾿υ Γαπὶ βαποίτπι ποὴ ἃὈ- 

{ῖ556, ἐδια.,. ΒΡ υ τα5 5, ΘΟ πο πάτο, οἵ {1 οτα-- 

πι65 οοδτξ Ῥαγδο οι π5 οϑὲ, 116 ΘρΊ γἰ τ γ θυ ας, ΡῈ 

ῬΓΟΡ Ιοα5 οἵ ἀροβίο!οβ 605 ΘΟ ΟΡ ΔῺ5 (1 58} 6 πῇ 

Θοπϑο αι! αγὶ ογταπί, 3 ὅ5, α. τα ΡΡορΥΪα βιιηΐ 58π- 
οἷ δρίσιτιις, 11} σοπηπιιπο πὰ ΒΘ η  οαπὶ ΟΥΘα [ΓῚ5; 

οἱ 4 σΟΠλμπτΐα ΟΥΘα ΓΠ1}}5.,. Ἡ1}}1] σουμηπλιπε [ὰ- 

Ῥὰηΐ οὰπὰ ϑρὶ νει, 490. Α. ΟΠ τίει Ποῖ Ῥοίδηεα δὲ 

ΒΔΡΙΘΗΌ1α, Τηλη115 δὲ ογθαίγῖχ : ϑρι νι" Το πουαῖοῦ 

ΟΡΙ Ποῖ. Δα ἱποονυιριοηθηι, ἀ3 32, Ὁ. ϑρινιταβ ἃ Εἰ- 

Ἰ1ὸ ποτὶ πα {1 π|τ σοι ΒΡ Ί ΓΙ τπι5 Πιππηδητι5., ἃὰϊ 5ρὶτὶ- 

ἴὰ5 γνοπι], 39. 

ϑριυταβ. ἱππαθιταῖϊο,, ΟἸτϑεὶ οϑὲ ᾿ππα  ταιῖο, ἐδία,, 

ὁ. ϑρίγιτιβ Τ)λομηϊηὶ Του ϊμτιβ ο5, ΠῚ ῬΟββοβϑῖο ἁὐΐ 

ογοαΐαγα ΠοπηἸηϊ, 5664 ἱπιᾶρο, ἐδία!., α εἰν. πᾶ θὸ 

ἐδ γόνα, ποῖ ὁχ πη σῖπα ἤϊνῖπα, βου πο5, ἐδίω., τ. 

Πιηαρῖποπὶ ΘΧΡΥ Πλ1}, 566] ἃ Ἰπηα σῖπο ΠΟ ΘΧΡΥΪ ΠΉ Γι", 

ἐδια. (Λαομίαπι ἀπροπίιπι δδῖ, ἰ4οῖγοο ποθὴ ἀπ ρῖ- 

ΙΝΌΕΧ 

{πτ, ἐνίας, ϑανιοιταις. Ποὶ οδῦ Ἑπαταοίον, οἱ ἴθ πη 

Βα ΠΟΙ ΠοΔΙομΪβ, ἀδ0. Νὸβ τοπουαϊ ῬῈῚ Ἰανδογιπι 

γΌΡΟΠΘΓΑΙ]ΟΠ15, ἅδ᾽ ΓΌΓΒΙΙ5 ΠῚ ἃ σΊ πο 5 [)οἱ οἤΠοἷι, ἐδ ίε,, 

αν Οὐδ ἃ Πρὸ ἔλοία βιπὶ ρου οῖε, οὐ ἴῃ πονὰ οἱ ἴῃ 

σοΐουὶ ογοαΐαγα,, ἐδια,, α εἴ ν. Ποὶ δ εὐθθαμα ΕἼ]1α5., 

ΕῚΠῚ γουραπι ϑΡ᾽υτι5, ἀο Ῥγοῖπθ ψϑυθιιμ οδὲ [) οἱ, 

ὙἸνῸΠ5. οὗ ΟΡΟΓΆπ5, 453, Ε΄ ϑριυϊτα5. βαποίι5. ΕἼΠῚ 

ΠΙτὰ5 ποι “Ἰοῖταν, πὸ αϊηἶτα5 ἀοἰ [115 ἴπ τα] Ε1ππ|-- 

ἀἸηῖς βαβριοϊοποπι ἀΠ“ιιοαίαν, 455, Β εἰ σε. Ἀρο- 

δίο!ις ϑρίυἹ τἀπὶ βαποίτπι ται ΕἼ], ἴτὰ Το Θ᾽  τπὶ 
ποιϊπαν, ἀδά, Εν Οὐγ ππο ΠἸΐαπὰ. ΕΠΠῚ ἀρρεὶ- 

Ἰαγο σανὶς, ἐφιά,, α. ϑρι τίει ρρ}!] θη τιδα ἐβὲ 

ϑουῖρίαγα, αἱ Βριν ται πὶ ἀΠ τὸν ἐχ Π60 6856 οδίοηἶο- 

γοῖ, φιατη ΕἼ]Δ5., ἀ5ὅ., Ε.- ϑρινιταση Ποιι5. ΡῈ ὁ8 

ὁπ τ. ποῦ Ππππᾶπο τποῦο, οὐϊε Δ ουθιπ τ τ 

ὁΧ 56ῖρ9ο, ἐῤῥίά., ε. Νεο ἄς ΕΠΙῸ 4αροναβ, σὰν γοσαᾶ- 

ἴὰ5 ποη [Ὁ ϑρί εἰτιβ ; πὸὸ ἦς 5ριυῖτα, σαν ποῖ ΕἼΠλι5, 

ἀπδθ. πο εχ 1)6ὸ ρυοσθῦϊε, πο ἴῃ [οι ρογα Ργὸ- 

οοάτε, Ποῖ ἴῃ Το πη ροχο ογθαΐησγαβ Ῥυοάποαξ, ἐδία., 

5. Οἷἱ ΕἸ] πὶ [0}11Π|, Ῥυϊποῖρίθπι ογθα το πῖ5 [0111 -: 

4 δρίυιταπι αὐίοτε, δογιιπη {τις ἤτπιη τ στόβθοιῖε ρον- 

Τοοτῖοποιι, ἰδία. 51 ϑρίγιτιιτα ποῖ ΓΘ 15 οχ Π)οὶ οτὸ 

ῬΓΟΟΘββῖσβο, ποία δ ἐσθιιπὶ ογοοβ, ἐδία., θ. 51 πὸπ 

οὐ ]5 πη ϑρισιτα πὴ, πο π6 ἴῃ ΕΠ] τ τὰ ογθ 15, ἐδιε., 

Ε. Τιοοὶ ΠΠ1ὰ5. Αοε, 1ὅ, 28: Ψ ἔδιεπε δὶ εἰ δὶ ριυν ει 

δαγοίο εἰ ποῦς, 15 56 πβι5, ἀ58, Ε εἰ δεῴ. δ οσρα 

Φόνοπι. 35, 34: (ὔἰμην δἰ ἰδυγαπι 650 αὐϊπιρίεο : 

ἂς ϑριστεα βάποῖο ἤἸοία, 459, ν. Ζαο]ανῖαβ Του πὶ 

ϑρ᾽υ τπὶ βορίοπι οοι]ο5. Εἶχε : βῖουι Ἐβαϊαβ βερίοπι 

ΘΡογαΠομο5, ἐδια, Τγλοιιτὴ ᾿ τὸ [)οὶ Βρίτιεα ποῖ ΡΟϑ58 

δοοῖρὶ, Ραῖζος ὁχ ψουθὶς ἈΡοβίο], 1 ον. 3, 10: ἢ )ο- 

δὶς ἐπῖπε γενείανϊι, εἴς. , ἀπο, ας ϑρισιζαπι πποῖϊο- 

πὶβ Θρι τα πὶ Ἰλουηηὶ γοθαΐ Εϑαϊαβ 61, 1; στη ΑΙ : 

παῖε πιὸ, ἐνια!.., 5. Ν σὰ φιοχιο Ἐξαϊα ὅ9, 31: 

δέν ἱειι5 πιθιιδ, “ιιὶ 65: διιρεν" 16. ποῖ Πριιπὶ, 564 

ϑρ γ τιιπὶ 4 οδὲ ἃ Προ, βἰβαϊίοαπι, ἐδιά. Φοαππος 

ἃ, 8, Ῥαΐγοιι, {ιιο Ἰποουρόγοιι5 518, ποιπαῖπο 5ρὶνῖ- 

ἴὰ5 5 σηϊποαν, ἐλιὰ. Οἱ ἐς ταυΐνοσο βρί τἰταβ πὸ- 

τηΐπο ἸΦομ τα πὶ ̓πάπιοῖ ριταὶ, φαϊ4 Τχοῖοξ, οὔτι 

ται} ἀἸσαμ τι ὁπι1α, 50} 115. Γασηοη Ποιι5 51} αἱ νου 

511} 115, π. Π)εῖ δρίγιξιπι Πλοιμηϊπιιπιὶ γοσαγα πο]ιπξ 

᾿ιωυθοι. Βριυττι5. 58 ΠΟΙ πομηΐηα., ΟΡΟΓΑ ΟΠ ο5 οἱ 

ὙἸγ α 65 Φαφπαπῃ, ἀλ6, 8 6 6. Βοίο Ππππίαν «1 41- 

οὐπῦ Βουιρίπγαιηι 46 ΕἾΠΟ οἱ Ῥαΐγο βωρο, 4 βρίγιτιι 

γοῸ ἴῃ Ῥωριϊδπιαῖο ἀυπηταχαΐ Ἰοαὶ, 51, Ε- Υ᾽ ατία 

δουιρίαγω Ἰοσα 6 ϑρινῖτα βαποίο, ἐδίω, εἰ βῆ. 

Οἰππῖα ΕἸΠῚ εἰ ϑρ γε νουρα Ποῖ βπὲ ογάσι]α,ς 
ἀδῆ, Β. 

ΒΡ υἸτιι5. βάποιὶ αἀἰν᾽ηΐίαβ, Οὐ: Ῥαιτ δὲ ΕἸἼΠο αἄκαπξ 

ἂϊ 1)6ο, δὰ Θρ᾽ γα 5011 ἀὐδαμς, ΤΥΤηΪΓα5 ρτοῖπο 

ΘΟΠΒ 5 ἀπ {18}15. οδὲ, 150, 5. Οὐδ σοπηηγηΐα 5ιηΐ 

Ῥαιὶ οἱ ΕἼΠΟ, βιιπὶ οἱ ϑριγι τ] βαποῖο : δ] βάθη ᾿αῖ- 

ἴα ο5ὲ ἀοϊτα 5, ἐδιά, Οὐ  ἀφιϊα ξαοευπη δϑί, πιαταγὶ 
Ῥοΐοβι, ϑρ γι τι5 πὸ Ροξΐοβί πη Ἱ : ΠῚ ἜΥσῸ οτθα- 

ἴαγα οδῖ, ἐδιίε.. α. Ἐχ 115 {πα ἴχοία βιιπξ, α]1α αιεϊ- 
ἄὁπὶ ἴπ 5 ϑα πε], ἅΠ1ὰ Ὑ6γῸ ἴῃ ππθηΐο 5ιι5οϊ θ᾽ απξ 

παπιταιϊοη οι : ϑριτῖτι5 5. ΠΆ]Π]απὶ τη αἰαϊϊοποιι δ - 



ΠΕΛΌΜ ἘΤ ΨΕΒΒΟΒΌΝ. 

ΜΔ {1} : ποῖ ἰσῖταν" ὁὐθαϊαχα, ὁ5ὲ ΘρΙν τιι5, 431, 5ρ1- 
ΨἹΓ5 βαποίις. ποῖ βα πο Ποαίαν,, 56 βαποιιοαϊ, 

ἐνια., π. ΝΊΒΙΙ ἐγθαΐαπι,, βθοιηπιπι ὀϑβοπίϊατη βᾶπ- 

οἴαπη : ΚΙ [5 Θββοπ 1ὰ βαποίτϑ οϑί, ἐδιε, 
ϑριγίταβ. Τὴοῖ Βα τας ἴῃ πορὶβ, 131, Α. Βρι γα ΠΡον- 

αΐδπι ᾿πηρονε οἱ ἁἀοριίοπομι, ἰδία. Νινίιβ ἃο νἱ- 
{ὐαπι πὶ ογθα γᾶ πὶ γα οι } 6 πὶ ρῬοβϑιιπί οαάοτγο, τιῖ- 

11] ἀπιΐοπι πουιιπὶ ροίοβι ἴῃ ΒΘρι τι τππὰ οαάονο, ἐδιά., 

Β. Πίνογϑο Βι ϑίαπ ϊα ἀἴγοῦθαβ πα θοηξ Ορογα 068, 

7αχίαᾳ Επιποτηῖιπι. 81 ογσο αχία Αροβίοϊαπι, 1 Ὅον, 

12, οπηηῖα [Ποῖ Τλοιις δῖοι! γα] : Προ απο πὶ οπη- 

πὰ ΘΠΠοἿ πιπτι5 116 Θρ τ τα5 ; {που ο ἀἸ γουβθ 68- 
86ηξ 5} 5 απ ϊα ἢ 4594, α. (χη Τ)εἱ 50] 1π|5 δἰ σϑυηῖ- 

ἴεγθ Ῥϑοσαΐα, τουηἱ τ ἀπΐοπι ΘΡΙ ΓΙ τι5 βαποῖτιβ. ῬῸΓ 

ἀροϑβίοϊοβ : Πριι5 οὐσὸ οϑί, 18 ὅ, 6. 51 ϑρι για 58} - 

οἴτι5 ἴῃ ἃροβίο 5 θα ἀοπὴ ορογαΐιιβ θϑὲ, {πε ῬΑΓΓῚΒ ἃο 

ἘΠῚ] ποπιθὴ ἴπ 115. Ταϊ οχ βοπει5. ογοα!ἀογαπε, 

4αοπηοᾶο ἀϊνουθε οβδοῖ. δι  ρδια πα 1 Ὁ ἐδία,., Ὁ οἱ Ἑ. 

ΒΡ ̓τἸτι5 βαποξιιβ ἴπ ἀροβίο 5 δὲ Ῥτορ ἢ 15 Ἰοχιίατ, 

126, α. ϑρίτ5 το τοβεϊπιοπῖιπι αοα ΠῚ Τ) οὶ 

Βιιπη15, 498, 5 δέ δε. ΑΡ ἅπὸ βᾶποίο αὶ (ϊοῖς, 
ϑ'αποιψοο πιὲ ἴρϑιιπι, βατιο Πα μιν οτηπῖα, 439. 

Ε. Βριγ Γι5 νἰνεπτὶ Ν' σθο δα ογοαπάτπι σοπ] ποτ 
εβὲ, νῖνα ροϊθηια, οἱ ἀϊνῖπα παΐιγα, 451, Ε, 51 ἴπ 

Βρί στε ἴαοῖα βαπί οπιπὶᾶ , οἴ ΓΊΓΘΙΙ5 ΓΘ ΠΟΥ Πα ἴῃ 

Βρίγιεα ; ἀπὰ ορογαῖο Πεὶ ρὸν ΕἸ λτιπὶ ἴῃ 5ρί για 

ΔΡΡαγεῖ, ἐδία., α. 

ϑρ τἴτιι5 βαποῖιβ οαπὶ Πρὸ οἱ ΕἾΠ1Ο «ἤιοϊταν σ]ουῖα., 
4υῖρρο 4ἴὰ οἱ ἀϊνῖπα ὀρουατϊο Ρ 6} ἰρδῖιπὶ ΘΟ ]6- 

ἴαν, 52, 5. 51 Ρρὸὺ ϑριγιτιπι 411 οἱ ΠΠ1 Π)6ὶ οἤϊοῖ-- 
τλῸ : «πουηοο ΒΚ ρΙγ ττι5 ἃ ἀοἰταῖο εἰς ΠΙΙα τόπο 4]16- 

πὰ5 455, 5. Βα Ποῖ δα ΒΡ γι τιι5. Ἔχϑιβί σὰ πὴ {1:5 

ἐχ Πρὸ οβὲ ἀδοϊαναπάαμη, {πιο ΒρΙν ἔιι5 οΥἿβ5. 1115 

ἀϊοαϊαν, 455, ἈΡοϑβίοι! ἀϊοιπῖ, ἤωο εἰϊοῖι δὶ ρίν ζει - 

βου! ἀἴοραπι Ργορμοῖω, ως εἰϊοῖε ])οπεῖηιια, 158, 

Ἑ. ϑρ᾽γ ίτι5 Τλοιι5 ὁδί Ἰαχία Ππ4,1 ον. 5, 16: 7 πι- 
Ρἴαπι ])εἰ ἐσεῖς, εἴο., ἀλ0, α. Ἄεσθα ἰνας Φοδη. 17, 

5: Πώς ἐδ υἷα εἰενπα,, εἴο., ϑρ᾽ νυ ξιιπι βα Πού 

ποῦ Θχοϊαάππξ, ἀΔ1, ν. Βαριϑπια υἱΐα 5ῖπὸ ϑριγητι 

σΟΠοΥΤΊ πο ρΡοϊοϑί, ἐφίε. ἨΠ15 νου 5 οι, 417,38: 7γι 

1)εο υἱνίπιιι5, εἴα. ΒΡ ̓ ΓΙ τα5. Ῥτορυϊοίαβ ἴπ Ποὸ ἰπα1- 

οαἴαν, ἀλ5., ν. ἴῃ ϑριγιταπι ἱπιριοίαβ τθοι αἱ ἴῃ 
Τλειιπι, οπὶ Θ᾿ ̓ν τιι5 βονία, β]ουῦῖα 510 Ποῖ, 25, Α. 

Οὐπὶ αὐ4ϊ5 Μαγο. 1, 10, ϑρ᾽γταπα βιρον δοβαπι 

πιδπβῖ586., πᾶίαστο 6]}5 ΠΠΡογαΐοπη Ἰη!6]ΠΠ1σὰ5, 158., 

Ε. ϑΡ᾽ γἰττι5 βᾶ ποτ 1ρ56. 6δΓ, 4] 511 ᾿ρϑῖτι5 Ἰπηρ ΓΕ 

οοσηϊοποπι, 455., ἡ. ἴρϑο οϑί, ἐθβίαπξα ϑουιρίιγα, 

41] βϑᾶποῖοβ οἴδβοις, ἐδιά. Μιϊ δἴουπεθ ἴοπβ. οβί,, 

ἐνια.. Ἐ. Τὰ οον Ποιηϊηῖβ αἀ νεπίθηβ σοι ραγαΐαν γὰ- 

115 50115 αῖθιιβ πιγο5 1Ππδίγαΐαν, 456. Ῥον 5ρῖνῖ- 

απ βαποῦιπι αι Ποῦ βαποίονιπι ἄοιι5. ὁδὶ, ἐδιά., 
Ἑ. ϑρϊγ ται βαποΐαπι Π)οιι5 σορίοϑο μου ΨΦόβατη Ομτι- 
ἔτι ἴῃ τιὸ5 οι, 157, α. γ1ᾶς Ζιωιοπιῖι, {πὶ 

ϑέπίκιπι εἴ Ῥαίεν, 

ὅτάρτο 4αϊ ἰπδαπί, πιο σαρὶΐα 5θθγα Πα θη τιν, σοιὶ 
οοπίοηίϊομ5 Ῥαγ οἶρο5, 69, Ε. 

ΘΤΑΆΤΕΒΑΝ ποπηϊηανὶ 5] πιϊσία ΠΟΥ απ γ᾿ πὶ, 

ΤΟΝ. 1. 

᾿ 
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40 τι 'π Υἱΐα 50] σοπα ϑιιηῖ δοοθυ 1 ηγ115, 381,0. 

Μεπάδοος ΠΠΠ Ἰοπηΐπιιπὶ ἴῃ δίαϊουῖβ: «{{π|ὰ 5101 

πιὰ ]6 σοπβα]απῦ οἴ Α]115 5ιπὲ ΟΧΘΠΙρ]ο τηὰ]ο,, 381. 
δηὶ ΗΠ Ποπιΐπιιπι, 4ἴα πηθπάδσοβ πὶ 5 α οΥἼ5., 

4πᾶ5 ἴπ ποάαοάαα ΘΟ Ὠ ΔἸ ΓΟΥ ΠΟΙ ΟΥ ΘΟΠΒ ΓΙ, 380, 

Ἑ εἴ σε. ας 5ἴαξοτα τηα]6 ροπογᾶ5, Ομ τὴ τηαΪα Ὦο- 

τῖβ, πὰ ψϑγῖβ, [προσ] 1 ΦΙ ΟΓΠΙ5 ἀπίθροπαβ, 381. 

ΘΤΕΓΙ, ΑΕ 5αηΐ 4118 ΒΡ ΘΠ ΓΟ π]65., ΠΟΡῚ5. ΒΘ ΡῈ. αῇ- 
{α] σοπῖθβ, ἅ1185 τπου] ἀϊοσια} 65, ΠΟΡῚ5 ΒΟΉ ρου Ἰσποίςο, 

ὅ, Ε. Οἷἱ 5: ἀουι ΟΥΤΑΠ 1 Π1ΠῈ ΟἸΙΓΘΙΙ ΠῚ ΘΟΘΠΟΥΟΓΟ, 
Τοιιπὶ τιηϊνουθὶ ορ᾽ἤσοπι πὸ ἁβπουθγιηΐ, 6, Α-. 

5101185 βορίθπι, βερίομι οἴγου}15 ἔΟΥΓῚ ΟΠΊΏ 65 τΠ0 ἔογα 

σοήβοηβι σομ Πίοπίμν, 55. οβοο οἴγοι]οβ σοπί γα υο 

5110 πιοίιι, ΘΟ πο πππιπῇ 50 πη το ἄοτο αι] 4ἀπὶ ΟΡ ]- 

παᾶπίαν, ἐδιε!. ϑ16 11 φαϊά, 565, α. Τ᾿ πηριιβ πηοΐτιπι 

6586 5015 οἱ 5.6 ]Π]Πασιιπι ἀϑϑουῖῦ Επιπομΐι5., 528, α δζ 

Β. Ιἄφπι 1Π1ὸ ἄοσει ἄϊοπὶ ἀο ποοίομη Ποτῖ ὉΠ] σιπι 

τηοίΐομο, 5239, Α. Ὗ' ἹῈ 5[61185 [ΘΙ ΡΟΓΙ5 6556 Ορ ΠΟ 65, 

ἐδιὰ., 5. Νιᾶς (επειιϊαοὶ. 

Βτυιτῦβ 414, 500, Α. 146 ἤποίρίεη5. 

ϑτύκνι οἷσι α νοβοιπίαν, πθο οἷβ ποσοῖ, θ0, α. 14 

7 οϊαιε. 

ΒΌΒΒΤΑΝΤΙΑ πηασῖθ Ζιατη 5 Ὀβέαπίϊα πὸπ ἀἸοϊταν, 564 

46 φυασ!ταῖο ἀϊοϊαν' Ρ] 15. οἵ ταϊπιιβ, 00. Ῥαΐγοβ ἢ - 

1115 πθο πηΔ]οΓο5, πο ἃ εἷβ ἀἸβογιιπὶ βθϑίαμεα,, 

ἐρια., 5. 81 ἀϊνουβιιτη. δχϑιβί μα οὐάϊποπὶ Πα 6 η-- 

{ἶὰπι ἀϊνογθα οϑϑοῦ βαθδίαπεα, Αἄαπι, Ενα, ΑΡοὶ, 

οἴο,,, σομβα [ΠΕ 14}65. ΠῸΠ ἐϑϑοπΐ,, ἰδία. α. 

ϑύυσοῦν 6556 ο]θοίσιιπη Ῥγοθαηΐ ἔοβειοο οὶ ῬΘϑ ]ο] 8 1π 

1050 1πο]τ|5ὲ6, 67, κ. πα ἀὰ ΡῈ. ταύίσοιι αἰγὰ- 

εἴα, ταδίοομι, σου σοι, Πρ ητιπι, πι 6 41} πὶ, ΤΟ] τιπ|, 

{γαοῖιβ ππαϊσι!, 67. Εδάθια γαΓΙῸ5 5.00 05 1Π ὙΑΥ 115 

ῬΙαπ 5 Ῥγοάποῖξ, ἐδια., Α δἰ δε. 

ΒΌΡΕΒΒΙΑ ΟἸΠΉΪΙΠΙ ΠΕΙΠΔΠΟΙΙΠῚ ὙἹΠΟΤΙΙΠῚ σαν βϑῖ- 

Πλτπ ; {Π]} 115 πο5:, 605 ΦἸᾺ 011 οὐ παῖπθ ἱπηρ] σα, 

518, ν». (δατὶ ΓΑΡαμΙ νοσδπίιν, 411 6 σΘΡιι5 ἴουτο- 

ΒΕΓΙΡιι5 αα [αδίαπι οὐ βιρουθίαπι ὀχτο] πεν, 1170. 

ϑυνλοοολ Ταδεογιπι ᾿ΥΙτ5. απ ἐραΐ, Ροϑὲ ρθοσα(ιπε 

ἔχεῖα οϑὶ αι [αἴ ἀοβοντία, 165, ἢ. 

ϑυποῖῦν Ππρια 515 πα] Ποδη ον, 9] σιια πὶ οαπὶ Ἠο γαῖοα 

Ἰπσια οορπαϊίομθιι, 55., 6. ὕοῦρα πο Ρ5Ὰ]. 52, 

Τιοοῖραι οοποὶϊία κ᾽ ἐνεέζιτ,, γοἴουυὶ ροβϑαπὲ ἃ νὰ- 

βϑῖὰ ϑγυῖς ΠΠῖπὶ Α ἄου, οὐσπι Οὔβθ 1 ϑΑπηυγϊαπιν 

497, α εἰ Ὁ. 

τ 

ΤΑΒΕΒΝΑΟΌΠΌΜ ΠΟΡῚ5. δϑί σουριι5 ποβίσιμῃ.,, 1632, Β, 

Οὐἱά ρεῖ Τὰ θογπδουαπι ᾿π|ο Πἴσαΐ Ῥτορμοία,, οἵιπι 

αἷν ρ58}, 15: ϑαποιίοανίε ταϑενπαοιεέτισνν δτεαπε., 

ολ7, ». Ῥεν τἀ υπασαλιπι δαππι Π)οῖι5 1η πηθῆϊο 

υΐϊτ οἰν τα 15, βῖνο 6] 15, 4 Βα γϑιιη οδῖ, Βῖγ6 6785, 

48 ἰηΐτα, ἐδια]..Ε. ῬῈΡ σον] ]οπὶ [ΒΟΥ ΠΟΙ] ΠῚ, 

Ῥ54]. 59, πιο Πσῖὲ Ῥτορ θα τοΐαπι οὐθοπι, «ιοά 

Βαβι ίαοιῖ5 ἀϊνι τειν, 275. Εχ σοπϑιοίααϊης μ- 

πιᾶπα σογρογὰ Του παοια ἀρΡΟΙ]α μι, 2023., Β- 

γιάε Οονριις. 
Ἴ1 
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ΤΆΑναι5. αἰΠίσσιις. ἴῃς ΔΙςο  ἄθια ρα] οπὶ. «Π]αλ ταν, 

58,... ἱ 

ΤΑκτεβεῦβ ἃ Ρυτθηθο πιοηΐο, ἴῃ πιᾶτὸ οχῖσα (Ο] απὶ- 

πᾶ ΘΧΟΠΟΥΆΓΕΙΣ., 59. 

Τὰ ΓΕσριο Πεὶ ἀἀκίαπι προ ]ϊ, φαϊ γουθα ποβρίτα 46- 
Ξουθαηΐ : αὐδϑὲ Πομιλΐπιβ, {{1 ΔὨἸπλ τ πὶ που 6 - 

ἀἴαπι ἰπποίαν, 114, 5. (αἱ ἴῃ Τέμπη ρ]ο Τ)εὶ οϑὲ, πο 

σου τα, ποῖ τὸβ γαπᾶβ, 561 6]015 ἀἰοῖξ β]ουίαπι., 

ἐδια!. ΜΠΞογαΒ116ὲ5. ποπιῖποβ ργθοα το π]5. ἀουητ πὶ ἴπ 

Ἰοοῖιπι ἱπιπιοάϊσο Ἰοχιια οἰ ας. γοῦίαηε., ἈΠ] 1 πάπα 

βηΐ ἱπιροαπιοπίο, 17ὅ. Οανο πὸ ἀθθας σοπάειηπᾶ- 

ἴὰ5, σαπὶ Δεθιιῖσβος τηθξοθοπι ᾿τῸ τόσαπὴ “ἰνῖπα- 

ταπι ἙΟ]οΒγατίοπο τϑοῖρογο, ἐδιε,, 5. Οαἱ Ἰοφαοπαιὶ 

ἤποπι ἴθ Ποῖ [οπηρ]ο πὸπ [ἀοἰιμῖ, πὸη ἐπι ΠΠ|16 0 

50] πὶ, Ξο οαπὶ ἀοισιπιοπῖο ᾿ησυοαπαιαταν, ἐδί,, εἰ 

ΓΕΣΝΡροβ Αβια οππηΐα,, οὐπηῖα [(Ὡ]] θα, 9λἀς Β. Ῥαποὶ 

5πηὶ 4πὶ ᾿ππηα πα ΠῸῚ πλϊγεηίαν,, ἃς π᾿ 69 5ρεπὶ 

Πιαροδῃΐ, ἐδίεϊ,,, ἃ. 

ἽΕΝΡΟΚΙ5 ΡυΙποῖριαπι ΠΟ δϑὶ ἔθη Ρι15, π ΘΟ Ρᾶτς Ἰρϑῖτις 

πιϊπῖπνα, 8, κ. Νιη4ο ὙἸ510}}} ἀΠΠπῖ5 ἔαοϊα οϑὲ ἴθ πι- 

“θοτὶβ βασοθββῖο, δἰ} 5. Ρατβ Ῥτωογιία ουαηαϊξ, ἔπ- 

ταγτα πο άτιπι ἀἄοπῖ, ργαϑθηβ ἔπσις,, 7, εἰ α. [πὶ 

τομὴ ροτα πιοιϊοπο 5ο]δεὲ ϑουιρίατα πὸ ποοίοϑ, Ξε 

αἴο5 παπιογᾶγο, αἱροῖθ ργϑίαπεογοβ, 28, νιν Τοια- 

Ροτὶς Φοπηῖιῖο Ἰαχία Ευποιηΐαπι,, 539... κ. ἤδπο 

ϑισ }1αϊ ΒΑΒΊΠ5, 538, αν, Ὁ δέ δθῷ.; 539,.8 εξ α. 

Ἠοτ-ο, ἀϊε5, πηθηβοβ, ἀππϊ, ποῖ Ρᾶγίοβ βαηΐ ἰοτηρο- 

564 πιθηβιγιρ, 5939. ἃ. Το ροτῖς 4 ἤπιῖο Ἰυπία 
ΒαβΊ] πὶ, ἐρίας,,. αὶ δὲ 5. Ουοα ἴῃ 5οπβιΊΠΡιι5 οϑὲ 
τοπριιβ, ποὺ ἴῃ τ θιι5 πιαπίο ΒΡ ΟΤΙΟΥΊιι5. Θδὲ βθ- 

τὶς 

οὐαὐϊαπι, 550, Α. 

ΤΈχεβκα 4, 35, Β δ 6. Ῥεν [οπεθγαβ σα] σ5ὸ ἴω}0]- 

Ἰιβίταν ἀθν Πυοὶς ἐχρευβ, δὰϊ Ἰοωις οδαμηθγαΐας, το] 

Ἰαπιῖπο ῥυϊναϊιβ, 50,5. Ναυραΐογοβ. φιϊάαπι, δο 

«πο Τοῖς ἀϊοαῖαν Ππαχ, τοποθρὰς ἀϊοιαπὶ ᾿ρβαμη δϑϑο 

ππά]τιπὶ, {ιο ἃ 5εῖρϑο οὐ σίποπι ἔγα εξ, 31. Ἐκ }]5 
ψεγρὶς, 7 Έπερυ σρδν ἀργϑδιιπε, ἴδε γαβ βαρ 5ὶ- 

βίογο, πος ἴαπιθη ἃ Πεὸ ργοάηῖθβο γο]απέ, ἐδίω,, ν. 

Ἐπ πος ρυϊηοῖριο ᾿πιτίιπη βιιπηϑὶς Πιοτοκὶς ΔΙατοῖο- 
τὶς, Νιαϊοπεϊπὶ, εἰ ΔΑπιο θογαπι, ἐδία., ν᾽ δὲ ε. 

Οὐ]4 5᾽πὲ ἀρ υ55115 οἵ τ ποργα ἀρπᾷ φαοβάαπι ππα]ὸ 
βοητοηῖοβ, ἐνίας, α. ΤΕΠοΡγαγιιπὴ ποῖῖο Ἰχία 5επ- 

51 πὶ ΘΟ Ρταγα 5ἰ παρ] ]οἾ[6Γ, πο ἔγορῖσα, ποι α]- 

Ἰεβουγῖος ἀσοϊρίοπάα, 35,8. ἄπ ἴομεθτα ἀπεσυΐοτος 

δι ας 6Ὁ ἐφίει. ᾿Γτῖα ἀαὦ ἀσαθγᾶπι σοποιγταπηὶ : Ἰπκ, 

ΘΟΥΡ 5. ΟΒβοισις ἰοσιβ, 54, (α πὶ Ποῖ 1ιθϑὰ ἴα- 

εἴαπι,, ἴογγαὰπι ΟΠ Ἰ] ας, ᾿πίογοῖξο δχίθσπο βρΙ εη- 

ἄοτε, ἰδία. Απΐο Πιοὶς σοπογδ Ομ πὴ ΠῸΠ δΓαΐ ποχ, 

504 1οπΈθτρο, 38, ο. πο ἴῃ ἀϊδ ἀπῖθτα, 1 ποοῖίι 

σπόρῳ, 75, Ὁ. ᾿ 

Τεντατιοχεβ. 146 Τεσοάξιπι. 

ΤΈπκαν ἱπη πη ΒΊ] πὶ φυϊ απὶ αἀϊχογαπε, οο {ηοα σππο- 
ἀἴαπι οὐ ὶβ Το σίοπ πὶ 56ι Ἰη πη πη δχ παΐτπγα βιὰ 

οσοιρεῖ, 15, Α εἰ 8. Ἐ]επιθηΐα ἴσα, ἀάπα., δον οἱ 

Ἰρηῖβ ἴθ ἴουγὰ ΓΟΡΟυ πη τ, 40, Β. Α(ιιο παΐιταπὶ 

ΤΟΥΓΟΟ ἸΠ5]ΠΔῈ 6558 ῬΓΌΡαπὶ Ριιξδου ΠῚ ἰοϑϑοχοβ., 

ἐδιάς. α. Αοτῖς παϊαγαπι ἴουγδο ἴποϑϑα ρτοΡαηΐ ἐχμα- 

ΙΝΌΕΧ 

Ἰαϊίοπες, ἐδίω, Τσοἷς αὶ οπιηΐα σομβαμηῖ,, ἐπ ἰαρὶ- 

ἄϊθιις, ἀπδ ὀχϑῖθε, εἰ πὶ ἴοστο εἴϊστα ἀεί πη πίιπι 

Δε όβοῖς, ἐδά.,, 5. Τευτα ἀεπβιίας εἰ 4ιδΐαΐες., 

᾿ρϑῖαβ σοπη Ρ] ΘΠ Θββθ απ ; 411 ιι5 ΘΠ] Γ15, πΌ]} πὶ 

ΒῈΡΕΓΟΤΙΓ βυ]οοΐαπι, 11, ἃ. ἘΤ]Ὲ5 Τα] οἰ πιο πίπι πη ἀπ 

ΔοΓ 511, ἀπ ἅτ, ἔγιιεγα ἱπαυ τ ειτ, 13, Β. Βαϊοπος 

ἀυθιϊαπάᾶιϊ., ἐδία.,, 5 εξ α. Τουγα Γα] οἰ πηδἴππη 5ὶ 

ἀχιᾷ βἰαξπαίαν : πο Φποπαπὶ ἔμ]ογο ἱποιπηθῖ! 

ἐνια., Ἐ. δῖ σοτρὰβ ἴοστα 50] {ππιι5 βἔα πα τι", ᾿5Έϊι5 

ΥἿΣ ΔΆ] σιιπι ἱπυϊγεπ πη, δὲ οσῖΕ Ῥυο οββι5 ἴῃ ἴπ- 

Παΐταπι, ἰδία. α. Τουτας ΘΟ] τπεπὸ ΡΓῸ τἱ οοπῇτν- 

πιαπίς ἄϊοῖτε σαπί, ἐδία.,, ν. Τευγαπη ΞΌΡΟΓ πηᾶτῖα 

[απ ἀαΐαπι ἀϊοΐαπι εϑὶ, φαοα ἀιιο παΐαγα ἰρϑὶ βιϊ 

οἰγοῦσηΐιξα,, ἐδια., Ἐ. Αφααπιὶ Πιἀἀπὶ πηᾶπογα 5115-- 

Ῥθπβάτη Π1}}}] ΠΗΪΓῚ, Οπὶ [ΟΥΓὰ ῬῸῚ 56 Ξιιβρθηϑα,, εἴ 

ἴαπιοπ πιὰ σταντοῦ, δαπηοπι απ δἔϊαπι ἁά]ο πιὰ- 
7ότοπι ρατῖαι παϑιιαπάι Ἰοσιιμι, 4.5.  υγαπι δἰ ἀιιὰ5 

5ιιπρθηβαβ σοπεϊποὶ Οοπ Ἰτογὶς μοΐοπεῖα, ἐδίε. ας Τ τ- 

τῷ ἢπεοϑ ἴῃ σπαθὶ [οἱ 6556, 410 Ξθῆβι ἀϊοίαπι, ἐδίώ. 

Οὐ σα ]οβεϊα σουρογὰ ΓΟ σἸΟΠ ΠῚ ΘΧΊΓΟΠΙΔ ΠῚ 5ΈΓΒΙΙ ΠῚ 

σοῖϑαπὶ ΟΡΕΪπεοαπί, ἰουγοϑίσια αὐ τηδήϊατη σοι πῇ - 

τηαᾶτὰ ἀοἰτιι ππίιτ, ἐδίά.. Β. Τεντα ἴῃ ογεαϊζομπα ἴπ- 

τἸΊΡ1Πς, φαΐ ποοάαπι ογθαίις ἤοῖπο, πδὸ ἰὰχ, εἰ 

ἴρβα ἐγαὰξ ἃ4ιῖβ βυιπιοτβα, 47, Ε. Τ σγα ἴῃ ογθαϊϊοτα 

ἱπιρουίθοϊα,, εἰ ἱποοτηροβῖία, {ιῖα ποθ τιπὶ ἔουἘ]15, 

41. Εο φιοά ἀϊοαῖαν ᾿πυ 1 Β1}15., τδοὰπὶ τοραΐα Θὰ πὶ 

ἔαῖϑθο ορογίαπι, ποῖ ἶσπο, 401 αἴθτὲ Ἰππσοπι.. ποῖ 

ἄεγα, 4αΐ ἐδ ρε! ποῖ 45, 564 ἀ4ι8, 50, ἃ εἰ Β. ΤΈστα 

41 τηαρπϊξααἴπο εἴ σγαυταῖς ἱπῆπῖξα οβὶ, 86 ἴρϑα 
ἀππετίαν, 46. ν. Τ᾿ γγᾶπη ποθὴ Γοβρθοῖα παΐαχο, 56 σὸ- 

δρϑοῖα ποβεγί, ἴαν ᾿Ξ ΡΠ] οπὶ [αῖξβο ἀθοαγαι δουρίιγα, 

οὐπὶ αἷξ, Οοπϑι ἐβεπίι" ἀἥιεθ, εἴο., Αἴ, κα. δο- 

σανὶς Τλοὰβ ἰουσαν ἀυϊαπι, δὲ αὐ 6]π5 Ῥγορτοῖα- 

ἴεπη ἀεβίσπαγεῖ., εἴ αὐ 6]ι15. Οαμιβαπὶ οϑ]οσυὶ 5015 
ποῖ ἐγ] ΘΓ  Πιι5., δ], ἃ εἴ σε. δοσαυῖ Πρ ις 

Δυϊάαπη, ἴδυσαπι ; ΠῸΠ ἀΐοπὶ ἴουγαπι, τοοαυϊί αὐ]- 

ἄδπι : φυῖα «τιάϊτας ἐξὲ 46 δ]115 ἐββαπιῖα, ὅδ, ο. 
(πε [ΕἸ] τὶς οσπαΐιιβ 5016 518 ἀπεϊ ιιῖον, 501 γϑ]ὰξ 6}15 

οἄσδα ποὴ ἄεθεῖ ΔΔογαγὶ, ὅδ, α; 83, ν. ἤοσργαοο- 

Ῥίαπι, σεγπιῖποί εν γα,, οἰϊατη πππο Φιοία μηΐ5 τιν- 

86: τουγάπι, αἱ ἰὰου] ἔθ πὶ σιὰπ ὄχβογαΐ, 69. Οΐ 

ὉΠΕγὰ ἴοσγασῃ οὐοτγιίεγαση μα απ εξ, 11 5011 πὶ αἴγατη- 

486 Ῥατγίοπι ἃ] [οσπιαπιξ ππηργαβ, 81. α. ΝαποΠὶ 

Ῥοββῖπηα ἴθγγεο ᾿πάππὲ ἀπῖπηαπὶ, δο πο Τλοις ἀϊκο- 

τἰῖ, Ρυοάιπιοαὶ ἰεγγα αἀπίππαπι, 98, Β- 81 ἴεγγα δῃϊ- 

πιᾶτι Ρτοάιχῖς, 56 ᾿ρβαπὶ ἀπῖπηα «σε τ αἴατη ἄ6γο]1- 

«αῖτ, ἐδιά.., α. Οαπι αἰχῖς εὶς, (ενπεῖπει ἔεγγα, 

δὰ πὸπ φιυοα Βαβι δαϊαϊε, 5ε4 φαοα ποῦ πάθΡαὶ 

δοχαϊξινις, ἐδὲα., 5 εἰ α. Οατ' ἔογγα 7ιι55ὰ 51: δπἸ πηὰπὶ 

υἰνεπίθπι ργοάαοογο, ἃ 0188 ὙΘΓῸ 7ιιϑβοα βἰπέ τ ρε]]1α 

᾿Δὐϊτηατιπι τἰγθηίίαπι, ἰδία... α. ΔΙΉΪτα 48 ἔεττα ε15- 

δογαοσιπξ ΒΒ] ΟΞορΙὶ, ἂπ ΞΡμττὰ βῖξ, ἂπὶ οὐ] πάτιις, 

Δ ἄἶξοο Ξ᾽ πη1}15, ἂῃ γάηπο, ἃΠ ἴπ τηϑαϊο σοποᾶτα ἢ 

ἰΐοπι ἀἰθραϊανογιης ἦς. οἰγοιῖα. δὲ ἀπάρτα δ], 
415, 5 εἴ ε. Νιιγτεβ εἰ τὰπᾶβ ἐσ 86 ἴρβα ρτοΐεγε, εἰ 

Ρ᾽ανῖο επιρογα δε οἰσα ας δὲ γοἸ Ἐ]11α, 414. ε εἰ 

». Οἰἱ 56 Ἰαοῖαπε βυθβίαπίϊαπι Ποῖ σοσποόβοογο, ΠδῸ 



ἈΒΞΆΌΜ ΕΤ 

5 στα εἴα πὶ τον τ ἀιια πὶ να δἰ τα μ! σοι ργ πο ππΐ, 
517, Ε. λπο πιὸ ὁχ βοπβίθιις ἀϑϑο αν, ἐδίε., 

Α δὲ 5. Νά βουπιοπο 5 5ία τα πὶ [ουττο ποιιιπΐ, 

γοαπὶ δ θὰ ποιθ ϑουϊρἔινα, πΘάτιο βαποίτι5. {5-- 

Ῥίαπι ἀἰββογαιονῖε, ἐδια.,, 5. Μογοὶ βατὶς. Γαΐ απ 

ἀπ ν 15] ΒΊ]Π πὶ εἰ ἱπουπιαίαπη ἀΐσοτο, 518. Οποά ἴῃ δὰ 
ΒΘΏΒΙΌ116 δὲ, πὸ οϑβΐ 6]5 βαθρβίαηιϊα, ἐδία., αὶ 

εἰν. 

Τάροι ᾿ΓΕΠΚΈΒΤΕΙΑ γα ]οπὶβ Ἐσρθγεα βῖπξ, πππτηιοά- 

416 ἴαπηθη., ῬῸΙ δι αχοθ ὙΘΟ6 1 ἀπῖπης ΔΗ δοϊοη 5 
ἱπάϊοας, 99, Ε- 

Ῥεπκιοεν αι }αχϑίι Ῥ5α] πιϊσίαπι σαπὲὶ 411 σοππάαπξ ἴῃ 
συσατε σὰ, 556. 

ΈΒΒΕΒΙΒ αυΐ ποι Τὰ 1:, 4115 ναπια Ἰοχαΐξαν, ἀρσανα 

ἈπΒΟΌΪ τα , οἴϊιιπι ἀδὶξ,, φασι δ5ὲ πηαρίβίεν ργανίτα- 

Ἐ5, 111, νυ. Απάϊίοτος ἀοεῖποι Βαβη τα, πὸ ἀπ [65- 

805 ΘαγΤ τ, αθ] Πτατηθηΐα, σοπ το πίΐοποβ, οἵ ἀνὰ- 

ΥἹ ἴα δε πηι}, ἐδίαῖ.,, α. ΤΟ ἀἀκίας ἀσπηοπ ρδ οσϑα 

Θοπηριποῖα αγογοπι ἀσοθπήοπθ., θοοιπίασχις αὐ 

ΓΑΙ 416 Ῥαγίθπι ἔγαπιβίοσθηβ, ἐδιεὶ, 

ΤΈΒΤΑΜΕντα ἄπο ἀποβιις ῬΟΡι] 15 Ἔ] ἐς εἰ ἐσα αἴα ἔαϊσϑα 

ἐπάϊοαηὶ πὰς τ οσθα Ρ54]. 53. 11: 7η σεπεγαϊίοποπι 

ἐξ βεπεγαίίοπεπι, 198, Β. διοίσει ῬΟσΌ]Π αν ρτῶ- 

ΠΠΙ ἀόβορθο ἃ ὕάσορο ἀαΐππι, ἤρσαγα ὁπ: ἰοδία- 

ΤΊΘΗΪΙ, 573, ". 

ΤΈβτῦΡο ὙἹΡοστ σαγμΐ θαι οχβαιϊαΐα, σϑποπὶ ΠΟΧΑΠῚ 

ΟΥΙσᾶπο οὐϊίαϊ, 116, νυ. 

Ὑπάμλα. 146 “72πιπολι. 
αὔγοα Ὑπεμὰβ ΛΕσυριείαβ, αθὶ ἐπὶ τσ! ]ιις Ἰαγσα ρ!αῖι, 

ΘΑΠΙΡΟΘΒΕΓΙΡιι5. πλτν θῈ15 ΤοΡΟ χορείαν, 4114, α 

εἰν. 

ἽῬΠΕΟΒΕπιο, Ροϑὲ Ὀ] ΔΒ ρ Βοπηϊασιιπι το Φαγραιοποπι, ϑαγ- 

ἀἰεδπβὶς Εςοϊ σία Ργοριμαία εβὲὶ, 3960, 5. 

Τιβια ἱπβίσυτηοπίτι πὶ δϑΐ, 4πο4 Παίς. ογ)6 τηϑ] ας ἴη- 

ΒΟΡΥΙΙ, 180, Ε. ϑαποῖιια αᾺΠ]Π 6. ργορ]νεῖα {{0ϊα ρὸν 

τα ηβ]α ΠΟ π6 πὶ ποιηϊπαίαν, ἐδίαι, ΤΊ τισι. πιοάι- 

Ἰαϊΐοπεβ εἴ ππογοίτϊοῖ οαπίαϊ πος ορβοθηϊίαίο 

βυδήοηξ, 46, Β. 

Τιιοπε αἰνίπο σουγοριὶ 115. αιϊ οἱανὶβ αἤῖχὶ σιπὶ 

Θομραγαπίμι", 515, (Αγ 5 605 4τιο5. {ἰππιοῖ αὐ μἷο- 
ἰαΐοπη ᾿πίγο αχὶξ, ρου οἶς, 196, ν. ΝόΖας οου]ει5, 

ὭΘΖιιΟ πηᾶπιι5, ΠΟ τι6. σοὺ ΔΒ 110 πηονοαπέι, τϊϑὶ ἃ 

ἀπολο οἱ, ἐδία., ε. (ϊ εἰπεῖ, ἁἀ]ιιο ἴῃ βοῦν οσ- 

ἀἴπο 688 : σαὶ γονὸ δανϊταΐς ρου [θοῖαβ δϑί., 7απι αὖ 

ἘΠῚ ἀἰρσπϊταΐοπι ἀβοθη 1, 341., α. Νου φαϊνῖς τἰ- 
ΠΟΙ θΟΠπι5 οϑὲ εἴ 5α]υἴγ]15, 31ὅ., Β. ΤΠαϊπηοιι5. Εἰ ΠΊ0 

οβὲ, {πὶ ποθ ῬαΤῚ την 5. πηοίπτη,, 5 οί αι τις 

Ῥουβοπάσιπι αἸσηϊ α 65. ΤΟυπηϊ ἰοτηιι5, ἐδίω, Οϊ ἃ 

“πη ηῖθιις Ρου ογγοί αν, Εἰπποσοπι πὰρ ὲ ἐχ ἱπουὸ- 

ἀυϊταῖο Ῥτοσπαΐαπι, 316, α. ΤΊπηον 5α] ἴατὶς {15 Ὁ 

ἐνια., α εἰ ν. οι οπηποβ ᾿πα σου πηϊπαϊίτη ἀοοίιι-- 

σὰπὶ 56 ῬγΟμἶσις Το. Εἰππότομ Π)ομηΐαΐ, ἐδία.,, κ 
εἰ α. Βοπιιβ δὲ ἴππον, τὰ πιὸ 41 ἃ πα τἀ πλιι5 ἰπ]- 

41, 383, Ε. 

Ῥοκιταὺ 4ιοπιοῦο ἤαι, 167, κ. {π4ς ἔμ] στιν, 168, 

5. ϑ'01νΊτπ5 τπὶ πα θέ τιτι ΠῊ θιι5 ̓ πο] διι5 ΟἿν γἹο] παι 

ΡαρΕΟποπι, [γα σουῸ πὶ ἰομἸ στπι πὶ ΘΟ, 5ὅ, ν. 'Γνα- 

ΥΒΆΒΟΆΌΝ, 1191 

410 {πὸ μϑν Εν ἀῃ σ. 1} νόσοπι τ, νὸχ χορ γε ρο- 

[ἐ5ὲ ἀρρθ!]ασὶ : εἴης ἀἸξοῖρι! ΠΠῚ τοιπϊέγα ἀἸοιὶ 

βιπῖ, 168, α. ας γουθὰ ρα]. Τὸ, 19: Ψοχ-τοηῖ- 
ἀγρμὶ ἐμὶ ἐπ γοία, «αϊά τηγϑίϊος βἰρατῆσεηΐ, ἐδιιὶ. 

κΑΡριτιΟ ἀπὸ μον ΕναπΘΟ] 1 νοσοπὶ {Π, γὸχ ἰομἰ σι 
Ῥοίοβε ἀρρο!]ανὶ : ᾿πο «Ἰβοῖρα!] ΠῚ τοιϊίσι «οι 
διηΐ, 168, αι 

Ὑπανβειάσπατιο, Ῥοίνιβ οὐ ΠῚ τοπίϊτιϊ, 8] ουτοσὶ 

ΟἸεῖϑ. δάνομίιιβ ἐχουϊα ἴπ τηοπίε Ὑἱθοσιηΐ., 

254, Α. 

ΑΠΌ ΑΤΙΌΝΕΝ Ζαὶ ἀοίγοοῖαξ, ρτοθαϊοπα βοῖρϑο ρτὶ- 
γαΐ, 309, Ε. Νδιηο ΘΟΥΌΠαΓΠΙ 5ῖηθ ἀν υβαυῖο ; πδῸ 

ΡΙΟΡαΐαν, πῖϑὶ ρὸν τυϊδυ]αιϊίοπες,, ἐφίω. Οτιο βθῆϑιι 

αἷδ' Ργοριιοία, δα τρϊϑιακιοπίνιις δγὶρεῖε πιὸ, 

ἐφια.., ε. Οὐ ἀἸοῖξ Ἰαβῖο ποῖ οοπυοπῖγο {Ἰ ] ατο- 

πόπὶ, ἀἴἸοῖς τ ]οῖα ποῖ ΟΠ Θ ΟΡ ἈΠ ΠΥ ΟΥΘΑΤΤ ΠῚ, 

333, δὲ β. (υαῖον ἴῃ ρ88], 55. ἀϊοίταν., {πὰ τὰ - 

τοπο Πόρος Τ)ομηΐπτι5 4πο5 γα] ΠΠογασο,, ἐδια., κα. 

81 νἱ ἀουὶς ᾿πβῖοβ ἴῃ τπουθὶς, Ῥ]αρῖβ, ἱπορία., ππθ ποῦ 

Τα γὶς. {οὶ πὴ] δε. βιιης {υἸ ] ατοπο5 7ιβίογιπη., 

ἐνιώ.. κα. αὶ ἀτα θ]αΐ τθοΐαμ νἴαπι, ἃ {ὐἸ ]ατ]οηϊ- 

Βυ5 ἱπυθηϊίαν, 914. κε εἰ 31ὅ. (Ἰου πὶ οοοαβῖο- 

ποτὶ ὁχ ΓΙ 1] Ἰ ΟΠ] 115 ἀοβυιταῖι 1 5έιι5, 54. ὅ, αν Απι- 
Χ τ πι ἃ Π)60 5010 {πεοτοπ πη, 411 111π4 ἴῃ βιαμ- 

πὰ ΕΥἹ]α ἴοπ6 Ἰαταί ιν ̓ πα ΓΘ μ 1] 15, 974, ν. 

(πὶ υ 6 γ15. ΦΙΟ Π ̓πὶ τηα στιὰ τϊη ἀπίοπη,, τὸ -- 

βρῖος δα Τ)οπηΐπιιπι, σα πεϊιπι σοηβΙ Πα “Ἰποιραπθμι, 

197, ε- Ε' τ]θυ]απίοπο ργαϑιάταπι ἀοοϊρῖς, 41] Ορθμ 

Πα ππ ἀπάτα τα ὙΠ Δ ΠῚ ΒΡΟΥΠ ἃ ἴΠ1., ἃ0 8506 ἴῃ Το πὰ 

Ὠϊεϊταν, 574, ἃς 51 ἃ} ἸΙφαο ἀϊνοχαπιείαπι πὸβ ορ- 

ῬυΪϊπιᾶπηιν, ἃ σαγϊαϊο Τ)6ὶ πὸπ βοσοάδμηιι5, 3035, ΑΙ: 

διοῖας ̓  ραιάςδ, Ῥδαρεν 65 9 Ἰαΐαγο. Ἰσποιπιϊηΐα ΠΠ-- 

οοΥῖβ ρτορίον (ΒΒ γβειπι ἢ Βϑαίῃβ 65, 374, ε. 1ς 
Ἵδϊειῖο. 

Ιν ΤΒΙΝΙΤΑΤΕ σομβουυ θιζασ υπτΐα 5. γαΐῖο : δὶ ΠΠΙ ΠῚ 

Ῥαΐγοπι., ππτπὶ ΕἼ απ, ἀππτῃ ΘΡΙσ ἔπτη βαποίιπι 

σομἤίθαπηαν, 594, εΕ. (πὰ ἀἸο1 Βουίρεινα, δία 

εις, εἴ, 1 δοῖς }1)ειι5, ποθ 1ῃ [15 ἀρ] σοι ροι- 

βοπᾶπη ΡΘΙΟΙρὶ5 ἢ ΤΊ, 5. Βοοΐαβ Ραΐον, γθοίιιβ ΕἼΠ5, 

γροίμ5 Θρ᾽υ 5 βαποίιβ, 191. Οὐ Θρ νιταπὶ ἃ Ρο- 

τοπεῖα ογθαίσιοο, ῬαςτΊβαιι ἂς ΕἼ]1 οοπ] αποιίοπο α1- 

υἱσασπΐ, αὐ ϊατιε Ῥϑα] παϊσίαπη “Ἰσθμίων, ἤ εῦνο 1)0- 

πιϊπὶ, εἴς., 195, ". Π)οῖτα5 ΘΟΙμ Πα αΠ15 65:, Ῥαΐθγῃῖ- 

[5 οἱ ΠΙραῖῖο Ῥτορυϊοίαϊεβ διιηΐ : ΘΧ ΘΟΙΠ 1115 οἵ 

ῬΓΟΡΡΙ σομαρίθχιι ΠῚ οι ρ ΓΘ μθηβῖο γον α 5, 575, 

α. Αρυά Εβαΐαπη δογαρ μι ἴον δ᾽ αποίις ὀχο]ατηαηΐ, 
Ὁ {τ85 μιυγροβίαβεβ, 589, Ὁ. Βαριίβηηιι5 ἐσ Ποπιϊπὶ 

τἀραδποπε Εἶτ ἴῃ πόπιθη Ῥαῖγὶβ, οὲ ΕἼΠῚ, οἱ βρίγίτας 

δ. γοπλπὶ ογὐθαΐαχσα Χο] ιβα, 595; 452, ". Οὐ Βα 

εἰ ἘΠῚ αὔδαπὶ αὐ Π)εο. δὰ ϑρί γι αἱ 5011 αἄβιηξ. 
Τυϊαϊα5. Ῥτοῖπ 6. Θοπβι πα πε]4}15 ἐβὲ, 120, 85. δὲ 

Ῥαΐον ρυτράγαν Βασ]απι, ΕἼΠτιις γοσαν!, ϑρί γί τας 

βοσγόσαν, Ζαομηοο αἰ γουϑι α5 οϑὲ δα θδέαη ο ἴῃ 

Τυϊαϊναῖο, ἀΌῚ ΟΡΟΥα ἸΟπΙ5 ᾿ οι ὰ5 Ὁ 250, 5 δία. 
οπι ἔἔξαϊας. ἐπαδιιοἷ!ν. τὰ πη τᾶ πὶ δὶ θσ50: Ῥαΐοι αὶ 
Ἰοχιονοῖιν, ἐπὶ Φοάπποβ γοσαΐ ΕΠ] τ, Ῥαι]ι5 γοτὸ 

τς: 
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ΒΡ αμην, 6Γ Τἀγη ἢ {ΠῚ} Τονΐπισῃ δα αι πὸ- 

πλπαηΐ, ἀ8 7, 5, 

Οὐθαῖ Τλοῖι5 νἰν ιν ΝΟΥΣ οροναιίοπο, ἃς νἱν Ποῖ ϑρινι- 

{5 σοπηηπππϊοα ἴθ ηο, 5... 4. Οποα ἴῃ αν 5 ορο- 

γἽθιι5 ΤυϊηἾΓα5 σ] οΥΊ Π δ ἔτι", ΠλΟ [415 ἀὰηῖτ15. [οϑ[Ἴγη0 - 

Ὠΐαπη ο5ὲ. απ ποάτιο β᾽πὸ ΕἼΠ]Ο ῬΆΓΟΥ ἀρὶς, ποζις 

ἘΠ βῖπο ϑριγιία, 459, ν εἰ ε, οι Πηθὸ5 ἔγ85, δυΐ 

Τ)οπηΐπο5 ἔγ65, ἀξ ΘΡΙΓΊΛ1|5 ἔτο5 ροτίοι ἔπσοτγο : 5664 

Τυϊη τα τ15. σοπ] απο ΤΌΤ 6 πὶ ἱπ ΠΟΙ] ΠῚ ΠῚ ΘΟΠῚΠΉ1Π]1-- 

οαἴίοπο ἀρπόβοοτο, ἀλ 1. θὲ δοσρα πὼς οι. 21,41: 

Πωὸς ἀἰϊοὶς δριν εις : Ῥαΐγουῃ οἱ ΕἼ] πὶ πὸ Χο] ι- 

ἄασπι, ἐδία., κα. ΠΙᾺ Ἀοια. 11, 56: 7α ἔρϑο, εἴ μεν 

ἔρδιισιι, οἴσ,, ἴθ ἀπατη ποπῖθη, οἱ Ῥαιτῖβ, οἱ ΕἼΤΙ, εἰ 

ΒΡ γΊττι5 Βα ποῖ] ργορυϊοξαϊοπι ΟΠ] ΠἸρῖϊ, 4.4.2, ο, 5ρ1- 

γἵτιι5 ἴῃ ΛοΥθο οί, ΘΕ Υ ὀυθύπι ἴῃ ϑρί για : οὰπὶ πιπϊοὸ 

βοσυπάππι ἀν πζαΐοπι ποῦ ἀν ἀαϊαν,, ἐδιεῖ, Ῥοπα 

ἢ ο5 βαπαηβάιο οοηἴοϑϑῖο Πῦρ δϑί : Ποῖβ, εσθαι, 

ϑρίγτας : Ῥαΐον, ΕἸΠΔπ5 οἱ Θρί γι τ5, 416. 5. Νὸὸ 

ἀούς πιπαπαπη ΕΠΠιι5 Ῥαιϊνῖ, ποὸ ΕἼΠ1ο Βριγίταβ., 

ἐϑιά., α. ΑἸΙφααπάο Ραῖον ΕἼ] τπι, ἁΠ4παπᾶάο ΕἸ- 

Ἰτὰ5 Ῥαΐσομι, ΔΙ Ζπα πο ΒρΊ νυ ειι5 Ῥαΐγοια. οἱ ΕἼΠ πὶ 

γόνοῖαι, 4.1.7. Ῥασ]ι5. ΓΕ Ῥγορ]ιοῖ ποῦ ἀπά] τα ο πὶ 

ἀατ᾿Ῥυϊηϊταΐοιη το] πὶ, σαπα ππϊίαϊοιη ρτιοἄϊσαπί, 

ἰδιά., α εἰ 5. 

Τὴ πππ πα] ογοαϊίοπο Τλοιτη αα ΕἸΠΠτιπὶ ΟἹ Βριγιεατη 1ο-- 

«παζαπι {556 οοηδίαι, 1.18. ΕἸΟΥΊ ποη ροίοβε τὶ ἴῃ 

Τ)6ο τπᾶ ρογβοπὰ 1πΓ6]]Πραταν, αὐ] ἀτοῖταν, θη, 11, 

7: ])εξοεπάηπίος σοπξμπάαπιις,, ἰδια.., τ. Τίοπι 

ἄδη. 19, 14 : δίωμϊε Τ)ον νι διερἼιι οἱ ἴϑπεπι α 

οπιΐνπο. τοπὶ Ἀπιοβ ᾧἃ, 11: Ζ νον δο5, δσἱομί )διις 

νον δοαοπιαπι. Ἰΐοπι Ο5ο6 1, 1: ϑαίναϑο εος πὶ 

Τοπεῖπο 71)60 σιιο, ἐδία.., α εἰ 5σεη. δεῖ δ ευθαπι 

ἈΔογαθαπε Ῥαϊνοβ., οἵ οαπὶ Ψ οὐὸ ϑρινιταπι, 450, 

Β. ϑρίτα οϑὲ βαποίαᾳ ΤΥΡΙηΙα5., οἵ πόχιῖβ 41 ΠῸπ 

ΔΕ ἐγ, ἐδία., α δἰ ἡ. Οὐπὶ ἤαπί οπιπΐϊα α Ποὸ 

Ῥὸν Φόϑιπι ΟἸιτιϑέιπι ἴῃς Θρι για, πβοραν 1115 Θοὲ 
δογιῖπὶ Ορογαῖῖο, ἐδια.., θ. οπηρία 061 οἵ βᾶποιὶ 
ϑρινιταβ βαπὶ βάποῖῖ, ἴπ ΦΌΙΡιι5 τὰ Πα 1 Γαὶ πα Π)οἱ- 

τὰ5 ΡῸΓ ππὰπὶ ΒΑΡ ΓΙΒΠγ Δ 15 βᾷ ΠΟΙ ΠΟ Πόποπι, ἀδ1. 

Οὐοιπψας Ῥαῖον Ἰοχαΐίαν, ρὸν ΕἸ ἰαπα ἴὰ Θρίσιει 
Ἰοφαῖθαν, ἀ δ5, 5. ψιάς Ζιωιοπεῖις. Εις Π)εἰ. Ῥα- " 

ἐδ οἵ 7 εὐ ϑιιπι. 

Τυκτῦπεν αἰππὶ ἃ οοπ]ισο βοραταΐαιη υἱάἀπατη ῬΡοΥ- 

Πιάποῖο, 1060, Β. 

Τυπανπῦβ σοπηραταῖαν ΡΙβοῖ,, 48] Ῥίδοοπι νογδΐ : οἵ 

μος ἢὲ ρυβάα δἰτουϊαβ, 4] ρ56 Ταπάθτη ἤᾶπιο οα- 

Ρίζαν, 91,.Α. 

Τυκῦϑ πιοίγορο] 5 το σίομῖς ΟΠαπαπαο, 559, α. 

ἘΠ, 

Μαμεντικῦβ, 21, Ὁ; 362, ν. 

ΨΑβΑ ᾿που5. δὰ. τἰνειϊοβ. ῬγΟρμοῖα ἀοοίσπαξ, αιια 
τηϊπηΐοος Πεὶ οχιουτηϊπαπί, 149, α΄. 

Ἅ ΑΡΟπῈΚ οὐ ττὰπῖαν ὁ ἤπιν 5 οἴο, τὸ τ Ποὺ δοποιὸ- 

πιοῖ τπϊγουβα, 40, Β. ἴπ ψἄρουο5 (15 5ο] 1 5015 

δα ]ον, Ἰεῖπο ἀφαδγιιμι σορῖα ποοοσβανία, ἐὀίε, ἃ, οὶ, 

ΙΝΡΌΕΧ 

Μαεοστιολια, (ἰδ οϑὶπια όχι οἵ εἰδοϊπιαί ον πὸ - 

γηΐϊπὰ νοὶ ἀπάτα πονγοπᾶῖα, 160, α. ΝΜεπθίχιϊ τὸ- 

ῬΟΙΓΟΡ 5. «πη ΟΠ 15. {Π| σΟυμ 11 }15. σπου] ἀποῖο- 

ΤῸ5 διιηἴ, σοΙῃραγαπίθν, 161. 

ΝΈχενα ἴρβα απὶ ΔΠοαΐ Ῥυπ τοίη 5 πη] ϊξέγατιε αἰ 1 - 

πιοη ἴα πη, αὐ ΔΥΓ τηράϊος ἱπβουνυϊαπίὶ, 60, α. Νοὸπ 

ἰἤδο «ιυυΐῖαᾳ ααγῖπιβ. βαπρυῖς ἐοχϊοιπη οὶ, ἀπῖπηα] 
114 Ῥυούποῖ ποῖ ὁροτίαϊς,, ἐδίωώ., α. Οαν σὰπὶ 

ΘἀΆΠΡιι5 ῥῬγο]αΐα βδατι ποοῖνα, ἐδιά. ΟἸοαζα νεβοιπ- 

τὰν Ξἴαγπῖ, ποὸ οἷς ποοοῖ, ἐφία., ε. Ηδ]οθοτιις 

σοϊαγηϊοιπι Αἰ ποπἴα πη, ἱπυοίογαΐϊαβ ἐστὶ απὸς 

ὀχϑίϊγραι, ἐδια., α. δἰ ν. Ῥὸν ππαπ ἀγα σογαμι 50ΠῚ- 

ππιπὶ ἰη ποιιπΐ πηθάἸοὶ ; ορῖο σουροτῖβ ἀο]οτοβ οοπ- 

βορίπηξ, ἔδία., α εἴ ἡ. 

ΨΈντι πηαια!πὶ τ υσψιο Φποπιοο 50] δῖ δαιβα, 

84, Α. 

ΨΕΠΒΟΒΌΝ τι5115 10Ὶ πὸπ δϑῖ, ὉΠὶ ΠΟῚ οδὶ Δ. Γ, ποῦ 

Ἰηστια, πὸ ΔΠΓΙ5, πδο τηθαῖτι5. Ἰπίογίιιβ, 53, Ὁ. 

Θόσπιο 5 Θ σ ΠΉ] ψοβιϊβ σοπηρατγαῖΐιπ', ΟΡι5 5ἴα- 

ΤΩΙΠΙ, 9840, ἢ 61 ῈΕ.- 

ψεπυν Ποιηϊπὶ τθοΐατη οὶ, 4ποα ἴῃ ῥυϊποῖρῖο δγαΐ 

ἀρια Τηεαπι, 191. Βεοῖιβ ἰζαχπο Ῥαΐογ, τϑοῖις ΕἸ- 

Ἰτὰ5, τϑοῖαβ ΘΡΙ ΓΙ τπ5 βαπιοῖτιβ,, ἐφια. Ουπα Ῥὲν τον- 

Ῥαπι Τλοτηΐϊηῖ, οἵ ΞΡ  ΓΠπιπὶ οΥἷβ ὁἾπι5 1π|6}ΠΠσοπτιπη, 
4195, ν δὲ ε᾿ ΠΙυᾷ, 7 εν ϑιιπι οὐῖς ἰρϑῖις, Ἰάθο ἀ1οῖ- 

ασ, αὐ Τπιο ΠἸσαΐαγ ϑαϊ ναΐον ἴρβο, οἷ βαποῖτιβ 615 
ϑριγιταβ εχ Ραῖτο, ἐδια., κα. ποα Π56}1 βαηΐ, ἃ} 

ορίῆοο Δ Ἔσο ταὶ νου βοστιπὶ σοη ἀἸζοτο ΠΡ πῖ, 198. 

Βογναῖογ, οἵ ΘΡΊΡΙτιβ βαπιοῖτβ, ας Γι 1 6415 δο- 

ταπη αι ψἹγ ΠΡ τι5. ογθαπ ἴ5 ῬΑΓΙΤΟΓ ΟΡΟΓαπι δοπ- 

(11, 195, Α. Οὐϊάαπι οαἰϑεϊπηᾶνυοσα νευρὰ ἢτς 

Ῥ58]. Δ : Τενοίανῖι σον πδιιπι, οἴσ., Θχ Ῥουβομὰ 

Ῥαινῖς ἄς ευρο αϊοῖ, 339, ε.  ενθὶ ρυϊουταο 

Τπο ΠᾺΒ1Π15 : Βαϊο ΑΠΠσα τὶ γον ΠΟ ΠΟ ποτα, ὉΠιη 

ΟΠ] νυ ἰδοσηξαν, 955, Ε. Οὐριίατο σιοά ποῦ δγαὶ 

ψουθαπι φπαοα 7αχτα Φοαπποπὴ ἐγαΐ ἴπ ρυϊποῖρῖο, οϑῖ 

ἀϊοϊοπεπι ἐγαΐ ἀοσβίσποτγο, 553, α. Τυϊσεῖ οτητιϊα ῬῸΓ 

Μόγθιιπι ἔαοϊα εἰπέ, ππὶ νουβοσαπη ΠΘΌΤῚ, ΟΙΠΠΊΛΠῚ 

ΟαυΙ5α ΠῚ 6586 ΠῸΠ ΠΟΡΆΠηΙ5, 58}, Δ ἜΥΡτιπὶ Ῥτο] αι] -- 

ἔπτη ἴῃ Ὥδο ποὸη δβί, 566 υἱνθηβ οἵ βαββισίοηβ, 123, 

α. ειρθα σπυ]α ἀϊοπηίΐογ: αἱ τιπτπ εβὲ Πεὶ Υ εἰ- 

Βὰπη φοἴογητμη, ἃ 1, Α. 

Δ ΈΠΙΤΑΒ {πὶ οτηπ 5 ἴοστὰ Ἰηγοσαΐ, οδὲ ΠΕ γΡαπι, 

ἀχ8,.κ. ΝΙάε Τιωτοπιῖις. ἐ  ἴζιι5 Π)εῖ, 1πιϑεπίζιπη. 

ὕστ᾽ ΨΕκΙιτατιβ. σοπίο πη] Ἰοπὶ ἀπίτηατη ἃ] ]ἸοἸΆτητιβ., 

Ὁ οχτογπῖβ {ἀπαι  |0115 οπηπῖτο Ὑἀοαπ πὶ, 308. Α. 

οι ἵγὰ 5ο]τπι, 56 σοποιριβοοηίῖα, Ἐπ] Ἰ|α5, ἴπ- 
νἰάῖα, οἵ σοπηπιοῖϊομδ5. ΟἸΠΠΟΒ, ΔΟΙΘ ΠῚ ΔΠΊΠΗΪ ΡῸΓ- 

τυσραπε, δία. τ ἀσοαταΐο οοι]ο ἔπιτθαῖο υἹϑΊ Β1]1α 
ἀορτομομαϊ ποχαθαπῇ: 56 ποὸ σουῖῖαβ ἔαγραῖο 

οοτάο, ἰδία. ΑἩεπα σορι το π65 ῬῈῪ 56 Πβτι5 1Π|ΤῸ-- 
ἀασοπᾶς ποι βιιπΐ ἴπ ἀπϊτηππι, ἐὐτα!.. 5. ΜΠΕΓαπί αν 

ἦπ ἴσπεργαβ οχίουίοσοβ Ταβΐθ, 4] ἴπ πὰς σἴΐα Ἵπῖον 
πιαϊα ραϊγαμἀα οἀδθυιηὶ Ἰυπηθπ,, 368, 6. 

ΨΈππβ [παϊοι5. δά ἤἰεοιγδοῖῖο. 

Ψεβρα. 14ε 7 οἰαιίϊο. 

Ψ ΈβΡεπὰ ὁϑῖ (οὶ ἂς ποοῖῖβ σοπη πη τσὶ [ουτηΐπιι5. Δίαπα 
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εϑὲ ποοιῖβ οὐαὶ ἄἰο υἱοϊηϊίαβ, 38, α. Νευθόσται ἰδὶο- 

σαμ ρ58], 29, ὃ : “Ζ2ώ πὍνη ρρενάπι «ἰοπεονανζει" }16-- 

ἐμ, εἴο., 4ιιῖβ. βθηϑιι5, 183, ἃ. δέβρογα βου 

Βοος ἀἸοϊξαχ ; πηαιςππιτ, {αξασιιππ, ἐδέεϊ,, ἃ εἰ 5. 

ὙΈΞΡΕΑΆΤιμΟ Φυδάτιιρεβ οϑὲ οἱ ψ ]α]6, ραγῖξ οαΐι]ο5 

αἰ φυσαταρείία. 50] ὁχ ψοϊπουῖθιις “Θπ 1 Ρτι5 πε-- 

ἴων, 108, α. Ν᾽ ΘΒρου ΕΠ] ΟΠ 65. πη πὶ ἉΠΠΟΓΘΠῚ Τὰ -- 

ἴαγα ᾿πδι πὶ πα απὶ, ἀθο τ 5101 ἱπν ἴσοπι ἴῃ τπὸ- 

ἄσμ οαἴοπς Δι] νοβοδηΐ, ἐδία., ἃ εἰ ἡ. 
για ἄπ βιηΐ ; πιπὰ 1αἴα, οα]ὰ5 ἄπχ ἀφπηοι : ἁἸτογὰ 

ἀπριιδία, Οἰ7115 ἀπχ ΒΟπτιΒ ΠΡ 6] 15, 1.54, 5. 

ινυμ πον Μ αι, 9, 17, 414 βἰσηϊῆςοι, 19ὅ, α. 

Νιηιπι σομηριιποι Ομ ἶ5 ρ58], 59, ὅ, ἄρρε!]αι 1)538]- 
μηϑα ΒΟΓΠΊΟΠΘΠῚ, {πὸ ΟΡ αγαίιμη ΘῸΥ ἃ (1 ΒΕ πβπὶ 

το υοῖτιν, 372, ἃ. 

ΨΊΡΕΒΑ ΤΠ γ ΟΠ Δ ΠῚ ΠΙΑΤΊ ΠΑ ῺῚ 6] πτιρ ϊα5 ἈΡῚ 5101} Ἰαν ἴα- 

νἱς, υἶσιιβ ονοτηϊί, 9, α. Ἴρογω σαχπῖθι5 ὀχβαιἸαία [6- 

βίο, νεπθαϊ ποχάμπι οὐραπο οὐϊίαϊ, 116,0, ΝΊΡΘΓα 

ὀγΌϑο αἴονο ργοῶϊ:, 120. Ηπΐο ἔδπιιβ οοπηραγαί αν, 

151, 5. ὙΊρεχα ἐϑιι5 «Ἰοῖτιιν νῖπι ΒΡῈ ΘοΡΥΪ ριι- 

δαπαϊ, 1732, α. ἘἸΔοΙ ἀγραμπηθηξιπη διηξ Βεβίϊα, αὖ 

σίρονὰ γεϑροοίι Ῥαμ]1, αι οἱ πο ποοιΐ, 123, Ε. 

Ψικοα αἰτα σομβο αἰ ]οτῖβ, α]ϊὰ σου Ἰοπἶ5, 356, Ὁ. 

ὙΙΒΟΙΝΕΒ ΠΟΙ. ΟΠΊΠΘΒ., 566] {τ ποθὴ οοδοῖεο, πὶ ὁχ 

{αϊϑιιεῖα., αὐξ προοϑβιίαϊε υἱυρτηττα ον ΠΟ] ογιηΐ, 
αὐἀιισοπίαν ἴῃ [ΘΠ ρΡ] υτ γα ρῖβ, 341, κ. Ὗ δὰ 5δονὰ 
4 ποῦ ἱπαιήπανης [μι Πὰ ΠῚ15. (5115, ἴῃ βαηοία 

βαποίοσυιπι ᾿πἰγοάισοπίαν, ἐδιωὼ. 8ὲ παΐαγα να] ασὶ 

ΦΟμΠΘΟββῖξ αἱ 5ῖπὸ οοῖϊίαα ΡάΓΟΥΘΕ : ἃ παςιγα ΔΘ παι 

ποῦ οβί, υἱὐ Β. Νῖνρο νυἱγσιπίταϊε ΠΠρατα Ρογπμα- 

ποπίο ΡΟρογοσῖς, 107, Ὁ εἰ Ε. 

ψικτυτεβ σαν ϊπα]65, [οι ρου πὰ π|, [5 }{1ᾶπ|, ἕονΕ1- 

ταάίποπι, Ρυ πο π απὶ, ἀπίπηα ἀρεῖ, τὰπη αιια πη 

«πῶ 5᾽πῇ 5101 πηὰρ15 ῬΓΟΡΥΊΟΣ, {ττᾶπὶ 5 τα5. ΘΟΓΡΟΥΪ, 
418. Ρι[είαιῖ5. ὀχογοιξατἴο βοαϊα {παπὰ νἱ1ι 946 0ΡὉ 

Ῥοίεβι φοπιραγατὶ, 158. Θῖοαι ἴπ 56ά]α ᾿εΙπλιβ στὰ- 

ἄτι5, γεοοϑϑι18 ἃν πππιο ὁ ; 1 ῥγοΐδοιτιβ 5ρι γι ἴπα- 

115 Ἰπλ τη, αἰβοθββι8 ἃ πηᾶ]οὸ,, ἐφίει, θ. ϑαρίθηΐον 

Ῥιορμεῖα υἱτϊονιιπη {πιρα πὶ, ΒΟ πόχιπὶ ᾿π]  Ἴππ ἴθοῖί, 
οὐπὰ αἰκιε, 7) εοἰΐπα ἃ πιαῖο, εἰ {ὰὸ ψόπαινι, 151, 

α. Νὶν ρονίοοϊα ὠἴαιῖβ, ντάογο 5101 νἹ θέαν υἱΐαπι 

ἴῃ νἱγεαίομι οἱ υἱίίατα. ἀἸνίβαμν. ΤΠ πιπὶ νἱτα πο πτι5 

ονοϊαίιβ οἱ ἸΆθογ 5, αἰ οσιπι γοἰιρἕαίε5 εἰ 4 6]Π]οἷας 

Ῥιορομῖε. 51 4ιΐθ αίογπα βθοιπὴ τον !ντξ, νἸγεα ε πὶ 

οἵ Ἰαβογίοβα εἰ ρτῦ : 51 ργβοηια, νοϊιρίαϊοπι ργ- 
(εν, 154, α δἰ ϑεῴ. (πὰ οὐϊατὶ (ἈΟΉ]τι5 511, {πατ 

ΟΡΟΓΑΙῚ : 1ΠΠπ|8 τη] ΓΑΤῸ ΒΑ ΡΙΘΠΕΙατη, {{| ΡῈ οἰ τ 
Δ μου δοιϊοπομὶ πὸ5 θά πιοι!, 153, ν εἰ ε. ῖνια-- 
(65 αἰΐωο, ν. 6. σαν! 165. οχ Θομ ΟΠ] ΑΓ] θιι5 
οοπρίαπε, ἅ116 πο οοπβίατί, ν΄, 5. Ρα!ουίειάο, οἱ 

ΤΌΡαν, 185, ». Ὗ ̓ γέτι8. οπγηἾδ5. απ ροΥ 5 τηαχίπηρ, [1- 

Βογοὸ ἀυθὶινῖο, σοὶ ἐπανδοίοτο, ἱπδι σα ῖζιν,, 9540, Ε. 

Οὐ νἱχἴνμν. Ὑἰρι 15. ἃ] μ Ε15. βρθοῖοβο ποηλΐηο 

ἀΡΡΟΙ]αμ ., οὐα Ροπούίοαμε,, οονάς πηα]οοιιη!,, 

218, Ὁ. 

Ψ ρο «ποιηοῖο ἢαι ἱρποΥ απλι5.: ἀπ ἐπι ρῖπ 65. 5ιι501- 

Ῥίαπαιιδ, ἂἃπ ἃ ποΙθῖδ «] ρἴαπι ΘΠ ΕΠ απλι15, ΠΟ 5 

γΈΠΒΟΙΌΝ. 4159 

Ῥτούβιιβ ἱρῃοίιπι 651, 595, Β. Μοπίοβ ἀρτιρεῖ, νὸ- 

{ἀπ : [ὰγγῸ5 φιχάναϊα:, [ογθίθϑ : ππα θη Δοπίψας 

Ῥᾶγνὰ ἀρραάγεπί, ὁ" υἴδιις. ἐπι θθοΠ]ΠἸταΐοπι, 85, 

ἐξ Ἑ. 

Δ ΊβΙΟΝ 5 β] ουϊοβαΣ ἀβρθοίαπι σὰ π ΟΠ ἈΡΡΥΟ ΘΠ ἀαπηιι8, 

ΔΠΡ6]1 γογῸ ΠπΡΊΓ6 Ὁ σοπίοτη ]οπίιν, 330, Ὁ. 
ψιτα ἀϊοίταν υἷα, φαο φα θοῦ ἴθ υἰΐαπι ἱπϑιοββειβ, 

δα ἤποπι ργοροναΐ, δα ᾿πβέαν θογαπι {πὶ ἴῃ πανῖ- 

εἴ15 ἀογηηίαπί, 155, 6. ὙἼτα νἹλτουῖθιιβ ΘΟ ΡΑΓΑΤῚ 

Ῥοΐεβέ, {αὶ βοβὶ [ουριιπι ΟΠ η]ὰ το ηψαπηΐῦ, ἐδίά., νυ. 

{0ι ρτίμηιβ. υἱαΐον ρϑάδθπι τηνὲ, Βυῖο Ῥγοχίπηιις 

ἰηξεγε σγαάπτη, ροβὲ πιο τον δοχαϊταν, διά... 

ψίϊα ποβέγα υἷα εϑί, ἴπ {πὸ 510] Ἰηυίοοπι βπσοοάπηί 

οπππθ8, (τα πιπο ἀσαπίαν, υἱαϊοαπι δα {ιζιγᾶπι 

νἰΐαπ ϑαπί, 162, 6, Οἱ Βοπάᾶμη νἱξαπὶ ἀσογὸ ΟαρΙ, 

σουπραγδῖιν οἱ 4] 5 πιζαϊ 6 ΠῈ ΓΘΟΙ ΡΟ ΓΆΤΘ οαρὶῖ, ἀπε 

εἱ {αὶ σα]ὲ οα] ον, 518, 6 δὲ ν, εν τἰΐα ΟἸιτῖ- 

5ἴι5 οβδὶ ; εἴ ποβίγα ἴπ ἴρβο οοηῃνογβαῖϊο, νἱΐα γοτὰ 

δῖ, 217, 5. Ἀδγαπι ῥγαϑθηλίιπι οοπιραγαίίοπε δι- 

ἴαγαπι ἀοβουῖ οι γτοχαΐοπι Πανὶ, οὐπὶ αἷξ Ρ54]. 

411: Οἱκοιπιαειονιπί πιὸ, εἷς., 388, εκ. ΠΗ ον θητῖα 

υἱτα Βα} 5, οἱ Γαζαναῦ, ἐδια., Ε οἐ σϑῳ. Νῖϊα Γαΐατὰ 

γερῖο υἱνονπι, πιιπάτι5. ἰἶο Ἰθοῖι5. τιον θμ Ἴλπι, 

ἐδια., 5 εἰ δε. ὉΝι᾽ ποι ὁδὶ οοπηπταςο πράτ 

οοτρουῖὶς ποάιιο ἀμίπηο, 101 65: γοΓῸ νἰνεπίϊαπι γὸ- 

δῖο, 289, Ε. ΒΕρΊοη 5 ̓ νιι7ι15 ἀοβουιρηῖο,, 590, Α. 

ψιζαια οὐΐαιις. Ποῖα. Ῥτορνῖα. νοϊππίαϊς ἀτιραῖι : 

ἰγάπη 5101 φαΐπαιια σοπρονῖς ἴῃ αἴ νᾶ, 182, 

τα ἀτρουῖπῃ, Ὑ1646 “γϑονος. 

ιτιοπκῦν ἴπραπη βαρίθπ ον ῬΤΌρμοΐα Βοποσῖπὶ ἴμϊ- 

τἴαπι ἔδοῖς, αὐτὰ αἰχὶς : Ζεοίζια ἃ πιαίο, οἴο., 151. 

Β δἰ α. Ῥυοΐεοξιιβ βρι γι }15. Ἰαϊεἰιιπι, ἀΙβοθβϑιιδ ἃ 

πλαΐο, 153, νυ. {01 ρ]απξανιτη «πα! αἴο5 ἁϑτιοαει- 

τὰ, ἴία ἱπῆνυπιταίοθ. ἀθΐτϊ οαγαπίαν ἀἸΠσοπεῖα, 

οὔ, α. ΝΊΗΙ ἀείουπῖῖι5 ἀοάττα. Αἰ ῦΡιι5. δηῖπια : 

νἶάο ἰναΐαπι, ἐγισίοπι, ΠΟΙ πὶ ἀὰξ σα]α: Ἰπβογνίθη- 

ἴηι, 184, α. Οἷἱ νἱζίαπι βρθοΐοβο ποπλΐπο Υἱγε 15 

Δ) σοπ 15 ἀρρε!]!απῦ, ογα βεποάϊοαπί, σους πια]6- 

ἀϊουπέ, 378, Ὁ εξ Ἑ. 

Ὑ τι [ΟΠ πιπὶ (1 ΠΠἸ5ϑιιπι, αὐ νὰ ἀθΥ 15. ΤΠ} 110}15 γοδιβίαϊ, 

οἵ ταδίιπι 50115 που εἴπ ϑιυιβοϊρίαι, 66, Ε, Ὑ ΠΙΡιι5 

αθίχιιο σοιηραγναιϊ Ποπηΐητι5 πϊπηὰ5 Πποιηΐπιπι, δ, 

ν». ἴὰ {πὸ 5ἰζα 51: ἰδία βἰπ]τιο, 64, Ε εἰ δε. 

Οὐ 86 υἱΐοπη, τιῸ8 ΑΙ πῖο5. γοοαΐ ΟΠ γἰβίιιθ, πὸπ 

ἀεϊζαιῖ5, 564 σαν η5 Ῥα]τηϊε5 νοσαΐ, 483, Β. 

Ψινιράπα δηΐπηαΐα, 14. δίδοος. 

{{ππὶ βομθη ἰογιιπΐ, Ὑ6] υἱπὶ βου! παϊοπὶ Παρ οηΐ, 

0ὅ, Β. 

Αα ὕκμυπκαν {τἴα οφοποιντιηΐ : ΠΧ, ΘΟΓΡ 5, ΟΡΒΟΙΓΙΙ5 

Ἰοοιι5, 54, Οποά ἴῃ ἀϊε ἀπῖρτα, 14 ποοίπ ἰεπορνῷ, 

15, ". 51σαὶ ἀπαργὰ ἴθ ρανίοπι 101 ἀἀ νουϑᾶμη νον- 

δἷῖ - τὰ πὸχ Ζαοάιιθ, οἴλπὶ 510 ἀπ γα ἔογγα, ἐδιίά., 

ν» ὁπ. Μαχῖπι 165 βίη 11, ἴπ αλθιι5 πη θυτο Ὀγὸ- 

νἰβδίπηθ, δὲ δοπίγα, 80, Ε. Οἱ 5εἴπε Πποίογοβοῖ!, 

5011, ΔΕ 501], ἐνίκα... τι εἰ 566. (δαὶ αἱτνὰ (θυ γὰπι 

οἀονίεγαην πα θἰἀπῈ, 11 5011 ἴῃ πἰνά πη θΆΓ ΓΟ πὶ 

αἸἰτουπαπ πὴ} 85, 81,. ἃ, 
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Τνισοκκιβ, [πχία δουιρίιμναηι, ΠΡον α{15 ἀπιαπιβ, ἴπδι- 

Ῥογα ΠῚ τἰγεαΐο ρυτο τας, Ποπα] πῖθιι5. παπ 5.}0]6- 
οἴαπδ, 171. Νοήο υἱϊαρογαῖαγ ΟΡ Ὁ] οΙδοθμ 1 91π- 

ἄτατη : τηοο ᾿απἤαταν ὁ σοῦπῖι ΙΕ πα ποπὶ οἱ 11- 

Ββεγίαϊομη, ἐψνίεῖ,., α. Τὐπισογπῖαμη ΕἼ] τιι5 ΟΠ στ βἔι5 

ΔΡΡΕΙ]αΐαν, 171. [Ππ]σοτπῖς. ἀρρο]]αΐαν ΟΠ τ πε 

1) εἰ νἱγέιβ., ἰατη τὰ πὶ τπᾶπὶ οἴη Ῥαΐγο Θομηπη- 

ΠῈΠῚ Πα 6 ἢ 5 Ροϊοπίαπῃ, ἐδίε!., τ. 

ΤΙΝΙΘΕΝΙΤ 5. ἀρΡΡΟΠ]αταν ποῖ ἀπ] ἃ 5010 ἴαοία5, θα αὶ 

5015 σοηλι5,., 563, Α, Βοτίρίατα ῬῸΓ ᾿ς σοΡα, 

Ζ ἴα ἱμὰς, Τλοτη ΘΟ] οαιιοπίοπι ᾿π ποῖτ, ας πὸ5 αα 

{πιρϑη]πῖ, εἴ Ῥουβομῶ ἃ “πὰ ΠῈ 5ΟΓΠΊῸ ἭΙἸἸ ΙΓ, 

ποι πὶ Ρογποαΐ, 53, 8 εἴ σε. ΠΙᾺ, 711αι 7ἰγπια- 

γεδηιέ τι, δῖ ῬΥΪΠηα ΓδΡ σατιϑα : {Ππ| νοτο, ἤεοί 

7)εῖι5. βεπεαπιθπίιν, [ασυ πο πὶ τ πὶ οϑὲ ὉΠ ο σ 1 οἿ5 

Ῥοϊεπεῖεο αἴθ ογθα σοῖς, π᾿ πιά! {16 15 Θουιρτατος 

γος. πηδηϊοβέαξιν ΕὐπΙσομιίι5, 56, ον. (πὶ αἷΐ 

Ῥβα]πηῖσξα 054]. ἀἀ: ϑείϊξες {πὰ, 1265, εἴο., Τὐπῖρε- 

πο ῬΤΟΡ απ το 110 ἀρ ΡΟ] ΠΟ π πὶ, Ἰρϑι ΠῚ Ο]ατὸ 

ΔΡΡΟΙ]απ5 Τλουπη, 556. 51 { αἱροηῖτι, φαοα ἃ 8010 

δεμῖίις δῖ, [αχία Επαποιηϊθτη, πιοτὸ Πόπιὸ ππῖσο- 

πἶζιι5, 565, Ε. 581 ΕἸ τὰι5 50] υαχτι πα 115 Γ6 } ὅσ οἱ Τηβίσιι- 

πιοηίιτῃ, ἡχῖα ΕἸιπΟΠλ πὶ, οὐἶοκ, εἴς, φαοά, {6 

ἃ 5010 ογϑαία δἰπέ, ππισθηϊία ἀἸσοπεαν,, 56 ῳ8... 5 δὲ 

ας 51 510 ταϊη τον, {τα ἴῃ τὸ ἃ ΤΠ γα οὐ ἷβ ΒΡ γ 1- 

Ῥ5 αἸΠογοι ἢ ἐδίώ., α. {Ππ᾿σοπῖτας βεοιμά απ Εἰ-- 

ΠΟΙΆ ΠῚ, πο Ὑἰΐα οσῖ, πὲς Ροΐθητα, σομΐγα ᾿ρ5 115 

ΟἸγῖβει Ραιυ]ίχιις ἐοβεϊπηομΐα, 575. Ε δέ α. Παπῖο- 

πὸ5. ΠῸῚ ΟΥ̓Δ Π ΘΟ] Ἰ5ἴαγιι πὰ ΤᾺ Θὰ Ομ : οΪαπηα- 

Ῥαηΐ ἴαπηθπ, ἰονίπεις 16 εις οἷς, εἴο., 580, αὶ δὲ 

581. 588 ππ]σοηϊζιπ ὁ5ὲ Φποα Ἱποοιηράγαθη]ς, ἴΠπ1-- 

δοηῖειις οὶ Ραΐον, 5968, α. Ογοαξαγα ἃ] οσῚ παν κἱ- 

τα} }15, ΟΥῚὉ αὐ σοαΐία, ἐλιά. 81. ΕἼΠτὰς ΤΠ πὶ σοι τία5. οϑί 

«πο 50] 15. ἃ 5010 : τιπίογοαῖις. ῬΤΌρΡτῖΘ αἸσοίαν, 

407, α. 146 Ζειωλογεῖι. 1 5 οἵ “πιαϑο. 

ἴνῦν ἴῃ ᾿ποουΡογοὶβ “Ποῖ αν γ6} ορογαϊίοπο,, γῈ] νο- 

Τυπίαϊο, γ6} κα ρδίαπεϊα, ἀ00, ν. δεουπάαμι Εππο- 

μλΐαπο5 ΟΠ υἸβιι5 οἱ Ῥαΐου ππιιπὶ 5απὲ, πο Οροιτι- 

τόπο ἁτπΐ σοϊππίαίο : Ἰ5 1 Γ1" 5] στα πα, ἐφίει, πὶ 

γοσλτιο πΐχία ο51 απ μὸν Πάοι ἴπ ΟΠ τίσει οΠΠο: 
ΜΝ] ΟΝ. ἀὐππιπ, 3732, (πὶ αἷξ Ῥϑαϊπηϊδία, βεαία 

8.6ης5, οἴς., πο γοσαταπι; 566 οἸδοίιπη ροραλαπι 4] - 

ΟἷὉ τ Ζαϊα παι} ἰ νοσατῖ, Ῥαθποὶ οἰθοῖ,, 4198, ας, Δα- 

χἰπιὰπι Πα Του πὶ 6715. Ζαΐ σοπίοβ. ΟΠ Πὸ5 σοηγο- 

σα, ἄτιπι αἰ ρον πα] ιηἸκίαπι : “μα τε ἤεθα, οπιπὸς 

ϑεπίος, 5355. Ν᾽ οσαϊουαμῃ σοπονὰ ἰτῖα, ἐδια., Ε. λα- 

το γοσαπάϊ, ἐδιίω., α. 

ὙΟΙΕΈΠΑΤΙΟ νὸχ “πα ἀπὶ οϑῖ σομπίικα. εἴς σοΠξοπα 

ΡΠ πϊαπι, 190. Εν 

Δ μΑΤαμΕ ΠΆΠ]]τπὶ ΡΘΕ ΠΠιι5 σαγῸ Ὁ, ΠΟ] νἱοίαπι οπιηὶ- 

Οἵι5 ΒΡ τας ἴοσγα, 101. ον {Π1 ρῖβοοθς Ῥὶπηϊϑ. οἱ 

οασα ἀ(πὰπὶ βοοαμΐ, τὰ γο]Π]Π1ὰ ἀθυδπὶ τ εἴ ὁΡ 

Ἰναπο αἰ ηϊίαϊοπι, πὰς ὃχ ἀάιις βιιπὲ οὐία, ἐδίω,, π. 

{Ππιιπὰ νοϊ που λπ ποι η,, αἱ πὶ [5 πη Π πα νανῖο- 

τὰ5 φαοδα Πριγαπι, υἱΐαπι, ἀοιϊοπθ5, ππότος, ἐψίω,, 

Ὁ. Ανοϑ ἅ]1α, 5ο ραϊο, πα]ὸς Παρ μι Ροίος. αἰ 

τι ἀπο, οἱ ἀγοραπος, Ζαλ]ι5 ΑἸ πποπα οχ αἷς 

ΙΝ ΘΕΧ 

4π|ώ {ογια μίαν ἴῃ ἄγ Ῥγουῖβα ὁδί, ἐδέα,., α. Ανε5 
Ἁ]1ὰ ΒΟ ἸΖορίογο βαπὶ ἀξ ἀ]ι]]., ἀουτπορίογω αἱ 

ὙΟΒΡΟΓΠ]Ποποβ5, ΡΈΠ]Ποῖα αξ σοβρα, σο]οορίογα τ 5οὰ- 

ΤΆ], 103, ΑΥνὸβ σαγηϊνοτο πΠΘΊΉΠ πη ἀοῖο πὶ, τὸς 

5[ΓΕ ΠΊ ἹΠΟΙΓγ τι, οἵ ΡΟ π Πατη γο]οσοπι Πα Ροπε, ἐδὲά,, 

ἃς Αὐδβ ἀ]1ῶ φΟἸ]οοἴν τη ἃ πηρ] οϊαπίτισ στΐαπι, τὶ 

σΟ]απαιθα, δσῖιθβ, βἴασηι, συᾶοα] : 1 ἀποὶ 5ι}Ὁ- 

ἀαπίιγ, αὶ σσποβ, ἐδια., 5. Αὐτὸ 116 ἤγοπιθ ἀρ- 

Ῥιορίπαδσηΐο τϑοοάιιηξ, 116 μι πιαπιὰ σοπβιιθ απὸ 
βαιά οπῖ, 4Π1π σάγτι]ς, Α]1π σαπογο, ἐδιία., πὶ εἰ α. 

ΘΌΡΟΓΡα5 σΆ}]05, ογπαξιβ ἀπιαΐου μάν, ΠΡΙ Ἰποξα 
ΘΟ] αμα]ὰ ἃς ΘΆ]]Π1πα, ἀο]οξα οἵ ζοϊοῖνρα ρογάϊχ, 

105, ".  Ο]αΠΠ1α. Ἰππιιπιογα ἴῃ ἀθγὸ νασαηῖα, ὃχ 

568 ἴρβὰ Ῥγοίογε ἴοστα, 114, 6. 

Δ ΟΠΌΡΤΑΤΕΒ σΟΓρογθα Ρ]1|5 πη ] σεῖο, {πάπα ἡποιιπ 11 - 
15 πὰ Ροπέ, 9414, 6. Οἴππὶ τξονπια βθοιπὴ Π15. τὸ- 

σόϊνῖῖ, τἰγεπτοπι δὲ Ἰαογίοσα ΟἸἸσῖῖ τ οαπὶ Ργβοπ- 

τἴα, νοϊαρίαξοπι ργωΐονί, 155. Βϑαίις 4φαϊ νο]αρίαιι 

4 ῬῸΓ ΟΠΊΠ65 56 Ώβιι5. ἢ π1δ, ποῖ ΒΕΡΥΙΕ ; βθοίατξαν 

ααοπι γϑσιιπη Βοπιιπὶ, Ζιιοα 501α σαϊοπα οοιηρτο- 
Βεπάϊταν, ἐδφια., Ε- 

ὸχ γε] εξξ δου Ῥογοιιβϑιιβ, ψ6] βρθοῖεβ ἴῃ ἀθγὸ ἴπὶ- 

Ῥγοδθα, Ζπαᾶπι 4] Ργοπαητῖαϊ,, Ἐχρυϊμηονο ΨΠῈ, 

166, 5. 0] ποι ὅδ δῦ, πθὸ ᾿ἴπσια, τος ἀατῖβ, πος 

πηδατας ᾿πτουτ5., 10] πιδὸ ὙΘΥΡΟΓΊΠΩ τιβιι5. 53, Ὁ. 

θεῖ Ομ ΟῚ ΤΟΥΕΙΠῚ ΞΡΘΟΙΘ5 ᾿ΠΠρ Όββαβ, πὸο νοσα- 

Ἰταπὰ ΟΥ̓ΡΆ ΠΟΙΙΙΤΏ τη] πἸ5ίοσῖο Ἰοψαϊεατ : 5ε4 νο] απ α5 
ἀἰνῖηα, γογθιιπι οϑὲ θεοὶ, 51, Α δὲ βδῇ. 

ὸοχ Πεὶ, παίΐαχο οδὲ οἰϊδοισὶκ, 48, ν. δος τοχ, 7ϊαὶ 

ἐμα,, ΟΡτιβ Ἰρϑίπὶ ογαΐ, οπὶ ἴῃ ΠΟ γΌΧ, ΠΟῚ 50 115 

511, 564 νοϊαηταις πουῖι5, 36, α δὲ δεῴ. ὅοχ Ποῖ ἴῃ 

ΟΓρ Ομ 6 ἐπηϊδδα, ἰὸχ συφάαμη παῖιγο ὀγαβὶς, ὅδ, 

μι. οχ Ποιηΐηὶ 414 511, 1066, Ε εἴ δε. Ηδο οἵιπὶ 

Ῥ]ιαπίασῖα, Ζίεο ἴῃ ΒΟ πη π5 Πἔ, σορπα!οποπι Πα ΡῸ Ὲ, 
ἐδιὰ. ἘΠ αβηποαῖ νοσοπὶ ἴῃ ῬΤΟΡ οἰ ἃ Π6ο ργοάιι- 

οἴατη ογοοτο μὰν ὁδί, 467, ν. δ'εσθα πῶς μΡ58]. 38, 

5: 7 οχ Ζ)οπεϊνῖ σιιρεν" ἀῴιας, πὶ βοπβιι τη γϑίϊοο δα 

Ῥαριίσπηα Ομ τισι, οἱ δα τηβεϊταταπι ἃ} ἐὸ Βαρ ϊππια 

τοίοναηειν, ἐδια., Ἑ εἰ σε. Ν᾽ οχ Ποπηῖηὶ Ηΐξ ἴῃ ἀπὶ- 

πιὰ {5 ὙἸΣΙ του Βοπιιπὶ ῬΟΡοῖ!, 4169, ὅοχ θο- 

ταϊηὶ ΠῚ {ποιὸ πὶ ἀπῖ πιὰ ἃ ΘαΓῊΪ5 ΠΟΘΕΝ ΠΡΟ τα, 

ἐδιά. Ν οχ Τθοπιῖηϊ σοποιτξ Φοβουίμπι, οαπα 14 φαο 

ἀοκογίαπηι ἐγαῦ, ἀαἷβ ΘΡΙγΊτι5 οοῃἴογίαχση, ἢ ἴῃ 5ἰα- 

ὅμπα ἀηυάτιπι, 473, 5. γ146 ψια, ἤϊανε εἰ 

7 ἐγνώ. 

{{π5Ὰ ᾿ουθαξοο, παϊισατη 5ἰσοαπι Πα] θη το, δια Ἰρβῖιι5 

σα]πογὰ βαηδΐ, 116, Ρ.᾿ 

{ΠππῈὲ5 πουὶ ἴπ Εγαπρο!ο ἀϊοσαπίιν {πὰ ἀς ἦϊο ἴπὶ 

ἀἴδια τεπουαπἴαν : γοΐογοβ, 481 γϑίογοπι ΠΟΠΙΪ Π 6 ΠῚ 
πομάαπῃ δχιιοστιπῖ, 495, Β. 

ύπΡΕβ 5101 Ἰρϑοὶ ρἱπὶ Ἰαογν πηῖβ πιοήοειν, 116, ν. 

ὙΌΠΡΙ σοιηραγαξιν “ο]οβιιβ, τὶ Ἠονοίοβ, 337. 

νυχτύπῦν στοσοβ 48] ὀχ γοἴττ5. 5ουιη τι, ΠΟΥ ΤΠ τὶ 
ΠΟΥ ΤΟ) σοπ]οοίαη!, 109, Α. Αἴπη} βῖποὸ δοῖτα τς 

ἢ αν πναμαι ῬαάγουΘ ὙΠ] Γτιγος, (ΠΊ] 5. Ὑἱ τὰ δα] σομταπι 

ἀππὸβ ργοξοπή πε", 07, Ρ. 

γυκτυβ Τροιηῖηὶ ἀϊοιίαν. οι5 αὐ πα ϊοῖι. αὐνεπίις ᾿ 

ἐδ Ἄς 
Ἂ ἊΨ 

ῳ 

Ἷ 
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ἀρονίι5, 330, (αν σορῖίοβ. Ποῖ γυίαπι σου ον] νοσαΐ δουρίινα, πθη ὁΧχ {πο σομπεινα ἰο πὸ 

{ποῖος σοπ!ονιπαίιπι, ἰδία, α. Ῥτονομπίιμι, ἐψια., ας 

Ζ “λόριλοο ἴπ 13. ραᾶνγίου ἀἰνῖδο, βἰπσαϊαβ. Πὰ5. ραν ο5 ἴὰ 

60, βοχαροβιιηάβαιο ἴπ ὁ0ὺ ἀϊνίπηι (ἀοποι Β]Ἰαοὶ, 

Ζιχανιι5. Β γΟ 1οἱ σοπηραγδηίαν, 61, 5, (τι σἰζαπα τὸ, νυ. γ1άς Οεπειλιίαςεί. 

------- --«««ὐαὐἷὰ 00 Ὁ ἀπ... 



ΙΝΡΕΧ 

ΒΕΛΌΜ ΕΤ ΝΕΆΒΟΛῸΝΜ ΟΥἍ ΙΝ ἈΡΡΕΝΌΙΟΕ ΓΝΝΕΝΙΌΝΤΙΠΒ. 

----π«ροοςος---. 

ἈΒΙΝΕΚΕΘΗ γδΟΘρῚ ἐπ αγογιτὴ. ΡΥ] ο]οπθπ, 703,... 

βπαμαν ἱποο]α ἔπ|Ὲ : ΒΡ Ά]ου πη. ἀὐπθηΐο πη ὍΔ ἔς 

δ5ῖ, 499, 5. [)61 ἀδοϊηιατῃ ΜΙ] Ο ἰβοθοι, 605, 5. 

αἰαὶ Πθειιη Ὑἱ41τ. 56. το θα αν [ΘΥΓα ΠῚ 6556, 

611, Ε. δηΐου {{||, «πο υἱγί 5. ἀπ τηιπι. σΔ τ 

οΥπανογαΐ, 057, Ε. 

Αμββάνον. ιάς 7ανίώ, 

ΑΒΒΤΙΝΕΝΤΙΑΝ 4 Δ σαγηΐβ Ροτα]απίϊαπι βου ναὶ 

αὐ] Ιοοηαπι ἀι ΠΠ]Ποττν, πᾶ πὸ ἀΠΠ1σῖ θοῖι5, 513, Ὁ. 

Ἐὰπὶ {πῶ Ππ ἢ οϑἐοπτατοποπη, Ποπμπαϊηΐ ἀπΐπια ο10 

ῬΓοβΟΖα τα, ἐδὲὶας Ν δα γ15. οἵ ποσὶ. ὙΘΠΟΓΘΑΡΙΠΩ 

ἀρΡροιοηταπὶ γογοπαι οἰ θουιι ἃ ΕΠ] πη 1α, ὅ75,.Α. 

Ἑαχαπα σόσιιπι ἃ 5 πο η11ὰ [ναι 58 {15 ὁδὲ ἀσψαϊνοθ 

Ῥογ οι οηϊ ; πἰϑὶ ἀπῖπηα ἃ [115 {πὰ πιὰ! Πα πὶ ττι- 

ἀσῖαηι ἀρβιϊποαι, ἐδίω., π. ΝΟΠ. ΡῸΓ 86. 5815 οϑί δα 

φοπα πη πα πάτιπι 76} χη λτιπὶ : ΘΟΠ] απ σοπαία χ ] {πὰ 
νἰΐα γαΐϊο, ὅ72, ". 

Λομα ᾿ἄθ ἃς γοίεθηίο, 155, α; 858, Β. Ο(υν 56γ- 

"πο η65 46 Επητηάπιο} 5 ἀἀνοηίι τορὶ ἄσμαζ (λοι 

δἰηῖ, 702 Ε εἰ κα. ἈδΟΘρΡΙ Τὰ αν σαι πὴ ̓  ΘΠ ΠΟΙ] ΟΠ 6 ΠῚ 

ποῖ ΡΓΟΡΙΟν ὙἱταΣ που! απ, 566] 06] 6715 ἀἸ σίας 

οαπη Πς ἀἸρηιπὶ γθάογοι, ἐδιε., ας Ἀδοιβαῖ 4πώ- 

γ 1 5 σαιιηι, γ0} (πος 1 βιιρογαγοῖ παϊαγαπι ᾿πιπὰ- 

ΠΔΠῚ, ΜῈ] ἀπο ΠΟΙ]6 τοι τατο Ἰλοπηΐπιιι, ἐδίω,, εν 

Νοῖ το] σίοπο α11ὰ Ἰη ποίαις γο αρῖο θα ἃ ροΐοπο 
βἴσπο, 765. Απχγαμὴ οἱ ἀνσοηζαπὶ ὁ {Ππβα τσὶ ὅἤο- 

πλτι5 Πλομαϊ πὶ πλἶϑὶ! ἢ Α ΞΒΥΎΙΟΥ ΠῚ ΤΟσΟ ΠῚ, 858, ἃ. 

θα Ἰὰς Ἐδβαϊο, 14, 29: 7χ Ξεπιῖπθ δευρεηίθηι, 

οἷς,» Αοἰναλὶ ροβιονταϊοπιὶ ϑἰσηϊποαπε,, ἐφία., α. 

Αοδὰ αιοα γϑοΐτπι 55 ῖ ἴῃ ΘΟᾺ]}15 Π)οπηΐπὶ, 1 πο- 

4ααχιαπι ρογορῖς, 858, 

ΑΟΠΙΤΟΡΠΕΙ, ΤΠ] 6 ΟΠ] ιπὶ «ἰἰδειρανὶς Πανὶ, 

ΟἸυυθὶ τιδιιβ Θομϑ]]ανῖο, 597, ὧς ἈΘΒΙΓορΠ ΝΕ] οἱ {πι- 

5 5101 πιουΐοπὶ 5ιιβροη 10 πὸ ΘΟπβοϊ νυ ἰϑδοηΐ., εἰ 
Βα ρΡ]Ἰοῖα ξαΐζαχα Ῥγωϑθμ θιι5 Του α  ἰϊονὰ 7161- 

σαβϑοηῖ, 708, Ε. 

Λοτιο. γ14ς Ορι. 
Ἄραν θυῖπιι5, ὃχ [οΥγΤὰ σοηίουπηαίιιϑ : Ξοοιιητι5 Το  ]α-- 

ταὰϊη ἴπ αἴογο ὙἸγΡΊΠΑ]}} ΘΟΥΡ 5. ἀβϑιιπδιῖ, 76ὅ, δ 11ς 

“164«π|ὰ. ϑιαϊακ, ἴῃ ἀτιο γΡοβίξιι5 [1 Δ ἀατηῖι5 απο 
γοσοαί 1}, ἐδιά., π. 

Ἄράδὰ οἱ ϑοϑοίηι, 560 41, 8, πίγασιο δα Βοάομιὶ- 

τἴοαηι Ῥοπ αρΟ] ἢ ρον" ποῖ, ὅ60, αν “«Ζάαμνια, ἀδ ἀπιὰ 

Ἐβαϊ 41ὅ, 9, βἰρῃϊῆοαι Ὑἱνρίπα]οπὶ ἴουγαπι ἐσ ἀτιὰ 

Τογπηαΐιιπὶ ἀπ] σοΓριι5, 871. ΕΒ. 

ΑΡΟΙΕΒΟΕΝΤΟΝ νἱτα, 640, Ε. Ῥαπὰ ργαν βϑῖπια ἐοὲ 

οαπὶ ἃ} Δ]Ο]ΘβοθὨΠΡιι5. σορίταν ἀπ πἰβίσα τανε 

οἰνίταβ, ἐδια. Τητιιιπλοπα Π]Π τι πὶ πμα]ου τι πὶ ἔπ γπηὰ 711- 

νοπίμπξομη οομηϊζαίατν, ἰδ ιεϊ., α. αὶ αἷς Ἐϑαϊαβ, 5, 4, 

«Ἰᾳοϊεδοεπίες ρεϊποῖρες: που Πα θηΐβ φΐαϊο, 56 

ΠΟΤῚ θτι5 ᾿π51 πη α] αὔτ, ἰδία... αὶ εἰ 5. 

Ἄρνενα 4] νοσαίαν ἔξαϊ 1 ἀ, 1, Τουβᾶπι δϑὲ (θα 15 

ῬοΟΡυ]ι5, 8.2.9, Α. 

ΛΕσΥρτιι νοποίϊοϊα, εἰ ἱποαηξαγηοηία 510] ρΘΟΙΠ]αΥ [ον 

νη Ἰσαναπε, 614, Εν [πὰ ΔΕΡυρίο φιαδτιροάϊα, 

ΒΕ]]ιαο, τορι ]α,, οἵ ν ]αἘ1Π1ὰ ῬΡὸ 41|5. Παθῖζα, 707, 

Β. ΛΕΒΥΡΕΙ ρορυλα {ιυ]αίοιπι ἴῃ βογνϊταΐεπι αα- 

ἀἴχετθ, 849, Α. 

ΑΕνιόματα ἴῃ ϑουίρίαγα αα χα], 627, κι Πεὶ Βοηϊσπὶ- 
ἴὰϑ Ῥ6Υ τηϊσηηαΐα, {188 511. ἐατανα ΟΡβοιγα 515. α1{1- 

οαἱ, 480. 

ΔΈΚΜΟΝ τποηβ, 555, Ε. 

ἈἘΕΡΙΙΟΤΑΤΙΟ ἔστ οπηπῖβ υἱτς τι} 5, τἴοσπα Βοπὰ σοη- 

ΟἸἸ αι, 778, Β. Ουϊάαυϊα νἱΐα αι} 15. 4 ] ο ] τ τὰ 

651, {ὙἸ5Ε 1} 15 σομηπϊχίιπι οκἵ, 194, Ε. ὅσοι! 1- 

τὰ ἀο]οσ σομοτθῖ. Απΐπια αἰ ΠΟ  αἰἱοπίθιι5 45] οοπ- 

{τα ῖετιι, 679, 5. Μοϊοβιϊα 4 πο ὁ} Πεὶ ἰδ: 6 πὶ 

δοοϊαπηΐ, 5οπηθπ δαηΐ Γαϊαγοσιπὰ ΒΟΠογιιη, 778,8. 

Δ ἀβιτας ἀπὸ μοβὶ ρνάγα [αοϊπονὰ [οι ροσα ἀσοορῖο 

᾿ηἀποῖζαν, Βο πο ἢ οἷ Ιοοο πα θοπα οϑὲ, 899,.ἃ. 

Δπβαπῦν τόγιιπι 5᾽ Π}}]Π π4 0 ΡῸΥ πἶγοπι οἱ Ἰαπαπὶ οχ - 

Ῥυϊπλῖιν, ὅ86, Ὁ. 

ΑΙΠΙΕΝΙΘΕΝΕ Ῥτορυῖο ἀἰοππίαιν ΡΠ ]5ιὶ, ἀ4ὸ5 αὐτοὶ 
ποπηϊπαπέ ῬΑ] βιϊποβ, 858, ἃ. γ146 δΥγ εωὶ. 

ΑΧΙΜΕΝΤΑ ἘΠῚ ἸηΠυπηὰ βιιπξ, 10] 605 {πὶ 115 ἐπαςνιαη- 

ἴὰι σΟηβΙμλ1165 ΟΠ ποοῦδβο οϑί, 655, . ΟἸογα ᾿πῆτν- 

ΠΊΟΥ ΠῚ, ΟἾθι15, ο5οὰ 50111α μου οτ5 σοπν θη, ἐδιά., 

Ἂν ΑΠπιοηϊαπι {πο 4ἀπὶ ὁδὶ αι Φπαπηπᾶπι τὸ- 

Ῥὺμ πο Ῥγαβίαϊ, [πη  Π ΘΠΊΟΥῚ ΠῸὴ δἰ ῖϊ, ἐδία. 

ἌμαμΕο 416 5 βηιῆοοῖ, δ78, Ὁ. 

Ἄμαμυν οϑὲ 14 αιιοι σιιβέιπι ἐχαβρογαῖ, 111, ἃ. 

Αμαβιλβ, ὅδ, 

Ἄνμον ᾿άοπι να]οῖ ἀὸ ροριῖις ποϑίδοιιηι, 885. 14ς 

Πανιὰ. 

Ἄνοκ Ποῖ σοι ᾿5η 15 ἀἰν πιιβ, ΔΙ του 5 ἐσ πῖς ΠῚ ἜΧραν- 

βα10, {αἰ πὸ αὐ ἀρβιιγάαθ σα ρ᾽ ἀπ ατὸ5 ᾿ποοπήοθαί, 

δ9ὅ, α« Οὐ ηῖ5 ἦο 5αου Ποῖα οἵ πο] οσαιι5 15 ἀοοιγὶ- 

πὰς ἴῃ Πῖ5 γον 15 {πα αα] ΠΟ ΤΟ πο πὶ ἀἰ{Ππὸπ| σομεῖ- 
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πειὶ νἱάοίιν", δὅ67, κ. Ἐὰ δουϊρίανα ἰοσα αι δὰ 

(165 ἴδδίοβ βϑροοίδπι, εἰειι ἐχροϑι Ἰοπὶβ σοπουΐ 5α- 

ϊοϊαπειν, ἐνἑώ. (παπέιηα αἰ] οἰϊοπῖς οὐρα θὰ {πα 

ἃγηαΐα ποῖ Ορογία! εχ πβίαπη {που ξ, [απ τιιπη 

αὐΐπηα; αὦ ἀΠΠσοπάιιπν Τλοιιπὶ ἄθοδι, 593, Ε. 
Ἄμο5 ππιι5 ὁχ Δα άδοῖπι Ρυορμο 5 ποῖ δὲ ἔβαϊῳ ρᾶ- 

εν, ὅ4δ, α. Νοπιθη μα Γ15 ἔβαϊο Πυπηαπιοπειπι ἴῃ- 
αἴοαι, ποπηοπ ῬΤΟΡ οἴ δς βου ποποπὶ γα πῃ βοπᾶΐ, 

ἐνίω,. αὶ εἰ ν. Ῥγυορμοίανι σὰ Οἱϊα, δ16. Οἷν 

Απιοβ ἔβαϊα ρατου ποπιϊποίμν, 890, Β δἰ 6. 

Ἀμρηιάβαῦϑ, 050, ΒΕ. 

Αμρπιμοσηῦβ, 650, Β. 

Ἀνάνιλβ, 797, Β. 

Ανοειι. ον ᾿ς σγουρὰ μ54]. 57, 13: “ἿἹπεϊἰοὶ εἰ ρ»ο- 
αἰπεῖ, Ἰπτ} Πἶρῖε Παν προ] Βοποβ χαὶ ἄς ποπιῖ- 

παιπὶ 5] πἴὸ σασίοτο βοῖθθς.,, 533, Ε. ΑΠρο] 5. σοη- 
ογοάϊα 688 ργίοοίαγα Εἰ ο]εβίασιπι, ὅ88, 6. Πότηο 
βεσιπ τππὶ ἃΠ 56 }05 ἴπ γα ΟΠ] 115 ΘΟ]]οσαξαν, 617, 

». ιγίαίοβ βαποίοθ ρΓῸ ΠΗΠΓῸ 5ι1πῖ| {0 Τι05 ἔπ 6 Χ}- 

ΘθΆΡ1]65 βουναπί, 678,5 ἐξα. (λυΐ σομ 51} οἱ υἱσίπτο 

ἀ ΠΡΟ] πη ΘΟΠῚ ΠΊΉΙΠΪ 1 ποὴ διιηΐ, 5[011Π15. ἀὈ- 

50 ΓΛ Ἰβᾳιθ. σοπηπηοιοπῖθιι5 ἐχροπαπζαν,, ἐδία., α. 

δ΄ασπι ἀΐδια. ἀηρο αι. μαθοῖ, ἐδὲα,,, Β. ΘΟΠΡΟΥ 

ἃ ῬυΪπιὰ πηι] οτὶρῖπθ, δα βαποῖοβ γαϊ τη αν 41- 
νἶπα Ρο οϑέαϊοβ, 4τιὲ Ἰρβογα πὴ τ βαγοϊαῃῦ ἱπ|] Γ πη" ὰ- 

ἴοπι, 73 ὅ., Ὁ. ΑΏΡΘΙΙ πη α]οῖαπε {α] {οπὶ (ΟΠ παπιθη-- 

ἴο5, Φο]οία νὸῦὸ σομἀοπάγο 50 1τ|5 δϑὲ ϑουναίογβ, 

7328, Ε. δαπι Πυπηὰ πὶ σΌΠΟΥῚΣ ῬΓΟΥΨ ΤΙ ΓΓοο5, 771. 

ο. [ρ515. Π 6165. 5105. ουδίο το μ ο5. ον 110 Π)6τι5, 
713, ε. Οἱ πὸ5 Ἰαναπὶ ἴπ Βα αἴ σοι ραταπα π- 

8611 ρμαοῖβ, νἱοῖμὶ βιιπ!, 851, α.. Απϑο]ογαηι μπᾶ 

ΟΡ ποχῖα ποη οϑ ΤΟυτἸ 1π], 853, α. 

Ἄνιμλι ᾿πβ 1 Θ ἢ ἔπ|Πὶ ΘΟΥΡιι5. οϑὲ : Ποιηο ΡΙΌρΙΐα, 

1ρ88. δηϊπιι5, ἀθὅ.. ". Διιδὲ ἔου!5 βιπί, ταῦ σΟΓΡιιβ, 

πῸΠ ορο, 56 πιθὰ 5διπί, Ερο αἁὐιίθῦι ἀπ πιὰ ΘΟΠΊΡΟῸ5 
γα] οη15, ἐδίεῖ, δ᾽σα! ὁοι}} ποβισὶ ἀπε οχίγα 86 5αηξ 
νἱάοηϊ, 56 ἴρϑοβ ποὴ ᾿πίποπίι πῖδὶ ἴπ ΒρΘοιο : 1[ἃ 
οἱ απῖπιιι5 ποϑίον, 461, ἃ εἴ β. θῖιπὶ Ππππὸπ σα ἴμ 

αἰντηὶς οδὲ Βου ρίαν 5 απιαϑὶ ἴῃ 5ρθοι]ο το γαπριζιν, 
ΠῸ5. 'ρθ05. Τη 1. }ΠἸσίπιι5., ἐδία!,, 5. Μαϊίω ἀτίοβ οἱ 

βοϊφηίία οἶγοα σΟΓριι5 Πιπηαπ πὶ γουϑαί ϑαπῦ: ποῸ 

ἴαμπηοη ἐδ ΧῸΪ στιγοῖ 50 ΓῸ {15 ἴρ56 51{, ἐφιε!., 5 εἰ 

564. Ο]πὶ ροίλιι5 {πὶ πῸ5 ᾿ρ505 ΘΟς ΠΟΒΟΙΠΊΙ5, 
ἐνὶα,., υ. πο γασαΐ Θουρογα, πὸ ἴοοο οἰγοιηι- 

βουρίαπι, 4196, Ε. Απῖπια ἐκ Θοπϑο θη γ ]αὉ οοτ- 

ῬοΥῚ5 σοπιοβ ἴοσο σοποϊ τειν, ἐδιεϊ,,, Ε΄ εἰ σε. τω 

ὁχ Ῥυπάοπα ἤπιπέ, ρατγίαπέ ἀπὶπηο βαπϊ αἴοπι, ἴῃ - 

ΒΡ ὁπ ϊα γογὸ ψαϊπογὰ ἱπίονε, 519, ν. Βοτίρίαχα Ρ]6- 

τίβααο Ἰοοἷ5 ἴοστα πὶ γοσαῦ ΔἸ πιὰ ΠῚ 56 πηϊπια ΨΟΥΡῚ 51185- 

οἰριοπίοπι, ὅδ5., Β. Ποβογία θὰ οϑὲ 485 ν]ΐαπὶ ποὴ 

ἀπδιι {10 Ἰαχία 5.1 Παπῃ, ἐδία!., α. Απΐπηα σἱποα οϑὶ 

ψονα δα ἱπιαρίπομι Πεὶ σοπάϊέα, 557, Ε. Οποπιαά- 

τηο ππὶ ῬαΓαΐαι Ὑ1{15: 510 ἀπῖπια 5Ε Ππιπὶ οΥρα ΓῸ5 
νᾶμα Οἰγοιιπ]ΟἸ ΠΤ πλι5.. ἐδία.., α. Απΐππο {πᾶ πὸπ 

Θχαϊ 56 [εἷ5 σου ρον θιι5, Τα γιοίπιοδα πιαποῖ, ἐδίε., 
Β εἰ α. ἵπ μ]ονίσηιια. Ἰοοἷς δουϊρίαγα ἦο Ποπιῖπὶς 

Δαϊπια,, [ἀπχ τια ηἢ (6 5ιιὰ 5ῃοπϑα ἰουϊειν, 58, ἃ. 
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Οὐοοϊάϊειν απΐπηα ἔππι., οἰιπὶ [αἶσα ορὶ πο ἱπ θὰ τὸ- 

οἰρίταν, 801... Απὲπια ἐμ βασι ῖβ ὁχ ({Ἰγῖπο τπητιπουο 
ΟΡ οπεἶβ ἀεππάαία σοπιραγαίαν ΟἰνἽ411 ἐχραρπαϊα 

οἱ βρο!ϊαία, οἰ} 5. μονίας ποῖ οὈβεναπίαν, ὅὅ8, ἃ. 

Βδαῖιιβ ἀυι πα ι15 ἀπ πιᾶτη ΡυιΓὰ ΠῚ ΘΟΠΒΘ Ιμἴε5. παι] -- 

Ἰᾶπὶ {π|85 5151 ργόρυῖα 510 πάθοι ΤᾺ ΟΟΓΘ ΠΑ παιδί υϊα πη, 

864, α. 
Απιδμαῖα ἴῃ οἰθαπὶ ογοαΐα πὸπὶ [που πὲ, 564 ᾿ΥΪπηᾶ 

Ἰὸχ πὶ {που τι5. ν Θβοογοτατιν ΟΟπσοββογαΐ, 181, ἢ. 

ΝΝΟΪ5. οἵ πυατῖ5 ἀπ! τα π θιι5 οαοπι ἴππὸ ΑἸ ̓ πηοια 

οοπϑηταία ἔποταξ, 483. 
Απίπιαθα οὐαἀϊνονγα, {πουῖιπι ἐβοὰ μευρὰ ογαΐ, ἴῃ Ρυῖ- 

πιὰ ργοογοαϊΐοπο 510] πααζιιο 1π51 1185 ποῖ ϑἔσπθΡαηὶ, 

185, 5, Ῥαπίπονα οἵ Ἰθὸ ρυϊ θη ἐγ σε θιι5. γεσοο-- 

ΜΡναπέιν, ΔῈ ροϑὲ ἀπ] ἀνίστη νθβοθπα] οπαπῖθιις ἔαοι]- 

ταΐοια ΤΠ θηοιι5 ποιαῖηὶ ἄδά!τ, ἐδία,., Ὁ εἰ Ε. 

Ανομοξοιῦν πγοβῖς αἴατε ΒΑΘ 1 ΗΙ ρα] α]ανι. ΗἸ βοου- 
τατουῖθιι5,, αἀυ]τοσῖο, εἴο,, γθπῖαπὶ Ρο]]Π]οοη αν, 5] 

δι ἴῃ {Ππ|σϑπϊτυπ Ὀ]ΑΘΡ πο πεῖα: ϑοοῖο5 {Π105 μαλιιὸ 

τῖηϊ, 800, ν. 

Ἄριβ υἱοϊβοοπῆο υπουϊέιν, 767, 5. πιο σοπ ραν π έν 
ἈτπαΥῚ ἰποπλΐπθ5. ἀἀνοῦϑιια ΘρΙΡ πὶ Ραρ απ ίο5., 

ἐδία,, α. 

Ἀρόβτοιι ϑριυτ5 κα ποιὶ ἀἀνγοπίτιην Ομ μθιι5 πηα πῖ[ο- 

βίατη τοαϊογο, 785. (οπ51 1471} (6 4αῖθιι5 ἔβαϊ, 1, 

26, ἀροϑίο!α βιιπὲ δὲ ἐυαπρβο δία, ὅ99, ἃ, 
ΑΚΑΒῈΒ βθη5. ΒΟΠΠσα,, ΒΟΠΊΡΟΙ ἰ5γ8 0115 Πιοϑίοβ {πον 

819, 5. 
Απὰν ἰἄεδιη ἂς σιεδέϊνιϊς, 158... κε; 11, π. Ῥοίοβι 81- 

δηϊῆσατα βεθοι] βαρι θη ἴαμα ἁἀγουβιιβ 1) 6ὶ 5οϊ θη ἴα πὶ 

5656 δ νοπίομη, 753, Ε, 

Απατυβ πιοηβ, 769, Ε, 
Ἀποτυκῦϑβ 5[6}1ὰ βαθγιΐα, 857, ἃ εἰ 5. 

πιεῖ, ποπιῖπο Ἰθοηΐβ ΗοΡττὶῖ τητερργοΐαῃ ιν, 871, Ὁ. 

Απιτήμετισα. 146 Πωηδγιι5. 

Ακματα, αὶ ἴπ ππαπιπι Ἔχίγομηϊζαΐο ἀρίαθαηίεν, 65ὅ9., 
Ὁ. ἴῃ θοπᾶπι ραγέοπι ἃ’ Φπᾶ πο ἀοσορίω, ἐφίώ, 

ἌκνοΝ ορρίαιιπι Μοαθιτοαπι. Ἠοο ἀπὸ Ορρῖο τοία 
Ασαθία ἱπαϊοαίαν, 874. Ὁ 15 56 πϑι15 νου θόνιπι 1Π10-- 

σαπη : “Ζ»ποπ ρμίμνα εἰεἰΐνενα, ἱδιά. Ἄτποη 5] ἰπ τ 

τογργοίουῖθ., ϑοηαῦ ἐἐἰιδεγαίίοποπι δογιιηι, ἐνια!., ἃ. 

Ιπ Απτιβῦβ γαπὶβ ἀοϑϊποιΐ ΔοοπῈ., Ορι5. ρον 

692, νυ. 
Αϑινῦβ οϑὲ δπίπηαὶ σοϑίδη 5 ὁπουθιι5 παΐιπη, ὅ19. Α 

511 ῬΟΒΘΟβ50 5 ῬΓΩΘΟΡΙ πὸπ ἀΡογΡαΐ, ἰδία, Βὸ5 ππὰ- 

Ἰόγοπι ορεπαῖν πιο Προ πεαπι ̓ γὼ ἀδῖπο, 5148, ν. 

Τπ ἀπ πμα θιι5 ᾿ποϑὲ ἔογθᾶπ αἰ {πιὰ οὐπὶ “τοποπΐοο- 
Τιιπὶ ΘΟΥΡΟΥΙΙ ΠῚ ργΟρ ΙΓ Πθι5 ποσοϑϑιτι4ο,, 56, α, 

Αβϑύμτιο ἴῃ ῬγορΒο 5. Ναμπι, ΑΒΡαουμη,, ἐὲ Μα]ὰ- 

οἰ, ἰάδθπι δὲ ἂς ἄοπάπι α ])εο ἀσοερίμηι, ὅΔ5., 

Β δἰ 56η. 

Αββυκιοιῦν τόροπὶ ἀνοσανῖ ΕΡΒναΐπὶ ἃ Δι δάνει- 

βιιπι 50, 766, ν. Αἀγουβα ῖιι5 8806 ΒΟΥ ΑΒΘΥΤΊι πὶ ἃ 

ϑογίρίανα ᾿π 6 ΠΙρῖτπν, 7714, Ὁ. Αϑϑυνῖ ροραλιην 

Ψυάαΐοιπι ἴπ σαριἱν!ταΐοπι ἀρχόν, 819,.Α, Οιὐς 

φοηβη5 Πονιπὶ Εϑαϊ, 11, 24: Πίορον αι ποῖος, 

δῦ δ, Εἴ δ56η. 
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Ἄβταυν “Ἰοίται' 56] ασαμὶ οὐ ρ ον 5, 857, Α. 

Ανακιτιλ ἤι Το] ] αἰσῖα, οαπὶ ἀΠ ΘΟ ΤΟ Π15. πιοπβινα Π)6Ὸ 

ἀρὰ ἴῃ ἀγσθηΐαπι ἰγαπϑίοσειν, ὅ932, ταν ρθο- 

σαΐαπι 51, 61ὅ., Β. ον ἀνάγιπι ἴση] ΘΟ 51 πλ1}}6. οσ. 

«Πα ααϊάοπι ἀοραβοθμεϊ, ἴῃ αἸϊὰ γοροὸ ἱπνο απ, 

684, ε.- Οδα]ι5. Ἰποχρ] Ὀ}}15. 60. 5] τπὶ σοογοθία, 

4πο6] πομηΐπομι μα θοὰς οοπῆποιη, ἐδίε, Βατῖο ροοι- 

ἩΪΑΤΙΙ ΠῚ 5! Πουϊο ρυτοοσοιιραΐα, {Γατπὰ ὁ51, {τ 510 

Ῥομπάονο ππουηθητιιπι Πἰρτὸ Φορυῖπηῖ!, 717, α. 

ΑὐνΙΒΕ οἵ ἀνθ τι5. Ῥογοῖρογο {π1 Ἰπῖον 56 ΕἸ σαη!, 

563, α. (Λα πα 651 βου πο μθ. πίοι οἱ Ἰόσομι (Π{- 

[ογομίϊα, ταμίᾳ ᾿ηΓον ἀπ ἶτο ΘΓ ἀπ υῖθιις. ρογοίρονο, 

ΣΙ. »1Β. 

ΑΥΕΒ νοϊατιπ οαπα {παᾶρὶ σα θουπάοι]ο αἰτίραμπι, 

014, ο. ϑόν  [ἀὉ δι} ΘΟΙ ΡΟΣ 5. ΘοπϑΕπἰοποπι ὙἱΓ 

51 Θοη γθηϊθηΐοπι, ἐζιία. (απ ἴῃ ἀογὸ οι ΘΠ" 

ἀωπηοποβ, γον θῖι5. αὶ πιὸ 61 1ΠΠπιο 50 οἰτουπηαραμπί 

ἁποίογοβ διιηΐ, ἰδία. ἡ. 

Αὐούπατιο πηᾶρητπ πα] απὶ,, 613, α. Ρ]ονίιιο Ομ ὶ- 

ΕΠ ΠΟΙ, ἃ σα ΓΑ ΓΟ ΠΪ ατι1Ὸ5 ἀσσομηπηοαῃξ, ἐδιε. 

Τὰ Ἰορο Μοβαΐοα ἀπισιγία,, οὐηΐπα,, οἴο,, [ἀπ ιὰ πὶ 

αυόπαπι ἱπνεπία, νἱτο νου το θαπίιν, 615, ». ΔΒ- 

5. {π|πὶ ὁκεξ ᾿παποπὶ ἀνα πιοίαπι ἰοσο γαὐοϊηῖϊ πὰ- 

βεγο, ἐδια,, νν' εἰ Ε. Οουνὶ ογοοϊαπίθβ, οἱ σα] 

Τυροηο5. ΟΡ ρυοα ἱπορίαπι, ΘΟΙ 5.) 5 ΕΠ {1Οβιν πὶ 

ῬοΣΓου τοί δοιιμι, ἐδιά., α. ΜΠΙβοναπάτπι νἱνομ αι 5ο- 

Ὠτι5.. 4110 ἈΪ81] ποι ϑιδρθοίιπι Πα] οιαν., ἰδία. κ. 

Νὰ ουγοβίτβ γα υ]ο5 ἀν πὶ ψοἠαττις ὀχ θ]ονοθ, 614. 

Αὐτὰ βαποία Τ)οῖ πα, 507, α. (ειῖ5. Ἰγοῖπὶ ποὴ ἀ60- 

γα ἴῃ ἀα]ὰ βαποία. ο}05., ἐδια.., α. ΑἸίονα, ἁα]α ἃ 

Ῥοχηῖπο «οοϊσπαίαν Φοὰπ. 10, 16; Εἰοο] δῖα 5 ηοοι, 

ἐδια,, πὰ. 

Αὐυκῦν ποῖ οοοίαμι {ΠΠπιι} ὁ5 8 «οι π1}}}} 1 56 πηατουία 

αἸἰϊοπ σομτποῖ, 840, Α. 

Αλακιὰβ ὦ δρ, 14, 31, ἀϊοῖίαν Ἰάοιπ αι 2 Ῥανα]} 1. 

20, 1, Οεῖας νοσάΐιν, δ4 δ, ". 

Ρ 

Ῥλμβει, ᾿ἄομ ἂς οοηίμβιο, 804,5; 830, Αν 

ῬΆπΥνΟΝ, δῦὅδ, ΑΔ. ΝΟ ΘῈ διθαπὴ {γα 11 ἃ ΤΠ σιμὰ 11 ΠῚ 

ὁομἤιδίοπο, 804, 5. ΒΑΡ ]οὴ Ἰοοιι5 οδὲ πὶ {πὸ Ποῖ 

ἀοβοοπάθης σομίια 1 ἸἸπσιιαβ, 836, α. Πα γ ]οη νὸ- 

σαθαίαν ἱποϊγία, 841... κὶ οἱ ο. ἤασπο οἰϊοσοναι οο]- 
Βουγιπια πὶ τὸχ ΟΠ α] ἀουιμ, ἐδία,., α. ουΡα πὰς 

Ἐξαϊα 15,30: δίεχιο {απδὶ διιιῖ, οἴο. , λα ΧῚ πἃτη 

ἴον ΒΑΡ ]Οπ5. ΒοΠ Ππάϊποπι ἱπήϊοαπι, 845, ν᾽ εἕ 

Εν Απμα]1α. οππῖὰ {πιῶ τοί σα πν. Πα {νὰ 

ΒΑΡ ]οποπι,, 50]! θην αὐπαπί, 810, ο, Μαμαὶ 

᾿ν1ι}115 ΘΟ πἰδιο πο πὶ Ῥοΐοδι {15 ἀρίο ΒΑΡ Υ]οποπι ἃρ- 

ΡΟΠΠανο, 851, αν. ΒΑΡ] ΟΙΪ5 ὀνουβῖο, 8ὅ δ, Ε, 

Ῥάνλαν, ὅδ. 

ῬΑΡΤ ΒΝ {1 ΠΟῈ. 5050 ΟΡ, ῬΥΌ ΘΙ] ὁ. ἃ οἱ δἰ μλ}}}-- 

τἀάϊπο, 475, ε.- Ῥον Ῥάριὶ 1 ἴῃ ΔΩ Ια 0115. 581]- 

εἰϊπΠοαίογιι πα) αὸ ΠῚ Ποιαϊηϊ, ὅ18, Ε. ἴῃ δὰ 

τοδοπιρίϊοιο ἀπιὰ γοι ΠΑΡ δηλ «Ππν τιν ΠῚ, ρο- 

σαϊσχαπι μοσοαΐα ἀΡΡΓΟΡΙ Πα γῸ πῸῊ ἈΠ ρ] ιι5 γ»οῖο- 

ΝΙΝ 

σαιη, ἐδὲε., α. ἴὕὐπὰ ἀβρεγβῖο αν δον Γοροπογαιος 

ηἶ5, ὅθ6,.5. ᾿5γ Ποῖ ΡΟρα] νϑϑίοβ πὸ Φοίγῖια Π- 

δσα ὁγαπι πα πιπηθητὶ (ποα ᾿πάιπιπι {{| ἴπ ΟἸινϊσίο 

ΒΑΡ ΕΖα 1] 5ιπξ, 658, ον, Ἀπ {τ05 δας Βαρ δα ἀο- 

σΘριϊοπο5., δχραγραίίο βου τππι.,, ΤΟροπογαιο, ΡῈ 

ϑρισιταμη,, εἴ θὰ ας ἴπ ἴσπο ἡ Ἰοῖῖ πν ρχόβραῖῖο, 

6070. 

ΒΑκλοπιΑβ5, 14 οϑὲ ῥεπεεϊοιϊο Π)εὶ, 11. ν. 

ΒΑβὰν δὰ Ἰρποιπϊηϊατη ἀοποίϊαηαγη πϑασράμπι, 65, Ἃ. 

ΒΑβιγιβο0. ΘΟΙΠΙραγα [αν πλ] 10 5[πργιπι. ἀμ 6] αὴ5, 
Ἡιιπς [ογιιηΐ 5010 ἱπίπϊι ᾿πἰογίσοντο., θδ, ἢ δἱ εὶς 

Βεμιάτοι 416 ἴῃ βοηβιι Π]ΟΓᾺ]1, 65, κ εἰ θ5ὅ. 

Βειῦ δυπρου! Βα} ]αοοηῦ : 56 ποῖ δὰ5 ΑΕΓ ησῚι [ο- 

παϊᾶο, 859: οὕ ν 
ΠΕ5Τι κι ἴῃ πο 5 πιι] τα, να{1ὰ 50 Π1οοῖ, 477, α. 

Βονυν ὁϑὲ ἀπο οπιπΐα, ἀρροίαα!, Π)οι5. γόγο Ρόπιις 

οδῖ, ὅ04, να. Μαχίχπηιιπη. πα] 110 ἀΤριιΠ 6 ἢ ἔπι ὁ51 ὃ 

βόποὸ ἀοἤοοτο, ὅ50, α, ΠΙᾺ Ἐβαϊα 1,19: δοόπα (εν- 
γε οοπιδεϊεῖῖδ : Θᾶγπθο ἃπῖπιο ἰπ Προ παλιτι π0Ν ὁ51 

586, εἰ 56 «(οπᾶτη 5πι ἰδία θόπα, ἐδὲά., 5 εἰ α, 

Ῥονίδοι δὲ υἱτὶ παΐαγαπι Ροηὶ ἃ πᾶ] ἀϊδιϊηρσιιοτο, 

Τ08, 5. Βοπύμι ἀοΠηϊπιν, φαοα σοιπηπιομ απ πὶ 

εϑῖ, οἵ Ἰαπάδθη]ο, 711, π- 

Βοοτεβ. νᾶς Ο»ίοη. 

Βο5. πηα]ογοπὶ Εἶπ ᾿π|0 Προ 1ὰ πὶ θὰ ἀθῖπο,, ὅή8., 

ν». Οἴυ νοι Τθοιῖ. 932, 10, ἀγᾶχο ἴῃ Ρονὸ οἵ 

αϑῖπο, ἐδία., π᾿ ΒΟΡῖιβ ἰπτου 56 συΌ σα! πι ὙἸ ΘΒ ΓΙ} 115, 

τἀ} ἀ Ἰγαοιιη ἴαπι ργομὶ , ἃ 850 ᾿ΠΎΪΟΟ ΠῚ 5Οραγα 

Ῥαδοιμίι", Τ0ὅ., ο. Βονίμπι ποπηῖπο Ἰύδαὶ, 7, 3 ὅς 

βίνοπεῖΐ οἱ ἀἸάονοβ ἀοβισπδητιν, 770. Β. 

Ἰυβϑυδ, 601. κ δἰ 662, 

ε 

Ολρεβ., 51 ᾿πτουρυοίευβ, δαποίει ἀἸοῖζαν,, 511... ὄδ.ὲ 

Οοιπππονὶς Τ)οχηΐϊπιι5 ἀοσοσίαση. α΄ ο5ς οὐ Δοαδῃ- 

πὸ5 Βαρείζανὶι ἴῃ ἀοβοῦίο βαποῖο, ἐδιε. 

Οππὺῦν οἱ ἴονγα ἔξαϊ. 1, 2, τηθίομν πιῖσς ἀἸοιι αι Ρ᾽Ὸ 

μαριτατονῖθιι, 40. ο. Εσάἄοπι πιοᾶο ο πὶ ἀἸο τε 

τηγόπι Ποῖ, οἱ ἴουγα βοαθο]] πὶ, 547, ν. 510. νἷν 

αδίαϊι5 Ῥτον. 13, 35, ἀϊοῖξαν. {Πγόοπιὶβ ΒΘ ηδι15., οἵ 

τα. ] τον οἶο Πα η5 }πιϑε1{1ὰπὶ΄, ἘΠ γΌπτι5 Ἰσ που] ἴα, 

ἐδὶα. Οὐο βοπβιι οὶ ὁπαγγαηΐ Ρ]ουίαπι Ποῖ], 697. 

Ῥιιο ΟΠ Πομ σρ μυῖα ἈΠ ον αΪδ ὙἸΟΙθιι5 56 βιηροι ἴου- 

γὰπι σοπβριοἴοπα ρυῶρονο ἀαϊ αι αἀϊχουαπι, 732, 

ο. {πππηάττ6 56Χ ραν ΒΡιι5 πη 4 ΠΤ 4115 αἃ νεῖο - 

ὁοπὶ πποία πὶ αἰ ἀβδουπηΐ,, ἰδία. Ῥον ΘΟ] ἐπα 15 πᾶ- 

τἰόποπι, ᾿π 4] σα παι πη] ατιω ἃ} ὁῸ Ῥιιαϊοη 5 ἴπ ΠῚ- 

δοπίαν, 8510, 5. υϊάαπι ΘΠ ταϊοπο τἰϑι1πὶ 6550 

ΘομλμοὨ1 διμΐ, 841, Ἂς Βουϊρίαγα 5ῶρο οα] ὁδὸς Υἷν- 

{ἀἴο5 σα πὶ νοοαΐ, ἐδιε. ϑῖσαν βαιά τιπι ἴῃ Θ.ΟΠ15 651 

5ιρο νυ ροσοαίονο ρα πἰτοητίαπι ἀροπῖο, ἰΐα ἱπαϊρηαιῖο 

ΒΌΟΥ ῬοοοαΓΟΥΊΡιι5 οἐδιίονο, ΑΥΘῚ Βι 

Ῥίϊο5, ἀδὅ., α. Ῥείγιις Οαανε ροσοαίαχη, υἱπάϊσαίαν 

5ΟΡτΙο5 ἀπ) ροΐθης, Οαἰπὶ οοπήοπαιϊοποιι πάϊιοῖε: 

Τλομιΐπιις, ΡΣ δορ[παρῖος βορίϊος, ᾿ναπηροῖ,, ἐδ.» Β, 

Οκιρπαβ, ὅσϑ; 703, Α, 
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Οὐ με τσ 8. ἀ]τα αὐ ρυηϊοηδα ροσσαΐα, αἰτα αὐ πιο- 

Τὸ5 διποηαπᾶοβ, ἅΠ1α α δὸ5 41 ἀοβρογαμίαν αἴτο- 

τοποβ, 551. Ε- ( ] απαϊατο9 ργονυοοαπέ ὦ παι πλ}}1- 
ἴαΐοπι, 650, Ε. ΑἸτα: 110 πποο., εὐ 8118 ποι ιι6 

οα]ανηϊζαῖο5 ἀϊνοχαπι, ἐδία., ας 

Ολαμι Φοἤπηϊο, οὐ ἀοβουίριϊο, 1717, Ε εἰ 56. Το 

Θοπαράγαπ αι 11 4] ὁχ Πππ}τ|5 τα απ {1 τ ριι5 σοπδρῖ- 

οαϊ ογαιυμ, 718, Β. 

ΟΠ ΑΒΙ ΔΕ ΤηΟτι5 οἵ ποιποθῃ, 67. Β Εἴ σε. 
Οὐντισα οὐππία ᾿ἸΠἸοσ πα γουπτη 5ζατατη γἹἀθηίι οοπι- 

Ῥίδοι, 672, ε. (ὐαπίϊοιιπι σα πϊοοτινπι παρ 1416. οδὲ 

σάσπηθη ἀγαπητὸ Ορο το ρογιοχίμσπ, ἐδίώ. 

ΟΑριμ ποῦν παιγιιβ ΟΥ̓ Πα 115 πα] 1 ΥἼθτι5 Ῥτὸ γϑ]ατηῖΐπὸ 

ἄαϊι5, 005, "5. 

Ολρυτ. Ρὸν 1Πι4|, Οὐνγια σαριιῖ, πιο 4ΌΔ] 1066 515. ΠΠ}-- 
οαΐαγ, ὅδ], ἃ εἰ 552. 

ΟΛΚΒΟῸ ἰσπῖβ. οϑὲ βρίϑϑίου, πὶ ροβὲ τηαϊουῖα: γα πϑί ττιπὶ 
ἴπ ογαβδίουο πηαίογία τοιηαποῖ, 1718, 5. αγρο, ἦς 

410 Τϑαϊ, ὃ, ὃ, ἴογίς {αι γιι πὶ Τοπαϊπὶ ἴῃ σασπὸ αὐ - 

νοπίμμη 5ἰσηϊποαις., 725, ε. Οἴιν Θογαρ πὶ τηὰπιι 
βϑιιδοορίισα. συ Ροποπι Δ} 115. Ῥγορ μοί αὐπιονεῖ, 

ἐνιά., κα. Ταηῖ5 1116, 51 π}1Π15 Οἱ αὶ ἴπὶ ταθο ἀρράγαῖς 

Μογϑῖ, ἐψία. Ῥὲν σαυθόπομι, ἔβαϊ, 6, ὁ, ᾿πτο Προ π- 

ἄτι5 βοῦπιο ψογι5. ΘΒ] ασσαςονῖς. τηοο πηοπ δοίιμ 

ΘΧΡΌγρ 5, 7327, Ε. 

Ῥὼ: Ολπιτατεν ρου[οοίαπι, που] 1ὰπὶ ἀὐι δ Ί Πιι15. ἃ οο- 

δἰ ται οπῖθιι5, 581, Δ. [πὶ {1108 ΡΟ ΓΙ 5δ᾽ παι σα ΤΙ [ἃ5 

ὀχουοοπᾶα, 583, Α. Νοίαβ ἴῃ αΠὰ Ζαᾶπι ἴῃ Πρ ιιπὶ οἱ 

Ῥτοχίπηπι ΡΟΓρογᾶπι σομπδιιμηοτο υἱπὶ αἰ] Ἰσοπαϊ, 

591, α. Οαγα5 ρμογίδοία {π, ἐδίώ, 

Ολκμῖνὰ ᾿αραθνῖα αὐ παα]ϊογοι]α5. ἀθοϊρίοπα5. αιὶ- 
ἄδπι σουπροπιπί, ὅ00, α. 

(αγοὸ ἰαοσπασαλαχῃ οἱ ἀἸοῖτπν, 99, α. 51 Πθο ἄϊσπα 

δ, Ποῖ τα]οσ πασαϊαχα οἰ οἴ τιν αὶ οσπα πη ππὶ το 

παρῖϊαῦ ἴῃ βαποιῖ5, ὅ00, [ἢ Πγ ὁπ 5ιπηιι5, οαπὶ οασ- 

τΐδ οαρ! ἀἸ τα 5. ἱπη ρου πὶ ορεϊποηΐ, 5δ5ὅ, Α. γιὶ 

ῬΓΟὶ ὁδὲ τάτὸ ἃ σαγη 5 οαστᾶπι ἀοδοοηάοχο, ὅ73,Ε. 

Οὐπι Ρἰπριθβοῖ! οατο, πλθὴθ ΠῚ ἱπῆγπιϊον, ὅ74. Α. 

Τιαποὶ σοπηραγαίαν, ἐδίε. 

Οὐϑτλιιῦβ ἴομβ, 650, 5. 

Οὐλβτιταβ. Ῥαχγιβ δῦ {πὶ σαν ηβ ΡΟ α] απ ϊατα. 5} 6 οἱ 
δρίταῖ, 557, Ὁ. 

Ολτλοιτα, ἄς {πιὸ Ἐϑαϊ, 5, 11, πὸ το α]άονο αι ἄοπὶ 

Ἰη!ουρυοίοβ ΑΠΠ1: 14θο “Ἰοιῖο 11ὰ ποΐαϊα ΟΡ 6] ἐδβί. 

662, α. 
κρπὶ ΓΑ Ραμὶ ροζοδίαϊοβ. αἄνουβα γοσαπίιι, ὅ40. 5. 

Ψψὸχ Ποπιῖηϊ οοπίτι πσθη 15 οοτο5 ἀἴοὶ ροΐοϑι Ψοαπ- 

πο5, ἐδιαι. Οἰιν Ἐβαϊαθ σογοβ ΓΑ Ραπὶ ἄϊοα!, 634, α. 

(ὑμματὶ {ττοίιι5 ἀϑῖθιι5. παι] Ἰἀοπθο5. ἔθσιαπ! : 56 ΠΡῸΣ 

ἃυισοπίτ", Ὑἷχ βοηθβοιηΐ, Υἱκ Ραϊτοβοιηΐ, ἐδέω, ΑἸι- 

4παπᾶο ἀροϊρίαπειν" αὐ ἐχρυϊπιοπάαπι ἱπιαρίποπι 

ἀπϊπηαγαπὶ ππαρσπᾶγιιπι,, 790. ΑἸ απο. ἐμ δαηΐ 

πιο  ]λι15 ἀρ Ε 15, ὙῈ] «ὶ ΟΠ δυιτα ταν ΟἿ» [α]5ὰπι βοῖθτι- 

εἴαπι, σον νοσαπίιν, ἐδίεϊ.,, 5. ΘΈΡΟΡΒΙ οἵ 1 48] 

αἀνουϑιιβ νου τὰ Γο πὴ ΟΠ ον τι, σα ΓΑΡαμΙ ἀρρο!- 

Ἰαμίιιν, 851, α εἰ 853, 

Ῥο Οκπυοβ (το5 νὸχ Πομπὶ ρυτοραγαν, αἢἰπηα βα πο 
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ἴπ πποη ἢ }ι15 σομπ που ἀἴθ5. ἔπι 0} Π1δὲ ροβϑιπί, 511, 

ΑΡΡΕΝΌΙΟΙΒ., 

Β. Ηἴ5 δηῖπιῖβ οὐπι ἀἀΠγογϑαγ 5. ΡΟ ΒΓΔΕ ιι5, (μιθπι-- 

αὐπιοάιτιπι σου ἶ5 οἴτπὶ ΒοΓΡΟ ΕΠ 15, ΟΊ πὶ ὁδί, 

ἐδια., α δὲ 513, 

ΟἘτΕ 4ποπιοο μᾶπι15 σαριππέιν, 807, Α εἐ 56ή. 

ΟμΑ ΑΝ συ {π|ν 51ξα ῬΓορο ΒΑΡ ]όποπι, 804, 5. 

Οπάυνπὶ ργα Ἰοιοπθ πὶ οἵ ποξαι᾿οποπι Οὐ] αβάιιο Ὑ {αν 

δχ παία]ὲ ἦἴϊο 510Ὶ1 σι πάϊοαπί, 0614, Ε. 

(πβαχσα πιαΐον Οχία, 515, ". 

παν ποὸπ πη] ἴοι Ν οο, 50 ο] 15 ΒΟΥΤΪηΙ, 858, Ε, 

εἰ Α. 

Ομάνααν ἰάοπι γαΐοὶ ἂς ψιασί σοτπηιοίϊο, 858, Α. 

Ομ ΙΡΟΝΕΒ ογϑατι ὈγΔΟ 115 οἰσουη ΟΠ θα η τα, ὃὅ9, Ὁ. 

Οπκιϑμα ροπαϊΠοίτιμ ἀπσαοπίιπι οὐαΐ ΟΡ] οοἴαπβ, ΕΤα - 

ἔγαπι σοποου ἴα: σοιηραγαίαν, ὁ02, Ε. 

ΟἸΕΙΒΤΙΑΝΑ ῬΓΟΓοσοῖο δϑὲ Ἰηῖία οὐπὶ Π 60 5! πὰ ο, 

τό, ε. Τιρηῖτα5 ΟΠ Ἰβιῖα τὶ εἴ ποπῖθη ἃ ΒοΠθη μα 

ποῖ Προγαΐ,, 602., Ε. ΡΙογίαιις. ΟΠ νἸβἀπόυιπι ἀιι-- 

δαγαιῖοιῖ αὐιτὸ5 ἀσοοιηϊποήαηΐ, 613, 6. ΝΝΟΠΠΑΪΠ: 

οὐθἄονο 56. σοπῇιίοπίι ἴὼ ΟἸυβίπιπὶ., {1 τπαχῖηιο 

πίον ἐς ἀν! ἀππίαν, 709, Α εἰ 560. 

Οππιβτυβ 5ορ πα σοβῖπηα ἂς βορι[π|ὰ ροϑὲ Α ἀδπηιπι 
τοἴαϊο ἀρραγιηι, 18, Ε. ϑιση!Ποαν τπουίοπι «πᾶπι 

Ῥάβϑιιβ οδϑί, 39, 5. Ομσίβειιβ βοπηθη ἐβὲ 46 480 Τξαϊ, 
4, 9, ἀϊοίαμι, δὲ Ζοπιίμιι, οἴε., 559, ". 58π- 

δ ΟΠ 511 ππο]τιι5. Ἰοχαΐειτ 4ιια τ 5ᾶπ ραἷ5 ΑΠ6]15, 
505, ε.- ΟΠ τῖϑίιιβ βασουο5 βδοοιπτπι οὐ αϊποπὶ ΝΕ]-- 

ΟΠ Ἰβθάθο, ὅθ0, Α. {πα Πόϑίϊα, ἐδία!,, 5. Τπα ρεο- 

απ ὀχρίατο, βαπραιῖ5 ῬΓῸ παι η 1] 5α 6 ΘΠιδιιβ, ἐδιώ. 

ΑΔ νοβρογιπι Ῥάβομα ΟΠ γίσειια. Ἱπιμηο]αῦιιι", οὐ Ἴιι5 

δᾶτο γογὸ οϑί οἶθιι5, 567, 5. ΠΙοῖταν πποη5 Ποιμϊῃὶ 

6] ον απάτιβ δι ηρο}" 601165, 60, Α. Θονίρίαθσα πομπιιπη- 

4πᾶπὶ ἄς αἴτοαιο ΟἸυΙσιῖ αἄνοπίαι οομ] απ οἴ ἰὸ- 

ἀαΐταν,, 629, Ε. (ΒΥ ]5 αὐγνοηίιβ. ππίνουθο οὐ 

5 ΠΓανῖ5., Φα πιο πῖθει5 Γαΐ Τουτονῖ, 050. Ῥοίσανιηι 

5οἴβϑιισαυ Ῥαβϑίοη πὶ ΘΟΓΡΟΥῚ5 ΟΠ Υ 511 ἀδποίαπι, 651, 

α. Οὐτο οἰβαηρβαῖθ ΟΠ ΓΊΝΕΙ ἀπ οπίιιπι ὁδὲ {πος Ρὰ-- 

5611 απίπιατη, δ55, α. (αι αϑπηο 11 ογαξ πιι]γ65. Ποῖα 

4 ἱπ ὑγὰ πο ἢ ριιγα!τοπο ἀἸβοῖρι]ο5 ὀρ γον, 671, 

α. Τεϊ τοῖα σοποπαγο 50} 1π|5 ἐδ. ϑουναίουβ, 728, Εὶ 

Ἑὰ {πᾶπὶ οἴιπὶ θΟπῸ παριῖε ΟΠ γιβίιιβ ποοδϑϑιτο, 

ἃ Ῥυΐπιο οἵα ἀΡΡανιπΐ, πθὅ, κα, 

Οἴτπάπα οἵ φῥβαϊοσίαπι ἱηγθηϊὰ ϑιιπΐ ΦᾺΒΑ]}15., 091, ἃ. 

ΟἸιπαγα ἃς πατιβῖςοβ {π|} ἀτηαπίϊον Γιά θαπ, ἐδίε!. 

Οἰνιταβ ποπηπιπι οοὐἴτι5 οδῦ ἐχ Ἰνουβῖβ πποσΊριις οἱ 

᾿πϑιτα{5. ὦ σοχτηπαιποιη ψἱΐα βοοϊοίαΐοπη. σοπῆα-- 

ιι5, ὅδ5, 6. Οἰνῖζαθ, σχογοῖιιβ, σπόγιιβ, οἷς. δα {9 πὶ 

ἀἸοιπίαν ποι {πος 5ἴη σα} ρου πα ποᾶπε: 564 «πος 

οὐὐἴα5 ποπιοῃ ἴάοπι βουνοῖ, 751, εν ἤαπο Ἰοχιοπα! 

ταϊϊομοπι ποθ }}1 5016 πη: ψαγϊαπίοπι ἀρΡΌ]]αγο, 

ἐνϊά.., νυ. 

Οἰάμοκ 5οπιι5 ὁ5ΐ οὶ σοπἑομ!οπο ππᾶστια οἀιι5, αὐ 

805 {αἰ ργόοι] ἀρδιιπ ρου ροιδ, 83, Ὁ 6 Ε. 

Ομποραλβ, 727, Ὁ, 

Οοοσοσινῦμ, 6603, γ164ς ἤιωγρινα. 

Οὐώιτατιο ἀπ ἃ Πομηΐπο βυβ ΒΟΥ Γι", οἱ δα {πιὸ αὦ 
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Ῥοσοαίαπι ᾿ξ, 5101 Ἰηνοομ ἀἀνεογθαμίι", 653, 

α. Οὐριταιοισπι ΦαΡ]οχ Ὁ] αβϑὶβ, 885, Β δ α, 
Οὐτῖῖ5 ὰπηα]ις δὲ Φαϊάαμη ἴῃ ΑἸ παπίαπι αἰ εἰϊα1- 

ΠΟΙ, ῬαΓ 1 [Δ ΠΊ6, ἀ5ΒΌ ΘΟ η5, θ0ὅ, Ε, 

(οποκεβ ἃ πα] 1 Σῖ 5 αὦ ἀοοογαπαπι ἔαοίθιι ὀχ υ]-- 

511, 659, 5. Εογιιπι ᾿αβιι5, ἐδὲά. 

ΟὐνΝεεββιο, 486, ν. 851 ροδοαΐιαπι “οἔοχθυ  πλτι5. ΡΣ 

σΟὨ οσϑίοπ ὁ πὶ, ΟΠ δῖ πεῖ5 ρϑσὰ ἀἰσαιιι ἀαο ἃΡ 

ἴδπε ρυγραηῖο ἀονοόγοῖιν, 798, Ε. Ῥοσοαΐα οσοι]ία 
Ἐρο σα ργω!θουῖβ ἃ Ροσσαζουθιι5 οοπογοάαπέι, 

844, α- 

Οὐνβύνρθι {ποπιρίαπι ΟΡ τὸ πὶ 46 {ὰ σ᾽] γα] ταν ἀπ- 

ἴεα, ΒΕ πο ἤν ᾿πρθηβ., ὅ99, Α, 

ΟὈΟΝΘΙΡΕΒΑΒΕ. Ὑ 14 Μεςρίοενε. 

ΟΟΝΞΙΙΑΒΙΙ ἀΡΟΒ[Ο]1 βπΐξ εἴ οὐδηβο] δία, 596, κα. 

Ῥνορμοἴα: ὁπλη 65 ΘΟη πο] Ρ1}1ὰ σα δ πο5 ἕπου οοι- 

51Π1}11, δἵ ἀπο οὸ5 Μογϑβοβ, ἐδία. Ῥυωϑθηιία ρυ- 

«δ μΕ15 σοπϑ Πὰν} απο ἤοίαπι ἴῃ μθη5, 597, 8. (οη- 

51Π1 τ Π1|ὰ5, ἐδία. Τλαντα ΟἸιιβῖ τιβιὶβ σομϑΠασῖο 415- 

δΙραν τ σομβι τη. ΛΟΒΙΓΟΡοΙ., ἐδία., α. ϑαογα 

«πρζαμ γῸ5 ὁ5᾽ σΟΠβ Πα πι., γο] απ α πὶ σομβοηβῖο, 

{ποτ 5 ἀΠ] δοΥἸοπἶ5, Πα πὰ 1 8 15 ἀυσα πη ἔιπι., ἐδια. 

Τατο]ογά πα ἀυτο κα πε], ὀχ β  πλᾶτο 56 Π]]Π1π5 ὁροτο, 

ἐνία. Ῥυιάοι τὸ5 σοπΠ  οΓῚ ἀ]105. ΠΟ 5. ὁ588 σι θι- 

(ἴογο5, ἐφιώ. ΟἸΠγῖσει ΕΟ] οδῖα σομβ Πὰν} 15. οἱ γι ϊοῖ- 

Βὲὰ5 ἁΠονγπαία., ἐδία., ν. πὶ ἦς ἀπῖπιὰ σῖτα, ἴπ- 

«αϊγδη δ βιηῖ ΘΟμΒΠ αν, 658, 6. ΑἀπηγΆΡΙΠ15 

ΘΟμΒΙΠἸαγῖτια (αϊτ, αὶ 1ἃ 41 σομΒ. 1, τὶ ρογοιι- 

{ἰδ τη χ  ]} απ, ΟΡ οσα5 1Π1 ἁἸτογαάσα., εἴς. ἐδίω, 

(ομϑΠ]ασῖπὶ πὸ ἃ {π}.15 Τοχηϊπτι5. ἀΡΒΓΠ1Ε,, οχ 

40 σομβι πα πι ̓ πἰοσιιπς ἀξ δαπὴ ἰγαδογοης,, ἐδίωώ. 

ΟὐμβιΠ τα ἀἀνούϑιιβ 1π|ι5ῖοβ ἰαἸ ἴα, π᾿ σΟΠβ.} {ὰ ΠΕ 111 
οαριζα γοϊονυαθπίιν, 647, α. ΤΟ ραγαπειν [ο] 15, 

«πὸ ἃ 501115 σουρουΊθιιβ ΓΟϑ Πα πῈ ἴπ Ἰαοι]αΐογοβ., 

ἐδιὰ. 

ΟΟΝΒο. ΑΚῚ ΠΊΔΠ1Ι, 651 ΟρΡΥΟδϑὶβ ρου θόπα Ορογὰ οοὰ- 

50] ΠΟ πο ἀΠουγα, 838. 

ΟὈνΝτεπριάτιο “Ἰοιὰ ὁδὲ 5ρ γ [πὰ }15. οὐ] στα πὶ οοπι- 

ῬιΘΠοπβῖο, 695, ἢ. 

ΟΝΤΙΝΈΝΤΕΝ ΠΟ οἴπὶ αἰοϊηγιις. ἴῃ {πιὸ ρμέα: βοηῖο, 
πλονθρο, οἷο. Ἔχϑιϊηοιῖ βίης ΠΡ Ἰηἰς ἀΡΡϑιίίβ, 576, 
ῃ. (Δυυἱ5 νογὸ οοπεϊπθηβ, ἐδίω, 

ΟὈΝΤΌΜΕΣΤΑ 0 Βα ρΟΓΡ α ἐν αϑϑὶβ ῬΥἸ πα πὶ μοοοα [πὶ 

ὅ5ι, 655. ΝΊΔοιαν Θομ απο] ἴα οΥἶο 6556 βυρογθίω, 

ἐδιι!., 6. (Ομ ΆΪΕ τὰν ἈΠ ΘΠ] αν πη ἷ5 ν᾽ ἀρατὶς ργτσίαη- 

«ἴον, ΒΡ υ ῖα οδὲ, ἐδιία, (ὐοπ πιο ]α οὶ 414 πηὰ- 

7.5 ἀπιαπὶ πιὰ] οἀϊοοπεῖα,, ἐδίώ., ε. Οὐ Ποιαϊηὶ [Ἀ-- 

οἷζ σομΓ απ] 1ὰ πὶ, ΟΡ ΠΟΧ τις ὁ5ὲ ρϑοοαῖο, 859, ΡῬρο- 

σαΐαμπι οπῖπδ σοπ απ] ]1ὰ οϑῖ, ΘΟΠ ΓΟ] Ἰρτι6 σοτ- 

πλὸπ, ἐδίαΝ  ΡῚ ἐδὲ ργονθοία. υἱγειτο γα τὶ, ποὸ 
«ο)ῖοῖ σομν τ 5, πος Ργὰ ἸαπἸθιι5 Ἰητπποβοογο, 

6051, α. 

Οὐοπνινιόπῦν Οοβαπβ Φοβοιυριῖο, 688, δ᾽ σοζ.; 690, 
εἰ 5Ξ6η. 

Οὐπνυῦν ργορυϊοίαιοβ, 875, Β οἱ δεη. Θεά Ῥὲῦ σοχῆιιὶ 

Ἐδβαϊαβ, ὅ, ἅν ᾿πΈο]Πβαι, 674, 

(ὐοαρῦβ ἰογθαῃ [ον που] απ οϑὲ ἴῃ 410 Πα ας 

Βρίντς καποίαβ, δ57, κε. ἔχ μάννα, 564 τοϊγαθ}}} 

φοτροῦῖβ ἔα θεῖοα ἴῃ πραρηϊ 56 ΠδιιΠὶ ΟΡ ΠΟἷ5. Ὑ ΘΠ ηλ5 

162, Ε. Ῥυϊπηανῖα γαϊοπα Ἰοοῖι5 ΘΟΓΡΟΙῚ5 δϑί, 096, 

α. ΟοΥριιβ ἀθιιης βαρίπατγα υἱαιτοῖτηι ὁδὶ ὦ ]αϑοῖ- 

νίαπι, ἐδιίά., νν. ΕἸ] σἸποβος ὀχ μα] αἴτοτιοβ ὃχ ρίη ρα 

ΑἸ᾿πηεηἴο δπλΐϑβοο, ἰπίαϑαπι ἃ ϑριτῖτα βαποῖο ἢ] πινὰ- 

τἴἰοποπι ἱπιογρίοιπης, 574, 8. Μανῖβ παᾶνὸ5 ἀρρεὶ- 

Ἰαπίαν σου ροτα 4865 ἀθοσιθ5. 46} 1οῖ15 δα οογραοη- 

αἰᾶπη νοσραης, 637, ὁ. Δα υἱοϊουΐαπι πὸβ γε 

ὀρ σου ροΥῖβ ἢ οταιο, 575, α. Τλανιπὶ υἱνεπαὶ 

Βδητι5 σαανοπιν ΑΡγα δ σἰητιπι ῬΥῸ τοψαϊο πος ἀρ- 

Ραναΐ, 778, Β. 

ΟΟΚΒΕΡΤΙΌΝΕΝ 56 ΟΡ] σα Ομ πὶ ρογμ 1 ῬάΜΠα5: 

ΘΡΡΙΟΡυίιπι ππιβαπαπι, 505, 5. ΝῸΠ ΠΟΥῚΠΊ15 τιη]-- 
«πᾶπὶ ὦ ἀοἸ πα θπεϊτπη τα ΠΠ1ταΐοπαι ΟΡΡΓΟΒε πὶ 
Δα ΒΙΡΙταπη, ἰδία. ΟΡρρυοθυίαπη. ρεσοαίουῖ οοπίι- 

δοποπι, δ] ιγραῖο σοντθοιοποπη νι οιαν ἐἰποπὶ 

᾿ιάθογο, ἐδία., α. Ν Πα 4πὰ οἰζγα ἀπῖμηὶ βοπίοη απ 

Δοοϊδαπι ργο το ψεσίογο, ἃ ὙΠ ῬΓΌΒΙῚ πλοὶ δ ι5 

Πεπιῃ, ἐδίω. 

(ἰοϑυβε νὸχ πον να]4ο αὐπιοίαπν γέθοο τἀπὶ τοδορία, 

4υ14 5ἰβοϊηοοι, 658, ν. Ν᾽ ἐβῖεϑ ρομελ οἷς οοϑγ τ} 5 

Θραπξ οὐπαίς, ἐδία, 

ΟἸΚΕΑΤΙΟΝῚ πλλιΠ] ΟΠ ΓΙ τι5. ΠΠΠΊΘΙΙ5. 5. ὩΠΠηἶβ, 484. 

ας ϑοριίπιηις γα! τοπῖβ 4165 βορ πο ΘΟΠδιιπ Πα [ἴ0-- 

μἶκ 5ΘΟΠ τεβροπάοι, 4886, Ε. Ογδαιοηϊδ βοριῖπιο 

οοἴανιι5 Το] ἀ1ο5 Πσαναξαν, 487. 5. (αν ἀθ5ὸ- 

Ἰαϊα ογοαιῖίοθα ΤΠ ηεῖ5 ὀγοανὶε Ποπηϊπο πὶ, [ουτηὰϊο 

ἀπΐοπι Πποπαῖπο, Ὀ]απίαν! ραν  Ἰσατη, 4971, ε. 

ΟΚΕΤΕΒ ἀπβρισαη 1 ἀτίεπη 510] υἱπάσαπί, 614, κ΄ 

Οκύυοιβ φιλ υἰατῖα ἀἰνίβῖο φαϊα ἀσοποῖοι, 830, ν. Ἐχ 

4πὸ ογὰχ ποπιϊπαΐαν, [πα σατα ἴ401α, 650. π. ΒΊσππιπι 

46 4ὸ Ἐξαϊαβ 11, 13, στιιχ ὁδὶ ΟΠ Υ5[] ΡῈ Γ ιιαπι 

Θοοποπηῖα [πραγ 1οτιῖ ὁπ ἀρβο αΐα, 820. ν. Ηοο 

᾿ρβαπη ὁδὲ ὁ 4ὸ ἀἸοίιηι ἐδὲ : 2 ἰἀενιιῖ οἵ πιιν 

Μὰ Πιοπεϊπῖς,, ἐδια, Ῥαύϊυ. ἀσοινγῖς ἀα κἴσπαπι 

Ὁ 9165 ογθοίιιπι, στασοπι ὙΠΟ] σαι, ἐδὲε!., κ εἰ 

σε. τ πηασηα νοοὶβ σοπτοπίϊοπο ρμυτάϊσαΐ οτὶ- 

οοπι, 1116 ὁδ 4] ἴῃ πιο σαΠΙ ΒΕ ΟΥΊ αἰ ξ βίσαιιηι, 

827, Ε. 

Οὐσυμεκακιῦν ᾿θοι5 65ὲ σοπεϊηθηβ ὑτιιοῖτβ ἰπρᾶσος 

ἀοϊοοίαιοπο πὶ ροῖτι5. ρυωθοαπε, ἀπια πα ἈΠ] τ αἴοπι, 

ὅ50, ο. ΓΑ] τας Ἰὸχ ἀπὸ ράσγιιπὶ ἦι Ποναΐ!, 5ια- 

τὰπηά 16 5ιπππὶ οἵπὶ Εν απ σ Π ἀοοίσι πα οἱ γουϊταϊα 

οοχηπηίανί!, 557. (ὐΐπαπι ὦ ΟἸχου γα ΥἽτιπὴ 5ἷ- 

τ ΠΠτΠἴπὸ ἀσοοάαπιί, δ58, δ. πὰ απΐαπηηο ὁχ- 

δισιιτα τιν πα απ] πη α ἃ ΒΒ Π 105. ΟΙΙΟΙΙΠΙΟΓΟΒ., 

δδ6, α. 

Οὐριριτατεβ ὁχ ροοραῖο οὐἵτ, 5ο  Πτοποπι ἐπ ρ] σαὶ -- 

Ἰοπὴ βοΐ ἀπῖπηαθι5. Ράτονο, ὅ61. ΑΠδοΙοπιιπι 

οαρὶ ἀϊταῖοβ. ο05. 4 ᾿ρ5ῖδ δια! ΟΡ μΟΧῚ ΟΠ] οἴτπιι 

ἀπηθηίος, 698, 5. ΜΊΚονΙ {1 μροβί ἀσοορίαμι [εἰ 

ἀοοινίπαπι 5650. οὐ 1 Ππα 1} 15 ἀνα τι, ἐδέω, 

Οὐκ απἰπηατιιπι, ὅλ}. Ἑ, 

Οὐμκκυβ, 610. 

ας 



ΠΕΒΌΜ ΕΤ ΝΕΒΒΟΝΟΜ ΔΡΡΕΝΌΙΟΙ5. 

:) 

1) ἘΜΟΝΕΒ Πα] ῖρσηϊ, ἵνα οἱ {πτον Ποπηϊηΐ ψγοσαπίι}", 

512, 5. Τπηρυοθα Ῥοϊοβίαι  σοπ ιιη 1 πο πλϊπἶ5 ταθη-- 

(6 Π1, γουἸβί 116 δὲ, 559, α. Οτιο5 ΠπϑΈΠ{1π {γα ΠΡιι5 

νδοιοβ Το ἀἸ ἀουιηϊ, δ05 Ἔυγου 15. οἶτοα οορηϊο- 

πθπὶ ἱπηθιιαπί, δδδ, ο. Πα πηοπο5. ὙΑΡΟΤΊθΙ5 ψΊοι1- 
ΠΙΔΥῚΙΠῚ ᾿ΠΟΘΉΒΆΓΙΠΙ, απο ὁχ ἔππτ6 Ῥγοάοιση!ο 

«ἰαπίιν, ὅθᾷ, Ε; 805, Α. ἴῃ ΔηΪπΙΠΠΠ 115 ̓ ποϑὲ ἔου- 

58 π ΔΙ πιὰ οὔτη. α ΠΠ ΟΠ] σοΥτ ΠΣ σον Ροτίιη Ρτορτῖο- 

τα Ὰ 5 ποοοβδιαο, ὅ64, κα. [ἢ δθγὸ “οι πδητῖι 

Φαπιοποβ, 61 Δ, Ν. Ὗ ἘΒΡΟΓ ΠΟ τὶ σοτηραγαπίιν, 651, 

α εἰ 5. Νοχιο Δη56}} ποίιιθ Ποπηϊπεβ βπηΐ, ἐδίεὶ,, 

Β. ΟἿἱ 605 «ἀογαπί, ΡῈ πιο ἀρ ΠΟΥ ἂπὶ ἀ1ο1] νοβρον- 

ἘΠ Οπ 65 ἁἄογᾶτο, ἐδίω., α. Τλθπιοπιῖιπ ΡῈ νοπίνὶ- 

Ἰοάῦα παι ταν ϑα 1 δα αραπι βίγα σοι, 782, ΜοΥ- 
Ῥὸὸ5 ργωνιἄθπι, 785, . ὅαρε {πὸ 71.πὶ σομ Ρογο 
Ῥγαάίσαπι, εὐ αιιᾶδὶ πιξατα ἀτιπιιηεϊαμξ, ἐδια, Τπι-- 

τϊποῖῦ ππογ ]Ἰὰπὶ Ὑἱ ὁχδοίονυ σαν β, Πηοη, 

Θχίθομηβ τ δια πὶ ἴρδῖιι5. ψο] απ αἴθ πὶ ΘΧΒΟ ΠΔΤΊ 1", 
191,Ε. 

Τλαπποποϑ οἶσθα ἃγᾶ5 ὁχ Βα ραΐπο ἢ πίάοτο νο]ρτδτοι 
οδρίδηϊ, 805, 6. Πάοπι οἱ σἰραπίοβ οἱ ἀησο]} ππὰ]] 

νοσδηίιν., 829, Β. (πο 7155 ἔα, 1 ἀατηοπ 

ὀχβοααλει, 850, Α, Πλεαπιομῖβ ἅσπηὰ {ατο, ἐδίε!.. π. 

Τοιι5 συ ἀο]ττατὸ ἀτοπηοπιπι ἃ ποβίγατη τηθ 6] πῃ 
αὐλταν, 851, 6, ΤΡ ά τ ταν ἀπο  θτι5. σατο ἴπ Ἰηΐο- 

υἵξασῃ, ἰδεῖ. Το πγομ 65 ἃ ἃ ροθη 5 ΑΒ] σοη 1α5 ἀββαπηιῖ, 

ἐδια. Νατῦῖα ἴθ ποθὶβ ρυοάαποαπί ρεσοαία,, 818, 

δἰ 5εη. ἔοντα Ῥυϊαδάαατη γα οί ᾿νοπιο, βιιρογογαί, 

ἀϊάθο]ο ραπίςοπίῖε Ἰοοιι5, 861. Αβι ροβί 414} 0}1} 
᾿πντἀϊανη, Ροϑὲ 115. 411 Ποπογααῦαν οφάοιῃ, 9Ὁ- 
βἔσιιοί τι δδὲ οἱ Ῥοθη θη! ἰοοιβ, ἰδία... κα. Ῥυοίο- 

ΡῬ᾽αβύσπη. Ἰοπηΐϊπθπη ῬΘΓΟΠΪ ,. δ΄ ῬΘΙ ΟἸΙΠῚ ΠΠΟΤΊο ΠῚ 
ἱπνοχῖς, ἐδια. Μπά μι 18 ῬΥΪπΟΟΡ5 πιγϑῦϊοο ΤῸΧ 
ΒΑΡυ]ομἶ5 πουαϊπαΐαν, ἐδιε.. ἃ. 

ΒλΘονΝ, 80ὅ, Ε- 

ΒαμΆβοῦβ,, 581 ᾿πιογρυθίουβ., δοηαΐ δα πίπθτι δασοὶ, 

760, κα. ϑυ τα πηθίγορο δ Πλαπηάβοιιβ : ἰ5υδο Πα σιτ 

ϑαγηαγία, 773, α, Ῥον υἰγίαϊοπι Πθαπηαβοὶ 11 4αϊ εχ 

Οοπαθιι5 ονοιιπῦ, ΡῸΡ Βρο]᾽α ϑαιηανία, 1 φαΐ ἐχ 
οἰτοιπιοϊδίομο, ἀοβιρπαπίαν, ἰδία, 

Ὠλμύτια Ῥανίάαπι δυϊπηαὶ ὁ Ροάππι νο]οοϊταΐοπι ριῸ- 
ΟἹ] {πρὶ!, 842,6. 

ΤΑΝΙΕΙ,, δ41. 

ΤλΑρεβ8 ᾿ἰαυΐο ἃ οορίοβα τοβριθηᾶῖς, 18, κ εξ ε.᾿Ἅ 
Ὑαυῖ5 ἄαριθι5 αἰ Πθνα5. πηοπδὰβ πὰ ποθῖβ Ἰηγοχὶι 
ῬθοοαΙΙ οαιιδα, ἐδὲά., α. 

Ὄλυιν, ὅλο ; 597, ὦ. Απίο πιουΐοπη Ῥϑοσαία 6], 
515, Ε. Θαριυ15 1λουηϊηὶ ῬΟΓοιιβδιιβ, ἐδια,., αὶ εἴ ἃ; 
517. Τοπίαϊοτι ἰγαάιειβ, 516, εΕ. Αα βαροῖ]α 

Ῥαγδίιβ, 534, 6. Νοη 5115 50] πὶ τϑοῖα ἔχοιῖ5 σαὰ- 
ἄεραϊ, 564 οἷ αἰϊυυιπι φχαϊίαΐο, 5585., α. ἴρθο γσο- 
δηδηΐς αἰνίβιιβ οδῦ Ῥορα]ιβ ἴθ Π]λ Θαθ]15, οἱ 
ἴρϑαπι Παν!α, 689, Β. 

ὌΒΕΒΟΝ Ἰἰάσιπ βοπαΐ, φυοά Μιχίο δογιπὶ, 865, Δ. 
Τθοθοτι ΠΟπΊθη ΔΟΟΟΠΙ ΠΟΥ] ροίοϑι ὉΠ 115 ἀεὶ 
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π᾿ ὀστόγοηι ἱποϊδαμι,, Β00, Οἱ ἴῃ. ΤΠ Έ ον ἀγὰπι 

πάθον ἀϊοαπίιν, ἐδεὶ, 

ΠΕΒΊΈΝΤΙΌΝ ἰοοιι5, ὅ ὅλ, 5. 

ΒΕΒΟΝΜΙΤΑΤΙΒ. οἱ Ρυ]ΟΥ Πα  1π15 Ῥτόρνῖα, 711, 5. Οἴπὶ 

Δεῆοοίιταν ἃ σἰγίαίο, οὐἱταν' οἰ στη ῖ 5, 7132, Ὁ. 

ΠεμΡπιοα ὁγᾶοα]α, 680, Β. 
ῬΕΓΡΗΙΝυΒ. ὉΡῚ Πουηΐποῖη ΘΟΠΒΡΟΧΟΥΓ, πὸ α] {τὰ 88- 

Πε, βοᾶ {τἰπιοῖ, 1607, α. 

ΒῬεβιρεπιῦν οτγοαΐ ᾿ ΕΠ Παπὰ 115 αὶ ἀοκϊάογταΐα οοπβο- 

φαππηίι", 834, ἢ. 

Τεο αἰοοιϊζοποιι πὸπ ἐτὶθιῖ Ἐπξαϊαβ οαπὶ ἄϊοῖς 7, 15, 

Ἰρϑύιπι πη] θϑέϊα ἀΠΠοὶ, 705, 6. ΕΤΟΥΣ οὐ ἴνὰ ποιι- 

(ὐπὸ ῬΤΟρΥῖο ἀἸοῖ αν (6 1)6ο, 719, 5. 

Πεὶ Ῥοπῖϊαβ, 59ὅ, 5. Ῥεῖ νόγο Βοπιιβ οδϑὲ, δδιι, 

α. Ῥχορυίαση. Βοπὶτα 5. Το, ποφαααιιαπι 51] πίϊο 

Ῥαπᾶβ Ἰγγόραγο, 564 οὰ8. ῬυΡηπηϊίατο, 677, Β δἕ 

56. Τ)οιι5 σα]} μοοοαίουῖβ ΡΟ μΙοη απ, 851, Ε- 

Ἐπ πϊηϊ ταν Του ἀαπάα,, οἵ πια]αὰ ᾿πίοπίαία ΠῚ 

ἰγροραΐ ροπ τ μ 1} 15, ἐδιά. 
ΤΟΙ ἱπηπιτα 1115. πὶ ογθαϊοπο ΡΥ] πη οσἸη15. Θ0ὴ - 

51Π1Ππ ΠΏ διπιπὶ Ποῖ5 ποτὶ ΘΠ] παν, 73, ν δ σϑ. 

Ποῖ 75{{π|Δ σοπίοπιρ] αἰΐοπο αἰτηρὶ ποῖ Ροΐοβί, πὸ- 
486 7 τοῖα 6} 15 ΘΟ ρΓΟ ΘΠ], 794. 

Ποῖ τπὰρηϊτιᾶο, 527, κ; 634, Ε δὲ 564. Οἴιπὶ 15 4υϊ 

γΟΓῸ Θχοοΐβιιβ δέ, ἱπποίμπου τ, {1 ῬΥΐι5. ὁχοοἶδα 
σΟπβοΡαπίαν, σομ θη πο πΐασ, 629. α ΕἼ Ρ. 

Ποῖ ρυωβοηῖα, ὅ88,. κ. ΝΙΒΙ δογιππ 4π: Τηΐτα σο- 

στιιπίτιτ' Ἰαΐοι οὐλπη {{|. 6 ΒΒ] 1πῖ ἀεβροοίαί, 690, ". 
Τοαβ ππϊοαΐψπο ποβίγατη θοπα ἀρθητ ῬΤΟρΡο ἁάοεῖ, 

Ἰοηρο ἀθοϑῦ ππα]ὲ ἀρθηΐ, 852, 

Τ)εὶ βαρίθπ λα αἾ}}}} ποτὶ δϑί Ῥ]οπαιπι, 01 ἃ, Ὁ. 

Ἀεὶ βοϊομεῖα, ΝΝῚΠ1] δοσιιπὶ 4πις Ἰηὔγα σογιιηίαν Ἰαίοι 
δατη 4 6 5] πὴ] Ποβρθοίαι, 630, ν. ΝΊΗΙ ἀρπά 
Τεπα Ῥυτιογ τππι, Π1}}1] {ιιειιγιιπι., οαποία Ῥττο- 

βοηϊία, 651, Ε. ΠΙὰ [ΘΠ ροΡῚ5 ρᾶγ8, πιιπο, ἴῃ 60 

υαπι οἰϊαπι δαϊανιπι σοι] οὔτι, θὅ2, 
ΤευΤΈπΟΝΟλΠΙ οαπίϊοιπι, “Ἴποπεῖα, οεθίμενι, αοσποο 

δομ γα γ απ 51 βουτηοηὶ Εβαϊ, 1, 4: “1“μαϊ, οὐὐἶμαπι, 

510, 5. 
Τχλιεοτισα Ραιρπῖβ οἱ τἰχὶβ σαυᾶοι,, 614, "5. 15 ἀἴα- 

Ἰοοίίοοβ ἀοριηηαΐμτη δῦ τησ5, 627,  ; 865, Μιι- 

Τα πῇ ΘΧΟΟΪβιπὶ ἰγορῖοο πποῦρας Εἰβαϊαβ 5, 16, νἱπὶ 
Ῥογϑιδ θη] ἴπ ΤΡ ΙΠΙ ΘΠ 15. 5: ἔπι, ἐδίεϊ., αὶ δὲ Β. 

Τιδ] οίῖοεβ υἷβ ἂς πουξαβ, 740, ν. ΑΒιιβδιιβ, 878, ἢ ; 

880,6. ᾿ 

Τχε5 τπᾶρπα Ῥτορυῖο 11 οβῖ, Ζιαηλ ΘΧΟΥΟΠΒ 7π5}1{180 
50] 115 γα 10, 573, 5 δὲ ο. Θυ]4 ρει πηασπαπι ἴοι, 

4πᾶπη τ ρτοθαΐ Τ)οι5, ἰηο!Προηάτιπι, ὅ71,. αὶ οὐ 

566. ιυιάφοιιβ σασπα715. πᾶσ ηᾶπι αἀἴθπὶ ἀυοτ] ἴῃ Π15 
45 Ζαοο}} Ῥᾶῦναβ 6556 δὲ τη ἃ] 5 αἰΠστηαν, 572, α. 

ἸΝου βοίτηϊ αἴο5. ἀϊοπηταν 1 «αι 1ππ} 015 5έθ οι} Ργὸ- 

Ῥίπααϊ βαηΐς σοπδιιπημηαιϊοηῖ, 605, ἃ. αν ἀϊοὶ 

ποοίϊδηπο ποίϊοποβ, 6607, 6 Θὲ δε. Ουιϊϑπδπι γουϑᾶ-- 

τὰν ἴῃ ἄϊο, 850, Β. 

Τῖ65 Ποιιϊηῖ, 14. 2701. 

Τιονιτ 5 Ὑἱν 115 ὁδὶ ρυωπηΐαπι : πόηον αἰ αἰζατ5 οοὲ 

τοπαπογα[ο, 705, Δ. 
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Ροβρι ιιυνιῦν γοβοομ 1 ομηηῖλιι5 [ἀου] ταϊοιι. Τ)οιι5 

Ἰνοπ ἄραι, 182, Ε 61 Ε- 

᾿λεβαιρύτα Πλοπληϊ, 1 1605. 5ιηΐ (16 4αλθι5. Εβαϊαβ 1, 

536, Ἰοφαῖίίαν, ὅ96, π- 

Ῥιβοπετ ο ΒρΊ ται ἱπ το" τηαχίπια [)οἱ ἤοηα γϑοθη- 

βοίαιν, ὅσθ. Ὁ. 

Πενινάτιο ΠΥ] ΠἸδιτῖβ Ῥοου]]ανο ὀχονοῖτταιπὶ {ππ1|, 614. 
πε. αίομι δ ἴππὰ βαμϊταΐς πὶ ρογοοπίονβ, 78 ὅ, Ρ. 

Ῥδοιπῖα ρΓὸ πιομδο] τπουοοίο [ΓἈ11 1015 ΒΟ  υἱξαν, 

186, Ε- 
ιν ὴ5 ἴῃ Παιηπιὰ ἀνοίλοι 5, ἃ Ῥγορυ 5. γο]α ρα ει 

του] θα αν, 602. 

Τιγατι πὶ 51ηὉ ὁσοαβῖο ργοσδοϊταις, 61ὅ, ας, ΡΙα πὶ- 

πῶ “ιν ι1α απ! ὁσοαβῖο θοποίαοϊοπαι, ἰδία. 5. θ1- 

65 51Π}}}Π15 65 υἱποῦ {πα ποῖ [ΟΠ ΠΤ", 680,6 6 Ὁ. 

Ομοβ αἰνίταπη [ουτῶ σοπιρανα μία", ἐδιε,, κα εἰ δεῷ. 

(πα πὴ 51ΠῈ ΘΟ απ σοπ[ο5 Φομλτπὶ οὐπὶ ἄοληο, 080, 

5 εἴ σε. (Λυϊδπαμι 511 ἀἀπμουοῃ5 ἀθβ τιιπὶ ἃ σι, 

687, Ε οἰξοῴ. (ἰα]απιο σομηραγαμ αι 1 αι 6 Πλ}115 

τὰ 1 τοθιι5 οοπβρίοι! οναάδιηΐ, 1718, 6. ΠονΊοῖο 

αι νιῖοβ σοι ραγμταν, 85, Ε- 

ἸΟΟΥπΙΝα δῶρο υἷὰ νοσαίιν, 777, ». Εχ ῥγαυς ἄσοι- 

πιΘ ἢ [15 ΠΆΘΟΙ ΤΠ Τα ΘΟΓΈΤῚ {π|. ΘΥΤΟΤΟ βοή ποι 

τὰν, ὅδ᾽, ας Θπαπι 5ἰπι ἀπίπι ρυανὰ ἀοοίσιπα 

τυ, 885, Δ. 

ΤΟΟΟΜΑΤῸΝ Πλλ1ι15 Ὑ5 Φἰα]οοιΐοο5, 637, Α. [ἢ ἀοσπιαι- 

Μῆι5 Ὁ 5. 0 ῬΡΙΠΟΙρΡΙα ὈΓΙ πα Βα} ροπιιπ π|, 08 ὅ, Ὁ. 

Τλοιοπι5 πη πιο οὶ οἤδοία5, 81 ἡ, Ὁ. 

λοι 5 Ἰπϊπηϊοι5 Π)οῖ, ὅ03, ν. Νίηθμ οἵ ἀπσιπὶ (1010 

τα ΠἸοῖταιι:, οααπὰ οἱ 416] ρ6} 115. ἀΠπλἸδοοίαν", ἐδίώ., νν οἵ 

πε. Ῥαυρινα Πρσαγὰ δὲ 011. 6604.ν. 

Τλόονυ8 Π)εὶ Ἐποο]ο δῖα ὁδί, 604, α. 

Τυμοε Ἰν 5. ο5 [ππΠ]0115, τ ΘΠ] ναὶ ϑιιβίτι5 

ΒΘΠΒ.1Π), 711, ΔΑ. 

(Ὁ 

ἘΒΠΛΙΕΤΑΒ. ἱπηρ ΘΓ α 115. οὐἶπο, 691, α. ΤΟΙ] ΗΕ ΚΣ 

ἰτορο]ορίαπι (οἱ μοβϑιιηΐ σαι ογίος ροίι, 861,5 δὲ 

ὁ. Οτὐανῖβ. Τοπια]ομ ἴα. ὁ51 Τα ν τ ἴα, Πγ Ῥοου 515, 0}. 

τροοίαιο, Τ1 ὃ, Α. ΟἸουῖα νάπα σαρῖο, δὲ ρυϊποὶ- 

Ῥαϊιιβ δι τππὶ, συανὶς ΘυἸο α5 οδὲ, ἐδία. τᾶς Ρῥὸ- 

10).5. 

Προμεβια ἀόηλις Ποῖ οδὲ, ὁ0..,. α. Οὐϊ νοτὸ Ποππὶ 

Θο]ονο ἄοΡθ6ῖ.,, απ ποῖ ΘΡΟΓΙΟΓ ὁ οὐ Ἐρφοϊοβία: 

ἘΡΤΕΩ͂Ι, δ07, κ᾿. Ατὰ υὐϊοὰ ἀοβιβηαία οδί, ὅδ, ἂν 

Ῥχδοοβ οἱ νοΐὰ ρογβοϊνὶ ορογίοις ἴῃ πηθϊο Εδο] 

1)εῖ, ἐδια. ΝΊΚΙ τα {πα πιοηίο ἀροστο σι. θρουο- 

ὙΘΡΌΠΊΙΙ5, τα μηι5, ὅδ, Ε. ἘχοΙ αὶ ἃ]ν ΕΟ] σία Πεὶ 

Ῥπὰ συαν ββῖπηα, ὅ9ὅ, αν Ν᾽ ἀΤῚϊ ἴῃ Εσο]οβἰὰ δναάιις, 

ἐνὶα. ΕἼΟΥΙῚ ἤοπ Ῥοῖοβι τὰ (15 Τγιιοττις. ἀΠΈσνο ἰποὶ-- 

Ῥίαϊ, δὶ γυβοτα" 1 ἀ γ 115 Τλοπιΐηὶ, ἐδιω., νν. Ἐχ- 

Ῥ]Ἰσαπίαν 11ὰ δα, 1, 132, Οαἰσαγε αἰγίιιηι πιθιιπὶ 

ποπ πε] ϊοϊοιὶς, ἰδὶα., ας. Ἰ5Ρὰ 6115 5οοαἢ τιπὶ σα ΠΟΙ 

Ἐδοϊοβῖα νιάτα οί, ὅ8 Δ, αν [πὶ Ἐσδο]οβῖα ἄοηιη Ρτο- 
Ῥ]λοιΊαΣ βορονίτιη", 05ὅ.,. 5. ἘροΙ]οδία, μὸν Ῥογβοίαι- 
ΠΟ Π 65 δα] πηα]ογοιι 5] Ουϊασ γον ἰτιι", 776, Α. 

ΖΝΌΕΧ 

ΒοπῸ νὸχ οϑὲ ἃ (πιιῖ5 ΘΟ ρον θιις ΤῈ εγοιιββα, 815, ν. 
διβηιπι δϑὲ Β0ΠΠΠππ4]ηῖ5, ἰδία, π. Οαν ἴπ ἀχθῖρις 
Πα θ᾽ τα 115 ποι βίπαίαν το ἢ!, ἐϑὶά., εἰ 5Ξ6η. 

Ἐρεν ποι 5 οἴ γιὸ υνοΐερίας ἐχρομῖταν, 496, α, 
ἘπΑμαται σόπι5 ῬΑΡΠἴοιιπι, 819, π. 
ματι ροσοδίιμη οδῖ, 635, ». Ῥοϊοβί [ἀπιθπ 415 απ 

“ΑΒΙ]ΠἾτον ὀχα]ανὶ, ἐδία. Ἐ]αιοπὶ5 ὉΓΡ ΙΒ 6 “βου - 

πῖθη, 654, Ε. Ἐ]αιοπὶς δαιιδα, ἐδία., πὶ εἰ σε. 

Βκελιε Ἰἄομι 4ποα 7)εὶ ἀδοθησιις, 867, Ε; 582, Β. 

Τμεστι, 7883, ο. Ε παα] 15. ραποὶ ΤΠοαπὶ ἁἀΠογαπί, 606, 

α; Τὅ5,..; 790, Β. Ῥαϊοὶ βιιηΐ αν αη41, 606, Α. Β6]1- 

{185 1508 0115 βοοιιπ “τππὴ Ὁ] ΟἿ ΟΠ Τὴ δναῖε, Ῥτονο- 

᾿ιοι Τηειβ δα σα] οϑίϊι πὶ Θοποτ ]αἰἰοτιοπι, 668, κα 

εἰ 56. ϑάμοι νορα)ιιηίιι 1}, 4105 5101 051 τ ]ῖ- 

4.10 [)6π5, ἐδίω., κα. Ῥαιοὶ βιιη: 411 δ] το πὶ οοηβο- 

ααπηΐαν, 009 ; 777, Ε; 810, " ὁΖ Α. Τηροπ5 Ρεν- 

οὐαπ πτππι τ ] {1 π|0 ὁ5., 700, α. (τ ῖσι 1 ποιαῖπο ἴπ- 

5 5π "απ 1" τα} 1, 56] ἴῃ ραποῖς 14 ΟΝ ΠΟΙ ηἶ5 οοη- 

5 1] 11 Οροτασα. ἰοδεπποπΐο, ἐψίεῖ,; 101, εἴ 56. 

Ἐ ΙΕ ΜΟΒΥ ΑΝ (] [οὐ τα αι δ ιν αν που αῖ θιι5, πιο 

δϑ. τη Ἰβουίσοιβ, 88, ἃ. [ὴ 51 ΠΡ] οἱ Γαῖα ῬγώΡθαβ τὰ 

ὀΥρὰ Ῥοίοη!ο5. ΤΓΔΘ]]ομὰ, ὅθ. ΝΟ οὐ τι5ν 15. οδῦ θὰ 

αἸβρθπβασο, {πὸ ἃ ΟσΘ ΠΟΥ Τὴ ῬογΓΪποπΕ οπγᾶπι,, 

ἐδιώ., 5 δὲ ο. (α]όγιιπι τορττιη ᾿ἱ σπτι5. οδὲ πααζαϊ, 

οἱ σαπεῖο, ἐδίώ., νος. Μαπτιβ. ἀρουτῖο ΒΕ ΡΑΤῚ 5016 ἃ 

δουίρίανα ΡγῸ ΠΡΟΓΑ] ἀοιΐοπο, 828, α. (ὐσμβο]ανὶ 

πάη ὁδί Ορρτοβδὶ Ῥεν Βοόπαὰ ορονὰ σοῃβο  ]ο πὸ πὶ 

ἀἤοντο, ἐδια. ΑἸϊπιιπι. ΡΞ] ατὰ ὀγοβαῖίο, 4πὸ τὸ- 

ἰρ5ὰ {ι, σομβοϊαταν τα ρῖς, {πὰ πὶ ἈΠ Πογίατο δα Ρα- 

τοί, ἐφίει. Ῥω πὶ ρατηρενοϑ μα] 10 115 ΘΧΟΙΡ]τΠι, 

ἀπὸ, β. 

ἘΠΕΜΕΝΤΟΚΌΝ 5υμθοΪα,, 661, 5. 

Τχιλβ, θὅδ, 5. απο ῥγοπιονς γάνος Πδῖιπ, 

δλ1,.λ. 
Ῥμάνυει,, 77, α. (ὑπ βου π65 ἦς Ἐπ πιο. 115 αὐ - 

γοπίι τοὶ ΛΟΠμὰΖ [Ὧοἰ δεῖ, 163, Ε. ΟΠ τΊβιτι5 ἃρ-- 

ῬοΙ]ατιν ΕἸηππαπιο}, 70, Α. Ὑ ΤῈ ογίτι5. Ετηπιὰ- 

τῖι6}15. Τρ ιο  α5 ΡΥ παι 111, 795, Α οἱ δε. 

Τένοοη βερίϊπηιβ αὦ Αἄαπιο τηουίθμι ποὴ γε, 4 8ὅ,ε. 

ρηπαιν, ὅθ0, α. Βρμναῖπι εὐ δα α δα οχίσοπηαπι 

4ο]αρδὶ διῖ ΡΥ νυ] σα Ποποῖα., ἐδιά. Ἀδσπσπι 

Ἐρ]ιναΐπι ἀἰ{ἴο ὁϑὲ οι γοάοχογιση, 760, 5. Π)εἴο. 

οἷ Ἐρ!ιραΐτα ἃ Δι4ἃ ἠἸοθιι5 Φοτόθοαπι, 766, α. 

Τύρυοκυν τἰβιῖις ἔα. 5, 8, πᾶ οἴππ σ ΟΥ]5 ΟΥΙ πα παῖϊο- 

ἈΝ] τι5 Τοσοπβῖίτις ὁδί, 61 ὅ, Ὁ. (ὐν 5101 δαιτὶ πη] -- 

Τρ] Ἰοανο σουϊειιπι 511, ἐδὲα. ϑάΠΟΕ τπἰδιπλ ΘΕ ΠΟΤ πὶ 

ἀγογβαιὶ 5πηΐ, ἐδια. Ἐχυ [αὐ μ1η15 ᾿πΠ]αηΐο5, σόο]ιι- 

Ῥίαντοβ ἀοποίαμι, 85, Ε- 

Ἐδβαιαβ ὁο ἰοιρονα υἰνορθαις {τὸ ΘΧβρογαθαπς υἱτα, 

δψ1, α. Οἷιν ὁχογαϊαταν ἃ ΒΟΡΙΠΟΠΊ]ι5 αὶ δα Ζι- 

ἄσαπι ρου πο Ρραη τ, οἱ ἃ δὰ οἰντα 6, πὶ {πᾶ 58π- 

οἴπανίαπι ογαΐ, δ43. Οτάο το τ5 ορονῖβ, διε. πὶ δὲ 

α. ΒοΙΟΙΠ ματι 11 αὶ ἀϊοιπι Ἐξαϊαπι εἰ ἘΖοολῖε- 

Ἰοπὶ πτοτο ἃς ᾿πβαπιῖα σου ρίοβ ργορ]ιεΐαθβο, ὅ59, 

Β. Ῥγοριιοῖα. Ο566 ἔβαϊα υἱοί ἀπε ιῖον, 54, 

ν. Οἰν ἄς Ἐβαῖϊα αἷν Αροβίο]ιις ἤοπι. 10, 30: “721:- 

δὶ εἰ εἰἰοῖ!, ὅ 65, κα. Ῥνορίιοιῖα Εβαϊω ἄρον ἰββι πιὰ 
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δι, δά, εκ. ᾿ἔδαϊα5. Ῥυΐπιπι ἀσοῖρις. ἀροβίο! αἴας 

παιπιι5, 795, ο. Εβαϊα ργορ οῦϊα τλα αιι5 πλα} 15 

15γᾶο] 5 σαμεν ταΐοπι να οϑ51:, 813, Ε εἰ 566. 

Ἐβλυ, 819, α. 
Τῦβοςλ ἀπίπηάθιιβ σοπν οπΐοηβ ἀροϊροηα οοῖ, 699, Ε. 

Ἐβεπον οἰνιτας Μοαθιτῖοα, 878, Ε. ἔβοθοι ἴἄθμι γα]οὶ 

«πο σοσίίαίιο, 819, Α; 883,8. 

Ἐναναξιιυν ργαβοαί ον. οἴπὶ ἀπππη 1α Ὁ 4] Ῥυϊάθπι 

ὁ οἄο ὀχβρθοίαϊατιν, 771, α. Π 66 }5 Ὁ ῬΡΌρ]ο ἃ - 

ταπὶ ἰοϑ ποιὸ σοπ ἢ πηαΐιπι ο5ι, ἐψίω., ὁ εἰ Ὁ. 

Ευίσινο οογοι Εναηρο 1 ἀοοίγιπα,, ἐδίε., 5. Ῥὸν 

ναι σο ται αἱ σἰγα τὰ ποτα Π)οὶ οἰποίπλαν, ὁ 7ὅ, 

ε. Αἀνοπίθητο ργα Ἰσα το πῖ5 5Γ] 118, σ᾽ 65, παῖι- 

ταἷς. ΒΟ]115 κοαι5, οἵΐιπι ἀσιπί, 611, α εἰ ν. Βα 1- 

αι οδι 15 {πἰ, ργοίοατο Εν δηρβο]ῖο, ἰμὶ [6 6Ά}1 τπι- 

Ῥχὰ σοιηππογαίν, 613, Α. ΝΆΠΑ 115 411 ὁχ ργβουῖ- 

ῬΡίο Ἐγαηρο ποὸὰ υἱναπὶ ΘΧουιβα ο. διιροιοϑέ, 

ΒΖ τα. 

ἘσΡηπΑΤΕΒ πηοϊαπι Βα ΡΥ ]οπίαπι ἱπίουθοσαί, 855, Εν 

Ἐχλυτατιο [)οῖ αἰϊαὰ μὲν σορπίοποπὶ,, αἰΐα ἄιπὶ 
Θπανγ ἴα ΟΡΟΡα οἾ5, οὐ ἡπά]οῖα, σοπ πα Ὀ] ἁπλτ1, 

πολ. Τλοιπι «ποις 5ϊπρα]}}5 το ιι5 θῸΠῸ σοδι15 6χα]- 

ἰάπη15, 705, ὁ 6 ΡΝ. 

Ἑχοομμυνισλτιο ἤριγα οϑὲ θοσιπ {πο ἵπ Ποῖ ἡ Ἰοῖο 
ογοπίανα διιηΐ, 595, α. Οὐὴ ἃ» Εσο] δῖα βεβτοραπ- 

ταν, ἐδίώ., 5. 

Ἐχεμριια πλαϊὰ φασπξιπι οἰ δῖη!, 853, Ε. Οὐ 4115 
ΘΧΘΠΉΡ]ΟῸ πιὰ ]ο διιηξ, 1ἰ ἴπ ἡ 111 ἐἴὸ σγανίτι5 ρὲι- 

πϊοη 1, 801,8 εἰ 566. 

Ἐχονι 15, Οάς, Οαπίοπιις ])οπείνιο, σατιτἰοιιπι οδὶ οὉ 

Ῥανίαπι υἱοίουίαμη, 6732, π. (ππι Ρορα]ι5 Εχοά. 54, 

δ, αἴξ; Ζ' οϊοπιις εἰ αμεαίοπιι; ἰαταοῖϑὶ οοπβοπία- 

πιοῖμπὶ πιασῖβ ἔπογαι, αἱ ἀἴσοτοῖ, Αὐιάϊαπιι5 οἱ [αοα- 

ππιι5, 562, α. 
Τχεσπιει,, 7711, α. ἈΦ ΟΠ ἀπτι 1 φαΐ ἀϊοιιας Ἐζοο]ῖο- 

Ἰδπὶ ἔατογο σουτορίθπη Ῥγορ θΐαθβο, 559, 5. Ὑ γα 

ἴπι οοάοπι 110 }Ὸ βογίρϑιι ΠΖθ 16}, 675, Β. 

Ε 

ῬΆμὰ Ἰαυιβ οδὲ ἥτιδ ἃ Ῥοπὶβ ἱπηρου τὸν, 813, Ε΄ 

Ἐλμεν ποππιιηάι πὶ ἱπ ποῖ! 1) Ομ πτι5 αὐ αἰπταΐοηι 

᾿ Θουιηὶ 411 οαϑι1σαπίι, 786,8. Τλγδυθα ἔα π15 500 - 

οἷἶο5, ἐδια., α. Ἐδι φαοάιιο ἔα πλ65. ἀπὶπιάσιμα, ὅ74.. 

ΤΑΤιρισα πλ Α]1ὸν, 050, 5. 

Βλτυν. [πἴον φαοϑάαπη ποῖ οοπν πα, αἰτιι πὶ Ποἱ ρτο- 
γἱἀομεα σα] νι η π πα, ἂπὶ ἔθ ΠΟ ΓῸ ΤὈΓΆ ΠΕ], 

709, Ε. 

ἘΈβτι ἀἴ65 φιοιηοᾶο ("γε 115 σο]εργαπαϊ, ὅ7ὅ, Ε. 

ῬΙρεβ ϑρίχ1 115 βάποιῖ ὁρογὰ σιραΐτιν, 535, ο. Απὶ- 
τπλτιτ ἃἶ Ἀ55 0 Πβίο πο πὴ τη α 515 τὰ Π1Ὲ, {πιὰ τὴ τη οῖ ΠΟ 
ταϊϊοπο ἱππῖχο, ἐρίε, ΕἸ 65 βευπιοπῖθιι5 4αὶ ἄς Π)6ὸ 

ἤαπι ργῶσαι : 465, πὴ ἀομηοηβίγαιϊο, δία. 5ισαΐ 

ἴῃ {πᾶ ν15 “Ἰβοῖρ! πὰ ρυϊποῖρῖα οἰσα ἅΠ]ὰ πὰ Ῥ ΡΟ] [10 - 

πομπὴ γα] πϑοῦββο οί : τὰ οἵ ἴπ {Ποο]ορία τηγϑίο- 

υἷο, ὅ30,Ὲ οἱ 564. ΕἸ465 τουτὶ ἀπὸ πὸη ψ] ΘΠ 

ἈΥΡαμ Ομ απ οδ[, 527. ΓαἸ ἰτιπ ΒΘ ΠΙΟ ἶ5 ̓ υ πιο π{15 
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ὁ5ι Πά65, ἐδία!., α. Οὐα γαϊοπο μον [οοιϊοποπι {οἱ 

ἀβϑοάαϊ ροβδιπηιβ, διε. Οὐ Πάς ποῖ ἀ]αΐιπ, 

501 ὁχ 56. νου αἴθοπι ΠΟΙ ΡΙ ΘΠ ΘΠΒΕΓΙΙ ΠῚ 56. ΒΡΘΓΑΐ, 

ταοηᾶαχ οδῖ, ἐφία., π. 81 « 6 ἴπ Ομ τϊδίαμι. ἄ656]- 

γογΐπιιβ, σοπι αι γΊ πηι, ὅδ᾽, Ε. Οἴππὶ γὙ6} ττπὰ ΔΠ]- 

πιὰ ἃ ἢγπταίο Πάοὶ δα ἱπῇΠ 46] 1115 σἔπρναπη. ἴῃ - 

ψονεῖταν, 14 πίον σἔαροπα ππηογαπάιιπι, ὅ88, Ε- 

Ῥδοοαι ργαν ἰβϑῖπηο {αϊ ποῖ οὐ ο10 ἰπ Πουηΐπιι {6- 

51, 715, σ᾽ οἱ σοῷ. Ομ Ἰϑ]πογιιπὶ ᾿π ππηο Π 11}, 

Πο5 οδὲ ιν σιῖ, 795, ν. Οἱ να ]οαίι οϑ1π Πάς, 15 

{ἀπ απηοπίιπι βιργα ροίγατη οο]]οσαΐ, 860ὅ, Α. Νὰ - 

Ῥὸν Ῥὲν Πάοπι παι, ἀρπὶ ἀρΡΡο!]απίαν, 705, . 

πα παποιραπίαν ἔγιιοῖτιβ απῖπιθ, 615. 

Επετῦβ Βοπιιβ Τηἰ{{π|ηὲ 5. Ἰο ΠΠ, 8069, α. 

Τεμιν αὶ ἰογίββ, 655. 

ἘΞ Ἑοντιβῦβ δα] ναίουὶβ 4115 Παπσῖαῖ ἀιιαπι. οὐπὶ δάτι- 

ἄϊο, 838, α δ "Ὁ. 

ῬΌπΟΕΡ5. 4υϊα τη γϑίϊοα βισηϊποοι, 7235, 5. 

ἘΌπτΙ5 45, 654, 6 εἴ ν. Αἄνουθοβ οάϑιι5. ΠῸῚ τοΐαρηι, 

881, Ε- Ἐοτίοβ. υἱτὶ ἀοἤοίππι ἴπ αἰτία Ποιμ]ηϊ, 

ἐρια!., κα. 

Ἐόπτιτῦρο τηοαοογίαβ συαάαπη οϑῖ, 713, "Ὁ. Απάᾶα- 

οἷα οἵ τπϊ 415. ἴπ Του ΓαΠἴπὸ ορρισηαπαάα βθοιιπὶ 

οοηβοηίαπί, 799, Ε εἰ 56. 

Ἐπυστῦθ ἴοστ. Ῥυππὰ ἰὸχ τ ΠΟ Π0115 ψΘΒΟΟ ΘΠ 

δοποοσθογαῖ, 181, . ΝΟΡΙ5. οἵ τλθΓ15. ἀπ πη πΕ1Ρ115 

ραΐοπι ἴππο αἰϊπηομΐα σοπβειταία {[πογὰΐ, 183, 

Ευμυ5 αἰ, 800, ε. Ναξαγα ὁδὲ ποὴ 5. 5ἰβίθης,, 

ἐρνια. Ἐαπαιι5. οὐ} 15 ποχὰ οϑί, 75ὅ9, Β. 

Οὐ Εσπεβ ῬΓΟΡΥΙΟ πιο} ]Πσοπα] βιιπΐ, ὅ90, Ε δὲ 566. 

Ἑυποκ εἰ ἵνα ΤΠομαϊπὶ ἴῃ Θου ρα πιο ἈΠ πιῖ πη ἴτι5 

ϑισηϊποαπι, ὅ11., Β δὲ δε. Μαϊῖσπὶ «φύσις ἄωώ- 

πιοποϑ τὰ οἵ ἔασον νοσαπίαιν, 51ὅ, ν. Επτον 4], 

719, 5. Κ΄ ΕἸοοῖτον. σοπηπηονοῖ αἰϊοοίιπι, ἐδίε!. Ῥὸ -- 

Ρτῖς ἀς 1)ὲο ποῃ ἀϊοῖίαν, ἰδιώ. ντάς να. 

α 

Ολκεῖν ἰάοπι γαϊοῖ αἴσιιο αν ιδεζηιε, 811,.ἃ. 

ΟἸ ΝΕΠΑΤΙΟΝΙΒ πα ΒρΘοῖο5.,, 547, Ε δἰ δε. (ἀεποτα- 

τἰοἷ5 ῬΙΟσΊ βϑιι5, ὅ19, "ὶ εἰ δϑή. 

Απνετπιιλοι, 817,ν. 

Οὐπνθ. οὐ ρόραϊιθ. Ῥ]οσπιπηάιιο σοπἸπποιῖπη, «Ἰοιιπίι: 

ἴπ ϑουϊρίαγα, ὅ19, α. 

Οντεβ δα ΟΠ νῖσιῖ ἀσπ! ΠΟ πῸΠῚ ΘΟΠΟΙΙϑιΙΓοθ, θ0ὅ., Β, 

Οὐιοιποῦο (ἀοπ λεπταὶ ππότοβ πὶ 140] ο]α σία ἵπιὶ- 
Ῥεβονῖπι, 616, Α. γιάς Ζεειὶ. 

Οαντιι5, 819, Α. 

ΑΟἸΘΑΝΤΙΝ ΠΟΠΊΘΠ ῬΟΥΓΑΤῸ πϑιυραΐιπι ἵπ ΡΟπαπὶ ῬᾶΓ- 

ἴοπι, 651, α. ΟἸσαπίοβ 1οἱ ροβδαπί {11 ΟΧΊ 185 ἃ 

παΐαγα ἄοίοβ ορεποπιὶ, ἰδία. Οὐ οἰραμίοθ. ἀρρε]- 

Ἰαπειν, ἐδία. 

Οτανιῦβ ἱπϑίσασπθηξίιπη οϑὲ Δα σοτηΐπτι5 Ῥασπαπάτιπι, 

610, ν». ΟἸαδι ἴῃ ἀγαῖχα σοπίν προ ηα!], ἐδία., κε. 

Οτόπιὰ νὸχ οϑὲ γατῖα δ σι βοαοηϊς, 807, Β. [μαιι5 

δδὲ {85 ἃ σαϊρο {πραϊειιτ, 813, Ε. ΟἸονία βαποίο- 

αἰιπὶ {τι 50, 668, κ. Εἰ 4πὶ Ἰοῖιπὶ ΔΙΠοΙ. βἱονία, 
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Θ]ονίαπι (ποιὸ ἄαι Πειῖις, 825, α. Μογϑὶβ ἴμοιοβ 

ἀβροῦβα β]ουϊα ἐδὶ, ἐδὲώ. ΟἸονία ναπ οὐρίάο, εἰ 

Ῥυϊποιραῖιι ϑἔπαιαπι.,, σταυβ Ἐργιοῖαβ ἐδ, Τη16, α. 

Μοτγοοάοπι Ῥοπογπι ΟρΘυπὶ οἷεγαῖ, 88, αὶ εἰ 

56. ιάς δ δεπιοςγπα. 

(ομομπαπα, δὅ8ὅ9, α. Ι͂ἀδπὰ ἃς σεαϊζιῖο, 560, Β. Ῥτὸ 

πιοηβιγα οἱ βοαϊεοπο ἀροϊρίταν, 846, Ρ. 

(πατιὰ πὸ οαμπῖθι5 ἄαἴιν, 560. Πεβοῦῖ ἃ Πθὸ 

ἀαπηπαπὶ σταν βϑίπηιπι, 613, Β. ταιῖε Ἰανρἴοπὸ 

ξοΥτοΒογαῦ πὸ5 Ποι5, 724, ε. Θριι οβὲ Πεοὸ δὰ 

πα ἀσοπάιπιπι, 739, Β. 
Αρυᾷ ὥπποος. ααὶ Ξαρίοπῖος πα βοπίαγ, Βοτγιπι υἱτα 

ἴπ {γΡ᾿ββι μη ῖβ ὙἹ|5 νοϊαΐαξαν, 807,0. 

αυτα. Ὑι4ε Οονριις. 

Η 

Ηπρυχι ἰηἰπιῖοο βοοσϊοία 5 οἵ 
8δὅ, Ε. 

Η ἘπΕΚΙ5 Ξξεῦπο ἄς ἢἀε ἁυ]οτγίηιιβ, ὅ88., Β. δοῖδη- 

τὰ οχ ϑουϊρίαγα ᾿αιιβία, 56] ἃ τθοῖο 5θηι οιογία, 

154, τ. 

Ηππετισοαῦν ΡῬγᾶνα σοηϑυοίιάο, Τ7ὅ8. ἃ. Ῥογβιιαβὶ- 

ἈἢῸ5. ἀυσιτς ἂς ΒΙΔΞΡΙΙΟπλῖο πιο {ἰποπ δ βιπῖ, 

ἀγᾶτος ἀσποίαηι., 

758, α εἱ 5εῃ. Ἡωτγέβιιπὶ οαρίαηῦ ἁποίογος. 6856, 

800, Β εἰ α. Εοτιπη Ἰαπ ο5. 6 ἀσσερία δβ5ὲ ΠῸΠ 

Ῥοββιιηξ, 835, α δὲ π. {λρυῖβ. δα τηοτιπὶ οηοπα- 

τἰοποπι 5ροοϊα πες ἀθαϊπηίαν, 880, Α. Ῥὸν ἀϊα- 

Ἰεοῦίοαπι στιν ο5. εὐ Ἰοπηϊηι πὶ σα] σι φιαβὶ ἄθα]α- 
ἄλαπι, ἐδὲία., 5 εἰ α. 

Ἡβτὰ ἱπβιυιπιοπάϊιιπι οὶ ἃ] αὶ ηὶ5 Ῥασπαπ πὶ, 
Θ10, ν. 

Αριά ΗΈΒΕΕΟ5. 5ορ᾿ΘὨαΥἰι5. ὨΙΠΟ 5. ψῈ ΠΟ ΒΠ]Π 5 ΟΡ 

Βα θαΐιπι, 484... ο. ἴῃ δὸ Του ποι! ογαπι [δϑίαπι,, 

ταρα, ἀο ἴδ5 ργοριεϊατομῖς, ἐδίω, Βερεπασοσῖπιο 

δηπὸ βο αἴα ἀρτ ΠΟΡτοβ σαρ!νἱξας, ἐδέως ιν. ϑερε- 

πὰ ἈΠΠὶ5 ἀριι 605 γΘπογα ὈΠΠ15, ἴῃ {10 5010 ἴοστα 

ποπ ΟΧΟΟΙΟΡαΙαΣ, ΒΟΥ Ί πὸ ΠΠρογαθαπίασ, ἐδὲα. 

Ἠεκπιοῖῦβ ἀπὶ πιὰ] ὁϑὲ σαρτι ἩΠΠ ΟῚ] οἱ ἀβειειπα, 548,6. 
ἘΠῈ5 ἀοβογίρεϊο, 854, Β δὲ ο. Ἡμὶς ἀἰνῖϊος οοπιρα- 

ΓΤαηζιν, 85, Ε- 

ἩΕΆΜΟΘΕΝΕΒ, 854, ". 

Ηξβρεκι, Ατσοῖαν οἱ Ῥ]οΙα 15. τπθτηϊπῖξ 20}. 9, 9, 

857, Β. 

Ἠοχμτοῖρῖι ἀαιηπαπίαν 41 56 ἐρβὶ ΡῈ σἰπὶ ἦα τηθάϊο 
το] ] πὲ, 108, Α. 

Ἦονο οὰν οοπάϊει5, ἀ80., ν. [ἄδιῃ εἰ υἢ]5 οἱ τηᾶσητις 

ἀἰοὶ ροΐοβὲ, 478, ἃ; 479, π-:- 

Ἠοπιϊπὶς [ουπηα το 41ια]}15, 189, Ε δὲ σε. Οτέις ὅχου- 

ἄϊαπι, 165, Ε. ἈΘΡΙοΓο Τογγαπι Ππϑϑι5, 471, Ε. 5΄η- 
δαθαν! ρυοορίο οοπά τι5, 419,0. Μίαπα Ῥτορυῖα 

[ογπιαίις Πεὶ, ἐδεὰ. Νοπ τ οροΐογα δηϊπηα]ῖα σοη- 

αἰτας. εβὶ, 480, ποῖ ἴ)6ὸ διιοίογο ἕογπιαξιπη οὶ, 

δᾶνο πὸ ΡῸΓ τα] ἴαπὴ ΡΟΙ]παΐαν, ἐδίε!., ας. Ἠοπιῖπὶ 

[ον παῖ τοι δ διιτο ππθιηογία Ὁ 1}15., 487, Ε εἰ δες; 

488,..; 489,ε, (ἰἱ ο ἴογγα, ποὴ ὁ οοΐο [στη τὶ 

ΙΝ ΘΕΧ 

{που τηνι, 488, α. Ποιΐποιι ρυῖπιο [ογπγαν τ [οιι5, 

ἀππὶ ἴῃ Ῥαγαάίῖσο ροόβυῖ!, 495, κ᾿ 

ο 5επβα πόπιο ἀὦ ἱπιαρίποιι [δὶ ἔαοίτιβ. ἀϊοίταν., 

ἀρ5, Ε; 164, ν. ΒιπηΠπτυαο ποβῖγα οαπὶ 60 πὸπ πὶ 

ΘοΥΡοτο, 566 ἴῃ τηθπΐο βἰξα δὲ, ἀ64., ἃ εἴ δε. 1)ιι-- 

Ῥίοχ ἀπιιβίδοῖη]ιο ποπιο, 465,6; 575,8. Εχ ἀπῖτηα 

Εἴ σοΓΡΟΓῸ Θοπιροβιζιιβ ΠΌΤηΟ εξ : σατο ὁχ [ἘΥΤὰ δβί, 

απίμηα σοοσὶ ἰβ, ὅ47, ε. Νοσεβ {πὸ ογθαΐτι5 δὶ 

Πόπιο, Ποπηϊπὶς Ἔχ ΘΠ η ἴαπὴ ᾿τοθαΐ, ὁ 63, 5. ἤοτηο 

ΘΡὶι5 εϑὶ Ποῖ γαϊίοπο ρυτάϊταπι, αα σγοδπ εκ 1π|ὰ- 

ξἴποπι σοπάϊξημη, 469, ν. ὍΡΙ ἱπιαβοὸ Ἰεῖ, 1ΠπῸ 

Βόσπο ἃ} 110 ἔογπιαῖι, ἃ 67, 5. ἴπ δὸ ψιοᾶ γα Ποπὶς 

ὁΡ6 Ῥυϊποῖραϊι ρο]]εῖ, αα Τ)οὶ ἱπιασίηοπι σοπτξιις 

εβὲ, 169, ν. Τροῖ5 4} στεαυτῖ Ποιητηθῖη αα ᾿ππαρὶ- 

ΠΟΠῚ 5πᾶπῃ., ΤΟΙ αν 111 πὶ αα Τλοὶ ἘΠ τοῖν 5ῖπη- 

Ἰϊταδίποπι, 18, Ε. Ὁ σαϊίοπε μαθὲβ, {πο κ5ἰ5 δὰ 

ἱππαρίποπι Ποῖ: ἃ Ὀεπὶσηϊαΐο,, πο 515 51 Π1]Π15 εἱς, 

ἐνια.,α. ΑΔ 5 πα πταίποπ Πεὶ εβϊοί πη ρὸγ Ἐναηβο- 

ἸΙαπι, ἃ 15, Ε. Οὐτ δ ἃ ρυϊποῖρῖο ἃ κι πυΠππ ποτὰ 

βιαπι πὸη ἔδοϊξ εἴ ποπιΐποιι, ἐδια,, ν. ΠΙαά, ζ0»- 

"σπανῖς, ἄς σοῦροότὸ μοπηπῖς ἀϊσξιπι: ἤξοῖέ, 48 ἀπὶ- 

πιὰ, 479, κα. οπιο ξοουπάππι ἀπισοϊος ἴπ τα ΠΟ πα] ῖ- 

Βιι5 φο]]οςαΐας, Πεὶ ἱπηιαρῖπο οοΠιοποβίαϊιβ,, εἴς, 
ΟἹ, ν εἰ δσεῇ- 

Ηοπιϊπὶς αἰαΐοβ. Ογοβοῖς μόπῖο πιξ ΓΟ ΠΖπα ἀπ πηαϊία,, 

ἅτ. ΓΟ ἀΠΈΠ|15 ἢποϑβ εἴδεῖβ, ἐδια., α. Ῥυεῖπιο βερίεπ- 

πῖο πόπιὸ ἰπΐαπβ ἐξ, ἔπτη Ῥῖιοσ, χης ραθοβ, ἃΒ 

ΔππῸ ἄἀεδοϊπιο «πατίο. Ηΐς ΤΟΡΠΪ ἀὐιστηθπὶῖ ἢπῖ5., 

ἃς Δεῖϊπάς νῖγ, ἐδια. Τάσοι ῥυῖπηῖβ. βορίοπη 5. ἴπ 
«ἰϊαπι τοϊαϊοπη. ἔπη ΠΗ ΟΠ, ΠῸΠ ἰαπηθη ἴῃ ΟΠΙΗΪ 

Υἱΐα ῬῈῚ βεριοηπῖα ἱπηπηιπζασηθγ., ἐδίά. Οὐδηΐα 

{θη πῖς τοῖα τς βίαταγα ποτα ηῖς υἰβίταν, ἀπ ρ01ο ἀπ- 

οἴον ετὶξ, οπὶ ἀπ σπιδπἔϊηπι Ἐχρ]ονουῖξ, εδια,,, α. 

Ττίαπη βοριθ που πὶ. , ΠΌΠΟΙ 80 ΖΘ 5. τα τς 

Ῥγορυϊοίαϊος,, 4711. Τόσο ἐσρίεἴο βερίοπηϊΐο, οου- 

Ρὰς αἸτίοτγο βίαξασα πὸμ ΒΕΓ σίξαν,, Ξε τοβογαῖι, 

ἐνια.., π. 

Ἡοπιϊηῖς. ἱπιρουῖιπι. ΘΟ παπίιπι ἀοἤοὶξ σουροτὶς σἰνὶ- 

ΒΡ : [απο γατ]οηΐβ ἀρράαγαῖα βρουίου οὶ ποπο Ρὸ- 

15, 465, Β. ϑίατιπι ἂς σοπάήϊεις ἐσὲ πόπιο, Ππ5 

Ἱπηρο Γαι πὶ Πιιπ τὰ πὴ ΔΡοϊοπάσμη ἃ Ἴρο δοςορῖξ, 486. 

Απῖπιαὶ ἱπιρεγῖο ἀοσιπαΐιπι, ἐνὲά., Β. Ῥυῖππα πο-- 

Βὲξ. οοπδιϊταϊα ρου θ αἹ ροξοβίαβ : πὶ ῬαγαἸπὶ 
αἀ]εοῖς ἀεϊεῖα, ἐδὲά. Ῥταοσε ὁπηηῖθιιβ ἀπ πη Η1-- 

Ῥιι5, 67, Ε δὲ δεῴ. ϑιμβυθαγὶβ Ποπηϊηῖβ ᾿πΔιβίσία, 

ἐδνιὰ., 469. α δὲ 5; 4177, α δ ἢ. 

Ἡυμανὰ παΐσγα οὐπὶ νοϑεϊπηθπΐο σοπΐεγέαν, 850, Ὁ. 

Τῃ δὰ εἶχ βοῦναῖαν σογ 15 Ραγιας, 858, ἃ. Οὐπάι- 

τἰοηὶς πα πιάτο 5υτηθο]α, 577, α. Ηοπιο πη] ἀ1- 

οἴταν φαϊ μὸν Ῥεοοαξιηιν ἃ ΡΓιβεῖπα σα ςεἰξι απο 
βοῖρϑαπι ἀο]θοῖς, 630., Ρ. Ῥοκίξαᾳ ποῖβ ἴπ ἱπίογϊουὶ 

Βιοιπιΐηε Ογεβοοηαιϊ 1οχ, {ιᾺ}15 511, 481. Ν᾽ εἴοσεπι 

Βοπηϊποῖι ὄχι ἀοθοτηῖ5, ὅ55, Β. Απὶπηα πὶ 

βρθοῖοβ δα Ἐχρυπποπος. ΠΟ ΠΝ Ππὶ ΠΙΟΤῸΝ ἀββαπηΐὶ, 

εϑᾷ, νυ εἰ βεῷ.- 

Ἡοόκοκ “ἰσητζαιβ ἐδὲ τουπ απογα 10, ΔἸ τ α5 ὙἹγ ας Ρτο- 

πιΐαπι, Τ05, κ. Ποπουῖς ναγῖς ἀσσοερίϊομπεβ, 843, Ε΄ 



Γ 

ΒΕΒΌΝ ΕΤ ΨΕΒΚΒΟΒΌΜ ἌΡΡΕΝΡΙΟΙΒ. 

Ηοπτιὶ ποπῖθὰ ἰπ ϑουιρίθγα ἰπ Βοηᾶπι οὐ ἐπ πιλ]απι 

Ῥαξγοπη πβυγραίαπι, 900, Ρ. 

Ηυπμημῖταβ ᾿απ 44 Ὀ}}15 ἴῃ πιο 5ἰ[α εἷς, 630, Ε. 

Ητλοιντηῦβ, 663. 

1 

ἄλοοβ, 69, Β. 3400} ιιΐ Ὁ Ἰπιοΐαπι βαρρίαπίαϊου εἰ 

αἰμ]οία τοοαίαγ, οδίεπία υἱεΐογία ποιπθπ ἰ5σγαοὶ 

δορερῖξ, 608, κ. Αρρε!]αῖῖο Τα οοΒ ἀἰπρογεῖξα εβὶ ἢ 

[Ξγδεῖοπι οἵ Ταάλπη, 783, 5. Νοπεῖπο 7860} οἵ ἴ5γδθὶ 

ἀπιατατα σγοῦαπι ἱπίο Πρ πίϊαπι βιισσοτογε συ είλγ 

δοτγίρίατγα, 794, α. 
7αββα ξα, 15, ἃ, ἰάεπι ψιοᾶ βαοίιεπι ργαςερίμπι,, 

867, Ε. 
ΖΆβυβ ἴάεπι οϑὲ ἂς ςοπρεγίεσις, 158. 

ἄλζεῃ, ὶ ἱπίεγργθἔεσίβ, ἀϊοῖξαν ψογεζειο, 881. 
ἴθοῖὰ Ροπηϊπαϊϊοπεβ ἀρρε]ατο, ϑογιρξιγεο πιο5 δϑ, 

616, Β. ΙΔοϊοχιισα οα]έαβ οπιπῖπο τἰ ϊοιι5 οἱ ᾿πα- 

πῖβ, ἐδία, εἰ σεῳ. Ῥῃδηξαβπγαΐα δογιιπὶ 4] πηθπάδ- 

οἱἷβ ἤάεπι δά θεπὶ, ἰάο]α βαπε, 650, 5. ἔχ Ζιο 

ΟΓΙΧ ποιηϊπδίῃν,, ἔμσαία 140]α, ἐδίά, 140]15 Ἰαΐοη- 
ἴεν αβϑιάθηΐ δάνοϊαπίες ἀδιποποβ, 805. Ῥοίοβία- 

ἴδ5 Δατηοηΐασς βἰαξϊῖβ 5101 ἀεάϊοαι5 αϑϑι επί, 805, 

Ε. (πε υἱοϊϊπια οἰΐεγέιν 140]0, ροόγεϊο ἀτεπηοπὶ ἀε- 

5ἰϊπαίαγ, ἐδιά,, α. ΟἿ ἔδοϊα 5101 βοι]ρΈ]8, οοπιρα- 

ταῦ 5101 ἀριποηθτ ἀϑϑιἀοπίθπι: εἴ ΡῈ ἀαπιοπεπὶ 

τηα]οἀϊοίϊοποιη ἀοπηεβίϊοδιπ, 806. 

ΤΡΟΙΟΑΤ ΒΙᾺ ΤΠ Δοσιπὶ τηατίπηιτη,, 613, Ρ. [4ο]οσιτα 

ΟΌ]οΓ 65 βἰπιυίαοτα σὙἱτ]ογατη ὁχ ἔλατο ἘΠ πρεθαηξ, 
βᾶσιε ἴστὶ δἀπιουεθαπξ, 510, 6. (ΟἸηραγαπέιν ἴε- 

τεβίπι πο {85 Δ) θοῖε ἔο]1α, οὐ πογῖο ἀζιααπι πὸ 
Βαβεπεὶ, 601, 8 εξ 6. Ουοτηοάο (ἀἐπΕ] πὶ πιοΓῸ8 
ἐπ Ἰ4ο]οϊαίτίαπι ἱπιρεβογῖπὶ, 616, α. 14ο]ο]αί τα 
Ἱρποχηϊηΐα νοοαΐαγ, 636. Οἱ 5ἰηΐ 1Δο]ογιιπι οἱ] - 
ἴογεβ, 599, ἃ εἴ σεῷ, α]5α5 ἀς 90 ορίπίοπεβ «ιὶ 

Βαθεπέ, βρι γἰξαα]οπι ἰπὶ 56εἰ 0515 140] ο]αἰτίαπη ὀχϑιι- 

Ξοἰξαπιξ, 650, ». 
Αᾷ 7Ζευυκιῦν οοτηπποπάδπααπι φυϊα γεχαϊτιζιν, ὅ75, 

». Οὐδ: Ἰε] απῖα οἀἶθϑε 56 Πομηΐπιιβ ἀἸοῖξ, 574, Ε εἰ 
566. 76) π1ϊ οοπιπηεπάαιῖο, ἐδίά,, 5. Μογϑβεβ εἱ 
ἘΠῚ45 Τοῦπι παροιτητί, φαδάτγαριηξαὶ 4168 ἃ εἶθ 

Ροξασας «Ρβιἀπυοτυπί, ἐδια. Τοπεπά 5 τποάιι5 ἐπι 

76] υπῖο εθί, 575, ν. Ἐ])υβάοπι τυ} 15 ἀθο]αγαῖιν, 
δ1723, Α. 

Φεβόβοὰν φαΐβ, οαἱ πιιρβουϊξ, φυϊὰ ἐρογῖς, 754., Ε εἰ 
σεᾳ. Τ)εΐξοῖς ἘρΗγαῖπι ἃ 1.44 ἀἴεθιβ Φεογοβοᾶπι, 
166, α. Φετοθοαπι ἔσῖθιι5 ἄδοοιη δα ἀοξεοϊοπεπι 

᾿πὰρα], 682, α. 
Ζεκύβανεν, 669,6 εἴ ξε. ; 131.Οὐάπάο Ἰρηὶ ἐγαάϊία ; 

τειραπι ἱππὶ οοηβαρτανῖς, Ῥγορέογ ρεοοαΐα ρορυ]ὶ 
ἀεϊοία, ἐδία. α Ἀομηαπὶβ οὔθϑεβθα οϑὶ, 706, ο, Ποῖ 

φομ αἴ ξου δϑὲ ειιραγπ οἰ γιζαιῖς Φογιιβαίοπι, 860, Ε, 

Οὐἱ ἴπ᾿ εἃ βα] απαὶ κἰπέ, 861. 

Ιοκιβ οἰ θβιῖς ποῖ σοπι τς, βο ἐχριτρᾶΐ, 725, κα. 

Τσοΐ ρυγραμπίαν οπιηῖα, 512, 

Ουϊ Τοκομάντια [οὶ Ἰαθογαης, ᾿ἰσοὶ Τ)οὶ Ξσαρίοπιϊα 
ΤοΜ. 1. 

1091] 

ἀπαέφαο οοἸ] απέγομίαν, μΪ γουβδπίαν ἴῃ τρογϊ ἀϊαπῖα 

τοποργῖβ, 875, Β. Νουα ς βοϊεπεϊα ΠΟ ΟΧ 88 οὐπ- 

οἵἰς ἀρογίᾳ, 5ἱ φαΐ επιὶ Βοπὰ ἔασογο ἀἰξοῖπιιβ, 581,.κς 

ἊΡ ἱρπογαϊοπε Πεῖ ἐχριγραῖα απῖπια ὁχαυάϊειν, 

6096, Β. 

ἹΜΑΘΙΝΑΤΙΟΝΕΒ υἱξίοϑα, Ὑ146 Οοσίαίίο. 
Ἱπλοτχ 8 ἱπίαθη τ τὴ ποῖ τοργαβοηΐδηξ αι ΠΡ εΐ ον - 

Ῥονὰ, ὅ57, ε. Ουἱ ἴῃ σορίατη ἱπηαρσίπο μη ΘΟΠ ΠΊΕ -- 

Ἰΐαπη ἱπέουψαοῖ, ρῥγοϊπάς οοπάειημαΐαγ, 80 51 ἴπ 

ταροπὶ ρμεοοαϑββοξ, 859. Ηΐπο φιυὶ Πομλϊπὶ ἔδοϊ τ οοπ- 
ταχηθαπι, ΟΡ ποχῖτβ βϑὶ ρεσοαῖο, ἐδιίά. 

Γκαύβιῦν τϑι5 ἴθ ΒΟΡεοοῶ Ξροπβαθι ἰαπάαΐαν, 660, 

Β. ὅϑαρθ ἕαπιθπ οοπδεπηπαίαγ, ἐφἑά. (τ ᾿παιτοβ 
4εϊεσῖε ἄάγοπ δὐ ςοπῆαπάιμπι υἰζαϊιπη ἀπγοαγη,, 

ἐδια., α. πα ταϊϊοπο ἱπᾶιγαβ ἀεροπίπιιβ, 600, α. 

Ἱκοληνατίονι ἀἰϊνίπα ἤδες πὸ ποραπᾶα,, 765. (ατο 

Τ)οπηϊπὶ σοπ] ποῖοπο οὰπὶ Πδο ουθοῖα, Πξ πιοηβ, 

604, α. (πὶ οᾶτο ῬῈΓ 5ιᾶπι οαπὶ Π6ὸ Θοπ]ιποιῖο- 

ποπὶ δα οϑτπι εξ ἐυθοΐα, αἰνιπιΐας αὐ ποβῖτα 46- 

φοοπαϊε, 607, 6. Επξατι5 Ποτηϊηὶ 'π οᾶτπα δ υθμειι5 

βἰστϊοαδίαν, 735, . Μοάαβ 40 σοπογαῖαϑ ἐϑὲ Ομτι- 

5ἴπ5, Θοπη πη ποῖ ζαϊξ, 164, Α. ΠΙοΐτιν σῖγα οὐ - 

ἴατα, οἱ ἔος ἀβοδεπξαγιιβ, 817, ν. ΟΠ γιβίιις ἅππιιῃ- 

τἰαΐαγ εχ Πανίᾶε ξεσιπάτιπι οἄγπεῖῃ οτϊαπά 5, δία. 

Νοπ βοοιπᾶϊπι Ξρεοΐεπι.,, 36 τὰ ᾿ρβᾶ δάστιεπὶ ἃ5- 

ΒιΠη51ζ, 848, ἃ. 

Ἱνεατια ἱπίθγπηϊϑϑῖο {προ ἀἀπὶ δϑξ ΘΟ Ζ 168 “ἃ οὔ- 

εἴτιπι ποβίγηπη ρεγποιῖ, δ7ὅ, Ε. ϑδειάτιπι ργορυῖο 
Βοπιϊπὶ σοπυθηῖξ, ἱπουίία γϑ] απ παΐατα ᾿ρβῖμϑ στ - 

{ταγῖα, ἐδία., ἃ. 

Ἱπεεακῦβ ο5 5ππ πὶ ἀΠ]αΐαγο ἀϊοῖξιιν Ῥγορίεν ᾿πσοπίοπι 

Ῥογοαπέϊιπι τα] τα ἀίποπι, 700, α. ΟΟπραγαίαν 

ἀππαα  θιι5. {85 ῬΓδ ἵπαοπίϊ ἕαπιθ εβος ἱπηϊαπεῖα 

ο5 ἀπΠαΐαπε, ἐδία. ΟΠ οϑὲ ροξοβίαβ τπογξιῖβ ᾿τεῖο- 

εἴα, 101, ν. ἴμοοῖ5 δϑδὲ ὀββοιγιιβ ἴπ 1π{1π|18 [ΟΥΤτΘ 

αἰβοοτίθιιβ, ἐδία. [π͵αβῖιβ 1.πὶ ἴπ ᾿πέδγπιιπι 46- 

Ξοοπῖσϑο ἀϊοϊξαν, ἐδία,,, κα. Οαΐπαπι πὶ ἱπἔργπινι 

ἀεξοοπάιπαί, ἐδὲα., κα εἴ 8. 

ΙΝΕΙΡΕΓΙΤΑΒ ΒΕΠΡΥΙ τηαίοῦ,, 588, Α. 

Ἰχειαπόαῦμ οεἶθιι5 οἷεγα : οδοα 5ο]4α ροτγίθοι 5 σοπ-- 

σεπϊῖ, 653, Α. 

Ικοβατι απὶπιὶ υἱάυπι, 548. Ῥωπα, 882, ». 

Ἱπτρῦο5 ᾿πίου εἰ ροοοαΐογοβ ιφοπᾶπι δι: αἰ ΠἘγοπεῖα., 

598, 5. [π|φυϊξατ!5 ΒΟΤῸΥ εξ βιρευ θα, Γπῖψυτιβ 16-- 

5{Π{|ᾶπὸ 5 ρεγθα ἀεβρίοῖε, 859, ἃ. Ζακετα ᾿πίαιιῖ5 

πιοϊοβία, 647, ν. 

ἹΝΟυΙΒΙΤΟΒΕΒ, 55. 

Ικβομνιοκῦν τοπϊρτηαΐα αἰπηϊζαΐοπι Ππαροπί οἰιπὶ ἰϊ5 

ἀπ ἴπ ϑογίρίιγα ἀγόδᾶτο 56Π51ὶ β στ βοαπίαν, ὅ41, 

Ἱπτειαιθαντια φαῖα, 114, α. Οἷς ᾿πεο Π θη, ἐδίά.,». 

Τολχκεβ, τὸχ οϑἱ Πομιϊπῖ τηϊετοϊἀθηξ5 ἢδπηπηαπι 

ἰστῖβ, 514, ἃ, Ῥγαραγαυῖ! οογύοβ, Ποὺ δϑί, ΔΗΪΠηἃ 5 

«αποίας ἰπ πποπτθιι5 σοτηπιογαηΐεβ, ἐδίε!., Β εἰ α. 

Ζοάπιπος Ὀαρζανις ἴῃ ἀεβεσίο, ἰδία. ἘἈεονεϊατις 

τοπάοηρα, ἄππι τἰτῖα ἀΡσοοπατια ἀραῖς, 518. 

ΤΖολτπὰν ἰάοπι ἃς 7αο, σοποιπιπιαίίο, 155, α. 

ἘΣ 
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Ζοναι βἰσθθσα «ἰ πο β πὶ ἀκ] ᾿Πἴογ 5. ΓΈ ΤΟ Ο ΟΠ 6 η- 
4πὸ ἱπάϊοαϊς, 761, Β. 

ΦΤΌΒΕΡΗ, ὅ58, Ε. 

Φότπομ, δὅ97, 5. 

{πὰ υἱπάϊοϊῳ ἐδὲ ἀρρδβεξζις, 719, 5. [τα ἢγτηΐουοπι 

ἀτιβιπεῖας οχρ]οιϊοποπι ἱπάϊοας., ἰδία. Νααΐταπι 

Ῥιορυῖς ἀϊοῖιαν. ἄς Προ, ἐδία, ϑανεγα οαβεϊσαῖῖο 
ἴγα ἀϊοῖταν, ἐφὲα., α. ἘᾺΤΟΥΙ ργαβίαϊ, 730, ν. ΟΡ- 

τασθατ σοπ πη ρ] αἰἰοποιη καρίθπεϊς, ΤΊ ὃ, Α. Ισᾶουτι- 

ατι5 Ξαρίθηιῖα ἀδϑειταϊταγ, ἐδία. [τὰ πποάογαΐο Ργο- 

ζεγγὶ ἀθθοε. Ν Ἱταπν 116 ροπίτις. ἀρϑοϊπ οπήμμῃ, 

ἐδια., πα. υιονῖβ 5 α1το τ πον ΒΠ]Π του ἴα {πο πὶ ἵτὰ 
4851 νἱποίαπι ἔλα τ, 17, δέ Β. [τοῦ σοπι ρος «πὶ 

πο ἔπογῖῖ, Ἰαα Πρ γῖο Ππαϊνοίαν, ἐδώ. τ δὲ δ. Νὰ- 

ἴπα 115 πηαχ  Π16 510 ΘΟ Πβθηλτι5 {{| πο ίξοιιπὶ πϑοοβ- 

5: [πα] ῖπο βιμΐ σοπ] ποι, οαπὶ ἴπ πὸ ροοςαγογιπί, 

549, Β. 

ἴβαλο, 481, κ; 539, Ὁ. 

Ἰϑβαει, ἰήοπι ἀο ἤλεμηι υἱάδγι5, ὅ1.9, Β. Βουῖρίανα 0]6- 

ταπιτ16 ᾿ςγασίοπιὶ υἰπθᾶπι πιιποιραξ, 556. ἔχ οπιπὶ 

Ι5γδ] ρᾶτϑ {πα ἴῃ ΟΠ τίσεαπι ογοζιτε,, καῖνα ἔχοία 

εβί, ὅθ0, 8. ἰ5βγδὸ] φηα Ξἰσπϊῆοοξ, 578, ν. ἴβυαο] 

Ἴο]ϊα παροῖ, ἐοσῖς πη θγαπι., {πιὰ πὶ ἃ 56 Θχοιιβϑῦ ἴῃ 

(Δοπιον Ῥορυ]ις. ἀρρε!]αΐαν., 5683, ϑδονι ποῖα 

Ζυδαῖοα το)]ϊοϊαπίιν, 505, α. δε]απῖα οἄϊεδε 56 ἀϊ- 

οἷν Τροπηῖπιβ ; 4 11 76] παραπὲ Ταδεῖ, 513, Ὲ εἰ 

δε. απ δουιπὶ Ξαπσαΐπε ΟΠ τισι ρ]επα βαπξ, 
579, 6. (Ἰεα!5 ραΐογπα βαπὲ μαγεάεβ, ἐδια. αεπο- 

γαϊῖο δἀυ]ονα ας ΟἸτϊσίαπη ἱπίθγομηϊξ, 588, ΕΒ. 

ΝΌΠΙ Ἰατ ἀρὰ Φιάτοος ΒΕ] αἴΐογοβ., ποίας Ἰπάοχ 
1115, 654,0. Α ἃ Τολππεπι ἀβζαδ ῬΓΟΡμο ἃ ΟΙΠΠἶ5 

Ῥοποβ διδεος βέθεϊξ, ἀοῖπ εἰ5 ἀείοοϊς, 65ὅ, Β. Νοὸπ 

ἐϑὲ Διιήκιι 4υϊ 16 σῖς βοπβαπὶ πιο 5ρ᾿ ΓΙ ἔπᾺ}} ̓ πζον- 
Ῥγοΐδειν, ἐδια. Ταδαῖοὶ ἐχοῖη τεπηριιβ, 645,8, Ἐχ- 

γοπητπι ῬΟΡΙΪΠῚ Ταδαῖοὶ ἐχοϊάϊαπι Ῥγαπιιπ α αν, 

δ44, α; 616, Ε. Ορεογαπι ΔΤαδαογιτη ἔοῖτις {αι α}65 

βἰπί, 647, Ὁ. δι] ποάιιο στ ουθῖς ΒΟπ στον θα5 «ἃ 

γἰΐαπη, ποία πβ θυ ουθι5 δα μα πἰτοπεδτη ῥτο- 

γοσατὶ ροΐογαπέ, 675,8. τὰ Τα οπ6 ῬΤῸ αΥ15 5ρῖπαβ 

Ῥτοια]ονῖηξ, 615., 8. Τοηρα5. χίγοπια δα ςθοστιπν 

ΟΞ] ἀἸοτῖς ἀοειστιαΐαν, 699, α. Ταάαις βοσαπάππι 

σασπεπι, ἃ οι πετα βαποῖῖς ρττοραγαξατη πὸ 

ΤΈΒΡΙΟΙΓ, 703. Φαδαὶ ἀΡΑ]οπα ἃ Π)οο, 753, α. 

ΟΡ Ξίβπαπς Ἰοσετη οἴ πὸπ ἱπίγοοπηξ, ἱπέγαπ θβια 

Ῥγομίθοπε, 781. Ο ταπητηαῖῖος ΟΡπογυ το πῖϑ βίπηαϊα- 

ἴϊοπο πηνϑιοτία τοοοπάϊξα ποὴ ἀεϊεσιπί, ἐδίά., Β. 
Ρ]οεπιταάϊπο ξοπηροόγιιπι, 6041, α. Ηοτίπς εβὶ α Πο- ὅύρισι αἴὸ 7α51ὶ ταρϊοπταγσ, ας ἀεπσοηαν 0 Δη56]15, 
Ταΐϊπὸ σοπδίταβ, βεα ἀτοίασξας, δία. 7Ζαάσο} οΡἔεπία 

νἱοίογια ποπηθη ἰ5γὰο} ἀσοορὶξ, 608, ἃ. ᾿Ξγαο! οὶ 

ῬΟΡῺΪ νεβῖος. πὸ ἀείγι 4υϊά ςἰσπιῆοοηξ, 658, 

ο. Νίποα ἀϊοϊξαν ρορυ]ὰβ ᾿συδο! τἴσιιβ, 675, ἡ. Ῥ]τ5 

Ῥδσσανι συ} } {ααπν Δικ, 683, α. Ῥ]ατος 4Ζύσχις 

ἀἴο5 Ῥσὸ βεοοδεῖς [5σγὰ6] πιπηογαπίιν, 685. 5} ἢο- 

ἸῬνοαπὴ αἰ νΊβιιβ. ἐξ ΡΟραΪα5,, οπὶ ΦογΌΒοαπὰ {αθιις 

ἄδοοπ δα ἀεοἰοοι πο πὶ ἱπὴραλιε, 683, α. Τρ] Ἰοοπὶ 

ΒοΓΕΪ 5. δδῖ ἀρρο!]ατοποπι, ἐδία. Οὐατο Ισγαὰοὶ νὸ- 

οαῖαν ἘΡΗγαῖμι, 1755, α. Ὑ᾽ τί Ιβυαο]ῖς σαρενιταΐος, 

819,.κ.  πῖο πάνουσας ΒΑΡ ν]οποπι ἰσγᾶο]ῖ ἃ ΒᾺΡν - 

Ἰομιῖ ἀϊνόχαῖο σοπβοϊαοποπι ἀἤονε, 838, α. [σγαοὶ 

ῬΓῸ βρ᾽ εἹτ1ὰ}} οἱ ργαξιαπεουὶ ἀροιρίταν, 849. εν 
Ζυβαι,, 694, κ. 

Ψυνα. τάς 79γαεὲ. 

7υναβ, 708, ε. διὰ κἱ ἱπτογργοίογὶβ, βοπαΐ Ἄοοηζεσοῖο- 
πϑῆϊ, 199, Ε-. 

Ψυρ πὰ ἐγαπϑποιηϊπαῖαν 7)οὲ οΟη [δ ςοῖο, 159, ε. Τυῖαα 
Ῥυϊπιιπῦ. να θ᾽ Γατογοπὶ μα θι ΑΠἸαπιιμι, 674 » ἘΣ 
Ἐχοορὶὶ δὲ Ῥυῖΐπηα ππουτιατη οπηΐποπι, ἐφίει, Ποὶ ος 
σαρτεῖς Ααπὰ πυιαξιιπ σαγηὸ ἀοροκίξιπι, σα] ναυΐα 

πόπῖδη ἴοσὸ ἤδαϊι, ἐδέα. Ὗ' δυισιηῖϊο ὁπξὲ Νὸρ 56 ΡῈ}- 
οὐαπὶ Αἄαπὶ ποπ ἱσπογαξβο, ΤΠ ΟΥ ΘΠ 116 ̓ ἰπἔ τ ΠῈ 
Ῥοβὲ ἀϊανίατα ἀν υ]σασοε., ἐδία., α. θὲ Οτῖσίας 
πδοθπὶ ΡΟΓΓΑΪΙ γα ]ϊ πλοῦς Ἰηγα!ιογαῖ ἴῃ Αάδλμι, 
1θὶ ἴῃ Ομ γῖβιῖ πποτνῖς ἱπΗστηαγδίιν, ἐδίω, Τίοοιις ἰπίδ 
Ῥίπρβαῖς ἀϊοῖταν,, γθ αι} ρυϊπλας Ῥοβὲ ραγαάίβιιπι ο"- 
τἴποπβ, ἐἰδιά., ᾿. 

Φύρατῖοι σἰταβ. ἴῃ Οναπσο] ου πὶ πε] αΐτηππι ἱπιππτιία πὶ 
οταμπῖ, 557, ". 

7υν πὺϑ Τευγθβεστὶ Οὰ πὶ τη ΗΟ πὶ ΒΩ ΠΟΙ ΠῚ ἀυεἶ, αα 

δῖοι γθοανεῖς, ὅ00, Ε εἰ σε. δααῖ ρυϊποῖρος 50- 
Δοπιότιπι ἈΡΡΟΙ]αΓ, 561, ».. Ῥοριυ]ις Τυδαΐοιις 

188, α, Ῥταωπιαῃν γ6] Ραμα Ῥτὸ πιϑυ 5 τορεπᾶε- 
τον, 48, ας Οοἴατιι εὐἱξ 0616 ἀἴες, ἐδία. 5ὲ- 

Ρἴϊπιο ογοα!]οπὶς αἴο Πσαγαίατ - ἴῃ οὸ φαϊάαιπά τα- 

ΤΠ ΒΘΟᾺΠ δϑξ, απῖπηο οχοϊάοι, 487, Β εέ α. Ουϊ- 

Ποῖ ἄς πος δηχίτβ ἐστ, 4186, Ε δἰ ΒΕ. ὕεγθα ϑουῖ- 

Ῥίατα αἰνιπίξας ἱπερίγαϊο Ῥσὸ ἐγ θα πα] ΟἸἨ τ βΕὶ 51-- 

βἴοηταν, δ15., 5. δουιποποβ Φαΐθιις δ τη ποτα πὶ 

τογοσαίαν ᾿πϑέπτη Πεὶ ΠπιἀἸοῖαπι,, κασι 15 σα πῈ δοιι-- 

τίογοβ, 546, Ε. δαδϊοίαπι Π)οὶ 7 πσῖξεν. ΟΡ ὁσα]ος μὰ- 

Βοπάπιπι, 594,  ; ὅ83, 5. ΠΙνίπαπι ᾿α Ἰοῖαπι, ρατ-- 

ϑαϊοπῖς ρυώθοι Ἰοσιιπὶ ἡ ]Ἰοαπάϊς, 585. (αν ϑογῖ- 
Ῥίαγα τ ργωβοπίδε Ἰπαϊοίθπι ῬῈΥ ῬΓΟΒΟροροθίαπε,, 

ἐνίας, τ. Ν᾽ ἐγιβίτηη!]ς. εϑὲ ἴπ ΤΕ ΠΙΡΟΤῚ5 τποπηθπῖο 

Φααν]θος νἱζα ποβέτα οι οπαπὶ συ ] αὶ ἴπ ἔα θα]α 

Ἔϑξ8 ἱπιρυϊπηθηαπι,, ἐδίω, Τπὶ τηοπιουῖα ΠΟ πηϊπαπη, 

5Ροοῖοβ ἔαοΐογαπη ὀχοϊαηταν, ἐδιά.., Ε. πη 7861- 

οἷο Τ)οὶ τὸ ἴρξῶθ ποθὶς σογὰπι βἰβίθηαν, 609, Β. 

Τα το ἴῃ ἐχίγομα πόγὰ ἔαξαγι ἀοβουιρεϊο, 649, δὲ 

δε. Ῥτγῖποθρϑβ ταππαϊ ᾿ν} 85 ἔγα δὲ πὸ Ἰπάϊοι, ἐδεά. 
Οἱ οπεπηπαβιπέμν, ργοπαπϊαϊο αν ουξαμη 56 7ὰ- 

ἀϊοῖο ταπυζααπι 7 ιϑεϊσβῖπηο ἀϑβθη ]οπίαν, 653. Απὶ- 
τῆι ΥἹ ἱποχρ Πα] πιοπιθηΐο [οπιροιῖβ ἴα πὶ 1πι- 
ἀἄϊοοπι, ἕὰπι {πο ἀἰνίπο Πα Ἰοῖο οοπ]ποῖα βαπξ,, 
51 δὲ ἴρϑεὲ ἤπροι, ἐδια., ν. Ἀφέϊοποβ πὸβ οἰτοῦτηβῖ-- 

βἴοπε βιὰῖβ ΠΟ 5 Ἰηβι στϊίς, 657, Ε. (αἰκααῖβ ΟΒ τῖσαι 

τοϊουτηϊαὶ ἰσθιιπαὶ, ἂο Ἰαγεπίας5 ρεσοαΐα τὸ- 
τοοαΐ ἴπ πηϑπηουίαπι,, ἐαβεϊἀϊοβο Τα ἀϊοῖτπι ὌΓΘΟΓΟ 
ποὴ αὐᾶεϊ, τῦ8, Ττοπηοπάᾶπις 116, οὐ] 5 Ποῖα πη 
ΒαΡ ΡΠ οἴτπι τοϊθυτιιπι εξ, 779, α. ϑεσαγαπι ἴδ 7π-- 

ἄϊοὶ ποιὸ βἰβεϊξ, τἰδὶ ἰὸχ,, εἴ ἀοουγαΐα 6] 15 ὌΒβογ- 

παΐῖο, 786, ε. Αἀγνεπίας ΟΒ τισι ἴθ ἄἴς Ἰυάτοῖ!,, 

ἀϊες υἰβιταϊτοπῖς εδῖ, 801. (αν ἀἴος Τα οὐ ρεοῦπα- 
τἰτον ἀϊοαΐαν ἀϊος, 855, ἃ. αν ἀϊοσαῖαν ἱπηπγεάῖσα- 



ΒΕΆΌΜ ΕΤ ΝΕΒΒΟΚΌΜ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΒ. 

ΒΠῚ5., 8556. Οὐ ἴῃ αἷς 7 Ἰοῖϊ ἐνεπεαγαπι 5ἷζ., 

ἐνιὰ. 

ὕύνιοκ ἀἸοῖτιν, ποῖ αἴαϊο Πα γεπῖς, 56 Οὐρὶ ἀΙ ἀΕ1} 115 

ἀαἀάϊοίαβ, 611. Τανεπίι δι αἀῖοβο συἰγέπε5 ἱπρ6α1- 

πιθηΐο πο εϑξ, ἐδίε.., α. ΟἿ] ἃ ἀο]οβοθηε)ιι5 58}- 

Ποϊαπίιιτ, ταϊσογὶ, 650. 

υπάμεντυν ργομιθίτιπι ἱπ Εναπροο, 504.,.α. Οὐ 
ποτὶ Γαΐ, ΡΟΣ] ΤΙ νἱτανῖξ ρουϊουμαπι., ἐδὲα,,, Β. 

5Ρε Πυτη τα Ῥτοροβίζιι πη. 1 τατηθπίμπι γοσδίιν, 

ἐδια.., 5 εἰ α. Τασρε εἴ βευϊζιπι ἐϑῦ, 56 ἴρβιιπι τ 

Πᾶς ἱπαϊρτιατη ἀσουξονο, ἃ6 7 πράτ πίογιση 5θοιτῖ- 
ἰαΐοπι ἴῃ πηθἸιτη ᾿γοίενγγε, 50ὅ, Ὁ. ϑϑυιποπο5 4{1- 

ἄἀπὶ Ξρθοίεπι πγατηθπ ῬΓα 56 ἔδγπηΐ : π6ο ζατηθῃ 

7ατανηοπία βιπέ, ἐδιία, 
ύυδτιτια ἱπί χιιῖς τηοἹεσῖα, 647, ν. (οπίεπιρίαία α1Ὲ- 

ΠΟΠΠ5, Τ10, α. 

7υδτε γαρϊοπέαν Πἀ1οἷ] ἀἴο, ἂς ἀδάποοπίαν ἃ} ἀηρο- 
ἢ, 480, κα. Οἰαβὶ 5611: ἴπ σα] απὰ γϑοϊριθπίατ, 

ἐρια. [τὶ 115. βρ᾽νιτιι5. Ῥγοπηίιι5. ἐδ, σάγὸ πῆγμα, 

531, 6. Ῥοΐεβί {πι|5 φιυϊαρίαπη }ϑζιτη Ἔἤίσετο, Πσοὲ 
ΠΟη Τιιίε, 581, Β. διιδἔτιβ, ψ Πα Πστιιιτ 5θοι5 ἦ6- 

ΘΌΓϑιι5. ἈΖΦΙΆΥΊ πη, σοπ ἔπι Ἰγυσαΐαγ, 719, Ε, ΑΥΠΙἃ 

2δἴι αι βιηΐ, 850, Β. 

Ι, 

ΠΑΒΑΝ, 692, α; 762, α. 

ΤᾺΆΆΒΟΚΕ ματα τηᾶρὶβ ἁτηδηΐι}", ὅλ0, Β εἴ 6. 

Τμεοι οαε5 υἱπαϊοδίτι βερειιασῖος βερίϊοβ, 485, Β. 

Ῥείγιιβ βορεῖες ἀϊπηῖ{1 ρεΐεπβ, (ὐαϊπὶ σοπάοπαίῖο- 

πὸπὶ ἱπάποῖξ : Τ)ομαΐπὰθ. ὙΟ͵Ὸ, βαρίπασ]65 βορίϊοβ, 
Τιατηεοὶ, ἐδία. 

Τιλνὰ εἴ τπῖχ σὰ ἀϑϑιταἕτ αἴης δα Ἐαρεϊ πη πάαπ τα- 

Ταιπ ΔΙΑΤΊ πὶ 5 τα] ἀπε, ὅ88, Ὁ. 

ΤΑΆΝΘΕΑ ᾿ἱπϑίσιιπηθτἔτπη οὶ δ Θπηΐπιι5 Ῥαρπαπάμπι, 

610, ». 

ΤΠ ΑυΡῈΒ 5185 ἀσοορίαβ 6556 πὸπ οχἰϑεϊτηοί, 41 [α]5α5 46 

Τ)εο ορϊηἴοποϑ ςοποῖρὶξ, 835, αὶ δὲ Ββ. Ἐ]υβάδπι οοῦ- 

4] εβὲ δὲ β]ονῖα ἀρροβίτε αἢΐοογο, οἵ Ἰαπ θιι5 τοοΐς 

οΡΏαγο, ἐδία, 

Τιαι Ἴθιι5 ποῖ ἱπειπηοβοεγα ὙἹΓῚ οϑὲ ργουθοία υἱγία!ς 
Ῥεῖ, 651, α. δ 

Τίς ποῖ γϑοῖρὶς ἱπηαρίπεβ, ὅ57,Ὲ εἴ δε. 

Τιλοακαπῦν ἱπάδιαπηθηΐα 414}1α, 661, Α. 
Το, 177, α εξ ν. ι1άς “2πἰπιαίία. 

Τὰ πονὰ ρογίδοιϊογα ργαβουῖ 1: «πδτη ἀηίχαα, ὅ0., 
Α. Οὐ υβάδηη ᾿πριτα Ἰορῖς ἀπσιιτη νἱ Δ οί, 777, Ε. 
Τλαΐα εϑί 1ὸχ σογὰπι [θϑίιθιι5 σοῖο οἵ ἔεγσγα, ὅλ6, α. 

εχ ράγαπι ἀπ Ποτιῖι, 5ἔα Γατη 16 βιιι τ οτὰ Εναη- 

8611} ἀοοιίτίπα δὲ νευϊίαϊς οοτηπιιίανῖξ, 557, ". 
υπαπι αἰ εγοπεΐα βουτηοποπι ἱπίοι οἵ ἴοσοπι, 
ὅ02, 5. ΒΕ] οῖτν οἱ 16 ρ4}15 μοπ εχ, 568, Α. Μοη- 
ἴσπι 1615 5ριγτπ4}} 4 4ἀπ| Ξε Πϑιὶ ἸΩΓοΥΡΥ αν] οοπ- 

σϑπῖς, ὅθ7, Ε. Γι σα ΠΡιι5 τος ες, ΕνατιρΟΪ ἀαἸταν 

βιιδοθρίϊο, ὅ80, α. Ἐχ δῖοι ὀργοβθα ἐϑ Ιοχ, 608, Ο, 

ΟἸυῖβεῖ Ἰὲχ ἂς ξουπηο, Ῥοἷ5 σάτα δϑί εἰ ουρο, 610, 

Ὁ, Γμδ5}5 56 πβι πὶ πηοάο ΒΡ᾿Ύ ιι4}1 πιο ρυοίδυὶ οὐ]τι5 
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51, θ5ὅ, 5. Εν Πρ ΕΠΙ Ργωραγαῖῖο ρυωῆρυναΐα, 668, 

α. Ουα: ἴπ Ἰδρα πηθππογα π 1", ΟΘ οβεϊτπν ππὰ ὈΓΆ ΠῚ 
6556. ΟΥ̓  Ἰπηι5., 793, 5. γαῖα αὐ αἀπίπιαβ ρεγῆ- 

οἰοπάας ργαοορία, υἱὰβ ἀτπιγὰ5 ἀρρο}]α  Ῥβα]τηϊσία., 

778, Α. Ἰεῖι5 σοποοϑϑὶξ 165 15 Δα πη πἸου]ιπι, 785., 6. 

Τὸχ εἴ ἀσοπγαΐα 6715 ΟΡβογυἴ10. 5θοιχιπι [6 Ποῖ 

βἰβίοι, 786, ε. Οὐ ἀαιϊα ἴῃ Ἰεσα ορβογναία ἀπ ς1]ὸ, 

14 ἴπ πππᾶτη βισητηᾶτη τονε εἴ ορβογνυαῖι ζᾺο 116 πὶ 

σοπίγα μίξιν, 817, α- 

Ταβανῦβ οἰπὶ πποπβ ἐγαΐ ἸΔο]ο]αισία, θ58., α. Τοίαπι 

ΤΑΡαπαπι σοχητηϊπιιεῖ Ποπηΐπιι5, 511. 

Ταβεκ υἱΐε, ϑογι θιιπ τσ ΑἸ Φαὶ Δα ρον  ἤοποπι, 669, 

Ε. Ουιῖ5 ἀεἸδἔιτ. 46 ΠΡτὸ νἱνοπίϊαιπι, ἐδία. 
Ταβεκῦν Βυιπιαπε παΐαγσε ἀΥ ἰἔσι πὶ, 588, Ε. Οροτίεος 

Ῥυΐτ5 γῈ}16., δὲ ἔππὶ ἐχαιᾶϊγα, αὐ {πο ἴπ ποϑίγα 

εβὲ ροϊεβίαϊθ, πῈ}]}} 518 ΟΡ ποχίαπι πϑορϑϑι[αιῖ, 587, 

Ὁ, Βεδετιο οπηηΐβ., οἴ {88 ἴπ πο] 65 1115 ἐγαιοὶ- 

ἴα υἱΐα, ἃ ποξῖτα ροπάοί γοϊιπίαϊε, 588. (απ πα- 

ἀυαϊτα ἀδθρομίτιν, 4 στα ποβίγο οἤδοίιις, ὅ80, Ὁ. 

Βἴπριϊα οχ 56 ἰπ οαμιβα βιπΐ θὰ απὸ ἃ Πρὸ ἀθεοο- 

ἄαπε, ἀπ στη ἐὺ Θοπ] απραπίαν, 625, Ὁ. Οὐ 11- 

Μεγ γο]απίαιϊβ,, φυϊ σγαιῖτο ῬΓορτίθπι, 734, Ε. 

ἸΝαΐαγα πιοβέτα τ αδΐοια Πα Ρος αι Ποπιιπὶ οἴ χη] πὰ 

ῬΓΟΡΕμβϊομοτη. Βιαΐοσῳ Οοπιραγαΐαν, 76ὅ, Α. 

Τατοι χυϊά, 5588, α. 

ἔοοο πο εξ οἰ ρου ση5οΥΡ ἔπτη 4πο] γασαξ σοΓΡοσ, 

490, Ε. Ῥυϊπιατία ταϊίοπο ἴοοιιβ ΘΟΓΡΟΓΙ5 δϑί : ἀπῖπηα 

σΈ]αξ σουρουῖς οοτηθ5 ἴοθο σοποϊαἸτὰν,, ἐδια., α- 

Τοοὰς μἱπρυῖς φυϊα, 6715, Ε. 
ται, θ00, Ε. 

Τν οἰγοαϊτας ἐγ σῖπία ἄἸοθιι5 ρογασίίων, ὅ70, 5. 

Τύνυτα φαϊά,, 658, κ. Ουϊάαπι ἱπίεγργείαπίασ ἴον- 
4αθπι, ἐδία., π. 

Τῦχ βυθβδίαπεϊα εϑὲ {πῶ ἡ Ἰββοϊνῖς ἰοπεργαβ, 741, Ἑ, 
Οὐαπάο οἸατγῖον, 875, Β. 

Τιυχύβιν τετοπαΐ οἰ Ροσιτὴ ἀπ Ϊποηΐϊα, ὅ75, ἃ. 
Τιυπὰ 410 ἴῃ Ἰοσο οἹπὴ τϑροπεραίιτσ, 691, Ε. Μα]ο- 

σῖτα ἴπ ΘΟΗΥ Ψ 5 ἸΥγαπη ΡῈ ]πα πειπ ρα] ογα ἀθβοτῖ- 
Ῥίϊο, ἐδίά., Ε εἰ σεῳ. 

Μ 

αραι Μεάϊῳ σοπαϊίου εβὶ, 845, 5. Μίαδαϊ 5ὶ ἰπίου-- 

Ῥτοίονῖβ, δοπδῖ ἀσπθπϑίοπεπι, ἐιε. 

ΜΑΘιστπατῦβ Ργοοθθμι5. ἵπ ΡῈΡ] οι «οβουίρείο,, 

1489, Ε. 
ΜΑΓΕΡΙΘΈΝΤΙΑ ε8ὲ Φαϊα πηΐπιι8 Φιᾶπη ΘΟΠἰαπη6]1α, 

632, Ε. 
Μαιτιλ. τᾶς Σ ἐῖα. 

Μακε. δ᾽ ἁγίξ γοοῖβ μαι] 5 ἀοσορέοποβ, 698, ᾿; 69ὅ, Ε. 

ΜΑνκΑ [αῖϑϑο «ἸοΥ πι σ ] 1 [ΟΥΤοο 5] οε5, 86, ας 
Μανυβ φυϊα 5ἰρηϊῆςοι, ὅλᾳ., α. Ογαμαϊ πηοάπι οχ- 

Ῥαπβῖβ πιαπῖθιι5, Βα ΟΕ15 ἕατη]]ατῖβ, ὅ 77, 5. Οὐ ο:- 

Ἰεϑεῖα ορεγαΐασ., ἴ5 τηᾶμῖις ΔΓ ΤΌ] τα «Ποἴταν, ἐδίά., 

α. Μαπαῦπι Ἰεναῖῖο τε] ἀθργεβθῖο, σοπ 1 πῖ5 ἢιι-- 
πιᾶῃςτο 5υτθοῖα, ἐδίά. Μάαπιιβ βξαπσυῖπο (ιν 511 Ρ]ε- 

9 1, 



πᾶ8 οϑίεηήδαμί Τι αὶ, 579, α. Ναμπι οὐρβᾶμα δι 

σΟρΊ ΓΑ ΠΟ Ϊ5, 6148, 5. 

Λληιις Ποιηϊπὶ νοοαΐαν 10} 5, ὅ, οἱ 49, 2], νἱνίι5 

νποχ. Μαπιις [Ογ 15 νἱσίτι5. ὁ {παγαχποιπηάι γ6- 

αἰ} οὐρα τῖχ, 777. Ναπιι5 Ποπαϊ πὶ 56 5 πρι}} 15 τῖα- 

{ἴθ οϑίοπαϊ!, 818, ν. Ναπίοβίαϊα οβὲ ἰπ αἀνοπίι 

Βογναΐουβ, 819, π᾿ 

ΜΑκιβ. ποπιῖπο ρᾶι ο50 μη τΉ Ποῖ Ἰοσπτὴ Πλἰϑου αστιπὶ., 

411 οἱ Ἰδογιππασιιπι γ4}}15. νοσαΐν, 831, Ὁ. 

ΜΑμια- νῖνρο Ἰορὶ ραν Ποα!ομῖθ ΠῚ {0 οῬποχία, 

10.., α. Ῥοβὲ ραγέιπι Ὑἶγρὸ Ῥογπιαπϑις., ἐδία., ν. 

ἴρϑαπὶ ργορ μοι ϊδθαπη ἔαϊδδο, ἃ 4πᾶπι Δοοοβϑὶς 

Ἐβαϊαβ., ῬῸΣ σΟΡ ΠΟ Π15. ἈΘΟΟΒΒΙΙΠῚ., Ῥὶθ ογοάϊιι", 

Δ7..)}.8. 

ΜΑβαυτῦβ οὐ" [)0ῖ σοπβροοία [0Υ 5ἰδιιταν, δ00, 6. 

Μερι, δὅ5, κα, Μοάογιιπι ποπιθῖ ὑγατιβιι πη {11} 515. π1-- 

ἤσαΐ ἃ δε{)οϊεηεὶ, 8.1.5, 5. 
Μεριοῦβ ἂρ Ὡρνοτ 5 Ομ] π τι5, 78, ἢ. 

ΜΈΝΡΙΟΙΤ 8. ται} 15. ποροια 1015 οδὲ οσοαβῖὶο, οἱ ὁ"- 

βοοηδ γο]ιιρίαι5 χπαιονία, ὅ00, Β. 

ΜΕ ΟΠΙΒΕΡΈΘΙ ἔὙρῖι5 ογας Ποπιϊηὶ. [5 ἀοοορὶ! ἃ ΑΡγαὰ- 
Ἰιάπιο ἀδοϊπιαιη, 605, Β. 

ΜΈΝΤΙΒ οαγαᾶπι Πα ΠΟΤ ΠΊΙΠΟΓΙ5 ΠΟΒΙΓῚ οδὲ, δά δ᾽, Ε΄ 

Μαϊῖρηα μοίϊοβίαιοβ., Θγγογί τι. οἷγοα ΘΟσ ΙΓ Ο ΠΟ ΠῚ 

πιὸ8 ᾿πλ]οτο σοπαπίι.,, ὅδ ὅ, ο. Οὐδ ἀοπᾶπι πο π5 

τ τη ἢντηϊον, οἱ σοπῖνα, δ71., ἃ. Ν᾽ αν 5 τορι ο οπι- 

Ραγαίιν, 69ὅ, ε δὲ δϑῷ, ΓΟΓΓΟΠΙ5. σα ρΡΙ ΔἸ [ΔΈ] ν5. οΡ- 

ΡΓοβδοΣ ἀοΠοηα οοπάϊεϊο ὁ5ὲ, 798. Νοηβ πὰρ πὰ 

«ππαπι, 800. Ε δἰ δεῴ. Μοπϑβ πιᾶσπα οἱ ρυιάθηβ 

ὉΓΟ νΟΥΒΙρΟἢ ἰπσθηϊο Ροίοθι ἀσοῖρὶ,, 807, 5. Οἱ 

ἀρ τοοβ νυἷπι νου θοσιιι Ῥογααϊραπε, ἀϊοαπῖ 

πιθηἴοιη ὁ580 ργμεϊοπίαπε σοπίονίαηι, ἰδία... α. 

ΜΈΚΟΕΝΑΠΙΟ ἰπίαπιϊα ᾿παγιταν, 858, ει ΜΟΥΟΘ πα 5 

58 ΟΡ ΟΓ15 πὸπ οοιημοάοὶ βαποία, ἐδ. 

Μιπλούνυμ, ἄο τὸ σι, 5, θ, πηᾶρὶβ σοσσιῖ δά ἃ5- 

βθπεἰεπάππι {Ππϊρθηῖεὶ ἀν᾽ αἶταιῖ, ἀαιπι ΡγΟροβὶ - 

τἰὐητπὶ Πθχιβ, ὅ36. 

Μιτεν ἂς Βοπιιπι Θχαβρονανο, πιᾶσπα βᾶπὸ ργανὶ α5., 
δῦ0, Α. 

ΜὸλΒ 5ἱ ἱπίουργο ου 5, σοπαΐ ἐἰε ραΐνε, 8321, εἰ. Νατνία 

«πὸ ἦς ὁο γοβουιιαίαν ἴῃ ϑοιίρεινα, 865,» δ δϑῇ. 

τα ΜοαΡΙἰἀϊ5 ποπιῖπο, ἔριαγαίο πὶ ϑουιρίιγα ὁχ- 

Ῥυϊπιπηίαν, ἐδίε!., ας Ν οἴα5. σοπσ πὶ ΝΟ Ρ, 1.1} 

Ῥοῖυῖι ἀοευ πιο πεῖ αἰουτο ἴσυαο]ῖ, 8.78, π. Του Γατὸ 

ΜΟΔΡ [5 {αἰ} ΔΙ]οχιθειις, Β8ὅ, ας 

Μονπικ ἀοπιίβδιιπι {14}, ὁ59. Τίοοο πιο] 5 “οπιϊδοὶ 
ΑἸτπ5 οανῖιι5 αἰχὶς σαϊοηι ας, 68, Α. 

ΜΟῸΝΒ ἴοτνα δὲ ἴῃ ἁἴταπα οὐϊία, 604, α. Φυλριιβ βο]οῖ 

Βουιρίαγα πη λππὶ. οἱ ΘΟ]] τὶ. ποπῖθῖ {τ θιιουὸ 

812, Β. 

᾽ 

Μὸκ5 σοπιραγαίαν παι ιν ται, ὅ50, Α. ΝΟ ἰοτιιϊαπ- 

4, φια νἰΐα ὀοοαβῖο οβῖ, ἐδίώ., ν. ϑαποΐοχγιιμι υἱἰ- 

τοχιιπὶ πα ἰΥ 1Γὰ5. ΡΟ τπι5 {πὰ πὶ πλοῦϑ προηάᾷα, ἐδίεὶ. 
ε. Μογϊοπίϊαπι τὸ ΟΠνίσιο,, ΤΟΙ Φαϊα Ῥγοιϊοβα, 

ἐδία.. κα. Μαλὶ πιουΐοπι ἰοιποῦο ἱπνοοαμῖ, 8.85. 

ΙΝΌΕΧ 

Οὐΐπαπι. ροβδιιπὶ ἀορι ἰονανὸ ἀΐομι Πομῖπὶ,, ἐδέίε]..» 

α. Οὐϊπᾶπι 5᾽πὶ Ἰθραι! «αὶ ταν] )υσα αν τὰπὶ., Οαλ}ὶ 

ἄϊος Του ηἶ ̓ πδιϊἊονι, δέω... 5. 

Μοκτιειοάτιο, 14. ΟὈλριι. 

Μουβε8, ὅ11, ν. ϑοριϊπιιβ ΔΡ Αγ απο Ἰοβοπὶ ἃσοο- 

Ρἷι, 185, ε.- Οπδάναριητα ἃ ΠΠ15 ΛΕΡΥρΡ 5 ἀἰξοῖρ!ι- 

τὶς ᾿πδιϊτυιξιιβ. - ΠΟΥ 15 Τααάγαρίηἴα σοπίοπηρ] αι πὶ 

ὁρόγαμη «ΕΠ : ροβὶ {π|ὸ5 Π)61 νἰσίοπο ἀἴρητι5 Πα} ῖ- 

15, ΠΟΠΆΙΠ11ΠῚ ΟἿ ΠῚ Βαβοοριῖ, δάϊ,ν εἰπε. Μο- 

βαΐοα χησπιιαῃ Ἰοναιϊο γ6} ἀοργοββδῖο., σομ το η15 

μυσπαπιο ογατΐ ΒγηΡο]α, 577, 6. Μογ568 ἃ βθοθνὸ 

510 Φοίἑιον ἀσοορὶϊ οοπβηπι, ὅ9 7, Β. Τλουπι ὦ 5. 

Ἰοφαθπίοπι ἁιμ ἵν. Τιοψαοη! ταν ϊταΐοπη σοπῇϊο - 

Ρβαΐαν, 621. κ, Ποῖ οοπδροοίίοπο ἀοπαῖαβ, 668, Δ. 

Ῥυϊποῖραίαση. Πα αι ῖνῦ : ἴρδα βιιἃ τρουβαιοπο 

ἀπ Πντη Γα Ἐπ 416 ΘΟ [550 η6 ῬΓΟΠΙΟσ ας, θλὅ, ΜιΞ:- 

55 αὐ Βοπππι Βοποβοῖα πὶ πὶ Ροραλαπι σοπίοντθε, 

πὰς Βοοροπβοίαν ἴπτον ἀρΟβίο]ο5, 73ὅ, ας. ΟἿ Πλ15- 

515 Φοργθοαῖιν, 738, Β δ΄ 566. (απ 56 40 αὐὐμηῖηϊ- 

οἴγαίζοπο ματα πᾶσιαπι ΓΟ απ 5 πιο 5865, ΙοηΒο ἃ 

δαρίσιβ τἀ ογσπδοιίατα στ Πχὶξ, 167, Α. Μονβ15 ἴα - 

Οἷο5 Ἀβροῦβα οβί ΒΙονῖα, 826, ἃ. 

Μυχαεπ ἴῃ 4αΊθιι5 ἀπ ΟΠ ον ὁδὶ νἶτο, ἅ70. ἴπ 4ὸ 

[ωὐπαΐποιια 5όχὰβ ὙἱλΊ]οπι οχοράϊι, ἐδία., Β. [πὰ φυϊ- 

Ῥὰ5 [παῖ πο οἱ νυ} ὡπ8 οοπάϊεϊο, ἐδίά., ν. ΜΠ ε- 

τἷβ ου} ἀβἀαπὴ γοτιμ [ἀν ιν, ἐνιὰ., α. Ναῖνις οα- 

ῬΙΠον απ. ουπιαῖιιδ, τὰ] σΡ5. Ῥτὸ νο] παῖπο ἄστυ, 

665, ». Εαυῆτιπι τα] ]ογὶ τοπονῖ, ἐσθ ττι5 ἀεοιασρανὶ 

οαϊνιο, 664. Μυΐ ον χα Ἰἄδο 56. ὁχογπαΐῖ, αἱ ἴπ- 

οοπεϊποηϊαπι ἀοβι ἄογία δα 56 ΔἸ] Δοῖαὶ,, 1πὶ πὶ οοτ- 

ἄς αἀαϊοτίαπι οοπιπιῖσιῖ, 658, Ε. ΜΌΠΙΟΥ βίαργιιπι 

ΔΗ οἤατι5, ΟὈ αι 1 ]νιῖ5. 5υιῖς ἐπι ραγ ἔα ἔπι ἃ πΙ πγδ5 ἄςεεϊα- 

ταῦ, ἃς ὀχ! οβιπὴ {πο ἀ πὶ αἶγας Ἰασαϊαίατ, 655,». 

(πα ραγαταν Βαβι 5οο,, ἐδία. Οὐδ νοπαγὶ τὰτι] 5 

ἐπ ἀπαιππ ἱπδιχῖϊ, ἱποραϊε βαστθοῖο 0110, ἐδὲά.., 

ε. ἘΠογοητῖς 56 οἱ πὰ ΔοΠ]οῖϊς νἱνοπες τπάίομιμη,, 

ἐρῖα. Οὐα ἴπ ΟΒἸψαμπι ἀοϊογάαοπι οοι]οβ, Ργα- 

γ γο] πα 5 ΒρΘΟΙπιδα Ῥυαροπῖ, 656, Α- 

Μυκοι οοτᾶο, Αἀορὶ ϑρ᾽νιτιι5 Βα μοῦ 115 «πὶ ραν βυυ 

ΑΠδοΙθιι5, ὅ57,». 

Μυνρῦβ πἀπίνουσπβ γοῖαν ΠΡῸΣ βουϊρίιβ, 401 Τ)οῖ 1αιι-- 

ἄσπι ἴῃ πποπιογίαπι γονοοεῖ, 280, ᾿. ΜΙαΠαΙ Δεῖ] 

βαρ ιο μα, ἀορ πιὰ πὶ αἃ 5] 6 πὶ ΠΘΟΘΘΘΑΥΤΟΥΆΜ 

Ἰρπογαπ απ εἴσῃ, 858,0. Μηιπάϊ πὰ} 15. οσὴ ἔτι - 

5ῖο ροϊοβὶ ἀρΡοΙ]ανὶ ΒΑΡυ οπ, 851,0. 

Αὰἃ Μύκεπα 51 ρουγῖβαϊ πηᾶ ΠΙ1ΠῚ Ἐοοϊεσῖα ρυξβοβ,, 50- 

οἷα [ἀσιπὶ ποπηϊηαΐαν, 590, Ε εἰ δεῷ. [πῖον ῥσα- 

οορία {Πα γαῖ, αὐ ρυϊποίηρε5 τη πι5 διιὰ5 ὁχοιίο- 

γοῦΐ ἃ πιππουῖριβ, ἐδιεὶ., "Ὁ. 

Μυβαλ ἃ βἴογοογο απ οὐἸβίποπι, 707. 

Δυσισεβ ἂς οἰ πασο [αϊ Ὁ ἀπμα ΠΟΥ Τάθαπ, 694, Α. 

ΜΙ υϑτισα πὸ οπηπίθιιβ ἀἴσογα δοπνοηϊξ, βεα ργοχῖπιο, 

ἰᾷ οδὲ πιγϑιουϊουαπι ραγ οἰρίθιιθ, 503., α. θεῖ 4ο- 

πᾶπὶ δῖ σαπὶ ϑριγ τις δα ποτα Ἰασοπι ἱπέα πε! αὐ 

1 ΠΠσοπάα πη γβιονα, ὅλ δ, Αι 



ΒΕΕΌΜ ΚΤ ΥΕΒΒΟΝΌΜ ΑΡΡΕΝΏΙΟΙΒ. 

Ν 

ΝΑβαὺ Ὠοιηῖπο σοσοίοπῖς ἐπ! ουργοίαμ ει, 868, Β. 

ΝΝαβυοσμπορόνοϑοι, ὅ59; 703, α, Ῥορυλιπι πὶ οαριἶν]- 

ταΐδην ἀάχις, 819, 8. 

ΝΝΑΤΗΑΝ, 676, νυ. 

Α Νατυπὰ πορθὶβ ἱποϑὲ τηαρηὰ Ορρου μα 5 ἃ Βοπιιπι, 

78δὅ, α. 

ΝΑΥΕΒ πηατῖβ ἀαϊπαπι ἀρρΟΙ] ἀπ τιν, 627, α ; 638, ". 

ΝΑζλβαει, 71ὅ, Α. 

Νεβαι ἀσαα, 870, κε. ΑἸΐοπα εϑὲ Ὁ 11ὰ ἀάαα αιαμὶ 

15 ἀεὶ ἴῃ 56 ὁγοαπε ἱπιρονεῖ Πλοι5., ἐδία. ΟΝ ἰς Πνιι- 

705 ποιιϊηΐ5, ἡ γεδ»ἶπι, ἰφπιοῖα, ἐδία, 

ΝΈΜΟΝΑ ἄρρο}]ὰς ϑουίρεινα, δὸ5 4 ἐονγίυΐτο, ἴῃ τεν 5 
Ῥεγπιϊβιῖ, πα}}}05 ἐτιιοίι5 οὐπηΐ, 815, 6. 

Νεομενια, ὅ70, α. Οὐ γεν οὰ5 Εβαϊαβ 1, 1, ἰπτ6}- 

Ἰῖραι, ἐδιά, 

Νιθαῦμ ἀγροπίν αἰ άαπὶ αἴσιμα! 91» ταθὶρίποπι {πὰ 
Ῥουταμ ταν, 709, ν. 

Νιμῦβ ἃΡ ΛΕτΒορία ἀϊιοῖν οὐἱρίποην {πὰ βάν 6 56 

ἴπ πιᾶγο ὀχοποναΐ, ΛΕΒΥρίαπι πάαθοὶ ἀἀ]ασομίομι, 
767. 

1ῃ Νινινε πιιητα]ναζυιν {ταν αὶ ὀχ εἶτιπὰ, (υἷα Τ)εῖι5 

σα] με οοαῖουῖθ ροπ Γοπ απ, 851, Α. 

Ν χ ἱπιασῖποβ. ἱπίιιοπ πὶ ποὺ τοργωβεπίαϊ, 557, Ε, 

Οποπηοῦο πα! θεβοαῖ, 58, ". Οὐ" )ἃ ἐχργίπηθη δ μ 

τόσιιπὶ αἰ θατιιπι ϑἰ τα} [τἀ ποπι πἰχ οἵ ἰᾶ πα ἀ5511ΠῚ- 

τῶ βιιπί, ἐδίω. 

Νὸοε ποῖ πα] τοῖς ΟΠαπι, 5οα ο}115 ρουτηϊηΐ, 858, Ε. 

Νότιτῖὰ ᾿)εἷ, [πὰ πιιπάτμη ( ταδὶ ᾿ῃ ΘΟ  πλι Π Θ1 56 80- 

ἴαπι ἰαϊνοάποι, Τλθιιπὶ σορηοβοΟ 6 755] ΒΕ 15., 
γ 638, ἐξ 5. Ῥιοθιι5. πιο 5 οορποβοίτιν Πρειιβ, ἀξ 

ῬῸΡ ὙἸΒΙ ΒΗ α., ἀπ} ρὸν Ἰορὶς (να ἀοοινίπαπι, 

711, ς. 
ΝΟΧ οχ βοῖρβα δὲ «ιυϊάαπι ἰνῖδῖο, 804., 5. Οιοὰ 

ποοίτι ἱγγοβαςαν βαρρ]ϊοίαπν, 501 εἰ οθθο. ἀσουθίιιβ., 

ἐδιὰ. Β 

Νυβεϑ οἱ ῥ᾽ ανία αὐ, 681, ν. ΝΈΡΙΡιις. ρτορβοίω 

Οοπραγαηΐιν, 082, Ε. 

ἴῃ Νυμεκοπῦν ΠΡ τὸ «αϊπαπν πτὶτηοσθηίαι"., 4 αϊ Δ 1 

ΠΟΙ ΠΕ ΘΓΘῊ ἴα", 814., 5, 

Ν μευ βοπαγίιιθ πη πα οὐθαιίοη! ὁ8} ἀπιηϊθ, 281, 

ν. Νξο αἴτιπι οχ 56 οἰρηῖν, πος ἃ αἰϊο ρίρηΐίαν., 

ἰδία. Αρυὰ Ηοθνῖθος νοπουα 115. ὁδΓ ΟΡ Βα αίιπι, 

ἐδία., α. ἴπι θο τευ ποι ]ογιιπν ἔεδίθισαι., τὰ, ἂς 

«165 ργορι Παεϊομῖβ, ἐδίώ. 

ο 

Οιμυπολτιονυμ {πῖ5 ῬΟΥ 115, 610. (μαι γοπὶ 
γ ΡΥ  ποπβίοπο υἰοηάιιπι 51, 609, π. ἴπ ορήανρα- 

τἴοπο πιοᾶϊτι5 ἰοποπήϊιιβ, 625, Α. 

Θοτανα ἀἰοία 658 ἴπ ϑουϊρίανα, οἰοναἶταϑ ἐαὐιιπν ἢτπὸ 

βοααιπίανα, Ηΐης ρβάϊπηῖ ρτὸ οοίανα ἱπδου! θαπέι, 

487, 5, 

Θοῦμε οὐ ἴπ σαρίζα ροβιυὶ, 90, ν᾿ Νόη τἰπιι5. 58 {15 

τ ὅγαι, ἐδία., αν Οὐὰν βοπο5 {τ διαὶ γα]. ργορο ποη 

1100 

οογπαπί : {π|6 το πιοῖ ον α ΟΙΥ π15. ΘΟ ιοα αν, 491. 

᾿αμΐοα σι] {πα }65., ἐδὲε!., ἃ εἰ ν. ῬΑ ράχιν 

«οβουῖρεϊο εἰ τιδιῖς., ἐδώ. Ῥαρα!α, σου] οοπίδοία ιν 

ὉΠ ΠΘΠῚ ΓΟϑρει, ἐδιίε., κι Οὐ ρνομηϊποαπξ μα]ρε- 

Ῥγῖδ Ῥ᾽]ουιιπι οἰιβριο5,, ἐδία.,, Ἑ εἴ 5θῳ. (αν τεπὶ 

Ἰοῆρο ἀἰδίαπίθηι βροου]αμ θβ, οὰτν ἴα πη τη παι πὶ 511-- 

Ῥογο εἶ5 οθιοπζαμητβ,, 893, α. ΒΘ ρογο  Ποσιιπι τιδιι5, 

ἐδιώ. Ἐὶχ οχίριιο απὸ πιθπιθγο, ὁο]0 πϑῖηρο, αἶνῖ- 

πὰ Ρεπβαπα οὐρα Πομπιῖπεβ ργονϊἀθηιία, ἐδέά., α. 

ἸΝοκῖα οϑΐ ουρουῖβ {πο οοποιρίδοϊ αν οοπίεπιρα- 

ιἴο, 628, ε. Μυϊε5 δουϊρίατα Ἰο οἶδ χα] αιη ἴῃ ρὰτ- 

{701 δοσεριὶ ϑαπὲ οου]ονγιιπ πιιΐι5, θὅθ, 5. 

Οροῖῦν βυανἝαϊοβ στο 8 5 γη 1 ἰβί απ ιν, 8 5., κε. 

Ῥαὰγϑ γα ρ απ ϑια ν τ α5 οξῦ οἄογιπι,, 663, ν». 81ια- 

νἱϊα5 οἄουῖβ ᾿πδεῖραι αὐ ΠΙΡ᾽ ἀἴποιη, 60 5., Α. 

Οὐ ἀρρο!αιαν γτὸχ Βάβαμ., «ποᾷ ἱπιεγργοίαπίαν οὐ- 

οἱ" μοίϊοπθπι, θ3 0, 5, 

Οτεπα ᾿πΠνπιοχαπι οἶθιι5., θ55, Αν 

ο5 Ονοσενταῦμποβ. ϑορίπαρίηϊα ἀἴκονο, ρίέοδος πὸ- 

πϊπανῖς ΑΙ α1|α5, 816. ϑογάϊ χη φαοάάατῃ ἀαπιο- 

πὰιπὶ σοπιι5 ἱπάἰοαΐ, ἐδὲα. 

Ορεπα. Νοι βοΐαπη Ροπιι ΟΡ ἐποϊ οπἁτιμ, 86 νθοῖο 

απίπιο, ὅ01, Ὁ. (Λὶ ορογαξεν [5 Ε 11 πὶ, ᾿ποοη [ἰ5]-- 

1115 ἐδὲ Τοπαϊπὶ ὁρενρανῖιι, ἐδὲά., κε. Ῥὸν ορενὰ "ὸ- 

πὰ ρεπἰζοη πὶ ἄρσογα σοπνθηῖ, ὅδ, π. ΝΙΚΙ ρτὼ 

90.115 Πι4τοῖτιπν. ΟΠ ]5.1 Πα θα πλῖῖ5, πὶ Ποτιἷβ ορεν-- 

Ἰνὰὰ5 ΡΟ ϑανουα6 ΠΟῚ ῬΟϑϑιιηιι5., ὅ83., ἢ. Αὦ [θι1- 

τἰαπλ {πῶ ἴθ Βαριΐσπιο, Ἰη πιπἀἸξτιν φοπβεγυαηάαπι 

τοααϊγιιμίι)" ορόνα θομα, ὅ8ὅ, Α- Οὐπηΐβ δοίτο ᾿γί- 

τε τοοίαπα γσαϊὶοποιι μαίγαία, 60 68. ἃΒοπιϊπαῖίο,, 

619, κ. ΟΡβοῦπα δοίίοποβ βαποῖο βαμξ ἀΡοπιϊπαϊο- 

π65, ἰδίαι. Ῥονίθοία πα] ἴα 688 οἰπὶ ἀ15 οἱ νοι -- 

ταΐε ρϑοοαι, εἰ μοι5, 647, Α. Το] Ἰοἴὰ {8 Δ οριι5 

Ρεγνθαῖαπε, ρϑοοαΐα ργορνία 6558 ογθοπάνμι ὁδι, 

818, 6. 

Ονρποβπιῦμ, ἡ 14ς Οονγοριεῖο. 
Οπιον 5[6}]}σιῖπὶ ΞΡ] μα] ἰδ πλιιθ., πὶ ἀἴ6 γα 10] }ιι- 

δοῖὰ πὸ ἀρ, 856, ν. 506] ατὰπὶ Υἱαῖη τὶ ἀτιασαμπν 

φοἸ]θοῖῖο ἀϊοῖταιν ἃ ϑοΡίρίανα (ὐ"έοσ, {θπὴ π0Ὲ - 

μα}}} Βοοίεπ ἀρρο!]αη, 857, ε- Βιε] αν. ἰσία 

χὰιπὶ τπασπῖτιο, ἐδίά. Γὰ ῬογΘα] ράγίο Ἰοσαηΐαν, 

Ἐδέ 5) αἷς 

Οανατὺβ σογρουῖβ δου! ὁ8ὲ γάπιιδ, [ἃ οἵ Θ᾽ογία ὁχ 60 

ἘΠΊΘΥσΘη8, θὅ9, 6. 

Οαρπλνε 481 νογὰ δῖπι, ὅ85, Ε. 

Ὁ9 ἀϊοίξιν νἱ5 βου μβ οαρίϊοδα, 790, ἢ. 

Οϑ3εκ ργορμοιία νἱάθεαν Εβαϊω θυ ρ μοί πὶ ῥγέθοῦο- 

51556, ὅΔλδ,Ρ, 

Οτιῦν οπποπι ἄϊοπι ἔδϑίπυη βοπὶ νι άοίαν, ὅ75., κ- 
Οἀΐϊοκιιπι οἴϊαπαι αι ἀρόγὸ ἀϊοπηξιν, ἐδίω, ὰασίοι- 

ἄσπι,, ἰδία, Οποπιοᾶο πὸ να] οὐἴαγὶ Τ)οπιΐμιιδ., 

ἐῤία., κα εἰ ϑδε. 

Ονσν ποπηῖπο Φαΐθαπι Φοοίσπαμπει", 770; 858ὅ., ε- 

Ονυἱβ τ᾿} ο }Ἐ}ἴα5, 812, ο. 

Ογελ5 τὸχ δια ἰάσπι ἂο {ον εἰμο ὕαο, 1ὅ5, α, Τάομι 

«ϊ 3 Ῥαγα]ρ. 36, 1, Οπγῖαβ ἀϊοῖίασν, ΛΑζανίας ἡ 

Ἀσρ. 14, 21, νοοδίαν, δηλ, ν, Ῥνορποίαγιιπ! 56} 
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Οἷξα Ἐξαϊας, 56, εἰ ἄτηοβ, 538, ε, Βδροι Οζα 

ξαΐϑϑο ἱπηρτόθαμη ἰιἰδίογία ργοάϊαιι, 857, ν. 

Ρ 

Ῥαυτεβ. Ὑ164ς } ἐς. 

Ῥαμρεβπα. 1άς οι, 

ῬΑΝτπεπα {πᾶ τατος ἀοϊαἀπηειν, 468, Ε. Ὑ1άς 

«ἡπιπιαῖϊα. 

ῬΆΑΠΙΡΙΒῚ [ΟΥΓΟΒ  ΓῚ5 ἀοβουρίϊο, 195, α δὲ δοῴ. άτη- 

ΟΡγοπὶ ΘΟμαἴτι5, ἐδία, (Λυιουποο δ υἱΐαπι ἴῃ 
Ῥαγδαἴϑο οἸἸτὰ σοπϑεϊταταπι ροβΕΠπαϊηΐο 45 τοθαΐ, 

ἀδδ, 6. [πὶ ραγαάῖθο, Ῥυΐπηο σουημιμ θ15. ΠΡ ῊΪ5. ἃ 

ΒΌΓΡΙΡα5 οομΐογίο,, ροβίπποιπι οπσὸ ρΓσ Δ ἢ ΠΌΤΟΝ 

δπαία βαμΓαγθογοβ, ὁ 95,Ὲ 6. ΕὰΌ ΡΑγ Δ ΠἸ5ὶ Γουυ οί σα 46- 

Ἰϊοῖω, ἀθ9Ά, ἃ οἱ δεῴ. 15. 4 βιυαξ Ὑἱτ πα] Ιοη σα 
5 ΡΟΥΊΟ 65, ἀθὅ,, ον Πο]]οἷας. δὰ5. {ιῖσοο {αῖθὰ5 Π- 

ΒΙΔο ρυοογθαῖαν, πὸ ἀϊοῖα φαϊάοπι μίαπι οβὲ, 1968, 

α εἰ ν. Ρ]αμίαγιιη. 6]1ι5. ποιηῖμα ῥγθθθα 516 η 110 
διηΐ. Τοοι5 Βοπι,, πομλϊηῖβ οἴγ πιο ϑολωρίας οχ- 

Ῥοπίταν, 197, ε. Οἷα πλιπο 1ὰπὶ σοπϑεϊιτο ΤΠ οι5 

ῬΙαπίανι ρμαγαάίβιπι, ἐδια. Ε εἰ κα. ΟἿἱ βαποῖουιιηι 

56 16πὶ Ἰοοιιπὶ σογΡοχοιιπὶ αἰχουϊε, 11} ἃ ἐὰ αιτο 

ἄδοοαΐὶ 46 ρμαγαῖσο οομ)θοίαγα [ογϑιταπ Ἔὐγαγουῖ, 

198,6, "ὶ δὲ. Ε. 

Ῥαπεντῦν ΠαρτἊαπι [πη τὰ τὰ Ἰὸχ ἀὦ ροβίοτος ἰγὰπ- 
51}, 615. 

Ῥαπκτυβ οἴου {ια]} 15, 85ὅ., ν, Οιϊᾷ εἰρεϊῆοοι, 

ἐνιὰ. 

ῬΑκνῦμο5 ἌΡΡΟΙΙαΙ ΟΠ σειι5. 05 {1 τονο]ατῖοπο τογ- 
5[ουἸοσιιπὶ {πουαπὶ ἀἰρπαι, 783, 6. 

ῬΆβΟΠπΑ ποὸη ἴῃ [ουπιθηαο τη] ταῦ, 561 ἴῃ ἀζυ τη 5ἷπι- 

ΘΟ 15. ΘΟ] Ργάπηιι5, ὅ67, κ. Αἀ νοϑρουαπι Ρὰ- 

56Πὰ ΟΠ ινίβειιβ ἐπι πη] αἴταν, ΘΟ [15 σαγῸ ψογῈ ὁδὶ οἷἱ- 

Ρις, ἐδία., 5. 

ῬΑΒΤΌΠΕΒ. ΒΟΡαι ᾿α 15. Δα Του τ ἃ]» ΕἰσοΙ 65ῖα, οππῃ 1α-- 

Ῥοναΐ Ῥοπιιγῖα δου απ {1 ἀοσπηαΐα 5011 ἐγααπΐ, 

θ55, κ. Ῥαβίογιπι ρ ΘΠ ἑτῖα “ΟβοΓ Ὁ Ὠ5. δϑ! 5᾽ ΚΠ ΠῚ, 

ὁσ5ὅ, Χ, 56 α. (πὶ ἦο ἀπῖπια ἀρίταγ, Ῥαβίογοβ ἴῃ - 

«αινοηάιὶ, 658, α. (ὐπὰ Ἐφο]οσῖα ΒΡ ἈΠ] ογα ΠΡ Ὲ5 

ψΘυθιιπὶ σα] ον πάτα ; ἴροὶ ἀομαϊπα παν 1 ο Ἰβονοβ., 

045., κ. [π {υ]]νιοη 415. Ἐφο]οβίασιιπι ρυτ[θο τὶς, 

ἘΜ]]ὰ ῬοΥβομάσιπι Γαϊο πα θεπᾶα, 644, ν. Ουϊηαπὶ 

πα 5.1 Ραβίογοβ, ἐφέώ. [ὰ Φαδαῖοα Ξοάϊεῖοπς θ]ι- 

τἰπιὶ βοῖρϑος 1 ]Ἰσα απῇ ἱπ Ἰρστιοβ 411 οατοτὶς ργωῆ- 

ΘοΡοηταν, ἐδίω,, ε. Ηοο τοπηρογο θ᾿] αν πηὶ ̓ παἸσηὶ 

πθπ οοπ γλἸοιιηῖ., Ῥ] ασίτηϊ 56. ᾿π σας, ἐδφιεὶ. 

Ῥυϊποϊραΐαμι ἁπι]ϊιπ τ ποῖ ραποὶ, ἐδίώ,, κα. υἱ οοΥ- 

Ροιὶ Ἐδοϊοβιασιιπι ᾿γ ΠΟΙ ἢ τι, ἰ Ποπὰ ΙοοῸ Θαρ 5 

διιηΐ, 808, Β. 

Ῥατιεντια. Ὁ ΠΠΡοπ 65 σουθηἄα 5Π5ΟΙΡΙ τ 15, [απο σὶ 

ἀγάπα, 5ιβιϊπουο 5ο]θπλ5, 73, ο. 
5. Ῥαυτῦβ βίσαα! αὖ ΒΙΡ1: Πάομι, οἴμθ τηογαὰ αὦ Ρτω- 

«αἸοα!οπθιὴ ἀσδοβοὶ!, 790, Ε. Οἰιαβὶ οαγϑου, ἐδδιϊπα- 

νἱς αα ἤἥποπι, ἐδια., κα. Ταΐον αἴβρουβος ἴ5γαο] οἱ 

Διὰ πυχηογαΐιβ, 830, Ε. 868 δα ρ᾽Θηο πὶ ἀγο ἶτο- 

σἴπμη νοσαΐ, 659, Α. 

ῬΑΟΡΕΚΤᾺΒ αἰχ ο5ὲ αὐ μἱοίαίομι. 61, ο. ΝΟΠΜΠΕ 

ΙΝΌΕΧ 

Ῥαϊρεγοβ. "δαῖτ, «{π| ρῥἱθία!ῖς σαιιβα ἀΒΡΟγπαῖὶ σπηξ 

οπηπΐα, θὅΔ, κα δὲ 56. 

Ραχ 41 ἃ [)εὸ ἄαίαγ, ἰουπιϊηιπὶ ποῖ απ, 

795, α. 

ῬεΕσσλτόμεβ, ἡπ6 101} ἴδ, ροσοαΐοσαμη ροόπάοτο αα ἴὰ- 

ἔεγπα οαδοπίοβ Ἰασοθαηΐ, 486, Α. Οὐ ἴπ Ροοολ 5 

Ῥειβενογαῖ, βάθος ἴῃ ᾿ρ5ῖ5 : αὶ δα 56 σουογετατ,, 

αὐ [οι14α ἀΡοπηϊπαίιι, 519, Ὁ. Πὰὶ 1ἴ5. 4αὶ τἱποπη- 

ἴαν, ἰόντι σατο, ἀπῖτπα Ἰαπσιοῖ, 91, α. δ ο]α- 

Ῥιαγοσιιπὶ ἀπΐπια γα το! σίταν ἴπ βουυϊΐεπι, 

ἄππη δα σατγπῖς [απηυ]αΐιπι ἀειγα ιίασ, ὅδ᾽, 5. 

Βονὶ εἰ αβῖπο σοηίοσίιν Πεὶ σοπίοιηΐου, δὅ48, 6. 

υαπο ἀοΠοίπιις ἃ Π)6οῸ, αἸϊοπὶς {αὶ πὸ5. 4ο- 

γαβίαπι ἐραἀἰπλαν, ὅδ5, 5. Ποβουριϊο Πνοηὶβ πὶ 

5[ΠΡΓΙΙΠ ῬΓΟΪαρ5ὶ, Φιοπηοο οπιπϊπιοᾶα Π] πὶ ἀοῖη- 

σορ5 τυΐπα πιαπηδαΐ, δ ὅλ, αν [ὰ ἀοἤοπίμιπι Ἰοσο 5ἴα- 

τὸ πὸη ψα]ξ, 5ἰφυϊίοπι ἐγ θόβοῖς, ἐδία., 5. ΕἸοϊα5 

ὁχοαβαιοπο5 δα ᾿π υϊβί ἕο το5. [ὉΠ] πε ο5 σομηπηἸηϊ5οὶ -- 

ἴυγ,. δδ5. 

Ομ ἀἴοῖ!, Ῥεοσανὶ, οἵ ροβίρα ἴπ Ῥβοοαΐο ρουϑουογαῦ., 

᾿ς ποαααάιιαπι οομἤίοίαν, ὅ78, Β. Ὁ. ἈΡῚ ρεοοα- 
τὰπὶ δαιτὶ ἀοργο πο πε, 1Ππ4 οαϊξ, 15 Θοπῆϊτοίαγ, 

ἐνιὰ. ΝΊΜΙΙ ἀπ] ττατῖς. ἀσοθ 1: ὁχ ρθοοαι5 οοπάοπα- 

τἰ5 οἱ αὶ δάϊιιο ρόσοας, ἐδίω., α. Οὐ ἱπυριισιιβ οϑί, 

ἈΪ]Π}}]} ρόγοῖρις Ἰαον ὁχ σϑιηἰϑβὶβ ἐπι ρυι ἸοἸ τ ὙἹΠ]ς5., 

ἐνὶ. Γαυο ἀπὶπια ροσσαΐα γουαὶ Γι ΠΓ, οαπὶ ΥἹΓ- 

{5 ἀηΐπιο ἀοιηϊπαία,, εἰ ἴπ Πα ταπὶ ΘΟΠ ΓΆΤΙ ΙΝ 

οἄϊαπι σοποῖίαϊ, ἐφιά. ΟἿ 510 ἴῃ 56 αἰϊδβοίιιβ εβϑὲ, ἃ 

Ῥυϊουθις 46] τοις ροῖοϑβι ἀρϑοϊνὶ, ἐδὲα. ἘῚ αὶ ΠαΡὶ - 

ἴὰπι ἀἤοοῖα! δα ρεοοαπάιιπη. ργοροπομι οοπίγα- 

γἰτπὶ ΤΘΟαρογαΐ, {116 ο8ὲ γοηΐα ἀοπαμπι, ἰδία. , Ἑ. 

Τπιουτηϊπαῖαν Πδῖιβ ἔοσα, αὐ τορος δὸ5 4] Ροβῖ- 

4ὰπ| ἃ πη Ὁ} ἰδ Θά 15 5656. ΘΥΌχου αἴ, ἔαπο ἀοΠλιπὶ 

βαισοιπαθιηΐ, 77. δοχ, οπ ἀπιρίϊις, ᾿πάϊοαξ 5ώ- 

Ῥοπαμο ΓΟ βἰ πη] 1ὰ Παρίεϊα οοπουπαία, ἰδία, ΕἸονὶ 

πϑά 1 αὶ 45 βῖπο γθαΐα, {πὸ ἃ Πθὸ οοποράαδίαν, 

νἰΐα Ξοοππάαπη τἰγίαίοπι ᾿πδεϊποπῆα 5ο56 ἀεάαξ, 

ἐδια. Τγεὶ νοϊπ ας ὁδὶ, αὐ ἴ5 φαὶ ἴῃ Ῥϑοοδ 5 ψουβα-- 

ἔπι5 οϑί, ἤπομι ἱπηρομαΐ Ῥγθ οΥ  15, οἴ ῬῸΓ Ροθπιίοπ- 

(ἴαπὶ γουϊνίοαι, ἐδία.,, α. Απΐππὰ ἴῃ ρθοραΐο τηὰ]1 

ΒΑΡ Γαἄτπα σοπδιιταϊα, σου ρα ἔπ 115. 4188 ταπ!ο-- 

τἴ65, οἵ σα πα]ΐο Ια Ροτο {ποῖα βπῖ, ὅ88, α. Βγα- 

οἤαπὶ ροοοαϊογὶβ δϑί ρθοσαιῖ νἷχ οδοίσιχ, ὅ98,, α. 

Οὐαπαπι πίον ἸΏ] {105 εἴ Ῥδοοαῖοτο5 51} ΑἸ Π οπίϊα, 
ἐνια., πα. αἱ ρυϊασάααπι νου θασα ἀἸβοουθΐ ῥρθοοα- 

γογο, ᾿πἸσοηΐ τὰ μὸν ἀπ πὰπὶ Ραγροπίιν, 670, 6. 

Οὐἱ ροβὲ ἀδοορίαπι υἰΐαπι, το πηι 56 σα μσαϊηῖ 90 - 
ποχῖοβ, ΡῸῚ Ἰρσποπι ΡαγσαΠαΙ, ἐδιά. αἱ ορονὰ ρμὰ- 

γαῖ σογγιιρίϊομὶ οΡποχῖα, υἱποδο 51 π|}}15 οϑὲ, 680, α. 

ΜΙ ]Ιβουυῖμῖ ἀαϊ, ᾿ποιιπίο δὲ ἀοοίηθπῖο γα, πῸὴ 88- 

Ῥουβθοπε ἃ υἰ 15, 691, 5. ΓΤ] αδέτι5 [πὶ ἴῃ ΤΠ οΥ - 

πῖιπὶ Φοβοθη 556 ἀἸοῖταν, 701, Ε. Γπιιβιίβαο βίσϊηα- 

δῖαν Ῥδορα ΓΟΥΊΙΠῚ 5ΙΠΟΓῚΙΠῚ σἰποι] 5, 708, Α. Οὐμθιι- 

γΌ ται Ροσοδίοτὶς τα ῖχ, 1719, Ε. (υϊπιῖς ἀοργομθη- 

8115 ἴῃ ΡῬϑορα δ, Θοηβοῖτι5 οϑὲ απ τι Π 50 8556. 41 ρῸΣ 

νουθογα σοηνογίαςαν, Ἰὰπὶ ρϑοσαίιπι ἀθο]παη5, ἔτ 

δῖϊ «ταρὶ αὶ ἤαπηπα,, 814. Οἴτπι ρεοσαπηις, Δα] 0 -- 
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δ᾽ πλτι5 ΠῸ5 ἀφο ππομιιμ ὀχονοῖταϊ, 815, δὲ 5, Οἰὰ 

πηΔΠΟΙΡ ΠΕ ἐπι ρυν αἴ, οἱ 0 νὰ υἱποιηίαν, οἱ 

ΒΟΓΥ απ ἀΥΑΥῚΓ165., ΠῚ ΘῈΡΟΙ 56. ΠΟΙ ΠΙ ΠῚ ΤΌΡΤΙαΓΟ 

πο]απΐ, 85, α. 

Ῥρεοοδίιιπη 501115 Τ)οπηΐηιι5 ποῖ ἴδοϊς, 605, 5. Οπῖπα 
Ρθσοαίιπι ΟῚ ἱπδὶριοπίϊα πὶ Δα μη {1{π|ι::, 519, ν. 51 

ἴῃ ἀρϑυίασῃ Ῥυο , βροιὰ δι θη  ας]οπῖς οβίοπτς, 

518, 5. (πὶ ται ΓῸ ΘΟ] οσθ σοπηραγαίαν, {04 ἀπῖ- 

Τηὰ5 Ρουτηαΐὶ,, ὅ8θ, Ηοχηΐποῖη ἃ ΡΥϊδιῖπα 5ιὰ Θε]5]- 

ταάτπε ἀο]ϊοῖ!, 630,ν. Ῥεοοαία 48 φααπηάαπ πον 

88 ΘΟρ Πα ΙΟΠοπὶ Πα ροπξ, Ρατὶ ταϊΐοπο ρυιπϊη ἔα", 

033,0. Οοπηο πα ιιῈ ὁχοιοαγουῖ! Ῥθοοραΐαμη, 15, γ6- 

1.1 ϑαπηβοι, ἃ]ν αἰ Ἰοπἰ σϑαῖβ Ππάίταν, 61.3. ΑΙ πηῖδδα 

ῬῈΡ Ἰβπογαπίϊαπι ἀΒ] τ ἴοπο ἱπαιρσοηξ, 670, Β δὲ α. 

τα νοῦὸ δὰ ππουΐοπι απιοιιπΐ., 5αηριΐβ γοσαμ[αν 

Ἐδαϊ. ἅ, ἃ, 6 αιϑιϊομῖβ ἡπ4οῖο ὄρος, ἰδία, ἃ εἰ ἡ. 

Οἱ ἀοἸΐοῖο ῥυϊουὶ βεοαπ απ δὲ [ογίϊαπι ποοίαπξ, 

γα πτηΐ ροοοαία {ιι85] Γππΐοι]!ο, 706,8. Οὐπηραγτατ- 

ὅτι" 115. 4 ἔππο5 ποοιιηξ, ἐδια., α. ΜΑΙ Εἴὰ ρον ]οη- 

885 πο] ἰοπ65 σοπϑιτηπιαΐα {πππϊοα 5 ἸΟΠ σιι5 δδὲ., 

707, κ. Ἐ)7ὰ5 ἀεβουϊριῖο ἴπ ἱποομεϊποηΐθ, 706, Ρ εἰ 

564. Τα]65 Γαπῖσα] βοϊ ας αἰ ΠΟΙ ΠΤπαϊ, 1707, α. αν 

ΘΟΠΙΡΑΡΘῺ ἔπ Ἰδὲ οοΥτίσίο ψητ]α, ἐδιε!., 5. 
ΝΊΠΗΙ 5[.. οθίασθας σοπίοιηρ] αἰοποπὶ βαρ θηεῖαο., τί 

Ρεσοσαίιπι, 716, Α. ὕὕνὰ ἀσοῦρὰ ἀϊοῖϊίαν, 759, Β. 

Οταπηῖπὶ οοπηράγαίιν, Ῥυοθάθηβ. ροοσαίτιμι.,, ἢΠὲ 
Ῥοσσαπαϊ οσοαβῖο, 798, Ε. Ῥοοσαζιιπι πὶ [πὰ πὶ ἸῸΝ 

688 ποβίγο παΐαγο, 506] μοβίθα ᾿πίογυοπιξ, 803, Ε. 

Οαΐ ᾿πφαϊπαΐαν ρεσοαΐο, Ῥγαϑθπΐθπι πη}: {1 πη - 
ἀϊείαπι, Ῥὸν ροπἰτοπίϊαπι οχρίαϊαν, 850, Ε. Ρεσοα- 

ἰογιιπὶ τθοου αἴο 4πᾶγο Ταρίοπα, 8ὅλ. Ν᾽ ΑΥ εἴς 
ἔδοΐι5, 780, "ὶ εἰ δεῷ. 

ῬΕΝΤΑΆΡΟΙ 5, ὅθ0, Α; ὅθ5. 

ῬΕΒΕΘΠΙΝΑΤΙΟ ὁδί οοιηπηοναίϊο [ΟΠ ρΡΟγα ΓΙ ν᾽ζαγη ἔγᾶπ -- 
5: του]απὴ ᾿π ϊοᾶπ5, ὁ 99, α. 

ῬΕΒΕΒΟΤΙΌΝΙ Δοαιίνοπ ας. ΑἹ ΠΙΘ ΠΟΥ δι ϊπθητῖα 

Βαϊ βαἰ5 δὲ, πἰδὶ απΐπηα Δ ἢ15 ἀτιο τη] Ἰατὰ πιι- 
{υππ|ιπὶ ἀρϑεϊποαΐ, ὅ75, Β. 

Ῥεκβονάπῦν δοοορίϊο. Ὑ146 «7ειείεα. 

θεὲ Ῥετβὰ γαῖα ἴπ ϑουϊρίανα οοσσαντιιηξ ἀϊοία,, 
619, Β. 

Β. Ῥετκὶ νἷϑο Ἀοΐ, 10, 11, 414 ᾿πάποαραΐ, 854, ν. 

Ῥηλοεε ἔβα, 7, 1, Ἰάθιη ἂς «ὐαρεγιίο, 155, Ὁ. 

ῬμΑΝΤΆΒΜΑΤΑ Θογιπὶ ({ἰ τη πῃ 4 0115. ΠΠ6 πὶ ἀμ] μος, 

140] βιαπί, 650, Β. 

Ῥμλπλο, ὅ59; 762, Α. 

Ῥηλπιβεὶ ογαῖϊο, 578, Ε. 

ῬΠΙΕΟΜΟΝΕ 414, δδὅ2, ὁ 6ἐ Ὁ. 

ῬΠΟΕΝΙΘΕΒ οοπϑιιουογαμῦ οἰιπὶ ῬΟΡτ5 ἁΓαγο Ὑ]ηΘαΠ,, 

088. 

Ῥπυθειμῦβ οἱ Ηουπηοσομποβ γα βαΐαπα ποῖ ἴῃ 

Ῥον Ι οιοπη., 564 τι “Ἰβοονοηΐ ποῖ ΒΘ ρΘ πιάτα, 

851,}. 
ῬΠΥΓΙΒΤ 15, 5611 Ῥα]αϑεϊηῖς ἀἸ ν᾽ παίῖο ρθοι! το οχου- 

οἰζίαχα {αἰξ, 012, Ε. ΑἸΙοπΊσοπο ργόρτῖο ἀϊοιιηίαν, 

858, Δ. Β]γ]]Ἰσζαιιπι. ποιλθη ἴῃ ΠΠπσιαηὶ αγοαπι 

Ομ ΟΥϑιιπὶ βοπαΐ οαείοηίε5 μοῖτι, 801, 8, 

Ῥμυβιοῦβ ἀἸοῖταν (αἰ Ῥυ]ον ἴηι πὶ νἰβι δἰ λαπι σοι - 

ἰοπηρ]αίι, 696, α. 

ῬΠΈΙΑΡΙΒ πηθπίϊο ἢὲ ἴῃ ϑουϊρίανα, 857, α. ἴα Β]εἰαᾶς 

ϑ6Ρί6 πὶ 5[611 ἀρράγθηῖ, (Ο]]οσαπειι ἴῃ ἐσϊαπσι]ατὶ 

ονιηα, ἰψια!.. ἃ εἰ 5. 

Ῥεύνια φυϊ, 681, Ὁ. 

Ῥόοεν βοπιβ ἀπρίοχὶ, 610, ν. Ῥώμπα βγαν ϑϑίπηα, ἃ" 

ΔΘ] οβο ΠΕ Ριι5 τορὶ οἰ νιταΐοπι, ἰδίὰ,, Ε. 

ῬΟΕΝΙΤΈΝΤΙΑΙ 5 ρπτμ βάσοιβ,, 700, Α. ῬῸΡ ρωπίίοη- 
απ ἂς οοῃ  δϑδίοποπι Ρ]ασαξιν Ποιι5, 486, ν. δι 

86 ἰττσοπὶ ρὸν ρα πο πίϊαπι γοάϊειιβ, ἔγαΐσιιπι ἀππᾶ-- 

ΤΟΥῚ [δι 165 6586 ἄδθοῖ, 570, 5. Ποῖ γοϊαμπίαβ δὲ 

αὖ 15 {αὶ ἴῃ Ρϑοσαι5. σουβαίιιβ οϑὲ, ἤποπὶ ἱπηροπαΐ 

Ῥγωίογ εἶς. ἐἢ ρον ρα πἰξομεϊαπη τουϊνίβοαῖ, 577, ἃ. 
Οὐ ροὺ ρυοίαγαμα ροπἰτοπ απ ἈΡαῃ ἀη ἴον βοιηϊ- 

πᾶΐ, πη  Ὠ 1105 ΡΟ πο μτα ἁυίοσοῖ,, 018, 9. ῬῈν 

Ῥαπζοπίϊαην ὀχρίαπειν ρεοοαΐα,, 850., Εἰ Ἰηνιίαῦ 

Ραπῖξοητία τι 4ιιῖ5 ῬΥι5 ΘοΥ διαππη οοπίοναι, ἀεῖπὁ 

τ΄ ῬΡα πομπεῖα δὰ πποάπιη. ποίππι οἤϊοϊαὶ, 869, 

ἊΡ ἱπηρουοοΐο ο ταϊπογοπὶ τοἴαϊο πὶ πὸμ οχίσιῃ- 

αν ῬυθμἸ οπίϊα ορογα, ἐδια., αὶ δὲ 5. 

Ῥομὰ ποὴ 80] 14π|5 οἰθιιβ, 857, Ὁ. 

Ῥορυπῦβ οἵ βθπ5. Ρ]ογαμπηιιθ ΘΟ] ποὕϊηι ἀἸοαπτν ἴῃ 
Βοτιρίαγνα, 549, ο, 

Ῥοτεντεϑ (αἱ ᾿πΈ 6 Πσοηά!, 594. 
Ῥοτοπιβῦβ οὰν' ᾿πδῖ} ᾿πο ΧΡ 6 Ὀ1Π15 ΒΉ ΘΠ 41 Π10140, 690, 

Ὁ. ϑαρρ!οίαπη. του παπι 5101 Δοσογβιηΐ Ροΐογοβ, 
689, κ. ΡΙτιτα ργὸ ὀθυϊοῖα 5 ἀρράγαῖι Πηραηΐ αἵ- 

416 φομπιμπηϊ ηἸβοιιη ἔτ", 688, Ρ. Ῥοΐιι5 σονίαπηοπ ἴη- 

βιξαππε, ἰδία., κ. ἼΗΙ Ῥογπιοϊοβὶ οἤδξοξιιβ, 690, 

Ε εἰ σε. ΤΓδπλα]οπίογιιπι ΘΟ Ρογὰ ἰονγοη ἰπιπὶ ἅ] γοἷβ 
οοιπηραγαπίαν, ἐδίε!. ΤΟ τΙοσὶβ φα ρμα Ἰηἤϊροπάα, 

691, εἰν. 

Ῥπασερτα ἴὰχ βαπὶ, 4 Ἰρηογαπιο [πο γὰ5 οχοιι- 

ἀππΐ, 697, Α- 

ῬΚΕΘΕΡΤΟΠΒΕΒ πια]ϊ τοὶ βδιιπΐ ππογίϊ8 4 ἸδοΙ ρα ]ογιιπι., 

να Ὁ 

Ῥμρα βρο]ουιπι οϑὲ ἀἸβιυι θυῖο, 805, 6; 808, Β. 

Ῥκανιολτιο. δ ουραπι Εναηρβο} 1, ἀππὶ 1Ππ4 ργοχΐπιο 
Ῥυδ Ἰσαπιιθ, πα} 4010 ἀβρουρθηάμμῃ, 502, ν. [ω1-- 

{ὐπαπὶ ΒΟΓΙΠΟΠῖ5 ΡΥπ θη 15, οδὲ Πο5 ἴῃ οοτάο 1ο- 

«ιοη 5, 537, 6. [5 οα] 5 δᾶ πᾶ ἀοοιίγῖπα, οἱ ντΐα ἴπ-- 

οα]ραΐία 65, 15 σοαγριιο πα Ποοπίϊα αἱὶ ροίοντς, ὅ05, 

Α. ὅόῦθιο Ποιμϊπὶ δά υἱΐαπη ᾿πν απ5 ΟΥΤηθπ οτδΐ ; 

Φοαπηϊδ ρυθἸοαίο ογαΐ Ἰαπιθηίαιο, 675, 5. Οιι15-- 

45 ποὴ ἴλοι!, θΕἸαπιδὶ ἀοοσοαΐ, οἵθποπι 5101 δάμη ε 

Πάοπι, {τι τ|1Π15 6586 ροβϑίξ, 784, Ε. 

Ῥμπ5ε8 Εροϊοβῖα:, 5[ τηάπιιπι ρους ὦ πλιιπογα, 80-- 

οἷπι5 Τα γπὶ ποιηϊπαίαν, ὅ91}. 

Ῥκινσερβ ἃ υἱπαϊοΐα βαπιοπᾶα ἤεθθεὺ ἀρβίϊποσε, ὅ92, 

α. Ῥεϊποῖριμι νἱια, 595,» εἰ Ε. (ΔἸ απ αΐε8 58}-- 

ἀἰζοχια βιιπΐ, 610, Α. Ῥυΐποορβ 415 νογο, 615, Δ. 

ῬμΙΝΟΙΡΙΑ Ῥυΐπμα ἃς Ῥά565 'π ἀορτηδίθιιθ Βα ρροπιιη - 

τὰν, 0685, ἢ. 

Ῥκομι υἱτὶ οδὲ νουϊτατῖ ἱπάαραης ορονᾶπι ἄατο, εἴ γὰ-- 
τὸ ἀα φαγηῖβ ον ἀοβοθηάογο, 572, Ε. Ῥαποὶ ρτο- 

Βὲ ἐταροζῖίο ; ραιιοὶ αὶ οαποία ἐχρίοσαγο, γθϊπογο 
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βομα, δὲ ἃ]» ὁμλμὶ βρθοὶα πηα]α 51} 1 ἐδιμ)ο αν γ005- 

51:8, ὅ89, Δ. Λοιίο πιπὰ νἰχιιπὶ ΡΓΌΒι πὶ πὰ ῬΡουῆεϊε, 

ὅ01,.Α. 

Ῥκορηξτια ἀοπαπι φποήπαμ, ὅδ, ν. Οποπιοᾶο δα- 
τὰ αἰρπα ΡιοΡ Ποῖα ἄοπο ἐναᾶαι, 557,8. Ῥυόρμε- 
τλοιιβ Πα 5. νἰδὶδ το ἴπ βοπιπΐβ ἀροϊἀ απ οομηρᾶ- 
ναΐαν, ὅ58, Ῥτορ]ιεί οἱέπι υἱάεπίος γοσαβθαπίιιγ, 

ἐδιά., 855," εἰ 864. Ὀ᾿ν πογιπι ὙἸΓΟΥΊΙ ΠῚ τη 6:8 ἃ]1-- 

«παάπεο μὲν υἱβίομθμν, Π Φπαηο ρου βοπιηΐαπι υἱᾶος, 

488 πο Ρ6}" ΘΟι]}05 ἤδΟ ῬΕΙ͂ Δι} 65 δροορῖξ, ὅ58, ο. 

Ὑ άοθαι ργορ θαι ποθὴ ἔαξαγα βοῖαπι, 584 {δ ἴῃ ρτῶ- 
δ ΒΕΡι18 σαηξ ἀρ τϊα,, ἐδία,, ν. Ἐδι δὲ Ῥγορποιῖα 
ὐλλ Ἰ τι} μοι" 5οπητιλτι τ γγϑβοίξαγ, ἐδίά., ε. Ὁ ο- 
᾿ποάο ῬΒᾶγδο εἰ ἸΝΑΡιιοποάοποβοῦ ἔαξιιγα ρυθϑοῖε- 
γταπὶ, ὅδ9. Θιοπιοάο Βα]ὰ πὶ ργορπείαί εἰ (αϊ- 
Ῥῆαβ, ἐδίὼ. Νοπ Ῥῦὸ πιουιῖο Βαϊαατα εἰ (αϊ- 
ῬΒδ ὁομ Εἰσὶ. βουτὴο,, 564 ῬΓῸ τ ρΡουῖ5. ὁρροχεηὶ- 
ἴαξε, ἐδίά., α. Οὐ ργορμθῖα νοσαΐιη" νἑάθης ἀὰΐ 
ἀπίε υἱάφης, οἴ ῬΡγορμεοιία υἱδίο, 515, Ε. Νόπηα}}} 
ῬΙΟΡἈΘΕϊαγιιηὶ βιιάσιιπη ἴαμβον πο αϑϑίσπαγιιηῖ, 
ὅ4 5,5. ΡΙαγο5 πὸ ραΐγιιπι ἀυΐάοπι πποπιΐποτγο, ἐδίω,, 

α. χ ομβοιινῖὶς ῬάγοηΕΙΡιι8 πα Ῥυδοϊοηϊϑϑὶ βαπί,, 
ἰδία. (αν 111 Βαυθαγογαπι δἀποίανιιπὶ τόρπα,, 
ἐϑίώ.., πα. Ῥτορμοία ὁπῖποὸθ οομ πο  Β1]Π1ὰ ϑιιαΦοπίος 
Τα ΟΠ Πα γ]ῖ, δὲ ἀπο 6ὸ5 Μογϑεβ, ὅ90, αν ἅεη- 
[65 41 1)60 οὐχ πὸπ 6886. ΓΟ γα Βα παν τὸ μιι- 
Ἰηδηὰ5, ἔτ θα πΐ ῬΙΟΡΙοέαβ, αὶ αἴ ἐκ ρβουβοπα 
Ποῖ δοποϊοπα θαηία", 605, Ε. Αὰ ΤΖοαπποπὶ ἀιβάτιο 
ῬΡΟΡΘΕΪα ὁπιηΐβ ρῈπ65 Διιάτθοβ βέθεϊς, ἀοῖπ εἰ 46- 
Τμῖι, 655, παι Τὰ Ἐοο] ὁϑῖα ἀοπιπι ρρορμοιία γρουῖ- 
ἴαν, ἐδία!, ῬυορΒοῖα παι ῖθιιβ σοπιραγαμπίιν, 683, 
ΒΕ. ιιοπιοο ψευθεπι Τ)οὶ μογοϊρίοθαηϊ, 756, 6. 
Νὴ απ ιαπη ἃ τηθηΐο ἁ]Ἰθ αὶ ἸοφαοΡαπέειιν, 898, α. 

Ῥπόβρεπα. 14ς (αϊαπιϊίαίος, 
Ῥποτοπούμαπ οδὲ Φι φογιπι ΒΥμᾶρσορᾷ, 67, Α, 
Ῥπονιρεντια αἰϊνῖπα δρρὰ Πομηῖποβ, 499,6. [πῖον 405- 

ἄαπι πον οοηνοπὶς.,, αἰτίαι Πεὶ Ῥγουϊάοπίϊα. ριι- 
Ῥευποηζιτ Ομ ηἶα, ἀπ [Ο ππΟγῸ [ογαπέατ, 709, Ε- δῖοι 
Ἰηδιῖ5. ἃ Ποπιΐπαπν οαγα πὰ ὁ σαΪο Τοϑρίσοσο πο ἔα- 
ΒΈΛΟΙΕ : ἴϊα πθὸ σ]οϑίοβ νἰσίαϊοθ ποιωϊπίθιι5 πιϊηὶ- 
δ[ΟΥ τι 5.111} ἀοποραπέ, 725, Ὁ. 

Ῥκοόχιμὸ πο ποροησὶ Ῥγοορἔσμη. πη]ζαμ το αἰγὶ 
ἀπροπείαπι, ὅ05, αν Ηοπιο 4] οῖ ργοχίπηις πο- 
δου οδὲ, ἐδιε. 

Ῥβαυτεπιυν. Ὑ14ς Οἰεπαγα. 

ῬΡΕΟΡΑΡΟΒΤΟΣΙ ΠΟΠΆΜ]]1, Ὀροναγιὶ ἀο]οθὶ, ἴπ ἀρο- 
5ἴο]ο5. ΟἸινῖδεῖ ἀναπδῆραγαι, ἀογο οι βιπὲ ἃ 1)6ο, 
881, Ὁ. 

ἴῃ ῬΒΕΟΡΟΡΠΟΡΗΕΤΙ5 τοιῆρονο Μίομδα, βίοις Απαμπΐα 

τΐατο Φογομῖο ἑαϊξ ΒΡ᾿ ΓΙ ζι5 ππεπηάἄαχ, 797, 5. 
Ὅτ Ῥυροπε βυΠπ πη ἔιιν, γ αἱ τὰ5 σο! τοῖα ἱπηπηπ απ, 

855, ες τα μιά ίοα ἐϑὲ πλυ]ΐον, ἀοΠκὶς ργὰ ρυιάοτο 
ἴῃ Του γαμι ὁ011}15, ἐδοίοια παρε ἀδουβιιπη 4 εμηϊδβᾶμη, 
θὅδ, ν. 

Ῥυκξεκαν ἀἰϊοὶ Ῥόδ50 χη] ουθ πὶ ταί Πουοηΐοηι ; νἱν- 
Βἴποπὶ νον γι] ἀϊοὶ ποι Ῥόβδο σοπίομπεαπι 
Ψαδαὶ, τοῖν Οοπίοπάπαι ἰἰάοπν. ΠΕΡιοιπι ποὸ- 

ΙΝ ΕΧ 

πλθ ΡῈ Ο]] αι, ποὰ ὙἹ ΡΊ ΠΟΙ, αἰ νόϊαπὶ ϑοριια- 

Βίμια, 5ρβηϊῆοανο, ἐδίώ. Αϑδὲ ραΐοι εχ Βειΐον, 33, 

3ὅ, εἐ ὅ Βερ. 1, δ, ΡῈ}: ποπιὸπ ἄς νἱγρίηϊ- 
Βυι5 ἀϊοὶ, ἐδέα,, 5. 

ῬυΚΟΒΙΤΌΡΙΝΙΒ εἴ ἀοίογπϊτατἰβ ργορνῖα,, Τ11., κ᾿ 
Ῥυτν αὶ αἱ οοπιραγαπίαν, 718, Ὁ. 
Ῥυπρῦκα, 668. Ὀιϊαϊο ταροῦο πθυΐα ἐδ, ὅ86. ΕἸ- 

δαγὰ ἐδὲ 40}1, 6601, ν. Ῥιυιραχο αι, ἐδια. Ν᾽ ἐβεῖς 

Ῥαγραγθὰ τη τοὶ εἰ Ἰαοϊα μεῖς οοραβῖο, 66Ά. Οἱ 
Ῥαγραγα ἱπάεΐη5 οϑῖ, ἀθ]ΐσογο 56 ἴὰ ἰουγαπι Πεῖιπι- 

«πὸ δάογατα [ἀβεϊα1ε, ἐδίώ., α. 

Ω 
Οὐεξπουθ. Υἱάς Ζερεδιηιλιις, 

Β 

Ἄλϑιν οἱ ἄσαμι ἄθμι ἃς σεδέἰγεϊς, 113, 8. 

Ἀκτίο βἰησαϊα τὰπὶ ἀϊοομἄα,, ἴππι ἀροηάα. ἄεμρεῖ 
αἰ) ϊοανο, ὅ83, ν δὲ α. αὶ σαιοηῖβ. οἰιϑεοἸὰπε 

γο]ϊοῖα πε, 1 ραΐοπι ΡΟ] εϊηἷβ οορ τἀ ]ομῖθιι5, οἱ ἀω- 

ἡποηἾ]}115 πη ρτο 5, 679, ᾿ς ὐπὶ 4 ]οῖο οπιπῖα ἴαὰ- 

οἰοπάα βαηῖ, 685, Ε- (λυ ῖϊο5. δουιπ 4 11] σα πῆι 

ἡμάϊοῖα, 7ι5ῖα δοαϊειμ" ; ταπηλ] 5. 1 Ἰοῖα. ἴπ δῖα 

σοπιϊταίαν, ἐδίω, ες Οἱ ποη Τά ϊοαϊ 414 ἀσοη- 

ἄσπι, πὶ πὸπ ἀροπάιιπι, ἰ5. μαΐγαι ᾿πὶ ιιϊζαῖοπι, 

διὰ, 

Βεβεοῦα, 603, α. 

ΒἈΕΘΕΒ ἱπδιϊτατὶ ὁχ ργορεῖα μόρα Ταάαῖοὶ ἐοπιουῖ ας 

εἴ αἀπιρηϊα, 590, Ρ»., 

ΒεονυνΝ εἰ ᾳυ14, 879, ο εἰ ν. 

Ἀκξιιρύται ῥγοίοβαο, ταδὶ οοπ ταῖς πποῦθ ργὸ ΟΠ γῖσίο, 

ὅδ0, λ. Ουϊ την γγὶβ οδδα [οἰ ροῦῖζ, βαποιτα{15 

Ῥαγιϊοϊραιϊοποιι ἀροῖρῖς, ἐδία, 
ἈκρυϊΕ5. ἀρ] 1οἱ βοπϑιι μοίοβι ἀθοῖρὶ, 818, ο, 
ἈΕΒΘΡΙΘΕΠΕ οἱ σοπβιίάογατο 'π ἐὸ ἀἰἤονιπε, «πος 

τοβρίσοτγο, ἄς ρογοοριίομο σα Ηξ γον οοι]οϑ : οοπ- 

Β᾽ἀογαγο, ἄδ τηθμτ5. οομτοιηρ]αἰίοπο 51 ἀϊοίαπι, 

θ690, 8, 

ἈΕΒΟΒΚΒΕΟΘΤΙΟΝΙΒ πη 5ἴου πὶ ̓ γαϑισπαίιπι, 795, Βὶ 

Ἀκτιούτυν νἀ δίιν {ἶ55ὸ οὐ παΐαβ σα ρ1}}15 Ἰπιογίοχίῃς, 

αὐ ᾿ρϑῖ5. Θο]οχ 5ιι0 οο]ογὸπ ὁχοϊίατοῖ, 600, κα. Ἀο- 

ἀἰοαϊα πὶ βρόπβο ἀπε, 7, ὅ, σοπηπποπάαΐαν, ἰδία, 

ἈΟΒΟΑΜ ἀββἰ πλ1}15 ὁδὶ ἴδ, 41 ναπὶ 5801 σον 15. νό]αα- 

ἰαϊοπι βαμϊου! ΘΟμ51110 ρτωΐογε, 659, ΒοΡροαπὶ ἀϊ- 

οἶταν Ταπίον, 641. ᾿ 

ἈόμΜΑΝΙῚ ἱπηρου ἰοια ρογαὰ ργοία, Τὅ3, πκ. πα ἐς 

ΑββυΥ}15. Ῥγωπιιπηαηίιν ἔβα. 7, 50, ἴουβαθ. ἃὉ 

ὀχογοῖία Βομᾶπο ἴῃ οὐἵιι ΕἸππη Δ Πμ0]} 15 ἀπ] ἴα, 

7068, Ε- 
ΒΟΜΕΙΙΑΒ ἰάοπιὶ ἂς δἰαζιις οἱγοιπιοϊςιοπὶς, Ἰδδ, 6. 

Βοπλο τς Π]λτ5 ἔγορῖοο ΒΥ οπ6 ΠῚ ἔα σαχὰ «οο τ παπι 

σοπ πο 6 Πὶ 5] αἰ Ποαΐ, 774., Β. 

5 

ΒΑΒΆΑΌΤΗ ἰος εδὲ ἐαεγοίίμιιηι, 183... 

ΒΆΒΒΑΤΑ ἀυηαπὶ [α]δα, Πα παπι γὑεῖῖ, ὅ71, ν, (υ: 



ΒΕΚΌΜ ΒΤ ὙΒΆΒΟΆΌΜ ΑΡΡΕΝΘΙΟΙΒ. 

εἶδ ϑαλναι5 ἀϊοαπίαν., πια]οιοιοπὶ τοἀδάπηΐϊ ὁ} - 

πΟΧΙτ πὶ Οἴμμ {{| δὰ ΘΟΥΡΟΓΑ]Ϊ 5οπϑιι ἔπ 0 Πρῖ:, 570, 

Β δὲ 56. (Λυιϊδη δι 56 Πβι15 βρ γ τᾺ}15, ἐδὲά!., Ἃ. 

Βάσοῦθ Ραμ ἰξοπε5. βἴσπιιπι, 760, α, (Ομ γι οπὶ οἱ 
Βα μ ] αἰ οσοαβῖο, 684. 

ΒΑΘΕΚΡΟΤΙΒΌΒ βαποία ἱπργθβϑυινὶβ εὐ ἸΝΆΖΑΤΙΟΙΒ. ὑϑιὶ 
ΥΩ οἱ βίοογ ἰὸχ ᾿πιου τοῖς, 715, α. Ποβοπᾶτι8 15, 

Οὐ ΘΟΠῚ πη ἶϑϑα ὁϑὲ τη βου Ἰογιτη ΠἸβροπβαῖῖο, ἱ δπὶ- 

Πλῖπὶ ὙΠῸ ἱπΊ ΠΟΥ πὶ Οἰτοιπηΐοναι, 716, " δἱ π᾿ 

γεβίοβ. αυῖθις ᾿πά πα! Ββαοογάοίοβ ἱπίγοίρανι ἰπ 

βαπιοῖα, Βυπηθο]α ογαηΐ, 661, π. 

ΘΑΘΒΙΡΙΟΙΑ ποῖ οπηηἶπο το] οἷς Θογίρίατνα, 564 [απίϊιπι 

Φυδαῖοα, δ65, 5. Βοργοθαίαν ταα] 40, ἀπᾶπὶ 

τ ΟῚ: Ποβιϊαπι. {Ππιιιίδαας Τ)6ὸ οἴεγαί βοῖρϑο, 

ἐδια., Β' δὲ α. Ἀρργοβαΐα οβϑὲ δὰ Δοϊοπάιιπι Ῥοσσα- 

τὰπι ποϑεϊα ππα, ἰδία., α. Ν ἸΟΠ πηανιι πὶ ἐπα πβα Γι ΠῚ 

ρον θιι5. Τὰ ποία οχ ἔππαστο Ῥγοάοιπίδ ἁἸιιπῖτν 

Τωπιοῆθβ, δδΆ, Ε. ΄ αΥΙ βαουϊ Πποίοτγιπι σἰζιι5, 568, 

Α δἰ ϑεοῇ. 

Θλοῖτται ἱπῆχε Πανὶ, πα, 616, 6 δὲ κα. ϑθυπιοπο5 

βαδσιεἰ5 ἀοηεον 5, ἐδία., π. 

Βαγγάτοι αἰοὶ ροῖοθι πόπῖο 1116 πο}]15 ἄς χαο πιο. 

19, 12, 851. Μυπάτπι Ῥϑοσδ! ἱπιρουῖο 5.) ] ΘΟ τιτη 

σνἰάθπβ, ΓῸΧ δου ον πὸη τοοιβανι, ἐδία,, π᾿. 

Αϑὲ «αὶ Πιι)15. 5έθοι}} ρυϊποῖρὶ 5} οἱ Ραπτιγ, ταϊ- 

βουιηΐ ἰδραίοθ Ζυΐ οἼ15 ᾿πηρογίιτη ἀεἰγθοίαγθηϊ, 
ἐδία., ας Τιοραῖὶ μὲ διπι αυΐ πιουεϊ5. ϑονναίου 5 

ἔογο ἀποΐοτοβ, ἐδια. 

ΘΆΜΔΚΙΑ, ᾿πτη]σου πῇ Το ῖο οϑ, 4 βα πᾶπι ἀοο τ πᾶπη 
ἀεργανασγιπξ, 7160, α. ΝοΙγΟρΟΙ 5 ̓5γδο άσιπι,, 
Βαγηαγῖα, 773, α. 

ΒΆΝΟΤΙΒ. 4ππᾶη γοϊαρίαβ. σοπρτιαί, 497. ϑαποιὶ 
4παᾶδὶ Παπιθ 5ι1πΐ Ππποου πᾶ γιὰ}, Ζιιος 50}15 ᾿πος ὁ}- 

{πη ταν, 651, Δ. 

ΒΘΑΡΙΕΝΤΙΔ 414, 114, Ὁ. ϑαρίοπβ «ιυῖ5, ἐδιω. 

ϑλίπιβ Π]τι5, 683, 5. Ν᾽ θεν] ὰ ορὲ ἀφπηοηιιη 

παηέϊαν!ς δα }} {αξαγαπι δἴγαροπι. Οποπιοᾶο 1 

ἔαοΐαμπι κἰζ, 784. 

ΒΟΙΕΝΤΙΛ ἀιϊά, Τ14., α. Οὐ5 5Ξοἴοπϑ, ἐδια., ν. δοϊοπεῖα 
Οπηηἶβ οχ ϑρί γι βαποίο οβί, 71, π, Νοπιο πουῖΐ 

4υοΐ εἰ Ζαδηΐα ἱρπογοῖ, ἢἶδὶ σοϊοπίϊα ᾿να}15 Πα αΘΥῈ 
ϑαδίαχμῃ, 788, Π. 

ΘΟΙΝΤΊΠ115. ἰρτῖδ Οροτα ρϑοσδίοτυιιπι ΠΟΙ ρΡΑΓΑΠΕΙΙ, 
601, "Ὁ. 

ϑοπιρτῦππ ἀν πἰζιβ ἱπδρίγαΐα σουθὰ ργὸ {γἸθαπα]ὶ 
Ομ υῖβεὶ βἰβίοπίαγ, 515, 5. Τπι Ἰπτηθπ «πο ἴῃ 

ἀἰντηῖβ εδὲ ϑουιριαγίβ, 4πι481 ἴῃ ΒρΘοι]ο το γα στ τιν, 

ΠΟ5. ἴρβοβ ἱπ|6]Π]ρῖπηιθ, 461, 5. ΟἸοβαπι γουθιηι 

Ἄτραοτο, σγανὶΒ πο ἴπ ϑουιρατγαμπι Ὁ] ΒΡ μοπιΐὰ, 
413, ν δὲ κε. Οἰξνα οὔοπβαπι πὶ ϑουίρίανῖβ νουβαθὶ 

τπλλ ν᾽, 51 ΘΧχ 1153 {8 ἴδ ο116 ῥογοὶρὶ γοϑϑαπε ἀἀ αν όπιαν; 

οἱ ἃ} 115 {πε διιπὲ ᾿πιο! ! θοῖα ἀἸΠ] ΟΠ ]ΠἸοτὰ ποῦ οἴξοη- 

ἄαπιαν, δλ0, Ε. Οὑτ 'π ϑουίρειτγῖ5 ἄαια ορογὰ 

γοϊυῖε Τλθιιβ 6588 οθβουγιία θη, ἐφιεῖ., 5. ΝΊϊα ρὰ- 

υἱτα5 τοαυϊγί ταν, οἱ 14 αοα π΄ οἷς. ΟΡ] αἴ τιπι 651 

ἀἰριηοβοάπηιβ, δ11, Ὁ. ΕὈΤατα (πᾶ8] 7απὶ ποῖα 

ΘΠΔΥΡΑΓΟ 5010: δουνίρίιγα, δ55, λ, Πίγονθα πιοῦσου 
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ἀἴνενθο ἀπ] π! ]Ριῖ5. δου ρίισαΣ βοπβιη, ὅ87, ΔΑ. 

αἱ ϑογίρευν5. ρα απίτν, 590, 5 εὐ α. ΒουΓρία"α» 

ΡτΟρΡγιοΙαίοβ, ὅ95, λα. ΝΙΝ οὐϊοδαπι ἐπ ϑρίντ εις 

βΆ ΠΟΙ γουΡῖβ, 607, Ὁ. ὙΠ ργαβογε τι. δὲ Ἰηρ]οτνία 

Ὁ 1110 πιιπιορο Παροπίατ ἴπ δουρίατα, 616; 857, 5. 

Ῥυίιιβ Πάοβ. 5 παρ !οχ ϑουρειν5 Δ Ρρο πα; τὰπὶ 

86 Πϑ8ι15 4] ΠΓο5οοπ8 Ῥογν οϑεϊσαη τ, 761. Θουίρίαγο. 

ΠῸ5 δϑὲ τ σοὶ οχ βεϊ πιὰ τόσο πὶ 1π| ΤΟΥ πὶ ΠΟΠηΪ- 

τ ντι5 βόχααίαν, 807, Δ. 

ΒΈβλμα ἰάοπι βοπαΐ αποά σοπνενσίο, 880, Δ. Οιυϊ 

ῬῸΣ υἱπθαηὶ ϑοθάπηα ἱπ|6]ΠἸροπάππι, ἐδιε!. 
ΘΈΒΟΙΝ, δ60, ᾿- 

ϑερεο νοχ ὀθβοιγα, 878, α. 

ΘΕΡΙΤΙΟΝΙΒ ΡΥΟΡΥΪαπὶ δδί, Π1}}}} αὐ ἀἰοογπαίαν, 618, 

ς. 

ΘΈΘΟΗ οϑὲ Ἰοοιιβ δὰ Ζύοπὶ [οἱ α ϑοάοπιῖ. οσ οϑβιι5 

Ῥοννομπῖγο μοί, 868, θ. ϑόδου ἀΓΡ5. ὁδὲ ἴπ Ρὰ- 

Ἰαδεπος Ππῖθιι5 Ἰάσοπβ, 869, 

8εμεν ἡ ϊοῖττ νο] «αοά Ῥγονοηῖξ ὁχ ἃ]1ο, νοὶ «ποά 

ΔἸ ΤΟσῖτι5 οὐδαΐ ἀἀὉ ᾿πιτπιπι, 853, Ε. ϑοιηθη ῬΓΑν πὶ 

, ἀϊοῖξαν, φαΐ ποιεῖ Θχ πα Ρ] σα ὈΥΪπιι5 461: ὁ - 
τοτῖβ, ἐδιίε!.. πὶ εἰ κα. ϑόπιοπ, ἄς {ιὸ Ἐβαϊαβ, 1, 9, 

Ομυϊβίαβ οϑί, 559, 5. 

Θενλδιῦθ ΠΙΠΊΘΤΙ5, δά, Α. 

Θενιοα δἵ Ῥγοθθυίου αιϊθπαπι, 656, " οἱ 567. Ηιιπο 

δαΐενε Τ)οπιῖπιιβ, οασα ἱπάτρηὶ οὔογαπείαν οἰ ἀἰσπὶ 

πορ] σαηθαν, ἐδιά., κ. ῬΊιι5 σοπίοτε δὰ Ῥγοβυυ τουτὶ 

σοπιπηθπ αϊοποπι βοπθοίτι8 ΠΊΘ ἢ 15, (πᾶ π ΟΥΤ ΠῚ τ ΠῚ 

ΔΡΟΥ, 657. ϑοηΐουεβ ἃ0 ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΕΒ ῬῸΓ βὰπαπὶ ὅο- 
αὐτί παπὶ ἃς ΡΟΣ Βοπὰ υἱζῶ τί ναῷ Ἔχοπιρ]α υἱποᾶπι 

Τ)οπιϊπὶ οὁχοοΐοσε ἀορθεοηΐ, θ5ὅ4, ν. 

ϑέννλλῃ, 804, Α. 

ΘΕΡΤΕΝΛΆΙΠ5 ΠΕΠΊΟΡΙΒ, 48λ, Δ οἱ δ6ῳ. γανῖα βερίο- 

πΑΥῚΪ Πυπιουϊ 5 σαι ΠΟ οπ68, 18 δ, α δὲ Β. 

Βεέβάρπιν αὐ, 725, ν. Ῥγαοῖραα δουιιπι νἱΐα οϑὲ 

Ῥυϊομυϊιάϊποπι Τ)εὶ οοπίομρ]ατί, οἴψαο Ἰπρίξοι 

δ᾽ονίαπη ἄατο, 726. Οὐγὰ οὐσα Πποπλῖποβ, {πποίϊο 

ἐδξ αἀνεηεα, ἰδία. ϑουπιόποπι Ἰπίοτ οἱ ἰσσοπὶ {τι- 

πᾶπὶ ἀπ ογοπίῖα,5 685, 5. ΕἸΔοὶ ἀοσπιαΐα βου πο η685- 
4π6 δ πιογοὸβ δπιοπἄλποβ Ἰάοποὶ τοθυβίϊογοπι 

απίπιαπι τοδαπί, ὅ75, 6. ϑουτποῃο5 {π|άδπὶ δππηΐ 

4αῖθα5 Ὁ ἴρβᾷ νοσιταίς 415] ΠῚΛΙΓῸ ΠΉΛΙΠῚ ΠῚ], ΕἸ ΠῚ 

ααὦ δοΥγοβογάπάιτπι τηοπααοίαμη ὁχοορίίαῖ!, 637. 

Θονπῖο ἐπι6 Πρ ΘΠ 166 Φααδὶ γοσαϊαπι, 051, 5. 5πὶ 

4ϊ, ΒΟΥ πλΟ 6 ἀοοιτίπε ἀἰδδοπηϊπαΐο, ἀπ ρ] δ απ τ 

Ξουαοποπῖ, οἱ ἡραοίαπι εσαπέ, 780,0. δαπὶ 4 ἀπ1-- 

ππὰπὶ οςοϊπ πὶ, πὸ νοῦ αιϊ5. Βουηο ἱπργοαϊαζι", 

ἰδίωα., κ εἰ δεῳ. 

ΦΈΡΕ Ν τ Β ἀἰσαπίιν νἱτα, ΟΡ νοϊ ρ τα 5 ναγϊοαίομη., 

518, Ὁ. ἴπι ραγαῖδο 5ο ΠΡ 6 5 πλϊτ15 οΥαΐ, Θγθοῖιιβ ἴῃ 

Ῥδάε5 ἱποορᾶοπϑ, 1958, Ε. ἴῃ Ἰσοσιπι ἀπριϑβίιπι ᾿π|-- 

ταϊττ 56 5οῦροπβ, ἀξ ΡΟΠ]Ποπὰ. ἃς δοπθοίδπη Θαλῇ, 

ὅ5ὅ, 6. ϑογροητι5 Ρυπάοπεῖα ἀπθπᾶμῃ, 807, Β δέ α. 

Οὐΐπαπι ρον βουροηΐε5 ἀοδίβπαηΐιν, 8δὅδ, 

Φισπαλν νοοαπὶ ΗοΡιτὶ μοι οποπι 4 παμ 6 αι: 

τοιαε]οπεϊαπι ἰασογα ροίοοί, 688, Β, Βσογαμι 5ὶ ἴπ- 

τον υοτοπιασ, ἜΡυἸο αἴθ ηη βσπῖῇοαι, Τ10, Ε, 
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Βιονυμ γῸ5. οϑὲ σοπβρίοια, Πα] 4 ἴπ 56. ΟΡΒΟΙΓΙ 

ἰπαίοαηβ, 761, Δ. 5᾽5Πππι ΒΟ ΠΊΡΟΥ ῬγΌθΘ6 5 ἐδ, 564 

γῈ] ριφιουῖτα, γ6}] ργαβοπίϊα, ψ6] {παγὰ ἱπαϊοδξ, 

ἐϑὶα., 5. ϑῖσπα νοσαπίαγ ἃ ϑουρίαγα, δὰ σιι ϑιη ἢ 

ΔΙ ΡΆ ΙΠ1ὰ ἃ0 ΤΠ 5 [1011 5ΘΓΙΠΠΘΠΘ ΠῚ. ΘΧΡΓ ΠΩ ΠΕ, 

7603. Βίδηαπι ἴρδε ΡῸῚ 56 4661 Τ)οῖ5 ἀουιοὶ Πανὶ, 

Τοῦ, ν. ϑίσπιμ τοὶ οὐ] δάαπη 5επρο πα ἄοπποι- 
βίγα 10. δῖ, 70.. Βισπιιη 46 {τὸ Ἐβαϊὰβ, 11, 48, 

Οὐχ οδὲ Ομ σῖβεῖ, 850. 

811ν ἀαπηοπαμπι βρεοῖθβ, 8λθς αν 

Βιμολ ἅ4πὰ, 775, Ε. Ρὸν ἁψιᾶπι 5᾽]ΠΟα πη ἵγπορῖοο 

πηϊδϑιιπι ὃ ΟΌ0115 όσα. αἸν πιιπι ᾿π16}}} θη τιμι, 

71λς 

ΘΊΜΠΑΘΟ ΒΕ ΘΡΟΠΙΠΘΤῸ ἴπ ΒΔ ΓΙ ΠΟΙ 5 ἈΦ ΒΙΠοι τιν, ὅ09. 

Ἐ]Ὲ5. πἰβιὶβ ἈΡτοσαίιβ, ἐδια., 5. 5πηῖ]|ὰ 5Ρ᾿ῚΓΊ τα ]}15 

65: 15. 411 46 Τ)6ο Παβθοί τι ΒΟΥ πιο, ἃ ΘΟΥΡΟΓΑΪ ἴῃ - 

ἐς ΠΠἸσοπτῖα ἀἸξογοίαβ, ἐφίε,, αν 

ΒΙΜῸΝ, 737, "υ. 

8ι1ον, 669, ο. Νδηϑ ἱπίουιιηι ἀρ ρο]] ταν ϑἴομ, 863, Β. 

Ρὼ ϑ8ιμενεβ. ἀωπιοπεβ ἡ οβῖ σπᾶν! νἱάθηΐανῦ, 815, 

λ. Αππιὰ] ΠΠπ4 501 1{π|4 115. ΔΊ Π5 ἢ ἀΤΟΠΐ5 5ἴοιϊ- 

1551 πλῖβ 5806. Ἰαταΐ, ἐδία., 5. Ἐχίθγπιιβ ΞΟ ΠΟ 

γα αι Θ᾽ το μ65. Πλ 1] 10 Ὑ65 {1556 51 Υ Ἰ5βῖπηθ Θὰ πα πἴοβ, 

ἐνια.. λα. Οὐ ἀπτὸϑ νου ἃ σου ταΐο, αἱ δα {ᾺΡι1}88 

σομνου αν, 15 ἃ ϑιλοηῖθι5 οι ποίαν, 8418, Ε- 

Βορομλ, δὅ01, νυ. [ἄδπι ἂὸ “εοϊίπαίο, ὅ60, 5 Οἱ 
5110 ῬΥΙΠΟΙΡ65 ϑοάοιποσγιπι, ὅ0]., 5; ὅθ, ᾿. ΗΙ- 

βίονια (δ ρυϊποῖριθις ΘΟ Ζομπηόγιπι 5116 : ΓΟΘ πη 

δὅθ5. ϑοάοχμηα 

υ]4 εἰραϊῆοοι, 810, Ὁ. Ῥεοπίαρο!! ρτωίαϊ!, δ65. 

ἴατηθη «ονϊοίοσιιπι. ΠΟΙ ΠΟΙ] ΗΪΐ, 

ϑοιιτῦθο Ποιαΐποπι ἤαναΐ ἃ ἈΠ πιὰ Πὶ ΘΟ] η ππι, 

τῦ1, Δ. ΜΠ 5ο] 1 ηῖ5 ἀπηαπίοβ Γπουαπΐ, ἐδιεὶ. 

ΒΌΜΝΟ 4αὶ ΡΟ βιιπτ, Οὐ 5] ρα] βοαπῦ, 64, κ. 

ΘΌΜΟΒΟΝ, 14 εβί, ϑιαηιαγία, 160, α. 

ΘΟΡΠΙΒΜΑΤΙΒῸΝ “Ο]ΟΥ 5 οἱ ῬΓαΥ 5. ΘΟ] 115 ποηπα}]1 

σοΥΓΠΠΡι Ῥομοβ πο 65, 860, Β. 

ΘΌΒΕΟΘΠ ΒΥ Τμτ Δ 5 Ἰπίουργοίαταν Αἰ δοίαπι, 615, Ἑ. 

ΘΡΕσύΝΑΤΟΙ. 15. ἀἴοὶ ροίοδί, αὖ ἃ Ὑἱβῖθη]ΠΡι5. δᾶ 
πο ΡΠ 5ῖοα ργοσυθἴθη5, Π)6ὸ ᾿ρϑὶ ἀἀϑειτονι, 698, 

αεξυ. 

ϑΡΕῈ5 ἴῃ [)60 μροϑίτα ΔἸτου μὰ5. νἴσθ8 ΠΟ Δα ΠΝ, 816, 

9. Βοαῖιι5 {πὶ Οπλῖ 5ρ6 ΤΌΤῚ ΠῚ. ΠῚ ΠΙΠ Δ ΠΆΓΙΠῚ ἃ 86 

Βα ποῖα, ππ]σὰπι ΒΡΘΠῚ 5πᾶπι ἴῃ Ποιπὶ οομΐονί, 

81, 6. 
ΘΡΙΝᾺΒ τόϑ Ζαὶ σοπβρίοῖ , 15 1 ῬοσΟΔΕ πο απ 

γοάοαῖ, 1294, Ε. 

ϑριβιτῦϑ 50] 11 

41 Ρατὶ Ἔχ θεῖ 

νἰγίαΐοπι, ὅδ7, ν. Ομ τοαφαϊγαξασ, αἱ 4115 δα 

5501 ρ᾽οπ ἀτιπὶ ΘΡΙΡΙΓαπὶ δἰ Ὁ ἀρίι5, ὅ56, Β. Ητππαπα 

δος : 5εα 115 

Ῥϑου] αν οια 

βᾶποίιβ. ΟΠΊΠ 115 

δαπῖ ἀἰοο.θιις 

παϊιιγῶρ ὙΓῸ5 Βα ρογαπΐ ΟρΟΓα ΟΠ ος5 Θρ᾽ γΙτιι5, ὅ57. 

ΟἸ)αβάιιο ἀπιϊπηος. που ἔπ ᾿π ποῖα", οἵ 1αχία τηὸ- 

ατιπὶ ἸδιΊΡα1 1, ἐδία, ΝΟΩ ἴπ ἀμ] 5} 1061 τπθη- 

ἘΡ5 ορονάταν ϑρίγίτι5, ἐδιία., Ε. Ῥὲν βοϊαπι ϑρὶ- 

ΥἹτ5 ἥϊνπὶ Ρυφβοηταπ σΟΠ αμ Ἰ{τιν ἱπηρτοθα 

Ροϊοβίαβ, ὅ59, α. Θρί γι τ5 σα ποτ. ο5 ἀἸοίιιδ, «ποῦ 

ΙΝΌΕΧ 

ὃχ Τ)εὶ οὐδ Ῥγοσοββῖσβο ἀἸοαίιν, ὅ87, 8. ϑοϊθηιια 

ΟΠΊΠΪ5 θη5 οἴ οὐἶρο, 71, Δ. 

ϑρ ιν τα5 βερίθπι ἀρ Ἐξαίατα 11, 3, 660, Ε- 
Θρουτα 5ππὶ Φαοατη 16. ργοϑίγα 15 οα ἀν υθι5 οἷτ- 

ΟΠ Ροππἴαν, 805, Ε, 

ΘΤΕΙΑ Ῥαϊνατπν. “Ἰοῖτιτ 5061 : 500] ασιιπὶ ΘΟ ΒΘΤΊ65 

ἀβίσαχη “Ἰοῖτπ, 857, ἃ. 

ΘΤΕΒΙΠΙΤᾺΒ ἀπ ἸηΓδοι 1 Γα5, αἰγατηζιθ ἀρ γδίοσο5 

τηα]θάἸοίο ὁ ποχίιπι, θ6ὅ, Α. 

ϑτύροι ῥγὸ δὐπηϊγαϊοπο ἀϊοει, ὅλ0. 
ΘΌΒΡΙΤΙ ἃ ΠπηΟΤῸ5. δογαπὶ {πὶ σοῦπὶ ΡΟ απ ιν πὶ 

Ῥ] ΣΙ τι 5656. ΘΟ ΠΟΥ πᾶσα βο]οπί, ὅ90, α. 

ϑυβροιῦν ἃπίμηιπν. οἱ ἰθοίιιπὶ “οκίσπαὶ πα. 9, 18, 

798, Α. 

ΘΌΡΕΒΒΙΑ ΒΟΓΟΙ δὲ ἱπιφαϊτα 5, 859, 6. Οππῖπο 

Ταρίοπάα, 77, α. 1) 58 αἰτιιπι βαρ θη 15 ἃ ΒαΡΟυΡὶ 

ἀοβουῖριῖο, 188 ν, Ῥανίβαιβ ἴῃς Βα ρου θα ροοοαῖο 

ψουβαρατιν, ὅ78,Ε δὲ α. Του αβϑὶβ ρα πιαιῃ ρΘοσαξαπι 

ΘοΠ απ 6]1ὰ ἃς Ξαρουθῖα, 655, ὙΙΊΔοίαν σομ πη 6]1α 

ΟΥ̓͂Σ Ο, 6556 ΒΟΥ Ια, ἐδια., πὶ εἰ ο. αυῖα. δ] βάθια 
δόπονα, ἐδία.; 635. α δἰ 5δε.; 658, 5. Ἔχρεϊβιιβ ἃ 

5 Ὁ] 115. αἰδοῖα. ταπεππηπιοῖο ἃ σοπ απο! οβο δῇ 

ϑαρουθο ἀπΠονι, 635, Α. Ε] δά οι 6] σα πβ ἀθβουρίϊο, 

ἐδνία., . 

ϑυρεποπια. Ὑ14ς Οομζι. 

ϑύρπιπ τορῖο ἴῃ ΤπΠονιπὶ βοηΐδ δἰτα, ἴπ {πα Ἰαρὶἀο5 

ῬΓΘΙΙοβιββί παῖ σἰστὶ βοϊοπῖ, 810, Α. 

ϑυσανινῦβ. {πα}15. ἀὐρον, 79ὅ, Ε. ϑυμθο]πὶ οϑξ 
5Υπᾶσοσο (ἀδη Πα π, ἐδίά., κα. 

δϑυναοοθα (ἀομ ΕΠ] 51 ΒΟ] πὶ 5. Ομ μιι8, 79ὅ, Α. 

ϑυπῦβ Ἰαχία Ἠοργος. νοοαίι" Ατάπι, [5γὰθ] σοῖο 

ἘΡΒγαῖπι, ιοα δχ 11 τὐῖραι Ῥυοάϊογιι Φογοθοᾶπι, 

7585, α. 

δ 

ΤΆΒΕει, 46 πὶ ἃο δόσις εις, 1ὅ8, κα; 759, Ε. 
ΓΑβεκνασσπῦν εἰ, σατο “Ἰοίτασ, 499, ς. 51 θοὸ αϊ- 

8ὅπᾶ 68:, Π 61 [ον πδοι] πὶ οἰποῖ αι", ἀὦ δὰπῃ πιὸ- 
ἄτιπὶ {πὸ Παθὶτα ἴῃ Ξαποιῖς, ὅ00. Ἐογσαπ ΘΟΓΡ ΙΝ 
τὰ π σα] τὴ οϑὶ ἴῃ 41ὸ 1π]Πα τας ϑρί γε τπ5 5ατι- 
οἴυ, δὅ57, Ε-. 

ΓΈΜΡΕΒΑΝΒ 45 γ6Γὸ οβὲ, 886. 
ΤΈΜΡΟΚΙΒ παξιγα ἔρις Ἅπιγαΐ ἂς ἰδίδ σπαππῆπις, 6805, 

Α. Τειμροχανία βρατῖα ἃ 5016, πα, δὲ Πυπιαπιθηίὶ 
τηοΐα οὔσηι πα θοηΐ : [5 ΘΟΥΓΙΡ 5, τοπιριις 4651-- 
πἴξ, θὁ04. [πὶ ἴγδ5 ραγίος ἴοΐα τομηροτῖς παίαγα 41- 
γ τ αν, 88, Ε- 

ΤΈΝΕΒΕ ἀὲ ΔΘ Υ 6δῖ πιο Ῥυΐναξας, 711, Ε. Οὐ θεῖ Ἰ5ηο- 
γαμίϊα Ἰαθογαπ, ἢ] νουβαπίμι ἴῃ πηι Ἰαπῖὶς ἔθπο-- 
Βυὶ5, 87ὅ, 5. ΓΟΠΟΡγα5 Τπ ΟΡ ΠἸαπας ᾿πτορρυο αν 11- 
σοῦ, Δ]ΙΟ πα ΠΟ π πὶ πιο 15, ἐδία!., α. 

ΤΈΠΕΒΙΝΤΗΓΝ οἵ 4 ΘΓΟΙΙΠῚ δα Π] 40 ΠῚ δ556 Υ̓ΡΟΓΟΠῚ ὃχ 
(δμποβὶ 58, ἃ δἱ 9, ἀϊἀϊοίμημβ, 601, Β. ΤῊτοΡρσοίος 
«υϊάαπι ἐογυ ΙΕ ]τιπὶ αιοτοιπι πο 4 ἄουιιπι, ἐφίω, 
Τἀο]ογιιπὶ. οὐίοτεβ. σοπιραγαηζιν [το θ᾽ πί πὸ 4 
ΔΡ] ΘΟ. 011, ἐδιά., κὶ εἰ α. 



ΒΕΠΌΜ ΕΤΥ ΝΕΚΒΟΒΌΜ ΑΡΡΕΝΡΙΟΙΒ, 

ΤΈππκ πηᾶρτια ρᾶτ5 πο ΠΑΡ αἴτιτ, Θἃ ποιηρ6 4118 5ο- 
115 ἀγδουθυ5 ὀχυβία δβί, οἵ Βουθα]ῖς ἀπε σι ]ὰ γῖρὶ- 
ἅα, ἅ11,κ δ πε. Τεῦγα Γιπάαπηοπία, πυισηαπδ πᾶ- 

τατος Ἰρποία, 840, ν. διιχία (οπε]ίαπι ορίπίοποπι, 

Ἰοσαία βιιηΐ ἵπ οοπίτο σοὶ ται άπιπι οἰγοιιπιοίη- 

Βεπεῖβ, 814, Ε. 

Ὑπεπιβταῦν νἱ θέν 6586 1 ἀτιπηοπατη φϑεϊν απι, αιοά 

ἴερεραῖ φυϊάοπι, 564 ἴῃ φϑίιι πὸ βυαναραΐ, 663. 
ὙΜοτίϑίσα {πο ϑογίρίαγα νἱξαροναῖ, δα ἀϊβουθθι- 

ἄσπι ργε γοϊρίας5 βεαάϊο Ἰδοιῖ5. ᾿πδίθυ πο θαπίιτ, 

ἐδιά., α. 

'ΓΗῦπι5. ἔππιο υἱο ἐπ τ ΠῚ 116 ᾿ποα πβατιπ ὙΔΡΟΤΊΡΙΙβ 

ΑἸαπέαν ἀαιποπο, 564, Ε- ΓΔο]οτγιιπι οὐ] ἴοτο5 βίπηῖι- 

Ἰαογα υἰζυϊογιιπι εχ {ππτὸ οπησορθαηΐ, βαχιο ἰσπὶ 

ἀτηονεθαπῖ, δ10, α. 
Ὑπυμῖλνα σαϊα βἰρηϊῆσοι, 569, α. Οπὶ ααίαον 6]6- 

τη η 15 οχ {υΐθιι5 σογροτὰ σοπβίαῃξ, οοσπαίϊοποπι 

Βαροε, ἐδίὰ., ν. ΤῊ γυνΐαπηα σουρόγα]6 Πα οΐασ ῬτῸ 

ΔΡοπηϊπαιίομο, 570, ἃ. 

Τιμοι αἀἰνίπιιβ ἰηΐον θὰ αι αἰδοῖ ροβδαπε σοἸ]]οσδίαΓ, 

583. οο τηαχΐπις δὰ ρμογίεοιοποπι ἔλοϊξ, βοῖῖθ ἃο 

Ῥουῖξς ουτηϊάαγο, ποῖ οπτῖα τηθίποτγο, 779. ΤΊπιῖ- 

ἀϊίας5 αἴδοίις τπᾶ6, 852, α. 

Τοπούτιλπ ῥτορτῖο ἐδ Ἐσοϊοθῖα Ποῖ, 675, α. Τόγοιι- 
Ἰανῖα ἔογϑαπ βαπὶ δηϊπιδ Ῥγάνα ἀοοίγίπα ἱπηιιΐξο., 

888, ν. 
5. Τπινιταβ. Οὐ ποῖ ἀἰχὶς Ῥεῖ, Εαοϊΐο, 564,  αοῖα-- 

σαι ποπεΐπεπι, 68, α. ΟΥαβ ποβιγὶ ἐχογάϊαπι γὸ- 

τὰ ἴσῖπος ἀοἰτα τς Ῥτοίοϑβιο 1π|6]ΠΠστταγ, 65, Ε. ΟἿΓ 

ἀϊοῖο, δἰ αοίαπεις, αἀάϊταπι, 1: ΚἜοἷς : τιοπ ἀαΐθπ, 

Ἐξεοογαπί, ἐδια,, ν. (πὶ Τ)οὶ οοπβρθοίαϊ πηαβοῦιβ 

ἴον βἰβεϊξαν, ἀσπ οποπὶ αἰϊνῖπε ἀοοιτῖπεα δα ΤΥϊηῖ- 

ἰαΐδπη Ῥογ πο 5 ἀοπηοηβίγαϊ, ὅ66, 6. 

᾿ΓΚΙΒΤΙΤΙᾺ {π|8: δεοιπάπιπι Πλοιιπ δϑὲ, ᾿πὶ τι πὶ 65} 6115 

411 δὰ βιιρογπα Πἔ ργοργθββιιβ, 869, 6. 

ΤΌΚΕΙΒ 4πδίαου τητιγῖβ οοπϑίαϊ, 679, Ε- 

Ὗ 

ψεκιλ ροιυ]απεῖα οοσαβῖο ἀο ΠΡ ΔἸ πῖ5, 618, Ὁ. 

Μεπμῦμ ἀἰνίμιιπι πϊδϑιαπα 6 οΉ6 115 ΡῈ ἀσίαπι Θ᾽] οαπα 

ἰγορῖοο πιο ΠἸἰσοπάατη, 774. Ηππηαπιιπι σΟπΒ] τπὶ 

ΤηΔΡῊΪ ΘΟΠ51111 ἃΠ|56}115 ᾿σγϊατη [Δ οἱῦ : ἂο ΠΟΙ ΪΠιι ΠῚ 
ΒΘΓΠΙΟΠΟΠΊ [)οι5 δ ογθυπι ἡ Ἰδβιραΐ, 776, ε, ΝΊΒΗ 

ῬΥΐτ5 ἐὸ φαὶ γα ἴπ ρυϊποῖρῖο, 790, ν. (αν ἀρὰ 

Ῥτορμοίαβ πποάο ἀϊοαΐαν, 7 εν διιπι ΤΠ) οπεϊπιῖ, το ο 

«ἀαϊαπηοπίιπι ἱΠπ4, Ζ7)οπεϊγεὶ αὐτὶ 7)εὶ, ἀοδῖς, 

605, ». 
ὙΈΒΙΤΑΤΕΜ πι]]ὸ ποροῖϊο γ6}16 δοχιΐγογο ἀρβαγ τι πὶ 

δῖ, 514, Ε. ἼΓΙ ῥτοθὶ δϑὲ γϑυὶτδεὶ ᾿πάαραπάτ ορο- 

τᾶτη ἄατο, ὅ72, εΕ. Οὐ ἅπγο5 ἁγογίϊ ἃ ψογιίαΐα αὐ 

δὰ ἔἌΡυ]αβ. σοπνεγίαϊαν, ἃ ϑιγοηῖθιιβ ἀοςποίαγ, 

818, Ε. 

ΈΒΘΡΕΠΤΙΠΙΟ, ποοῖϊβ ΔΠΊΔΠ5, ἰπ ἀοβογ 15 Ιοοἷβ ἱπ Πα. 1- 

ἰαὶ, θ51,κ. Ῥαπηΐ5 πο δϑί ἱπϑίσποία, 564 τπϑιη Ὀγα-᾿ 

πᾶ σα ΡΤ ΔΘΓοπὶ το]αΐ, ἐδίά. Οὐδάγιραβ οϑέ, 

Ὧρο ἴδπιρη Ῥοα θιι5 [αἴο δι]οῖταν, πος γα] αὶ ἐδ νο- 
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Ἰαΐι5, ἐδὲώ, Τλεπίο8. μαθεῖ, οὐὰ ποῖ εαϊὲ, 5βεᾷ μανὶῖ 

Δπϊπηα α, ἐδία.., 5. Ἠπῖο ἀωπιοποβ σοπ ραν ΠΤ, 
ἐδια., αὶ δὲ πα. Ουἱϊ δάδογαπὶ ἄσιηοποβ, ᾿ἰ ἀἸοῖ] βαπὶ 

ὙΟΒΡΟΓΕΠΟπ 5 δἄογαγο, ἐδία., α. 

γιρυιτατι βιιθυθπίοπάπιπι : ἐχροβίία φαΐρρε 6ϑὲ δαΐνὶ5 
᾿ρϑᾶπι γο]οπιῖ ᾿ποθββογα ἱπ} 0115, ὅ84. 

ψαμῖα πα}}]ὺ πιιπιογο ἴῃ ϑουίρίατα ΠαΡοπίαν, 616. 

ὙΊνεαμ οἵπὶ ΒΟ ι5 ἀταπί ῬΗαπίοοβ, 688. Δ νἱπρα- 

ΤῸΠΙ Οἰιϑτοαϊατα Πσιιπίτν ἐοπίογια., 4185 ποσ!σαπ- 

ἴὰπν 51 νῖποα ἐπ γιιοϊιιοβᾶ 51ϊ, 5ὅ 5, Ὁ. [γᾶ] ρ]οσαπι- 

416 σἱποὰ πιποιιραία, 4 8πὶ 51 ϑριυἹτιι5. βαποίιιϑ 

41 δᾷπη οὐδέν τι ἵπποι ποσαπι “οβογαΐ, ἔππὶ ἃ 
4ιιαν 5 ̓πβαϊσα οαρ᾽ ἀἸταῖε Ῥγοίουϊ αν ἀπίπηα,, ἰδία., 

Ε. Ουΐπαπι ἱποοπάαπί νἱπθᾶπι Πομηϊπὶ, 655 5 ἔα. 
αὶ νἱΐοπι ραΐαπί, εἱ τἱνεαίοπι ρϑῖιιβ ἀἀβιυϊηριηΐ, 
679, 5. γἴποα πορίθοία Ππχαγίαϊ,, 680. Οἱ ορογὰ 

Ῥαϊγαϊ σουγιριϊοηϊ θη οχῖα., υἱπθε 51 π|1}}15. ὁδί, 11- 

ὅπ, [0]1α, οἱ σάρυθοϊοβ, ποῦ σατο σἱπιπὶ ργοάι- 

οοπτῖ, ἐδίαά,, α. Μίποα ἀογο!οία ποία ρΡαΐαίατ,, 
πδάαο ἔοάϊεαν, ἰδία. Τλῖν 65 οἰ] 5 ἀπῖπηα τοσιπὴ ἰογ- 

ΤΟΠΑΤΙΙΠῚ ῬΟΠΘγ6 ῬΓΘΠΙ 1, 51π1}15 οβὲ υἱπθα {15 
ποῖ ἔοάϊειν, ἐδία., ν. Οὐβηατη νοῦ ἔοβϑιιβ “οὶ 

Ῥοβϑιῖ, ἐδία., α δὲ ν. Ουαπη τα βιαπλιθ ῬΑ] πλϊ68., 

θεαταὶ ΠαΡοπηῖι5 ἀρτίσοϊαπι, δὅλ, ᾿. 

ὙΊΝε πηοσὶ τηα]] οἰϊδοίιιβ, 715, Β. [6χ οἱ βασογάοιθιι 

βᾶποία ᾿πρτΘβϑΓῖ5 οἱ ΝΑΖΑΓΘοἷ5. τι511 Ὑ]ΠῚ οἵ 5, τ 

ἱπίονατοῖ!, ἐδὲα., κα. ΟἿ ἃ νἷπο ἀθρθθαπὶ ἀρβεϊποσο, 

ἐδιά., 5 εἰ δεῳ. Ουἷβ ΒΊθοτο υἱπιιπι ἀἸοῖ (τ, 716, Ε. 

ΨΙάς ῥοῖονε5. 

ικτῦβ οϑὲ τηράϊαπι αι! ἀ4ἀπὶ 6 τηδάϊοοτο, 718, Ὁ. 

Βῖσαΐ ἴῃ νἰγίαπξο,, ᾿ζα δὲ ἴῃ πα} 11 ῬΓΟρ  Θ55115 ἃ τηΐηο- 

τρις δα τηα]ογὰ οαρὶΐ Ἱπογοπηθηΐαπι, ὅ49, α. Μα- 
1ϊεῖα ἱποβοαῦ σνο]ρία!5 Ἰοπϊϊαΐθ : νυἱγίαβ απισίογῖτα-- 

ἴθ ἀἸβοῖρ πα ἐχαβρογαῖ, 778, α. Τ γαάιία δα ἀπ πηὰ5 

Ῥογἤοϊοπ 5 ργαοορία υἱὰβ ἀπγὰβ ἀρρε]]αΐὶ γὑγο- 

Ῥβεῖα, ἐδίά. 

γιβιο. 146 Οομέμς. Νοπι εβὶ α]1α ἰαου]ταβ φαθ ρογῶ- 

416 αὐ νἶδιβ οαρίοπάα ἀρρυομεπάδε, 515. Οὐ ἴοτγ- 
τα Ὀ1}18 σης, ποιά ψᾶπὶ Ροΐοϑί ψυιῖβ αὐ ττα ἰπίοτ- 

ΠΟβ856 ΡουΪπς ἃ υἶϑιι, ὅλ3, "ὶ οὐ δ15, Θ6η5101115 

ογθαϊαγασιιμη Ρουθ ΡΟ, ἀἸοΐα δδὲ υἱδῖο: βρ᾽ γι [}15 σο- 

Ἰεβεϊαπι σουα ρ τ  μθηβῖο, ἀϊοία σοπίεπιρ]αίϊο, 695, Ν. 

γιβῖο οοπίτα ΒΑΡΎ] ΟΠ πὶ (6 αὰ δα. 15, 1, πῸΠ 

{αϊς σομβρθοῖα ΘΟ ΡΟΓοῖβ ΟΟ]15., 564 τηθηΐο ἰπί6}16- 

οἴα, 83ὅ, ὁ. Οὐ σοντρι πίη τιηοπο, Γὸ5 ἄΡ5θπ-- 

ἴε5 415] ργϑεπίοβ σοπβριοϊαπί, ἰδία, Ῥτορποίω υἱἷ- 

ἀεπίες γοσαθαπίιν, 4ιοα οΒεαςα5. πηθπ 5 ἴῃ 1115 

ϑριυτιι5. βᾶ ποῖ αἀνοπίι δυρογοίαν, ἐφία,., ᾿' εἰ 

56. 

γ βίο Ποῖ, ὅ41, 0 εἰ ϑεῇ. 

σιατα πο ΡῸΓ 5θρίθ πανί ττη Πιι πη Γι Ρ]Θ ιτη {π16 651-- 

δηπαΐαν, 660,8. Ὁ 1ΠῚ Βα ΠΟΙ δὲ ρὸν πᾶπο υἱΐαπι ἰγαπ8- 

ἦτε, δα αἰζεγαπι ἐοβδιϊπατο, 199, α. Ϊὴ σᾶγπε υἱγθηβ, 

Ἰπο 0] 6558 ἄορ : τηϊσγᾶῃβ οχ υἱΐα, ἴῃ Ἰοοῖβ ἄθθοῖ 

ῬΓΟρ 5 τοααΐθϑοογο, ἐδία!., Β. ἴῃ Πὰς νἷξα ρογίπας 

ῬΟΓΟΘ ΓΙ πᾶ πηι, 80 111 (αἱ ἃ 7] οἴ θιι5 οχ Ῥαΐτγῖα ρὰ}- 

81 ϑιιηΐ, ἰδία, α. 
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γάτα ὁ» νοϊαρίαιθ γαυϊο αἴθπι 5 ΡΘπ 65 ἀϊοιη ἴον, 
5413, ν». Μυϊῖα: ἴῃ ποῖ5 Βοϑεϊα, υἱτ1α βοι σοῦ, αα]- 

Ῥὲι5 δηΐϊίοσο αὐ ἹπΊρΡ ΓΟ Ῥγρθβῖβ, 4717, . δῖος ἴπ γῖν- 
ταίο, ἴα δ ἴπ τ] 1ὰ ῬΥΟρ οσϑιι5. ἃ ΤΠ οσΊθι5. δὰ 
πλΔ] γᾶ οαΡῚ  ἱπογομηθηΐιπι, ὅλ9., ο οὐ Ὁ, Απίπιϑ 

ψἱτῖα [ἀπ πι8 πὶ 1ρ π15 801 πῈ1}}5 δα ἀοοοποπάδπι ρο- 
᾿ιοππ δ Παπηπηᾶπι οΧϑιβοϊ πηι5, 603, 11 ΡαΪγοτὶ 
Θομραγαπ αν ΓΟΒΡΙ ΓΤ] τὰ ἐπι ρο Ἰοπι, 718, Ὁ. 

ψιτυμὰ {ἰτῖπηα, 869, Α. 

{Ὑποτβοι ἱπίογίδοϊοβ, ἴπ πη8}15 βο] α λιτὰ οβὲ, 664, 5. 

{Πιυτιατῦϑνοχ ὃδι ᾿ἸασιιὈΥ 15, Ξοπὸ Πα ἀΥτοι]αῖο ο1το 

Δοίογομι σον 5 πε ϊοαπβ, 804, ν. οχ οβδὲ ἄοϊοτγο 

Ῥίοπα, ἃ πλα]]ουἼθῖι5. ΜΓ Ῥ] αγ ται ΘΠλϊθδα,, 878, 6. 

ΟΥΝΙΘΟΆΝΙ5 Δμΐπι] ἱπηροΥ]οβιιην., Πομηϊηϊ ἤὸ πὶ 51}061- 

ἴπιπι, ἴπι 5011{π|41π1]}015 ΘΟ μη τπο τα π8, ὅ1 1, Ε δὲ αν 

οι ΠΕΒ5 σαἰαμη15 οἱ νἴϑδοο ἀονίηοῖῖ ποιηο,, τοῖα οἷβ 

ΙΝΌΕΧ ἈΠΒΌΜ 

(θη 1, εὐ βασὶ {15 γο] πη 05 ἀβϑο αν, 869, αὶ ε π. 

ΝΟΝΌΝΤΑΤΕΝ ὙΔηὶ 581 σοΥ 15 41} Βα μου] ΘΟΏ51Π10 Ργρ- 

[γ, 15. 5511}1}15 οοὲ. Βοθόοδηι, 059. 

γουῦΡτΑΒβ 4 ηᾶ πὶ 5. ΠΟ [15 ΘΟ ρτπαι, 97. οϊαρία- 

[68 ΘΟΥ̓ῬΟΓδ ΟΟΡῚ5 Ὡ5511 1105 51}. Ὁ 4}}115, ὅὅ8., Ε οὐ 

5εῳ, (Λλὰϊ ὁχ ψἱγι 15 ργαβουρίο πο γἰνθπ8, οονρο- 

τοἶβ νοϊαζαξιν αἰ ΡΟ 5... ρουλε Ἰασθπὰ ἰοθοθΡαβ, 

711, α. αἱ ᾿ποβοαπίαν γοϊρίαξο, αὶ ἀἃ νόγϑια μα- 
τυΐατη στο ττ5 ΟΡ] νἰδοιηίιν, 818. 

ΝΌΧ, ΔοΥῚ5 651 Ῥογοιιβδῖο, ἅμ ΒρΘ ΟἿ 5 ἱπ ἃΘ ΓΘ ἱπηργοβδᾶ, 

Ἀ4 4παϊη ἐουπηαπάαμι, ἀοτοπι ρογοιίογο ψα]ὶ 41110- 

αν, ὅ08, Ε. 

γοχ Ἰρομηϊπὶ 414, ὅ08., κα. (Δι! νοχ Ποινηϊπὶ βαρον 

445, ὅ09, α δὲ ν. ἴῃ νἱνίαίο, ἰδίω,, Ὁ εἰ ε. [π᾿ τπὰ- 

ΤΙΝΙ ΤΟΜΙ ΡΕΓΙΜΙ. 

ΕΤ νΕΠΒΟΆΌΝ. 

δμϊποοπίῖα, ἐδία., Ἑ εἰ δος. Οοπιπ ρθη ἰδ οοάνοβ, 

510, Β. Γπιονοϊἀοπεῖς Παπυπιᾶπι ἰρπΐβ, 514,.κ. Ουο- 

πποῦοὸ δυδῖαϊ αυϊθρίαπι νόοοπὶ Τ)οπλὶηὶ, 739 ,8, ΝοΧ 

4ια ἤεραὶ δα Ἐϑαίαπι φυϊᾷ, ὅ08, 5. ὅοκ 488 δὰ 

Ῥοραϊιπι ἤορας γαῖ νβ: 115, ποο εϑὲ, οορσπῖτα ἔδοῖ- 
Ἰὶς, ἐδια. Νὸχ (ἰδπεϊαπι πιυ]ξατιαπι ἴῃ τποπίϊθιιβ ἴον- 

ἰο γοχ οδὲ Ἐοϊοθῖθ, 899, α. οχ τορυμ οἵ ρεπ- Ι 
τἰππὶ «αἱ ἱπάϊοος, ἐδία.., τ; 850, Ε. Ουϊ ἴῃ 8ῃ- 

παπίλαπιο γουθο ἃ οᾶντιῖβ ουρΙ ἀἰΓαεῖθιι9 υἱποῖταν, 

για οὲ βαπιϊδδᾶτῃ γόοσοπι, 828, Οἱ δἄνογϑιιβ {αυθι- 

Ἰοπΐαβ ἀπίπηΐ ἀβδοίίοπ 5 ἱπϑιγρῖς, 15 ὁχα!αΐ γΟθΟΠὶ, 

ἐνια. 

{{π|λ5,:14 οϑἵ, Ζ7)εὶ ἐἰμδιναῖϊο, ΤἼ1ι0ν. 

ὕσνα ἀσουρα βμοοοαίαμι ἀἸοϊτιτ, 759, Β. 

γυμνυβ φυϊά, ὅὅ2, α. 

νύυκρεβ, 85, Ε. 

γυκτύπεβ, ἴπ ργῖπνα ργοογοαιίοηδ, ἴῃ Ῥγατ5 ράβοοΡαπ- 

ἴα, 182, κα.  αἰταγοβ οἰϊγα ππάυΐαπι Θορα]απι μᾶ- 
τότ αϊσιπίαν, 768, Ε. 

ΐ 

ες: 

Χιρπῖαι 5οὶ σ᾽], 168, π. 

Ζ 

ΖΑσμλπιλβ, ἰᾷ οβὲ, πιεηιογία [)εὶ, Τ11,ν. 

Ζεῦ υἱάοίαν πιαχῖπιθ ὁοσαβι πο πὶ τη} 15. ῬΥΞΒΟΓδ 

᾿αϊπιϊοὐε1α5 ἔπίον 586 σογοηδὶ, 831, 6. ιαπάοιιο 

Ῥτὸ ἰμυ ἴα 5αταϊξιν, ἐδώ. 

Ζυθεν, ἀ08,. 
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